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چکیده  :حد فرصت ارسال و پنجرهی رقابت دو پارامتر تأثیر گذار در دسترسی به رسانه ،در شبکه های مبتنی بر استاندارد IEEE

 802.11eمیباشند .در این شبکهها ،هر ایستگاه بیسیم با تنظیمِ مقدارِ پنجرهی رقابت خود ،احتمال دسترسی خود به رسانهی بی-
سیم را مشخص میکند .عالوه بر این ،حدّ فرصت ارسال ،یک دوره ارسال بدون برخورد را برای یک ایستگاه ممکن میسازد .برای
افزایش میزان بهرهوری از رسانه بیسیم میتوان این دو پارامتر را با توجه به شرایط متغیر شبکه ،به صورت پویا تعیین کرد .در این
راستا ،از آنجا که نظریهی بازیها ابزاری قوی برای مدلسازی ،تحلیل و بهینهسازی محیطهای رقابتی با منابع مشترک است ،در این
پژوهش ،مسئلهی تنظیم همزمان فرصت ارسال و پنجرهی رقابت ،در چارچوب نظریهی بازیها مورد بررسی قرار گرفته و این مسئله
در قالب یک بازی ،مدل سازی گردیده است .در این بازی با تعریف یک تابع پیامد ،هر ایستگاه بیسیم نقش یک بازیکن را بر عهده
گرفته و بر اساس نیازمندیهای کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری رسانهی بیسیم ،استراتژی خود در تنظیم دو پارامتر مذکور را با
بیشینه کردن تابع پیامد خود ،انتخاب میکند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی باعث بهبود دسترسی به کانال و

کلمات کلیدی  :فرصت ارسال( ، )1TXOPپنجرهی رقابت( ،)2CWنظریهی بازیها ،کیفیت سرویس( ،)3Qosشبکه های محلی بی
سیم ،کنترل دسترسی به رسانه( ،)4MACاحتمال ارسال802.11e،
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حفظ عدالت نسبی شده است.

-1مقدمه
امروزه با توجه به گسترش بازارها و اهمیت رقابت در صنایع
مختلف ،سازمانها نیازمند درکی صحیح از جایگاه نسبی خود
در مقایسه با رقبا میباشد تا از آن طریق بتواند راهبردهای
مناسبی با در نظر گرفتن تصمیمات رقبا اتخاذ کنند .اگر به
زندگی روزمره انسانها دقت کنید .متوجه خواهید شد که
انسان در هر لحظه در شرایط بازی قرار دارد .پس میتوان به
اهمیت کاربرد نظریهی بازیها پی برد .در نظریه بازی به فرد
مهارتهایی آموخته میشود که به وی کمک میکند تا شرایط
تعاملی خود با دیگران تجربه و تخصص خود را ارتقا بخشد و
به چگونگی رفتار با دیگران واقف شود .امروزه برای موفقیت
بیشتر در اکثر علوم فراگیری نظریه بازی مورد اهمیت است
[.]2 ,1

دلیل این مطلب تنها تمایلِ به استفادهی طوالنی مدّت برای
مخابرات داده نیست ،بلکه نحوهی دسترسی ایستگاهها به
کانال و مدّت زمانِ دسترسی ،نقش تعیینکنندهای در عملکرد
و ظرفیت شبکههای بیسیم دارد .استاندارد ،IEEE 802.11
متداولترین استانداردِ ارتباطات بیسیم محلی است .در
نسخههای  ،802.11a/b/gتأکید بر روی بهبود الیه فیزیکی
میباشد .این نسخهها فقط سرویس بهترین تالش (BE) 8را
پشتیبانی میکنند بدین معنی که احتمال دسترسی به رسانه-
ی بیسیم برای تمامی برنامههای کاربردی ،برابر است .اما در
عمل ،سرویسهای بالدرنگ مانند صدا و ویدئو نیازمند رعایت
یک حدّ آستانه برای تأخیر میباشند .از این رو نسخهی
 IEEE 802.11eبه منظور فراهم نمودن کیفیت خدمات
جهت کاربردهای چندرسانهای بالدرنگ ارائه شد .استاندارد
 ،802.11eچهار رده دسترسی  (AC)9برای انواع مختلف
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در استاندارد این پارامترها ،بدون توجه به شرایطِ پویای شبکه
به صورت ایستا تعریف شدهاند .مقادیر پیشفرض پارامترهای
 802.11eدر جدول  1آمده است.
جدول( :)1مقادیر پیشفرض پارامترهای  802.11eبر طبق استاندارد
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تحقیقات نشان داده است که در شبکههای با ترافیک سنگین
و تعداد نسبتاً زیادی ایستگاه؛ استفاده از پنجرهی رقابت)(CW
با اندازهی نامناسب ،سبب اشباعِ زودرسِ شبکه و در نتیجه
تحمیل تأخیرهای طوالنی به ایستگاهها میشود؛ لذا با افزایشِ
حداقل اندازهی پنجره رقابت ) (CWminمتناسب با تعداد
ایستگاهها مرز اشباع به تعویق افتاده و تأخیر به شدّت کاهش
مییابد .البته با افزایش نابجای حداقل اندازه  ،CWتأخیر به
تدریج افزایش مییابد ،زیرا در این حالت ،مدّت زمان بیشتری
طول میکشد تا فرآیند عقبگرد تکمیل شود .از اینرو تنظیم
اندازهی ) ،(CWنقش مهمّی در عملکرد شبکه دارد .از سوی
دیگر؛ استاندارد ، 802.11eمفهوم جدیدی با نام حدّ TXOP
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ماهیّت مشترک کانال بیسیم و محدود بودن طیف فرکانسی،
استفادهی حداکثر از منابع شبکه در محیطهای بیسیم را
ضروری مینماید .گسترش شبکههای محلّی بیسیم و تمایل
به استفاده از شبکههای بیسیمِ بدون زیر ساخت مانند
شبکههای موردی ،5شبکههای مش6و شبکههای حسگر7که هر
یک ویژگیهای منحصر به فردی دارند ،مسئلهی استفادهی
موثر از منابع مشترک شبکه را با مسائل جدیدی روبهرو کرده
است .نحوهی دسترسی به کانال و همچنین مدّت زمان
استفادهی از کانال ،از جمله مهمّترین مسائل مطرح در این
شبکهها هستند [.]3

ترافیک تعریف میکند .هر  ،ACچهار پارامتر تنظیم پذیر )1
تعداد فاصله بین فریمی داوری ) )2 (AIFSNحداقل اندازهی
پنجرهی رقابت ) )3 (CWminحداکثر اندازهی پنجرهی رقابت
) (CWmaxو  )4حدّ فرصت ارسال ) (TXOP Limitدارد.
ردههای دسترسی را میتوان با تنظیم این چهار پارامتر،
اولویتبندی نمود .بر اساس این اولویتبندی ،به ACهای با
اولویت باالتر اجازه داده میشود که به مراتب بیش از
ترافیکهای با اولویتِ پایینتر به رسانهی بیسیم دسترسی
پیدا کنند [.]4

جدول( :)2لیست اختصارات
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Access Categories
Acknowledgement
Arbitrary Inter Frame Space
Carrier Sense Multiple Access/Collision
Avoidance
Contention Window
Maximum Contention Window
Minimum Contention Window
Distributes Coordination Function
Direct Sequence Spread Spectrum
Enhanced Distributed Channel Access
Game theoretic Dynamic TXOP
Game Theoretinc TXOP CW
Hybrid Coordination Function Controlled
Channel Access
Hybrid Coordination Function
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ACK
AIFS
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را معرفی نموده که برابر با بازهی زمانی محدودی است که به
هر ایستگاه داده میشود و در آن بازه ،آن ایستگاه میتواند هر
تعداد فریمِ ممکن را بدون رقابت با دیگر ایستگاهها ارسال کند.
در میان پارامترهای مهمِ دسترسی چندگانه به رسانهTXOP ،
به دلیل صدور مجوز ارسال چندین فریم پس از پیروز شدن
در رقابت که سببِ کاهش سربار زیر الیهی  MACمیگردد،
تأثیرگذارترین پارامتر است .در استاندارد ،حدّ  TXOPدر
حالت  ،EDCAبه صورت ثابت بر حسب نوع ترافیک در خود
ایستگاه و در نتیجهی موفقیت در رقابت برای دسترسی به
کانال به دست میآید .امّا اگر حدّ  TXOPبه گونهای تنظیم
شود که فریمهای یک انفجار در تعداد کمتری از دورههای
 TXOPسرویسدهی شوند ،کارایی کلّ شبکه و همچنین
متوسطِ تأخیر انفجار ،به میزان قابلتوجهی بهبود مییابد.
همچنین این امر شانس بیشتری را برای کالسهای اولویت
پایین فراهم مینماید تا به کانال دسترسی پیدا نموده و سبب
گسترش ناحیهی پایداری و به تأخیر انداختن مرز اشباع شبکه
میشود .چرا که فریمهای باقیمانده بایستی دوباره در رقابت
شرکت نموده و از این رو از شانسِ سایرین در دسترسی به
کانال میکاهند .بنابراین در حالت کلی ،افزایش TXOP
بهرهوری رسانه را بهبود میبخشد .اما اگر یک گره ،حدّ
 TXOPخود را بدون توجه به حضورِ سایر گرهها و به طور
خودخواهانه افزایش دهد ،سبب افزایشِ بیشترین تأخیرِ
دسترسی سایر گرهها به رسانه میگردد .این تأخیر موجب
افزایشِ تعداد بستههای موجود در بافر گرهها گردیده و در
نهایت ممکن است به سرریز شدن بافرها بیانجامد؛ لذا انتخاب
TXOPهای طوالنی از سوی برخی کاربران؛ عالوه بر نقض
کیفیت خدمات دیگران سبب نقض عدالت نیز میگردد .از
این رو هر کاربر بایستی در هنگام انتخاب  TXOPخود ،تأثیر
این انتخاب خود بر سایرین را مدّنظر قرار داده و با توجه به
میزان ترافیک ورودی ،نرخ ارسال و همچنین بازخورد
انتخابهای قبلی خود TXOP ،مناسب خویش را انتخاب
نماید .مسئلهی مهمی که در این مقوله بایستی به آن توجه
داشت آن است که گرهها در شبکههای مش بیسیم در کنار
منفعت فردی ،یک منفعت جمعی و مشترک نیز دارند .اگر
فقط منفعت شخصی توسط گرهها در نظر گرفته شود و
اصطالحاً گرهها خودخواهانه رفتار کنند ،در نهایت به کاهش
بهرهوری کلی سیستم و در نتیجه متضرّر شدن همهی گرهها
میانجامد .در این راستا ،هدف ارائهی کنترل توزیع شده بر
روی تنظیم همزمان پنجره رقابت و  TXOPاست ،به گونهای

که بتوان  QoSکلّ سیستم را بهبود و بهرهوری را بیشینه
نمود .نظریهی بازیها ابزاری قوی برای مدلسازی ،تحلیل و
بهینهسازی عملکرد شبکه است .مطالعه تعامل میان تصمیم
گیرندگان با اهداف متناقض از نقاط قوت نظریه بازیها بوده و
میتوان با آن رفتارهای خودخواهانه و تأثیر آنها بر روی
کارایی سیستم را در محیطهای توزیع شده با بازیکنانی که به
منافع شخصی خود میاندیشند را مدل نمود .نظریه بازیها
میتواند ویژگیها و یا محدودیتهای شبکههای بیسیم از
جمله عدم هماهنگی و عدم بازخورد شبکه را مدل کند .در
این پژوهش از نظریهی بازیها برای بهبودِ بهرهوری پهنای باندِ
موجود شبکه با تنظیم همزمان پنجره رقابت و TXOP
استفاده شده و روشی برای این مهم پیشنهاد و ارزیابی گردیده
است .لیستی از اختصارات مورد استفاده مقاله جاری در جدول
 2آورده شده است .در ادامه در بخش  ،2مروری بر استاندارد
 802.11eآمده است .سپس در بخش  ،3به معرفی مفاهیم و
کاربردهای نظریه بازیها با رویکرد شبکههای بیسیم پرداخته
میشود .بخش  4شامل بررسی پیشینه پژوهش است .در
بخش  ،5روش پیشنهادی جهت تنظیم همزمان  CWو
 TXOPبا استفاده از نظریهی بازیها آمده و بخش  ،6نتایج
حاصل از شبیه سازی را در بر دارد .در نهایت در بخش ،7
مقاله با نتیجه گیری پایان مییابد.

Transmission Opportunity Limit
Wireless Local Area Network
Wireless Mesh Network

TXOP
WLAN
WMN

 -2استاندارد IEEE 802.11e
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شکل( :)1نمای رده دسترسی در IEEE802.11e

هر  ACبر اساس پارامترهای فوق ،مستقالً برای دسترسی به
کانال در  QSTAخود رقابت میکند .ایستگاهها سعی میکنند
پس از تشخیصِ بیکار بودنِ کانال و بعد از انتظار به اندازهی
 AIFSمربوطه ،اقدام به ارسال داده نمایند؛ و اگر کانال
مشغول باشد ،همه ایستگاهها باید برای بیکار شدن کانال صبر
کنند .که در این صورت ،سایر ایستگاهها ،یک شمارندهی
عقبگرد تصادفی را نگهداری کرده و به محض بیکار تشخیص
دادن کانال ،آن را پله پله کاهش میدهند .شمارندهی عقب-
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استاندارد  IEEE 802.11به دلیل استقرار ساده و کم هزینه،
عمالً به استانداردی برای شبکه های بی سیم محلی
( )WLANsمبدّل شده است .زیر الیهی  MACدر 802.11
از دو مکانیزم اصلی برای دسترسی به رسانه بی سیم استفاده
میکند .اولین آن ،تابع هماهنگی نقطهای ( )PCFاست که
یک مکانیسم بدون رقابت دسترسی به رسانه بوده و دیگری
تابع هماهنگی توزیع شده ( )DCFاست که مبتنی بر رقابت
است .پیاده سازی ساده  DCFموجب گردیده که این تابع
رایجترین مکانیزم کنترل دسترسی به رسانه برای شبکههای
بیسیم شود .مکانیزم  ،DCFاز روش دسترسی چندگانه با
قابلیت شنود سیگنال ( )CSMAبرای دسترسی به رسانه
استفاده میکند .با این حال DCF ،هیچ تفکیک خدماتی را
فراهم ننموده و کیفیت خدمات ( )QoSرا ارائه نمیکند؛ لذا
جریانها ممکن است تأخیرهای متفاوتی را تحت شرایط بار
ترافیک سنگین تجربه کنند [ .]3در واقع استاندارد 802.11
فقط سرویس بهترین تالش را تضمین میکند که این سرویس
برای ترافیکهای صدا و ویدئو مناسب نیست .کاربردهای صدا
و خصوصاً ویدئو به پهنای باند باال نیاز دارند تا کیفیت باالیی
را تضمین نمایند .به منظور تطبیق این شرایط ،کار گروه
 802.11نسخه ارتقا یافتهای با نام استاندارد  802.11eرا
برای تفکیک جریانهای ترافیکی در شبکه به منظور بهبود
کیفیت خدمات در WLANهای مبتنی بر استاندارد 802.11
ارائه نمودهاند .استاندارد  802.11eمکانیسم اولویتبندی
ترافیکهای چندرسانهای از ترافیک دادهها را فراهم مینماید.
این استاندارد از طریق تقویت زیر الیهی  ،MACاز QoS
پشتیبانی میکند .استاندارد  802.11eتابع هماهنگی جدیدی
برای دسترسی به رسانه به نام تابع هماهنگی
ترکیبی )HCF(10تعریف نموده است HCF .شامل دو روش
دسترسی است :دسترسی به کانال بر اساس رقابت (11که
 EDCAنامیده میشود) و مکانیزم دستیابی کنترل شده به
کانال  .]3[ (HCCA)12در  ،HCCAکنترل دسترسی به
کانال را به صورت متمرکز میباشد و برای ترافیک پارامتری
شده در طول دورهی فاقد رقابت در نظر گرفته شده است .اما

روش  EDCAتوزیع شده و مبتنی بر رقابت بوده و برای
پشتیبانی از تفکیک خدمات ،در نظر گرفته شده است .در این
استاندارد ساختار فریمهای  ،MACبا اضافه کردن فیلد
کنترلی جدیدی به نام  QoSارتقا یافته است .ایستگاهی که
قادر به پشتیبانی از مکانیزمهای  QoSارتقا یافته 802.11e
میباشد را یک ایستگاه  13)QSTA( QoSمینامند .همچنین
یک نقطه دسترسی که از این مکانیسمها پشتیبانی میکند ،به
عنوان  APبا  QoSبهبودیافته ) 14(QAPشناخته میشود .در
 ،EDCAترافیکهای رسیده از الیههای باالتر ،بر حسب
نوعشان(  8نوع) ردهبندی شده و در  4ردهی دسترسی)(AC
قرار میگیرند .هر  ،ACصف ارسال و پارامترهای ویژه خود را
دارد .این ردههای دسترسی با عنوانهای صدا )،(AC_VO
ویدئو) ،(AC_VIبهترین تالش ) (AC_BEو پسزمینه
) (AC_BKشناخته میشوند (شکل .)1برنامههای کاربردی
ردهی هر بسته را مشخص میکنند .صدا و ویدئو ،صفهای با
باالترین اولویت هستند و بهترین تالش ،صف با اولویت
متوسط و ترافیک پسزمینه پایینترین اولویت را دارد.
پارامترهای اولویتِ بندی دسترسیِ به کانال عبارتند از :تعداد
فواصل بین فریمی داوری) ،(AIFSNحداقل اندازهی پنجرهی
رقابت) ،(CWminحداکثر اندازهی پنجرهی رقابت) (CWmaxو
فرصت ارسال).]6[ (TXOP

شکل( :)2انتقال سه فریم داده در طول یک.]8[ TXOP

اگر فریمی خیلی بزرگ باشد به گونهای که نتواند در یک
 TXOPمنتقل شود ،بایستی به فریمهای کوچکتر قطعه-
بندی شود .اگر مقدار یک  TXOPبرابر صفر باشد نشان
دهندة آن است که فقط یک فریم داده میتواند ارسال شود.
توجه شود که فریمهای موجود در دیگر ردههای دسترسی
ایستگاه برندهی رقابت ،نمیتوانند در  TXOPجاری ارسال
شوند [.]9
در صورتی که ایستگاهی با پیروزی در رقابت TXOP ،خود را
برای انتقال به دست آورد ،به آن EDCA-TXOP ،گفته
میشود؛ و اگر از طریق  ،APاین  TXOPبه ایستگاه اعطا
شود به آن  HCCA-TXOPیا  polled-TXOPگویند.
در این مقاله تمرکز بر روی مکانیزم  EDCA-TXOPمی-
باشد .مکانیزم  EDCAسعی در برآورده نمودنِ  QoSقابل
قبول با دسترسی اولویتبندی شده به کانال برای ترافیکهای
چندرسانهای بالدرنگ دارد اما صحبتی از چگونگی تضمینِ
قطعی  QoSنشده است .از اینرو مکانیزمهایی مانند کنترلِ
پذیرش ،کنترل نرخ ،تنظیم مناسب پارامترهای IEEE
 CW ،AIFSN( 802.11eو  )TXOPبرای بهبود عملکرد
شبکه و همچنین رسیدن به سطح قابل قبولی از ،QoS
پیشنهاد شده است []10-12؛ لذا پژوهشهای گوناگونی برای
تنظیمِ پارامترهای یک یا ترکیبی از چند  ACدر 802.11e
در راستای کسب  QoSقابل قبول انجام شده است.
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اما پژوهشی مبنی بر تنظیم هر چهار پارامتر گزارش نشده
است .میتوان اذعان نمود که همه پژوهشها به طور کلی با
این نکته که تنظیم این پارامترها عملکرد شبکه را بهبود
میبخشد موافقند؛ و این نتایج ما را به این سو هدایت میکند
که در راستای بهینهسازی کارایی شبکه ،این پارامترها بایستی
به صورت متغیر با زمان تنظیم شوند .پنگ و مورس []13
نشان دادند که با تنظیم عاقالنه مقادیر  CWو ،TXOP
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گرد با انتخاب تصادفی یک عدد صحیح در  ،CWمقداردهی
اولیه میشود .عمل کاهش پلهای شمارنده عقبگرد با
تشخیص مشغول بودن کانال ،متوقف 15و در صورت مشاهدهی
آزاد بودن کانال به مدت  ،AIFSدوباره از سر گرفته میشود.
در صورت صفر شدن شمارنده ،ایستگاه مربوطه ،بسته خود را
ارسال میکند .در صورتی که چندین ایستگاه برای ارسال
تالش نمایند؛ ایستگاهی که کوچکترین عدد تصادفی را
انتخاب کرده باشد ،برندهی رقابت خواهد بود و قبل از سایرین
به کانال ،دسترسی پیدا میکند .اگر دو یا بیش از دو ایستگاه،
همزمان شروع به ارسال نمایند ،برخورد رخ میدهد .این
برخورد با راهاندازیِ دوباره فرآیند دسترسی تصادفی ،با پنجره-
ی رقابتی دو برابر اندازهی قبل در ایستگاههای مذکور حل و
فصل میشود .این الگوریتم به الگوریتم عقبگرد نمایی معروف
است .در ابتدا پارامتر پنجرهی رقابت به وسیلهی مقدار
 CWminمقداردهی اولیه میشود .در شیوهی عقبگرد نمایی،
مقادیر  CWبه ترتیب با توانهای  2منهای  ،1افزایش می-
یابند .این دنباله از مقدار تعیین شده در الیه فیزیکی از
 CWminآغاز و تا رسیدن به مقدار  CWmaxادامه مییابد .پس
از هر ارسال موفق CW ،به حداقلِ اندازه ،باز نشانده شده و در
صورت تجاوز از حد سعی مجدد ،بسته دور انداخته شده و
 CWبه حداقلِ اندازه ،باز نشانده میشود .به طور کلی ،برای
اولویت دهی به ترافیکی خاص ،بایستی پارامترهای ،AIFSN
 CWminو  CWmaxبا مقادیر کوچکتری در مقایسه با سایر
ترافیکها مقداردهی شود .بدین معنی که به طور متوسط
ایستگاههای با ترافیک اولویت پایینتر بایستی نسبت به
ایستگاههای با ترافیک اولویت باالتر قبل از تالش برای
دسترسی به رسانه بیشتر منتظر بمانند .اما پارامتر آخر،
 ،TXOPاست که برابر با بازه زمانیای است که در آن یک
ایستگاه خاص اجازه پیدا میکند چندین فریم را به طور
متوالی و بدون نیاز به رقابت مجدد منتقل کند .هنگامی که
کانال در اختیار یک QSTAقرار بگیرد؛ آن ایستگاه مجاز است
که کانال را با توجه به  ACمربوطه و نوع الیهی فیزیکی
)…  ،(OFDM, DSSS,برای بازهی مشخصی از
زمان) (TXOPبرای خود نگه دارد [ .]7برای حصول اطمینان
از دسترسیِ بیشترِ ترافیکهای نیازمندِ پهنای باند باال به
رسانه ،میتوان از  TXOPاستفاده کرد .یک  TXOPبا زمان
شروع و حداکثر مدت تعریف میشود .در طول این فاصلهی
زمانی ،یک ایستگاه مشتری حق دارد که چندین فریم مربوط
به یک  ACرا با رعایت فاصله زمانی کوتاهی با نام SIFSبین

تصدیق فریم ( )ACKو فریم بعدی ،بدون نیاز به رقابت مجدد
برای دسترسی به کانال ،ارسال نماید .بنابراین  TXOPیک
دوره ارسال بدون برخورد را ممکن میسازد(شکل .)2

میتوان به تأخیر و توان عملیاتی مطلوب دست یافت .در
پژوهش حاضر ،روشی برای تنظیم این دو پارامتر پیشنهاد
شده است .از آنجا که روش پیشنهادی در چارچوب نظریه
بازیها مطرح شده است ،در بخش بعد ،معرفی اجمالی نظریه
بازیها آمده است.

 -3نظریه بازیها و کاربرد آن در شبکههای بی-
سیم

نظریه بازیها علم استراتژی میباشد .این نظریه تالش
میکند تا رفتاری که بازیکنها در بازیها باید انجام دهند تا
بهترین پیامد به بار آید ،را به شکل ریاضی و منطقی تعیین
کند .یک بازی شامل مجموعهای از بازیکنان ،مجموعهای از
حرکتهای (اعمال )17موجود برای بازیکنان ،و مجموعهای از
توابع پیامد (بازدهی )18است .معموالً در هر بازی تابع پیامدی
تعریف میگردد ،که تفاضلِ بین تابع مطلوبیت 19و تابع
هزینهی20بازیکن است .تابع پیامد ،نگاشتی از مجموعهی
کلیهی رفتارهای بازیکن به مجموعهای از اعداد حقیقی بوده و
تعریف آن نقش مهمی در بازی دارد .در برخی پژوهشها ،تابع
پیامد و مطلوبیت معادل یکدیگر لحاظ شدهاند.
استراتژی یک عامل میتواند هر عملی از فضای عملیاتها یا
ترکیبی از آنها باشد .اگر کاربران ،به طور واضح و مشخص
رفتاری را انتخاب نمایند به آن استراتژی خالص21گفته
میشود .اما عموماً بازیکنان ،استراتژی خود را احتمالی انتخاب
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راه حلِ یک بازی ،به وسیله آرایهای از استراتژیهای یک
بازیکن در بازی نمایش داده میشود .اغلب در نظریهی بازیها
هدف یافتن تعادل 23در بازی است بدین معنی که در تعادل،
هر بازیکن استراتژیای را اختیار میکند که بهترین پاسخ به
استراتژیهای انتخابی سایرِ بازیکنان باشد .تعادلهای زیادی
ارائه شده است که معروفترین آنها تعادل نش 24است .تعادل
یا موازنهی نش ،راهحلی از یک بازی میباشد که در آن
هیچکدام از کاربران ،با تغییر یکطرفهی استراتژی خود ،بهره
بیشتری عایدشان نمیشود [.]14-20
چگونگی همگرایی بازیکنانِ متعامل به یک تعادل را دینامیک
بازی گویند .تکنیکهای بسیاری به منظور سوق دادنِ یک
سیستم به سمت تعادل نش وجود دارد که عمومیترین این
روشها عبارتند از :بهترین پاسخ ،25گرادیان 26و روش
ژاکوبین.27
سادهترین مکانیزم بهروزرسانی استراتژی ،استراتژی بهترین
پاسخ است .بدین ترتیب که در هر مرحله ،هر بازیکن بهترین
پاسخ به رفتارهای ِسایر بازیکنها در مرحله قبل را انتخاب
میکند .یک مکانیزمِ دیگرِ بهروز رسانی استراتژی در مقایسه با
بهترین پاسخ بازی گرادیان است ،که به عنوان «پاسخ بهتر»28
در نظر گرفته میشود.
در این مکانیزم ،هر بازیکن اعمال خود را به تدریج در جهت
گرادیان پیشنهاد شده ،تنظیم میکند و در نهایت در مکانیزم
ژاکوبی هر بازیکن اعمال خود را ترجیحاً به سمت بهترین
پاسخ تنظیم میکند .بازیکنان باید در تصمیمگیری خود ،هم
تعارض و هم احتمالِ همکاری را در نظر داشته باشند.
اصل و جوهر هر بازی ،وابستگی درونی میانِ استراتژیهای
بازیکنان است .در یک بازی ،بازیکنان میتوانند همکار یا غیر
همکار باشند .در حالت اول بازیکنان با یکدیگر همکاری کرده
و مشکل به یک مسئله بهینه سازی که هر بازیکن ،سیستم را
به سمت یک تعادل اجتماعی سوق میدهد ،مبدل میگردد.
نوع دیگر ،بازی غیر همکار است ،که در آن هر تصمیم گیرنده
خودخواهانه استراتژی خود را انتخاب میکند.
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نظریهی بازیها شاخهای از ریاضیات کاربردی است که در
بیشتر علوم مورد استفاده قرار میگیرد .هر گاه مطلوبیت و
سودی که یک فرد به دنبال آن است ،نه تنها متأثر از تالش و
تصمیم خود او باشد ،تحت تأثیر خواه مثبت ،خواه منفی تالش
و تصمیمِ طرف دیگر نیز باشد ،به آن بازی اطالق میگردد.
ویژگی عمدهی تصمیمگیری در شرایطِ بازی این است که هر
بازیکن ،قبل از تصمیمگیری و انتخابِ عمل بایستی واکنشِ
دیگران نسبت به عملِ انتخابی خود را موردِ تجزیه و تحلیل
قرار داده و آنگاه تصمیمی اتخاذ نماید که برای وی بهترین
بوده و بیشترین عایدی را با در نظر گرفتنِ واکنشِ طرف
(های) مقابل در برداشته باشد .محیطی که در آن چنین تأثیر
و واکنش متقابلی میانِ تصمیماتِ افراد وجود دارد را محیط
استراتژیک و هر یک از تصمیمگیرندگانِ محیط استراتژیک را
بازیکن 16مینامند.

کرده و نسبت به انتخابِ بازیکن حریف اطمینان کامل ندارند.
در این صورت ،از چنین رفتاری با نام استراتژی مختلط 22یاد
میشود.

از اینرو ،نظریهی بازیها در شبکههای بیسیم خصوصاً
شبکههای مش و موردی ،کاربردی بوده و به آسانی میتوان
چنین شبکههایی را با نظریهی بازیها مدل کرد .نگاشتی از
اجزای شبکه به اجزای یک بازی در جدول  3نشان داده شده
است [.]21-24 ,19 ,17
جدول ) : (3نگاشت اجزا شبکه به مؤلفههای بازی
مؤلفه های بازی
بازیکنان

عناصر شبکه
گرههای

شبکه

(شامل

ایستگاهها؛

مسیریابها و ایستگاههای پایه و)...
کلیه منابع مورد نیاز گرهها جهت ارتباط

منابع

(طیف ،توان ،پهنای باند ،زمان و) ...
استراتژی

رفتارهای مربوط به توابعی که بایستی مطالعه
شود( .به عنوان مثال تصمیم در مورد اینکه
بستهها را ارسال به جلو کند یا خیر ،تنظیم
سطح توان ،انتخاب شیوه مدوالسیون،
تنظیم فرصت ارسال ،تنظیم پنجره رقابت یا
احتمال پافشاری ،تنظیم پارامتر  holdoffو
)...

تابع مطلوبیت-
پیامد

معیارهای کارایی (بهرهوری کانال ،عدالت،
توان عملیاتی ،تأخیر SNR ،هدف و )...

از آنجا که روش پیشنهادیِ پژوهش جاری ،یک بازی الحاقی
بوده و دو پارامتر  CWو  TXOPرا با هم تنظیم میکند ،لذا
برای فهم بهتر مسئله الزم است کارهای انجام شده قبلی بر
روی هر دو پارامتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند .در این
بخش ابتدا روشهای تنظیم  CWکه مبتنی بر نظریه بازیها
هستند ،بررسی میشوند .سپس پژوهشهای انجام شده در
راستای تنظیم پویای  TXOPمعرفی خواهند شد.

-1-4پیشینه پژوهشهای تنظیم پویای پنجره
رقابت
همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد ،استاندارد 802.11
به عنوان استانداردِ غالبِ شبکههای محلّی بیسیم شناخته
شده و مبتنی بر رقابت است .در این شبکهها هر ایستگاه
بیسیم ،با تنظیمِ  CWخود ،احتمال دسترسی خویش به
کانال را مشخص میکند .در استاندارد کمترین و بیشترین
اندازهی  ،CWبدون توجه به شرایطِ پویای شبکه به صورت
ایستا تعریف شدهاند .تحقیقات نشان داده است که در
شبکههای با ترافیک سنگین و تعداد نسبتاً زیادی ایستگاه؛
استفاده از  CWبا اندازهی نامناسب ،سبب اشباعِ زودرسِ
شبکه و در نتیجه تحمیل تأخیرهای طوالنی به ایستگاهها
میشود؛ لذا با افزایشِ حداقل اندازهی  CWمتناسب با تعداد
ایستگاهها مرز اشباع به تعویق افتاده و تأخیر به شدّت کاهش
مییابد .البته با افزایش نابجای حداقل اندازه  ،CWتأخیر به
تدریج افزایش مییابد ،زیرا در این حالت ،مدّت زمان بیشتری
طول میکشد تا فرآیند عقبگرد تکمیل شود .از اینرو تنظیم
 ،CWنقش مهمّی در عملکرد شبکه دارد .تا کنون روشهای
مختلفی برای تنظیم CWارائه شده است.
بسیاری از این روشها با استفاده از نظریه بازیها و در قالب
بازیهای دسترسی تصادفی ارائه شدهاند .اولین بازی دسترسی
تصادفی در [ ]27برای تفسیر مکانیزم  DCFمطرح و
الگوریتم عقبگرد تصادفی با استراتژی مختلط ،ارائه شد .فرم
استراتژیک این بازی که از نوع ایستا با اطالعات کامل میباشد
در شکل  3دیده میشود .در [ ]27هر بازیکن ،یک گره رقابت
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در سالهای اخیر ،نظریهی بازیها بیشتر در مسائل و
مشکالتی مانند مسیریابی و تخصیص منابع در محیطهای
رقابتی مورد استفاده قرار گرفته است .مهمّترین مزایای نظریه-
ی بازیها در شبکههای بیسیم عبارتند از تحلیل سیستمهای
توزیع شده ،بهینهسازی بین الیهای و طراحی روشهای مشوّق
جهت اجتناب از رفتارهای خودخواهانه [.]22کاربرد نظریهی
بازیها ،روشها و چالشهای آن در شبکههای بیسیم در [,9
. ]25 ,23 ,20-17به طور مفصّل مورد مطالعه قرار گرفته
است .همچنین پژوهشهای بسیاری در زمینه اعمال نظریهی
بازیها در روشهای دسترسی به رسانه صورت پذیرفته است.
نویسندگان [ .]26 ,24مطالعات جامعی در رابطه با مدلهای

 -4کارهای مرتبط
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در واقع در بازیهای غیر همکار ،هر بازیکن بدون هماهنگی با
دیگران استراتژیهایی را انتخاب میکند .در این مورد ،تعادل
در صورت وجود ،تعادل نش (NE)29خواهد بود .با توجه به
اینکه نظریهی بازیها ،تصمیمگیری در محیطی مشترک با
چندین تصمیمگیرندهِ با اهداف متفاوت را مطالعه میکند.
ایستگاهها (گرههای) یک شبکه مثال خوبی از چنین شرایطی
میباشد.

بازی گوناگون دسترسی چندگانه به رسانه بیسیم ارائه شده،
انجام دادهاند.

کننده است که برای کسب کانال رقابت کرده و دو استراتژی
(ارسال ،انتظار) دارد که  uiپیامد انتظار و  ufپیامد ارسال
ناموفق و  usپیامد ارسال موفق میباشند) . (us > ui > uf
Node 2
Wait
Transmit
Wait
)(ui,ui
)(ui,us
Transmit
)(us,ui
)(uf,uf
شکل( :)3بازی  DCFبا دو بازیکن []28

Node 1

احتمال )  (us − ui )⁄(us − ufو استراتژی انتظار را با
احتمال )  (ui − uf )⁄(us − ufانتخاب مینماید .گرچه
 ،DCFچگونگی تأثیرِ اولویتهای ترافیکی متفاوت و تأثیرِ
طولِ فریمهای داده بر کارایی شبکه را در نظر نمیگیرد امّا
میتوان مدلهای بازی DCFمتفاوتی را برای ترافیکهای با
اولویتها و طولهای متفاوت با تنظیم مقادیر  us ، uiو uf
تعریف کرد [.]27

در این بازی ،دو تعادل نش محض [(ارسال ،انتظار) و (انتظار،
ارسال)] و همچنین ،یک تعادلِ نش با استراتژی مختلط وجود
دارد .در این استراتژی مختلط ،هر گره استراتژی ارسال را با

بازی های کنترل رقابت
براساس تعداد گره ها
بازی های کنترل رقابت
براساس نرخ ارسال و نسبت
سیگنال به نویز

بازی های همکار
بازی های کنترل رقابت
با اطالعات ناقص

بازی های دسترسی
چندگانه

بازی های کنترل رقابت
بازی های غیرهمکار
بازی های مشترک

شکل(:)4دسته بندی پروتکلهای ]24[ MAC

در این روش ،کاربران با مشاهدهی بازههای بیکارِ بین ارسالها
و ارسالهای ناموفق ،احتمال برخورد شرطی خود را تخمین
زده و بر اساس آن احتمالِ پافشاری خود را بر طبق یک
مکانیزمِ توزیع شدهی بهروزرسانی تنظیم میکنند [.]29-31
بازیهای  CSMAمتفاوتی در پژوهشهای گوناگون ،ارائه
شدهاند که شکل  4دستهبندی آنها را نشان میدهد [.]24
در بازیهای دسترسی تصادفی برای کنترل رقابت ،معموالً
استراتژی یک بازیکن ،احتمالِ ارسال یا معادل آن اندازهی
پنجره رقابتِ آن بازیکن بوده و تابع پیامد شامل تفاضلِ سود
دسترسی به کانال و هزینهی برخورد بسته است .در ادامه،
بازیهای کنترل رقابت مبتنی بر  CSMAاز دو دیدگاه کلی
یعنی بازیهای همکار و بازیهای غیر همکار بررسی شدهاند.
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 -1-1-4بازیهای همکار برای کنترل رقابت
در بازیهای همکار ،عاملها با یکدیگر مراوده نموده و
استراتژیهای خود را ،پس از توافق برمیگزینند .تحقیق انجام
شده در [ ]32نشان داد در شبکههای موردیای که همهی
گرهها با یکدیگر همکاری میکنند ،میتوان از نظریه بازیها
استفاده کرد .معموالً ،پیادهسازی راهحلهای همکار ،دشوار و
نیازمندِ مراودهی عاملها با یکدیگر بوده و بایستی بازی
چندین بار تکرار شود .اما به طور کلی راهحلهای همکار بسیار
بهتر از نوع غیر همکار آن هستند.
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بازی های مشترک
کنترل رقابت و توان
ارسال

بازی های کنترل رقابت
با اطالعات کامل

آشکارساز ،30با شنود کانال ،برخی اطالعات الیههای مختلف را
تشخیص داده و ثبت میکند .چنین اطالعاتی شامل اطالعاتِ
الیه فیزیکی مانند  ،SNRاطالعاتِ الیهی  MACمانند
احتمالِ ارسالِ فریم ) ،(τاحتمالِ برخورد شرطی فریم ) (pو
همچنین اطالعاتِ الیهی شبکه مانند نرخِ از دست رفتنِ
دیتاگرامِ  TCPمیباشند .تخمین کننده31؛ با توجه به
معیارهای ثبت شده توسط آشکارساز ،وضعیتِ بازی را تخمین
میزند .در بیشتر پژوهشهای انجام شده ،منظور از وضعیتِ
بازی تعداد کاربرانِ رقیب میباشد .در نهایت ،تنظیمکننده با
توجه به دانشی که از آشکارساز و تخمین کننده بدست آورده
است ،استراتژی خود را با تنظیمِ پارامترهای رقابت مانند
پنجرهی لغزندهی  ،TCPاندازهی پنجرهی رقابت ،نرخِ ارسال،
توانِ ارسال TXOP ،و  ...را میتواند انتخاب کند .نکته مهم
در این دسته از بازیها تخمینِ دقیق و به موقعِ وضعیتِ بازی
است.

در []37پیشنهاد شده است که مسیریابِ مش بر اساس یک
بازی همکارِ ناکامل ،وضعیتِ بازی را تخمین زده و این
اطالعات را برای مشتریها پخش نماید .بدیهی است که نقطه
ضعفِ اصلی روش  ،CSMA/CAافزایش  CWدر ازای
برخوردهای متوالی ،در شبکههای با بار ترافیکی باال است.
از این رو نویسندگان [ ]37 ,36برای حفظِ سطحِ واقعی رقابت،
پروتکلِ دیگری با نام ) (G-CSMA/CAارائه نمودهاند که
در آن ،پس از ارسالِ هر فریم ،پروسهی رقابت بعدی
با  CWminصوری آغاز نمیشود .بلکه در صورت موفقیتِ
ارسالِ فریم قبلی ،مقدارِ نهایی  CWبه دست آمده در ارسالِ
قبلی به عنوان مقدارِ بهینهی  ،CWتلقی شده ،و  CWminبه
منظور استفادهی مؤثرتر از کانال ،به صورت =CWmin
 CW/2تنظیم میگردد؛ و اگر فریم قبلی ،دور انداخته شده
باشد ،بهترین استراتژی به منظور کاهشِ برخورد ،استفاده از
پنجرهی رقابتِ بزرگی برابر با ) (CWmin = CWmaxاست.
بازی همکار دیگری با نام ) ،(G-EDCAبر اساسِ تخمی ِ
ن
تعداد گرههای رقابت کننده در هر اولویت ترافیکی و با توجه
به []37برای  802.11eپیشنهاد شده است [ .]39در این
روش ،هر گره با شنود کانال و شمارشِ فریمهای دادهی با
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کارایی  ،DCFبه تعداد گرههای رقابت کنندهی کانال ،بسیار
حساس است [ .]35 ,34تحلیل  DCFنشان داده که تعدادِ
گرههای رقیب ،تابعی از احتمالِ برخورد شرطی فریم )(pو
احتمالِ ارسال ) (τاست .با توجه به چارچوبِ بازیهای همکارِ
ناکامل ،هر گره میتواند احتمال  pو  τرا مستقالً با استفاده از
چندین شمارنده ،اندازهگیری کند [.]34

در این بازی گرههای با تعداد رقبای کمترCWmin ،
کوچکتری را برای خود انتخاب میکنند .بهترین استراتژی
برای گرههای با تعداد رقیبانِ بیشتر ،تنظیم  CWminبزرگتر
در راستای کاهشِ احتمالِ برخورد است .از جمله مزایای
بازیهای [ ]37 ,36نسبت به سایر بازیها ،میتوان به عدمِ
نیاز به مبادلهی اطالعاتی چون  SNRاشاره نمود .در
WMNها ،تبادلِ دورهای وضعیّتِ بازی برای گرهها دشوار
بوده و سبب مصرفِ انرژی و هدر دادنِ پهنای باند میگردد .امّا
از آنجا که هر گره برای دریافتِ فریمهای احتمالی ،دائماً در
حال بررسی کانال است ،میتواند وضعیت بازی را با شنود
کانال تخمین بزند.
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در [ ]33تخصیص پهنای باند در زیر الیهی  MACشبکههای
موردی به صورت یک مسئلهی بهینهسازی و به عنوان یک
بازی همکارِ تکراری مدل شده است .در این بازی دو کانالِ
جداگانه برای کنترل و داده در نظر گرفته شده است .در کانالِ
کنترل ،هر گره با توجه به اطالعاتی که به عنوانِ هزینه ،از
سایر کاربران دریافت میکند ،به صورتِ توزیعشده و بر اساس
روشِ گرادیان ،نرخِ جریانِ اوّلیهای را برای خود محاسبه نموده
و لینکهای یک گامی خود را از نرخِ جدیدِ جریانِ خود آگاه
میسازد .سپس گرهها در کانالِ داده ،با توجه به این نرخِ
جریان اوّلیه ،اندازهی  CWخود را تنظیم مینمایند .در اغلب
بازیهای  CSMAارائه شده ،گرهها اطالعاتِ کاملی از سایر
گرهها نداشته و در دسته بازیهای همکارِ ناکامل قرار
میگیرند .بازیهای همکارِ ناکامل ،با پیشبینی وضعیت جاری
بازی (مانند تعداد کاربران) و انتخاب یک استراتژی بر اساس
تخمینِ وضعیت بازی انجام میشوند.

از آنجا که ،مقدار بهینهی  CWminبه تعداد گرهها )(n
بستگی دارد .ژائو و همکاران با چارچوب فوقالذکر ،بازیهایی
همکار برای بهبود کارایی شبکههای موردی [ ،]36شبکههای
مش [ ]37و شبکههای سنسور [ ]38پیشنهاد دادهاند .در این
بازیها هر گره پس از تخمین تعداد گرههای رقابت کننده
) ،(nاستراتژی تعادل خود یعنی  CWminخود را به صورت
زیر تنظیم میکند.

آدرسهای مبدأ متفاوت از هر نوعِ ترافیک ،تعداد کاربرانِ هر
کالس ترافیکی را تخمین زده ،و سپس استراتژی تعادل خود،
که همان اندازهی  CWبرای هر کالس ترافیکی میباشد را در
هر مرحله از ارسال ،مانند زیر تنظیم میکند.
()1

()2

  n  rand  6, 7   n  5


CWmin  
  n  rand  7,8  6  n

CWi,min  ni  rand  7,8 i  3, 2,1,0
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نویسندگان [ ]41در پژوهشی دیگر []42یک بازی MAC

همکار با ایدهی اوّلیه مشابه [ ]41ارائه دادهاند که کاربران بر
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 -4-1-2بازيهاي غیر همکار براي کنترل رقابت
گرچه بازیهای همکار ،بهتر از بازیهای غیر همکار عمل
میکنند ،اما نیازمندِ سیگنال دهی زیادی هستند .بنابراین
توجّه بیشتر به سمتِ بازیهای غیر همکار و توزیعشده
میباشد .همانطور که در بخشهای قبلی ذکر گردید ،معموالً
گرههای بیسیم اطالع دقیقی از تعدادِ گرههای شبکه نداشته،
و هر گره با شنود کانال ،قادر به کسب اطالعاتِ محدودی
دربارهی وضعیت کانال (مانند بستههای مواجه شده با برخورد،
وضعیت مشغول یا بیکار بودن کانال) خواهد بود .در چنین
وضعیتی بهترین کاری که یک گره میتواند انجام دهد
بهینهسازی و دنبال نمودنِ اهداف شخصی خود با تنظیم
پارامترهای خویش بر اساسِ اطالعاتِ اکتسابی محدودش
میباشد؛ لذا برای مدلسازی چنین وضعیتی ،مدلِ بازی غیر
همکار ،بهترین انتخاب است .پروتکل عقبگردِ نمایی را می-
توان به صورت یک بازی غیر همکار مدل نمود که در آن
لینکها سعی در بیشینه نمودنِ تابع مطلوبیتِ خود به شکلِ
پاداشِ ارسالِ موفق دارند .با مهندسی معکوسِ پروتکل
 ،802.11نشان داده شده که اطالعاتِ بازخوردی کافی برای
گرههای رقابت کننده برای رفع مسئلهی خودخواهی در
بیشینهِ کردنِ رفاهِ اجتماعی فراهم نمیشود [.]43 ,31 ,29
همچنین مطلوبیت هر لینک ،نه تنها به احتمالِ ارسال وی،
بلکه به دلیل برخورد ،به ارسالهای سایر کاربران نیز بستگی
داشته و بازخورد واضح و آشکاری از شبکه وجود ندارد؛ لذا در
پروتکل عقبگرد نمایی ،بازی غیر همکار مناسبتر از
بهینهسازی سراسری است .البته عدم هماهنگی بین گرهها،
کارایی شبکه را کاهش داده و تعادل نشِ حاصل ممکن است
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در این بازی همکار غیر کامل ،متغیرِ  iبه ردهی دسترسی
اشاره دارد .در [ ]40فرض گردیده که هر گره شرایطِ کانالِ
خود ،تعداد گرههای موجود در شبکه و همچنین توزیع
احتمالِ شرایطِ کانالِ سایر گرهها را میداند .سپس با این
فرض ،یک بازی  CSMAفرصتطلبانه بر حسب شرایطِ کانالِ
کاربر که نسبت به کاربرانِ خودخواه مقاوم است را ارائه
دادهاند .از آنجایی که بازی پیشنهادی بازیای با اطالعات
کامل است ،توابعِ مطلوبیت ،هزینه و توزیع احتمال ،برای کلیه
کاربران مشابه فرض شده که با شرایط محیطِ واقعی ،تفاوت
داشته و نیازمندِ مطالعات بیشتری میباشد .همچنین در این
روش نیز مانند بسیاری از روشهای قبلی ترافیک کاربران،
 QoSو وضعیت صفِ کاربران در نظر گرفته نشده است.
الگوریتمی ناهمگام و مبتنی بر قیمت برای دسترسی تصادفی
در []41پیشنهاد گردیده که در آن هر گره قیمتهایی را برای
همسایگانِ خود که ارسالهایشان با ارسالهای گره مذکور
تداخل ایجاد میکنند فرستاده و بر حسبِ قیمتهای دریافتی،
با هدفِ بیشینه نمودنِ پیامدِ کل به کانال دسترسی پیدا
میکنند .بازی مذکور از مطلوبیتِ شبکه ،برای کنترلِ
مصالحهی بین کارایی و بیطرفی در تخصیصِ منابعِ رادیویی
استفاده نموده است .در واقع فرض شده که کاربران ،اشباع و
همکار بوده و مسئلهی بیشینه سازی توان عملیاتی کلّ ،به
حلِّ بازیهای محلّی ،تجزیه شده است .در الگوریتمِ مبتنی بر
قیمت ،هر کاربر هم کارانه قیمت خود را نسبت به دیگران
تنظیم کرده و سپس احتمال ارسال خود را بر طبق قیمتهای
دریافتیاش برای بیشینه کردنِ تابعِ پیامدِ خود ،تنظیم
میکند.

حسب قیمتهای دریافتی ،و همچنین در نظر گرفتن مصرفِ
توان و با هدف بیشینه نمودنِ پیامد کلّ ،احتمالِ دسترسی
خود به کانال را تنظیم میکنند .به هر گره اجازه داده میشود
که با احتماالت متفاوتی به کانال دسترسی پیدا کرده و
تفکیکِ سرویس با انتخابِ احتماالت متفاوتِ ارسال ،امکان
پذیر است .الگوریتمهای همکار گرچه مؤثرتر و بهینهتر
هستند ،اما بهروزرسانی آنها نیازمندِ تبادلِ اطالعاتِ کنترلی با
گرههای همسایهی خود تا دو گام است؛ لذا بازیهای غیر
همکار ،بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .بخش بعدی به مرور
برخی از مهمترین بازیهای غیر همکار در زمینه کنترل رقابت
مبتنی بر  CSMAمیپردازد.

چگونگی طراحی توابعِ مطلوبیت و تعیینِ معیارِ رقابت با
مهندسی معکوسِ پروتکلهای موجود ،و نقاط عملیاتی مطلوب
(توان عملیاتی و بیطرفی) و با مهندسی مستقیم و به صورت
ابتکاری با ذکر مثالهایی در[ ]29-31آمده است .در این
بازیها هر گره احتمال ارسال (یا  )CWخود را با محاسبهی
تعادل نشِ بازی دسترسی تصادفی مشخص نموده و همگرایی
الگوریتمهای ناهمگام و تصادفی با روش گرادیان انجام شده
است[.]29-31
به دلیل فقدان دانش نسبت به تعداد کاربرانِ شبکه و تخمین
در طرّاحی تابع مطلوبیت ،امکان دارد که الگوریتم پویا به
نقطهی عملیاتی مطلوبی همگرا نشود .بنابراین یک الگوریتم
انتخاب تعادل برای الزامِ الگوریتمها به سمت نقطه مطلوب
پیشنهاد گردیده است .در [ ]43مشابه [ ]31 ,29تعاملِ بین
گرهها به عنوانِ یک بازی غیر همکار مدل و با تعریف توابعِ
مطلوبیتِ مختلف بر اساسِ کالسهای ترافیکی با وزنهای
متفاوت امکان تفکیکِ سرویس فراهم شده است.
از جمله ویژگیهای بازیهای دسترسی تصادفی [,31-29
 ]43آنست که ،محاسبهی تابعِ پیامد به تبادلِ صریحِ
احتماالتِ دسترسی به کانال در بین گرهها نیازی ندارد.

در بازی ناکامل ،مکانیزمی برای جمعآوری و تخمینِ اطالعات
پیشنهاد و از یک واحدِ ثبت هویت ،استفاده گردیده که در
ابتدای هر بازه ،تعدادِ کاربران را به همه اعالم میدارد.
نویسندگان [ ]45با تحلیل بازی نشان دادهاند که بینهایت
تعادلِ نش برای این بازی وجود دارد که همهی آنها به
بیطرفی نمی انجامند .از این رو در یک بازی غیر همکار،
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در رابطهی فوقالذکر) Ui (pi؛ تابعِ مطلوبیت ،pi ،احتمال
دسترسی گره -iام به کانال و ) q i (pمعیارِ سنجشِ رقابت
مانند احتمالِ برخورد یا زمان بیکاری کانال میباشند .اما
)  Ui (piبه روشهای مختلفی تعریف شده است .به عنوان
مثال در [ ]30تابع مطلوبیت به صورت زیر تعریف شده است:
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که در آن  ai > 1 ،0 < bi < 1و محدودهی احتمالِ ارسال
برابر با ] pi ∈ [2bi/(1 + ai), biاست.
در []46مجموعهای از توابعِ مطلوبیتِ مانند رابطه ( ،)6برای
کنترلِ رقابت در شبکههای بیسیم ارائه شده است .بازی
پیشنهادی ،یک بازی غیر همکارِ تکراری با کاربرانِ خودخواه
میباشد .مجموعه استراتژی هر کاربر نیز مجموعهای از
احتماالتِ مجازِ دسترسی به کانال برای هر گره بوده و نیازی
به دانستنِ تعداد کلِ گرههای شبکه و یا تبادل پیام گرهها با
یکدیگر نمیباشد.
()6
wi
که در آن ⁄vi

)pi (ln w i  ln pi  1
ln ri

U i  pi  

= riو .)(0 < vi ≤ pi ≤ wi < 1

در این بازی تکراری و چند مرحله ای ،هر گره پس از هر دور
بازی ،تأثیرِ تجمعی رفتارِ همه کاربران در قالبِ
احتمال شرطی برخورد در دوره قبلی را مشاهده کرده و سپس
با استفاده از این اطّالعات ،استراتژی خود را برای دورهی بعد
انتخاب میکند .این روش توان عملیاتی باال و سربار کمی دارد
و بیطرفی کوتاه مدّتِ خوبی را نتیجه میدهد [.]46
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بنابراین ،بازی میتواند به صورتِ توزیعشده ،پیادهسازی و
انجام شود .با فرض ثابت بودن تعداد کاربران شبکه ،حریص
بودن آنها و همچنین یکسان بودن اندازهی فریمها با یکدیگر،
یک سناریوی توزیع شدهی دسترسی به رسانهی با حضور
کاربران خودخواه به عنوان یک بازی غیر همکار ،یکبار با
اطالعات کامل و یکبار با اطالعات ناقص پیشنهاد شده است
[.]45

ui  Ui  pi   pi qi  p 
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یکتا و پایدار نباشد .از این رو ،با مهندسی مستقیم ،یک مسئله
بهینهسازی مطلوبیتِ شبکه  ،(NUM)32بر حسبِ احتمالِ
پافشاری هر کدام از گرهها به منظور ارتقای پروتکل دسترسی
به رسانه فرمولبندی شده است [.]44 ,30

اِعمالِ مجموعهای از محدودیتها ،ضروری مینماید .بنابراین
در راستای برقراری عدالت ،کاربران ملزم به رعایت شرایطی
میباشند .در بسیاری از پژوهشهای انجام شده مانند [,30
 ،]46تابع پیامد مانند رابطه ( )3بوده و در واقع تابعِ هزینهی
این پژوهشها تقریباً یکسان و تابعی خطی از حاصلضربِ
احتمالِ ارسال و احتمالِ برخورد است:

بازی پیشنهادی [ ]47رفتارِ کاربران غیر همکاری را مدل
میکند که احتمالِ دسترسی خود را با تغییرِ ضریبِ پافشاری
خود ( :σپارامترِ کنترلِ عقبگردِ نمایی) متناسب با وضعیتِ
برخورد شبکه ،تنظیم میکنند .تابعِ عدمِ مطلوبیتِ هر کاربر،
بر اساس نرخِ برخورد و مصرفِ توان تعریف شده است .این
تابع ،خود نقش تابعِ هزینه را بازی میکند .این پژوهش نیز
مانند سایر پژوهشها تأثیر خصوصیاتِ الیهی فیزیکی و نویز را
مدّنظر قرار نداده و ریزشِ بستهها را فقط ناشی از برخورد
دانسته است[.]47 ,33
نویسندگان [ ]48نوعی رفتار خودخواهانه در  DCFرا ارزیابی
نمودهاند که گرههای بیسیم برای کسبِ سهمِ بیشتری از
کانال و بالطبع آن نرخِ دادهی باالتر ،عمداً با نرخِ دادهی
کمتری ارسال خود را شروع میکنند .آنها با مشاهدهی تعادلِ
نش نامطلوبِ منتج و همچنین استفاده نامناسب از کانال
بیسیم نشان دادهاند که پروتکل  ،MACبا تضمینِ طوالنی
مدّتِ تخصیصِ کانالِ زمانی برای دستگاههای رقابت کننده،
دستگاههای معقول را به استفادهی موثر از رسانهی مشترک
مجبور نموده و نرخهای دادهی تمامی دستگاههای رقابت
کننده را بهبود میبخشد .بازی فوقالذکر ،استراتژی خود را بر
اساس نرخِ ارسال ،نرخِ افت و اندازهی فریمِ ارسالی انتخاب
میکند.
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در [ ]51 ,50یک الگوریتم  MACتوزیع شدهی آگاهِ از توان،
با نام  PAMGبرای شبکههای موردی با استفاده از بازی غیر
همکارِ ایستا ،مدل گردیده است .در این بازی هر لینکِ فعال
به عنوان یک بازیکن در نظر گرفته شده و بردار استراتژیها،
دوبعدی و شاملِ احتمالِ ارسال و توانِ ارسال میباشد.
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تابع پیامدِ این بازی شامل توابعِ مطلوبیت و هزینه است که
تابعِ مطلوبیت ،از دیدگاهِ بهینهسازی تعریف و تابعِ هزینه هم با
تبادلِ پیام ،محاسبه گردیده است .هر لینک با افزایشِ توان و
احتمالِ ارسال خود ،میتواند نرخِ دادهی خود را بهبود بخشد.
تابعِ هزینه این بازی ،به طورِ یکنواخت ،با احتمالِ ارسال و
توان ،افزایش یافته و مصالحهای بین احتمالِ ارسالِ باالتر یا
توانِ باالتر میباشد .ضریبِ هزینه ،بایستی متناسبِ با تعدادِ
لینکهای شبکه انتخاب گردد .این ضریب در [ ]50برای همه
کاربران یکسان و ثابت فرض شده است .این فرض برای
پیادهسازی آسان و بدون تبادل پیام و یا زمانی که اطالعاتِ
قبلی در مورد توپولوژی شبکه ،وجود داشته باشد ،مفید است.
اما در [ ]51ضریبِ هزینه با تبادلِ پیام بین بازیکنان به طور
پویا معین میشود .همچنین بر اساسِ  ،PAMGیک الگوریتم
توزیع شدهی  MACآگاهِ از کانال ارائه شده است .در
الگوریتم پیشنهادی در هر بازهی زمانی ،لینکِ فعالِ مربوطه
پیامی را همراه با ارسالِ خود پخش میکند و در هر بازهی
زمانی غیرفعال به کانال گوش کرده و پیامهای سایر لینکهای
فعال را دریافت و بر اساس آنها ضریبِ هزینهی خود را بهروز
میکند .با شبیهسازی نشان داده شده که این الگوریتم در
مقایسه با روشهایی که فقط توان را کنترل مینمایند ،کارایی
بهتری را نتیجه میدهد.
نویسنده [ ]52با عنایت به [ ،]53سناریویی با حضورِ تعدادِ
مشخصی کاربر با نیازمندیهای  QoSمتفاوت را در نظر
گرفته و اولویتبندی ترافیک در  CSMA/CAرا با نظریهی
بازیها مدل کرده است .هر گره tترافیک خود را با یک کالسِ
ترافیکی مشخص ،برچسب زده و این کالسها در مدّت فعالیتِ
شبکه ،تغییر نمیکنند .در این حالت ،انتظار میرود که
گرههایی که اولویتِ باالتری دارند ،منابع بیسیم را در اختیار
خود گرفته و با مقادیرِ کوچکتری برای  ،CWزودتر به
رسانهی بیسیم دسترسی پیدا کنند .گرههای کم اولویت هم
نبایستی برای خنثی کردنِ این ترفندِ گرههای اولویت باال،
 CWخود را کاهش دهند .در این بازی هر بار که توان
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در[ ،]49بازیکنان از استراتژی )TIT-FOR-TAT (TFT
به عنوانِ بهترین استراتژی برای کنترل رقابت استفاده
میکنند .در این شیوه ،هر کاربر بر اساسِ رفتارهای قبلی سایر
گرهها تصمیمگیری مینماید .نشان داده شده که بازی به
سمت یک تعادل نش که ممکن است بهینهی سراسری نباشد،
همگرا میشود .بنابراین خودخواهی همیشه به خرابی شبکه
نمی انجامد؛ بلکه کمک میکند تا شبکه در یک تعادلِ نشِ
سراسری عمل کند .البته در صورتِ دوراندیش بودنِ کاربران و
دنبال کردنِ استراتژی  ،TFTتعادل نش تقریباً بهینه است .در
اینجا تأخیر و سایر فاکتورها در نظر گرفته نشده اما برای
نتیجهی بهتر بایستی فاکتورهای بیشتری مدّنظر قرار گیرند.

بازیکنان خودخواهانه بر حسب مکانِ خود در شبکه و بازخوردِ
دریافتی از کانال ،همزمان توان و احتمالِ ارسال خود را تنظیم
مینمایند .تصمیمگیری در هر لینک ،بر اساس بیشینه کردن
تابعِ پیامدی است که بر روی فضای استراتژی دو بعدی تعریف
شده و مقدار این تابع ،پیامدِ حاصلِ از رسانه را نشان میدهد.

مدلهای بازی

استراتژیها

مراجع

بازیهای همکار با اطالعات

احتمال ارسال

[,42 ,40 ,33

کامل برای کنترل رقابت

(پنجره رقابت)

]59 ,58 ,44

بازیهای همکار با اطالعات

احتمال ارسال

[,37 ,36 ,27

ناقص برای کنترل رقابت

(پنجره رقابت)

]61 ,60 ,39

بازیهای کنترل رقابت

احتمال ارسال

[,46 ,31-29

(پنجره رقابت)

]56 ,55 ,47

بازیهای الحاقی کنترل

احتمال ارسال

[,62 ,51 ,50

رقابت و توان ارسال

و توان ارسال

]63

در [ ]55یک مدل کلّی ریاضی دو نوبتی با نام
 34TRG/CSMAپیشنهاد شده است .در مرحلهی اوّل ،توان
عملیاتی و تأخیر ،به عنوانِ اهدافِ بهینهسازی انتخاب و
مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره دوم -تابستان 1395

] [ Downloaded from jiaeee.com on 2023-01-08

با انگیزهی کمینه نمودنِ میزانِ اطالعاتِ مبادله شدهی بینِ
گرهها ]42[ ،روشی پیشنهاد داده که تابع مطلوبیت آن ،بیانگرِ
رضایتمندی کاربران از ارسال موفق و تابع هزینه ،هزینهی
توان مصرفی و خطای ارسالِ ناشی از برخورد میباشد .تعادل
نشِ پارتو ،با الگوریتم بهترین پاسخ بدست آمده و گرهها
قادرند احتمالِ دسترسی خود را فقط با استفاده از معیارهای
محلّی تنظیم نمایند .در این بازی غیر همکار ،کاربران برای
بیشینه نمودنِ تعدادِ ارسالهای موفقشان ،بر اساسِ هزینهی
برخورد و مصرفِ توان به کانال دسترسی پیدا میکنند.

جدول( :)4خالصهای از پژوهشهای انجام شده در زمینه CSMA

بازیهای غیر همکار

ینگ و همکاران در پژوهشی دیگر [ ]54یک بازی دسترسی
غیر همکار با نام ) 33(NRAPرا با تعریف تابعِ قیمتگذاری
خطی با استفاده از معیارهای محلّی جهتِ بهبود کارایی الیه
 ،MACپیشنهاد دادهاند .در نقطهی تعادل ،احتمال ارسال،
توان عملیاتی و احتمال برخورد بسته ،همه به ضریبِ قیمتِ
ثابت بستگی دارند .در مقایسه با پروتکلهای استاندارد ،این
روش همگرایی سریع و تخصیص مؤثر و عادالنهی منابع با
برخورد کمتر را نتیجه میدهد.

جزئیات بیشتر دربارهی نظریه بازیها و کاربردِ آن در
روشهای  CSMAدر [ ]24آمده است .بررسی روشهای
همکار و غیر همکاری که تاکنون برای بهبودِ  CSMAارائه
شده است ،ما را به این مطلب رهنمون میکند که راهِ حلِ
مطلوب برای بازیهای  CSMAبایستی یکتا ،عادالنه و بهینه
باشد .در بازیهای همکار با استفاده از تکنیکهای چانه زنی و
 ...میتوان این شرایط را برآورده نمود .اما در بازیهای غیر
همکار ،این تکنیکها مناسب نبوده و برای رسیدن به نتیجهی
مطلوب ،بایستی از تکنیکهای دیگر ،مانند تنبیه استفاده نمود
[.]57 ,26خالصهای از پژوهشهای انجام شده در زمینه
 CSMAدر جدول  4آمده است.

بازیهای همکار

از آن جایی که در بازی پیشنهادی [ ]41که در قسمت
بازیهای همکار معرفی گردید ،بازخورد چندانی از شبکه
وجود نداشته و اطالعاتِ زیادی در شبکه رد و بدل نمیشود.
ینگ در [ ]41یک بازی غیر همکار را نیز فرمولبندی کرده
است .در این بازی هر لینک ،خودخواهانه سعی مینماید تابعِ
پیامدِ خود که همان توان عملیاتی وی میباشد را با اطالعاتِ
محلّی خود بیشینه نماید .محدودیت توان ارسالی گرهها نیز به
شرایط اضافه شده است و قیمت هر لینک منعکس کنندهی
تداخل دریافتی است .گرچه کارایی بازی غیر همکار برابر با
حالتِ همکار نیست ،امّا در صورتِ استفاده از بازیهای غیر
همکار ،هزینهی تبادلِ پیام کاهش مییابد.
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عملیاتی گره ،تخمین زده میشود ،مکانیزم تنبیهِ با پخشِ
پارازیت ،ترافیک گرههایی که از توان عملیاتی مورد انتظار
تخلف میکنند را با دردسر روبهرو میسازد .بنابراین اجازهی
تصدیقِ دریافتِ صحیحِ ترافیکِ ارسال شدهی گره متقلب ،داده
نمیشود و فرستندهی خاطی هیچگونه پیامِ تصدیقی را
دریافت نمیکند.

بازیای را بینِ  nگره اجرا نموده و در هر مورد ،تعادلِ نش را
به دست میآورند .در بازی مرحله دوّم ،توان عملیاتی و تأخیر
به عنوان بازیکنان بازی ،یک بازی دونفرهی با استراتژی
نامحدود را بازی نموده و وزنِ خود در این بازی را به دست
میآورند .بازی  ،GCWنیز یک بازی دسترسی تصادفی است
که بر اساس مدلهای تحلیلی  DCFبرای تنظیم پویای
پنجره رقابت ،پیشنهاد شده است .در  ،GCWتوانِ عملیاتی و
تأخیر به عنوان اهدافِ بهینهسازی در نظر گرفته شده و CW
تنظیم میگردد [.]56

 -2-4پیشینه پژوهش های تنظیم فرصت ارسال
همانطور که در بخشهای قبل ذکر شد ،در  EDCAبه AC
های مختلف TXOPهای مختلف و ثابتی اختصاص داده
میشود .ایستگاهی که برندهی رقابت میشود ،در مدّت زمانِ
 TXOPمیتواند به ارسال دادههای خود بپردازد.
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در شبکههای چند نرخی ،تعداد فریمهای منتقل شده در یک
دورهی معین از زمان به نرخ انتقال داده وابسته است .از اینرو
در WLANهای چند نرخی ،تخصیص TXOPهای یکسان،
سبب بیعدالتی میشود .در [ ]64روشی به نام فرصتِ ارسالِ
تطبیقی ) (ATXOPبه منظور رفع مسئلهی بیانصافی در
شبکههای  IEEE 802.11eچند نرخی پیشنهاد شده است.
بیانصافی در توان عملیاتی ،از متغیر بودنِ نرخ ارسال در
شبکههای  IEEE 802.11eچند نرخی ،ناشی میشود .که
برای حلِ این معضل ،پیشنهاد شده که به ایستگاههای با نرخِ
دادهی پایینترTXOP ،های طوالنیتری نسبت داده شود و
بالعکس .بدین ترتیب ،در ابتدا متوسطِ نرخِ ارسالِ همهی
ایستگاهها ی موجودِ در شبکه ،محاسبه و سپس نرخِ ارسالِ
جاری هر ایستگاه با نرخِ متوسط مقایسه میگردد .اگر نرخِ
جاری ،از نرخِ متوسط ،پایینتر یا باالتر باشد مقدار  TXOPبا
مضربی از نسبتِ نرخ جاری به نرخ متوسط ارسالِ شبکه تغییر
میکند .گرچه بیعدالتی ناشی از تغییرِ نرخِ ارسال در []64
بررسی شده است ،اما تخصیصِ  TXOPبرای ترافیکهای
متفاوتِ چندرسانهای و داده به درستی تجزیه و تحلیل نشده
است .همچنین شبیهسازیها نشان داد که این روش ،فقط
برای بستههای با اندازهی کوچک خوب عمل میکند و همواره
به جواب بهتری نسبت به استاندارد منتهی نمیشود .به عالوه،
چون این الگوریتم در محاسبهی  TXOPجدید ،تعداد گرهها
و میزانِ رقابت را در نظر نگرفته است در صورت ازدیادِ گرهها و
افزایش برخورد ،کارایی این روش افت میکند .نویسندگان
[ ]64در پژوهشی دیگر [ ]65طولِ بسته را نیز در محاسبه
 TXOPجدید ،دخیل نموده و از این طریق ،کار پیشین خود
را در زمینه عدالت بهبود بخشیدهاند .با این وجود با افزایش
تعداد گرهها و بالطبع آن افزایش برخورد ،عملکرد این روش
تنزل پیدا میکند .بررسی تأمینِ عدالتِ زمانی در WLAN
های چند نرخی در [ ]66نشان داده است که همسانسازی
زمانِ دسترسی به کانال باعث اعطا و انطباقِ توان عملیاتی ،با
نرخِ انتقالِ گرهها میشود .در [ ]67روشی برای تخصیص
پویای  TXOPبه نام 35DATAFبه منظور حفظِ عدالت در

شبکههای  802.11eچند نرخی ،پیشنهاد گردید .در
 ،DTAFبا توجه به تعدادِ دفعات برخورد ،شرایطِ ترافیکی
شبکه تخمین زده شده و سپس پارامتر  TXOPتنظیم
میگردد .البته در[ ]67شبکه در شرایط اشباع و با حضورِ تنها
سه ایستگاه با نرخهای گوناگون در حالت تک گامی انجام
شده است .نویسندگان [ ]68با معرفی الگوریتمی پویا با نام
) ،(DTXOPباعث افزایش عدالت در تخصیص منابع در
ترافیک باال سو و پایین سو شدند .الگوریتم پویای دیگری با
نامی مشابه ) (DTXOPنیز ارایه شده که به صورت دوره ای
با توجه به شرایط ترافیک ،پارامتر  TXOPهر یک از ACها
به روز میشود [ .]69در این روش نیز عدالت بین جریانهای
باال سو و پایین سو حفظ گردیده و در عین حال تأخیر و توان
عملیاتی بهبود مییابد .در روش دیگری بر حسب شرایط
ترافیکی هرکدام از ACها ،با محاسبه تعداد ایستگاههای
درگیر در هر  ACو میزان ریزش بستهها برای هر اتصال،
 TXOPبه صورت دورهای ،تنظیم میشود [ .]70برخالف
روشهای قبلی در صورتی که ترافیک باال سو سنگینتر از
ترافیک پایین سو باشد ،از مدّت زمان در اختیار داشتنِ کانال
توسط  QAPمیکاهد .در این روش تعداد فریمهای از دست
رفتهی هر  ACو تعداد ایستگاههای متقاضی الزامات ،QoS
دورهای شمارش میشوند .البته منظور از فریمهای از دست
رفته در [ ]69آن فریمهایی است که ارسال شده اما تصدیق
آنها دریافت نشده است .عالوه بر این ،تعدادی ایستگاههای
رقیب در کانال ،یکی دیگر از پارامتر های کلیدی و موثر در
برقراری عدالت بین جریانهای باال سو و پایین سو است .روش
پیشنهادی [ ]71فقط  TXOPمربوط به  APرا تنظیم نموده
و ایستگاهها از مقدار پیش فرض استفاده میکنند .هرچند این
روش ،ردههای دسترسی با اولویت باال  AC2و  ،AC3بهبود
قابلتوجهی پیدا میکنند اما به دلیل بهبود عدالت و توان
عملیاتی سراسری ،ردههای دسترسی کم اولویت نیز چندان
نامطلوب نخواهند بود .مین و همکاران [ ]72یک شیوهی
 TXOPپویا را پیشنهاد دادهاند که بر حسبِ وضعیتِ صفِ
ارسالِ ایستگاهها TXOP ،هر گره را تنظیم میکند .همچنین
یک مدلِ تحلیلی برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی نیز
ارائه کردند .بیشتر روشهای ارائه شده ،برای حالت اشباع در
نظر گرفته شدهاند ،لذا در تحلیل عملکرد  802.11eاز مدل
نمودنِ ترافیک و صف ،چشمپوشی کردهاند.
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سوزوکی و همکاران [ ]76توانایی پارامتر  ،TXOPدر بهبو ِد
کیفیتِ صدا و تصویر را در حضورِ خطای کانال بررسی نمودند.
متوسط تأخیرِ چندرسانهای ،نرخ ریزش و کیفیتِ همگامسازی
رسانه در جهتِ پایین سو به همراه سطحِ  QoSکاربر ،بهبود
یافته است .همچنین در پژوهشی دیگر [ ]77با شبیهسازی،
تأثیر تنظیم پارامترهای ACهای مختلف بر روی شش
سرویس متفاوت  ،Email ،FTP ،HTTP ،38VOIPجریان
ویدئو و تماس تصویری بررسی شده است .استدالل گردیده که
بهترین راه برای تفکیکِ ترافیکهای اولویت باال (به خصوص

نتایج شبیهسازیها و همچنین تحلیلهای عددی نشان
میدهد که اندازه  ،TXOPبایستی متناسبِ با اندازهی بافر
انتخاب شود [ .]80-86در [ ]87هر کالس ترافیکی ،صف
 MACرا مانیتور نموده و بر اساس طول صف ،مقدار
 TXOPرا در حین اجرا محاسبه میکند .همچنین یک تابعِ
کنترلِ پذیرش به منظور حفظِ جریانهای پذیرفته شده و
پایداری شبکه پیشنهاد شده است .این روش فریمهایی که در
حینِ ارسال میرسند را در نظر نگرفته است .هر چند این
فریمها نیز نیازمندِ آن هستند که در فرصتِ ارسال جاری،
ارسال شوند .در روش  ،ETXOPبا فرضِ پواسون بودنِ
ترافیکِ ورودی AC ،پیروز در رقابت ،مقدار  TXOPرا بر
اساس اولویت و نرخِ دادهی جریانِ خود محاسبه میکند [.]88
هر بار که جریانی به کانال دسترسی پیدا میکند ،الگوریتم
 ،ETXOPصف  MACرا بررسی نموده و طول صف و
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اما پژوهشهای بسیاری نشان داده که نوع ترافیک
چندرسانهای خود شبیه است .ویژگی انفجاری ترافیک خود
شبیه ،بیانگرِ این واقعیت است که انفجارهای بزرگی از بستهها
به تناوب از راه میرسند .مکانیزم  ،TXOPشیوهی موثری
برای بهبود بهرهوری شبکه است زیرا سربار عقبگرد بین
تمامی فریمهای ارسال شده در یک انفجار تقسیم میشود.
یک روشِ تنظیمِ پویای  ،TXOPبا توجّه به تعداد بستههای
موجود در صفِ ارسالِ گره و در راستای انطباق با طبیعتِ
انفجاری ترافیکِ خود شبیه در [ ]72ارائه شده است .در
روش  36TBD-TXOPمادامی []73که طول صف کمتر از
حد آستانه باشد؛ مقدار  ،TXOPثابت و برابر با مقدار
پیشفرض منظور میگردد .امّا در صورت تجاوز طول صف از
حدّ آستانه TXOP ،به یک مقدار جدید بزرگتر از پیشفرض
(دو برابر مقدار پیشفرض) تقویت میشود .البته این مقدار
 TXOPجدید نبایستی به مقداری بیش از حدّ ،بزرگ تنظیم
شود ،زیرا  TXOPبزرگ ،اغلب باعث نوساناتِ زیادی در
کارایی و بیعدالتی میشود .فنگ و همکاران []74از طریق
یک مکانیزم تشخیص زودرس تصادفی (RED) 37و بر اساس
طول صف که بازتاب بار فعلی شبکه است ،اندازه  TXOPرا
تنظیم نمودهاند .الگوریتم  ،REDروشی برای مدیریت بافر
است که احتمال از دست رفتن بستهها در آن به طور خطی با
متوسطِ طول صف افزایش مییابد .با این راهحل ،شرایط بارِ
ترافیکی در  QAPو ایستگاهها مانیتور میشوند .اگر طولِ
صف کمتر از آستانهی پایین باشد ،مقدار کمتری به TXOP
نسبت داده میشود و اگر طول صف از این آستانه گذشته
باشد TXOP ،به طور خطی با طول صف افزایش مییابد .اگر
طولِ صف بیش از کران باالی سطحِ آستانه باشد ،حداکثر
اندازهی  TXOPاستفاده میشود .این الگوریتم بر بهبود
 QoSدر جریانهای ویدئویی تکیه داشته و مشابه [ ]75است.

در مورد جریان واقعی) تنظیم پارامتر  AIFSNو برای
کالسهای ترافیکی با اولویت پایینتر (داده) بهترین شیوه،
تغییر حداقل و حداکثر مقادیر  CWاست .همچنین اذعان
شده است که برای افزایش حداکثر توان عملیاتی ،میتوان
برای هر کالس ترافیکی از  TXOPاستفاده کرد .توصیه شده
است که فقط برای شبکه های داده محور با تعداد محدودی
کاربرانِ صدا از  TXOPاستفاده شود [ .]77نویسندگان
[ ،]78وابستگی پارامتر  TXOPبه بیشترین تعداد تماسِ
 VoIPپشتیبانی شده در شبکه  802.11را بررسی نمودهاند.
آنها در هنگامِ رقابت برای کانال ،اولویت را با انتسابِ مقدارِ
بزرگتری از  TXOPبه  QAPنسبت دادهاند .با این حال
این افزایش سبب انتقالِ تنگنا از  QAPبه ایستگاهها میشود
و انتظار طوالنی برای دسترسی به کانال و به دنبال آن ،تأخیر
را برای ایستگاهها در پی دارد .همچنین نشان داده شده که
مقدار بهینهای برای  TXOPوجود دارد که در صورتِ استفاده
از مقادیرِ فراتر از آن نمیتوان ظرفیت صدا را در یک
 WLANبهبود داد .از این رو فرمولی بازگشتی و با پیچیدگی
محاسباتی باال برای محاسبه ظرفیتِ صدای دستیافتنی در
یک  WLANبا توجه به  TXOPدادهشده ارائه نمودهاند.
تأثیر اندازهی بافر QAPبر تعداد تماسهای صوتی پذیرفته
شدهِ بررسی و اندازهی بهینهی بافر برای دستیابی به بیشترین
ظرفیتِ صدا محاسبه شده است .تأثیر  TXOPبر دنبالههای
ویدئویی در [ ]79مطالعه و اعالم شده که مکانیزم TXOP
برای جریانهای صوتی با نرخ بیت ثابت مناسب نیست.

متوسط اندازه فریمها را برآورد میکند .سپس در زمان اجرا
مناسبترین  TXOPبر آورندهی الزامات  QoSرا محاسبه
میکند.
در این روش برای  AC2و  ،AC3حدّ  TXOPبر اساس
تعداد فریمهای موجود در صف تعیین میشود .در عوض برای
 AC0و  ،AC1با هدفِ محدود کردنِ تعداد فریمهای
فرستاده شدهِ از نوع بهترین تالش و پس زمینه ،از مقادیرِ
ثابت و پیشفرضِ  EDCAبرای تعیینِ  TXOPاستفاده
میکند .روش  ،ETXOPانعطاف پذیری بیشتری را با انطباقِ
الزاماتِ  QoSجریانهای شبکه ،بدون در نظر گرفتنِ نرخِ
ارسالِ بیتِ فردی آنها فراهم مینماید .از اینرو در صورتی که
ایستگاهها ،نرخهای دادهی متفاوتی داشته باشند ،روش
 ETXOPچندان مناسب نخواهد بود .عالوه بر آن ،در صورت
سنگین بودن ترافیکهای اولویت باال و انتساب TXOPهای
طوالنی به آنها ،ترافیکهای اولویتِ پایین ،دچار قحطیزدگی
میشوند .همچنین فرضِ ترافیکِ ورودی از نوع پواسون ،از
طبیعتِ انفجاری ترافیکهای چندرسانهای فاصله دارد.

لیو و ژائو مقدار  TXOPرا در شرایطِ نرخ بیت متغیر
تخصیص دادهاند [ .]89روش آنها بر اساس اندازه فریمهای
دریافتی ،الگوریتم پیشبینی نرخ متغیرِ ویدئو ،و طولِ فعلی
صف TXOP ،را تنظیم میکند .طول  TXOPبه عنوان
مجموعِ زمانِ انتقال فریمِ ورودی بعدی و همه فریمهای
موجود در صف ارسال ،به همراه زمانِ الزم برای ارسالِ تصدیق
آنها ،پیشبینی و محاسبه میشود .اشکال اصلی این راه حل،
پیچیدگی محاسباتی ناشی از استفاده از یک پیشبینی
کنندهی حوزه موجک 40برای تخمین پویای  TXOPاست.

مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره دوم -تابستان 1395

در [ ]91با در نظر گرفتن مطالبات و نیازمندیهای گره های
دیگر ،حداکثر پهنای باندِ باقیمانده به یک گره دیگر داده
میشود .کیم و سو نشان دادهاند که بین عدالت و کارایی
سیستم ،رابطهی جایگزینی وجود دارد [ .]65 ,64سپس با
پیشنهاد یک الگوریتم  TXOPتطبیقی ،به حل مسئله
بیعدالتی پرداختهاند .برای غلبه بر مسئله کاهش عملکرد
ناشی از خطاهای کانال روشی برای تخصیص پویای TXOP
بر اساس پیش بینی دقیق شرایط کانال و سپس اختصاص
 TXOPهای مختلفی به ترافیکهای مختلف پیشنهاد شده
است [.]88
اولویتبندی در  WLANسبب کاهش دسترسی ترافیکهای
کم اولویت به رسانه میشود و گاهی سبب قحطیزدگی آنها
میشود .از اینرو برای جبران کاهش توان عملیاتی
ترافیکهای کم اولویت ،استفاده از ارسال انفجاری برای آنها
پیشنهاد شده است [ .]92بدین معنی که ترافیکهای کم
اولویت ،کمتر به کانال دسترسی پیدا کنند امّا در هر بار
دسترسی چندین فریم را در قالب یک انفجار ارسال نمایند.
شبیهسازیها نشان داده است که میتوان از این طریق ،توان
عملیاتی کالسهای ترافیکی کم اولویت را بدون مختل نمودن
ترافیکهای اولویت باال به میزان قابل مالحظهای بهبود داد.
این بهبود توان عملیاتی به دلیل افزایش بهرهوری منابع است
که حاصلِ کاهشِ سربارِ پروتکل و کاهشِ رقابت است.
شبیهسازی ترافیکهای صدا و بهترین تالش در WLAN
نشان داده که استفاده از ارسالِ یکباره برای ترافیکهای
بهترین تالش ،هر چند سبب افزایش ظرفیت برای ترافیک
بهترین تالش میشود امّا از تعدادِ ایستگاههای با قابلیتِ
پشتیبانی ترافیکِ صدا میکاهد .محدودیّت تعداد ایستگاههای
صدا ،ناشی از تأخیرِ طوالنی صفبندی در کاربردهای صوتی
است؛ لذا پیشنهاد شده است که مقدار  TXOPبین 1,28
میلیثانیه تا  3,2میلیثانیه انتخاب گردد تا توان عملیاتی
ترافیک بهترین تالش بدون درهم گسیختن ترافیکهای
اولویت باال ،افزایش یابد [.]92تخصیص پویای  TXOPدر
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در [ ]75مقدار  ،TXOPبر اساسِ اندازهی صف و نرخ ارسال
تخصیص یافته به  ،QAPبه صورتِ پویا تنظیم شده است.
متوسطِ تعدادِ فریمها ،به جای طول واقعی بافر  ،APدر نظر
گرفته شده است و در نتیجه تأثیرِ ورودِ یکباره فریمها هموار39
شده است .همچنین به منظور اجتناب از اشغال بیش از حدّ
کانال ،حداکثر مدّت زمانِ TXOPرا میتوان به اندازهی بافر
و یا متناسب با میزان خاصی از احتمال برخورد ،محدود نمود
تا بهترین انتساب  TXOPمتناسب با شرایط انجام پذیرد .هر
چند این رویکرد TXOP ،را در  QAPتنظیم میکند .اما
تحت بارهای سنگین در جهت باال سو کارآمد نیست.

نویسندگان [ ]90روشی توزیع شده را طراحی کردهاند که در
آن هر گره ،توان عملیاتی خود را در یک پنجره زمانی
اندازهگیری کرده و سپس مقدار آنرا با توان عملیاتی مطلوب
خود ،مقایسه و با توجه به نتیجهی حاصل از مقایسهTXOP ،
خود را تعیین میکند.

از آنجایی که این الگوریتم ،احتمال خطا و احتمال برخورد را
در محاسبهی  TXOPجدید دخالت میدهد توان عملیاتی،
تأخیر انتها به انتها و تعداد ارسالهای مجدد بهبود مییابند.
اما از آنجا که در این روش در هنگام تنظیم ،TXOP
توجّهی به نرخ ارسال ایستگاهها نشده است ،این روش در
زمینه برقراری عدالت ،خوب عمل نمیکند.
لی و همکاران ،روشی برای کاهش اثرات مخرّب ناشی از
تداخل و ایستگاههای مخفی ،با استفاده از کانالهای متعامد
در شبکه های مش بیسیم چندگامی مطرح نمودهاند [.]94
آنها نشان دادهاند که هر چند با کمک کانالهای کامالً
اختصاصی ،مسئله تداخل و گرههای مخفی به طور کامل
حذف میشوند اما با این وجود بین جریانهای رقیبی که از
چندین گام عبور میکنند ،هنوز امکانِ بیعدالتی فاحشی
وجود دارد .برای غلبه بر این معضل ،از مکانیزم  TXOPپویا
برای برقراری عدالت استفاده شده است.
آنها دریافتند که ممکن است ،تنظیمِ  TXOPبه تنهایی
برای برقراری عدالت کافی نباشد؛ و بایستی اندازه پنجرهی
رقابت نیز متناظر با میزان برخورد در شبکه تطبیق یابد؛ تا
اسباب کاهش برخورد فراهم گردد .از این رو ،لی و همکاران با
بسط پژوهش قبلی خود [ ]94اندازهی پنجره رقابت را نیز
تنظیم نمودهاند.

در واقع ،هر گره انتخاب میکند که پس از پیروزی در رقابت و
به دست گرفتنِ کانال ،چه مدّت زمان کانال را در اختیار
داشته باشد .در این بازی فرض گردید که همهی گرهها مشابه
و پارامترهای  EDCAیکسانی (به جز  )TXOPداشته
باشند .برای سادگی فرض شده که هر گره فقط یک نوع
ترافیک را پشتیبانی کرده و متوسط طول بستهها با یکدیگر
برابر است .مطالعات نشان داده که تأثیرگذارترین پارامترها بر
 TXOPعبارتند از :میزان بار شبکه ،متوسط نرخ داده،
بیشترین اندازه انفجار ،بیشترین نرخ داده ،اولویت کاربران،
حداقل نرخ داده الیه فیزیکی ،محدودیتهای تأخیر ،بیشترین
فاصله بین سرویس ،متوسط اندازهی فریم و شرایط کانال.
با توجه به مطالعات انجام شده ،در بخش بعد یک بازی
اشتراکی برای تنظیم همزمان  CWو  TXOPارائه میشود.

-5روش پیشنهادی
بدیهی است افزایشِ  ،TXOPسبب بهبود بهرهوری کانال
میشود که این امر ،ناشی از کاهش سربار رقابت به ازای هر
فریم است .با این حال TXOP ،را نبایستی تنها بر اساس
عملکرد بهرهوری کانال لحاظ نمود ،چرا که میتوان آنرا با
ارسال فریمهای داده با اندازهی بی نهایت ،بهینه نمود که این
امر منجر به تأخیر بینهایت برای سایر گرهها میشود که به
وضوح نامطلوب است.
بنابراین برای تضمین سطح نسبتاً رضایتبخشی از خدمات
برای همه ACها ،الزم است که  TXOPدر ACهای
مختلف ،محدود باشند .استفاده از  TXOPهای طوالنی،
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در مراجع [ ]96 ,95از طریق الگوریتم زمان بندیTXOP ،
هر ایستگاه متناسب با شرایط کانال و میزان ترافیک تولیدی،
انجام میشود .این روش در بهبود کیفیت سرویس و کاهش
تأخیر تأثیر بسزایی داشته است .مکانیزم DL-MU-
41 MIMOباعث افزایش  TXOPمیشود که از روش
عقبگرد برای دسترسی اولیه به ردهها استفاده میکند .راه
حل این مکانیزم ،به اشتراک گذاری کالسیک  TXOPاست
که باعث افزایش توان عملیاتی و کاهش تأخیر شده و با توجه

در زمینه مطالعه سوء رفتار ،میتوان به پژوهش []98اشاره
نمود که سوء رفتار احتمالی در  802.11eرا مورد مطالعه قرار
گرفته است .در این پژوهش ،استفاده از  TXOPهای طوالنی
یکی از مصادیق سوء رفتار عنوان شده است .اما در چارچوب
نظریه بازیها 42GTXOP ،نام اولین بازی غیر همکاری است
که برای تعیین  TXOPتطبیق پذیر ارایه شده است [.]99در
 GTXOPهر گره به عنوان یک بازیکن در نظر گرفته شده و
هر بازیکن  TXOPخود را به عنوانِ عمل انتخابی خود تنظیم
میکند.
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شبکههای چندگامی با تخمینِ شرایطِ کانال در [ ]93ارائه
شده است .در این روش در هر گام ،ترافیکِ رسیده ،بر حسب
شرایطِ شبکه و نیازمندیهای تأخیرِ ترافیکِ مربوطه مجدّداً
اولویتبندی میشوند .سپس با تخمینِ احتمالِ خطای کانال و
احتمالِ خطای ناشی از برخورد ،احتمال موفق بودنِ ارسال،
محاسبه و با توجه به آن ،مقدار TXOPجدید تنظیم
میگردد.

به نتایج بدست آمده مشخص کرده که نسبت به روشهای
مقایسه شده بهتر عمل کرده است[.]97

توسط ACهای اولویت باال ،توان عملیاتی ACهای اولویت
پایین را به شدت کاهش میدهد ،به طوری که توان عملیاتی
سراسری تنزّل مییابد.
حتّی با فرض یکسان بودن  TXOPبرای همهی ACها ،در
صورت استفاده از TXOPهای طوالنی ،به دلیل استفادهی
ACهای اولویت باال از  CWکوچکتر ،تأخیر دسترسی به
رسانه برای ACهای با اولویت پایین به شدّت افزایش مییابد.
اما ACهای با ارجحیّت باال ،تأخیر دسترسی پایین و پایداری
خواهند داشت .این بدین معنی است که بهبود توان عملیاتی
ACهای باال ،تأثیر زیادی بر عملکرد پایینترین طبقات
اولویت دارد .همچنین نتایج تحلیلی حاکی از امکان
قحطیزدگی ردههای ترافیکی اولویت پایین است.

با افزایش تعداد گرهها شبکه سریعاً به حالت اشباع میرود .در
چنین شرایطی تغییر  TXOPبه تنهایی مفید نیست و
بایستی  CWنیز به همراه  TXOPتنظیم شود .هر چند
تخصیص  TXOPهای طوالنی ،بهرهوری کانال را بهبود
بخشیده و ناحیه پایداری شبکه را افزایش میدهد؛ امّا
 TXOPشرایط را مستعدِّ قحطیزدگی ترافیکهای اولویت
پایین میکند؛ لذا استفاده و تنظیم نادرستِ  ،TXOPسببِ
بیعدالتی و برخی مسائل امنیتی ناشی از حملههای احتمالی
میشود .انتخاب  TXOPطوالنی توسط یک گره ،تأثیری
منفی بر گرههای همسایه داشته و تقلید و تکرار این عمل
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بنابراین هر گره بایستی قبل از انتخاب و انجام یک عمل ،تأثیر
آن عمل خود بر دیگران را مدّنظر قرار دهد .برای دخیل
نمودنِ تأثیر سایر گرهها ،مدلسازی این مسئله در چارچوب
نظریهی بازیها مفید است .روش پیشنهادی بایستی به یک
تعادل پایدار همگرا شوند و این تعادل همگرا بایستی برای کل
شبکه بهینه و یا شبه بهینه 43باشد و هر بازیکن بایستی
سهمی عادالنه از پیامد را در نقطهی تعادل کسب کند .عالوه
بر این ،مقاومت در برابر رفتارهای خودخواهانه نیز ویژگی
دیگری است که به منظور حفظ امنیت میبایست مورد توجه
قرار گیرد.
در واقع در شبکههای بیسیم خودمختار ،کاربران ممکن است
به جای رفتار همکارانه ،در اقدامی خودخواهانه استراتژیای را
اتخاذ نمایند که بهره و مطلوبیّت خود را بدون توجه به ضرری
که به دیگران وارد میکنند ،بیشینه نمایند .بنابراین نمیتوان
تلویحاً فرض کرد که کاربران پروتکلهای طراحی شده را
دنبال میکنند .بدین منظور به پروتکلهای مناسب و کارایی
نیاز است که در چنین شرایطی نیز بتوانند کاربران و گرهها را
به سمت تعادل هدایت کنند.
به عبارت دیگر روش پیشنهادی بایستی شامل استراتژیای
باشد که هیچ گرهی خودخواهی ،انگیزهای برای سرپیچی از
پروتکل را نداشته باشد .هدف از این پژوهش ،مدلسازی و
تحلیل مسئلهی تنظیم  CWو TXOPبا استفاده از نظریهی
بازیها است به گونهای که بتوان کیفیت خدمات و بهرهوری
کلّ سیستم را بهبود بخشید .در این بازی ،با تعریف یک تابع
پیامد ،هر ایستگاه بیسیم نقش یک بازیکن را بر عهده گرفته
و بر اساس نیازمندیهای کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری
کانال ،استراتژی خود در تنظیم دو پارامتر مذکور را با بیشینه
کردن سودمندی ،انتخاب میکند.
در روش پیشنهادی مسئله کنترل دسترسی به رسانه در
شبکههای بیسیم خودمختار به عنوان یک بازی با نام
 44GTXCWمدل خواهد شد .در این بازی هر بازیکن
استراتژی خود شامل احتمالِ دسترسی به کانال که به اندازه
 CWبستگی دارد و  TXOPرا به منظور بیشینه کردن تابع
پیامد خویش انتخاب میکند.
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به عالوه ،با افزایش  ،TXOPاحتمال سرریز بافر ACهای
اولویت پایین به شدّت افزایش یافته و آنها نرخ باالیی از
ریزش بستهها را تجربه میکنند .بدترین تأثیر افزایش
 TXOPبر روی افزایش نرخ از دست رفتن بستهها به دلیل
سرریز بافر است .هنگامی که بار ترافیکی خیلی سنگین شود،
توان عملیاتی همهی ACها به دلیل افزایش احتمال برخورد،
تنزل مییابد؛ لذا ACهای با اولویت باال با طوالنی نمودن
زمان TXOPخود ،قادر به افزایش توان عملیاتی خویش به
قیمت کاهش توان عملیاتی سایر ACهای هستند .البته
 ،TXOPتأثیر چندانی بر از دست رفتن بستهها در اثر تجاوز
از حدّ ارسال مجدد ندارد .در واقع از دست رفتن بستهها به
دلیل تجاوز از حدّ مجازِ سعی مجدّد ،در اثرِ افزایشِ تعدادِ
گرههای رقابت کننده ،افزایش مییابد .بنابراین بایستی دقت
داشت که استفاده از  ،TXOPسبب افزایش نامطلوب و
غیرقابل قبولِ تأخیر و ریزش بستهها نشود.

توسط سایر گرهها سبب به خطر افتادن و حتی نقض
نیازمندیهای کیفیت خدمات گرهها میشود.

()7

2
CWi  1

pi 

که  ،piاحتمال ارسال میباشد .از این به بعد در ادامه با توجه
به نیازمندیهای شبکه در زیر الیهی  ،MACمیتوان
بازیهای متفاوتی را با تعریف توابع بازدهی متفاوت تعریف
نمود .از دیدگاه نظریهی بازیها ،وجود و یکتایی نقطه تعادل
اهمیّت دارد .از طرف دیگر به عنوان یک پروتکل الیهی
 ،MACمسائل دیگری نیز باید مورد توجّه قرار گیرد .تابع
بازدهی باید به گونهای باشد که بازی طرح شده به یک نقطه
تعادل کارا برسد .مسئله انصاف باید در تابع بازدهی الیه
 MACلحاظ گردد .در نهایت ،یک تابع هزینه میباید در تابع
بازدهی لحاظ شود تا امکان استفادهی موثر از منابع شبکه را
فراهم کند .همچنین وابسته بودن تابع هزینه به شرایطِ گره
در شبکه باید لحاظ گردد.

 -5-1مدل سیستم

در بازی  ،GTXCWهدف یافتن احتمال دسترسی به کانال
و مدّت زمان فرصت ارسال بر روی کانال در هر بار دسترسی
است .نمایش ریاضی این بازی غیر همکار به صورت = 𝒢
]})  [𝒩, {𝒫i , 𝒯𝒳i }, {ui (.میباشد .که در آن 𝒩 ={1,
} ،2, · · · , nتعداد گرههای فعال بوده و هر گره نقش یک
بازیکن را بازی میکند .وی انتخاب میکند که با چه احتمالی
به کانال دسترسی پیدا کند و پس از پیروزی در رقابت و به
دست گرفتن کانال ،چه مدّت زمان کانال را در اختیار داشته
باشد .در واقع در این بازی گرههای فعالی که بستههایی برای
ارسال دارند به صورت بازیکن در نظر گرفته شده و هر بازیکن
یک فضای استراتژی دو بعدی دارد که همزمان بر روی
احتمال ارسال و  TXOPخود تصمیمگیری میکند .بدین
ترتیب ] 𝒫i = [0,1و ] 𝒯𝒳i = [TXOPmin , TXOPmax
فضای استراتژی گره  iمیباشد .هر بازیکن با توجه به
رفتارهای انتخابی که دارد ،پیامدی دریافت میکند .تابع پیامد
گره  iبه صورت )  ui (pi , TXOPi , p−i , TXOP−iتعریف
میشود .در نظریهی بازیها ،تابع مطلوبیت برای توصیف سطحِ
رضایت کاربر از نتیجهی رفتار خود است .با بیشینه کردن
مطلوبیت شبکه ،رفاه اجتماعی سیستم بیشینه میشود .از
سوی دیگر میتوان توابع مطلوبیت را به عنوان دستگیرهای
برای کنترل رابطه جایگزینی بین کارایی و عدالت تفسیر نمود.
به منظور رسیدن به جواب بهینه و یکتا ،تابع مطلوبیت بایستی
شرط تحدّب را داشته باشد.
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هر گرهی فعّال به عنوان یک عامل شبکه در نظر گرفته
میشود که میباید در هر بازهی زمانی در مورد احتمال ارسال
) (CWو مدّت زمانِ مورد استفاده برای ارسال خود
) (TXOPتصمیمگیری کند .از دیدگاه زیر الیهی ،MAC
یک شبکه بیسیم موردی تکگامی متشکّل از مجموعهای از
 Nگره فرستنده در نظر گرفته شده که از رسانهی مشترک
برای ارتباط با گیرندهی نظیر خود استفاده میکنند .زمان به
بازههای همگام ،تقسیم گردیده و اگر گرهای فریمی برای
ارسال داشته باشد ،در بازهی بعدی تالش میکند تا با احتمال
 piو مدّت زمانی برابر با  TXOPiبه کانال دسترسی پیدا کند.
از اینرو مسئلهی کنترل دسترسی به رسانه را میتوان به
عنوان یک بازی یا یک مسئلهی بهینهسازی محدّب با هدف
بیشینه نمودن توان عملیاتی سراسری ،کاهش تأخیر و کاهش
احتمال ریزش بستهها فرمولبندی و آنرا به صورت
غیرمتمرکز پیادهسازی کرد .در این بازی هر گره ،قبل از هر بار
دسترسی به کانال ،ابتدا کانال را بررسی نموده و با گوش
کردن به آن ،تعداد بازههایی که صرف ارسال موفق و ناموفق

 -5-2فرمولبندي بازي GTXCW
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از آنجا که در تعریف تابع پیامد ،از روابط تحلیلی EDCA
استفاده شده و در این روابط تحلیلی به جای  CWاز پارامتر
معادل آن یعنی احتمال ارسال یاد شده است ،لذا استراتژی-
های بازی TXOP ،و احتمال ارسال در نظر گرفته میشوند.
رابطهی احتمال ارسال و  CWبه صورت زیر است:

شدهاند را به همراه تعداد بازههایی که کانال آزاد بوده است را
شمارش میکند .گرهها از این طریق اطالعاتی دربارهی
وضعیت شبکه به دست آورده و تعداد گرههای رقیب را
تخمین میزنند .همچنین هر گره قادر است با گوش کردن به
کانال و استخراج فیلدِ مدّت ادامه 45در ارسالهای سایرین،
بزرگترین TXOPسایر گرهها را نیز محاسبه نماید .سپس
تعداد کاربران رقیب را به گونهای که گفته خواهد شد ،تخمین
زده و بر اساس اطالعات تخمینی TXOP ،و  CWخود را
تنظیم میکند .چارچوب بازی GTXCWشکل  5دیده
میشود.

شکل( :)5چارچوب بازی GTXCW

متناسب با نیازمندیهای الیهی  ،MACبازیهای گوناگونی
را میتوان با تعریف توابع پیامدِ مناسب ،طراحی نمود .این تابع
بایستی بازتاب رقابت بین گرهها برای دسترسی به منابع رسانه
و مدّت زمان استفاده ی از رسانه باشد .هر گره میتواند با
تنظیمِ احتمال ارسال و  TXOPخود از کانال بهره ببرد .از
دیدگاه نظریهی بازیها ،وجود و یکتایی تعادلِ بازی طراحی
شده امری حیاتی است .از دیدگاه الیهی  MACویژگیهای
دیگری بایستی در تابع مطلوبیت مدّنظر قرار گیرند.

در واقع ،هر کاربر با گوش کردنِ به کانال و شمارشِ تعداد
فریمهایِ ارسال شدهی موفق ،تعداد فریمهایِ ارسال شدهی
ناموفق و تعداد کلِ فریمها ،قادر به محاسبهی احتمال
ارسال(𝜏) و احتمال برخورد)𝑝( خواهد بود.
شمارندهی  ،Transmitted-FragmentCountتعدادِ کلِ
فریمهای ارسال شده موفق را می شمارد .شمارنده
 AckFailureCountنیز تعداد فریمهای ارسال شده ناموفق
را نگه میدارد .شمارنده دیگری با نام  SlotCountتعداد کل
بازههای زمانی تجربه شده را شمارش میکند [:]100
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() 9
AckFailureCount
TransmittedFragmentCount  AckFailureCount

p

توابع پیامد گوناگونی را میتوان برای این بازی تعریف کرد .اما
بایستی دقت داشت که تابع تعریف شده پیوسته ،صعودی اکید
و مقعر باشد .هدف بیشینه کردن بهرهوری هر گره میباشد به
صورتی که تأخیر دسترسی به رسانه کاهش یافته و انصاف در
دسترسی به رسانه رعایت گردد .بدیهی است که هر گره تمایل
دارد احتمال دسترسی و  TXOPخود را افزایش دهد تا
بیشترین دسترسی به کانال را داشته باشد و بتواند دادههای
خود را ارسال نماید.
اما افزایش نامناسب هر کدام سبب افزایش برخورد و
قحطیزدگی سایر گرهها میشود .برای جلوگیری از این کار
باید یک تابع هزینه در تابع پیامد ،تعریف شود .با توجه به این
موارد میتوان تابع پیامد بازی را به شکل زیر نوشت :
()10

ui  pi , TXOPi , pi , TXOPi  
αi log  pi   βi log TXOPi   γi pi qi





 βi log Dtarget  E  Ai 

که در این رابطه ]  ،E[Aiتأخیر دسترسی به کانال و
 ،Dtargetحد آستانه تأخیر میباشند .همچنین  q iاحتمال
برخورد و ، γi ،βi ، αiوزنهایی برای نرمالیزه کردن تابع
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به منظور استفادهی موثر از منابع شبکه بایستی تابعِ پیامد
شامل یک تابعِ هزینه باشد .وابستگی تابع هزینه به تعداد
گرههای شبکه و همچنین  TXOPسایر گرهها نیز بایستی
لحاظ گردد .در این بازی ،هر گره ،قبل از هر ارسال ابتدا کانال
را بررسی کرده و با گوش کردن به کانال تعداد بازههایی که
صرف ارسال موفق و ناموفق شدهاند را به همراه تعداد بازههایی
که کانال آزاد بوده است را شمارش میکند و از این طریق
اطالعاتی دربارهی وضعیت شبکه ،مانند احتمال ارسال موفق و
احتمال برخورد بدست میآورد.

(TransmittedFragmentCount  AckFailureCount )8
SlotCount

τ

این تابع ،میزان رضایت گرهی  iرا هنگامی که این گره ،با
احتمال دسترسی  piو فرصت ارسال  ،TXOPiارسالِ خود را
انجام میدهد ،نشان میدهد p-i .و  TXOP-iبه ترتیب
احتمال ارسال و فرصت ارسال سایر گرهها به غیر از گرهی  iرا
نشان میدهند .به دلیل این که تابع لگاریتمی ،تابعی مقعر و
عادالنه است از این تابع در تعریف پیامد استفاده شده است.

lpci l 1  pci 

()12

 1  pc 
m 1

میتوان تابعِ پیامد باال را بر حسبِ میزان استفاده و هزینهی
استفاده از شبکه ،تفسیر نمود .اولین عبارت نشان دهندهی این
است که هر چه احتمال ارسال باالتر باشد ،بهرهوری لینک از
رسانه بی سیم بیشتر خواهد بود.
عبارت دوم ،به تأثیر  TXOPبر تابع مطلوبیت تاکید کرده و
نشان میدهد که هر چه  TXOPیک گره بیشتر باشد ،سبب
افزایش بهرهوری آن گره از رسانه میشود .پس هر گره سعی
دارد که احتمال ارسال و  TXOPخود را افزایش دهد.
عبارت سوم ،تابع بازدهی را نشان میدهد که به صورت یک
تابع مانع ،مقدار بیشینه تأخیر دسترسی به رسانه یعنی
 Dtargetرا برای گره مورد نظر تضمین مینماید .بنابراین ،هر
لینک سعی دارد مقدار  TXOPخود را بیشینه کند .این
جمله در واقع تابع هزینه را در تابع بازدهی نمایان میکند.
مشاهده میشود که تابع هزینه ،تابعی از  TXOPو احتمال
ارسال هر گره و  TXOPو احتمال ارسال سایر گرهها و
همچنین تعداد گرههای شبکه است.

()11

l 0

i

متوسط تعداد بازههای زمانیای که یک ایستگاه در مراحل
عقبگرد معلق مانده است با  δiنمایش داده شده و مانند زیر
محاسبه میشود [: ]101-104 ,83
()13





min 2h CWmin , CWmax  1 pcil 1  pci 
1  pcim 1

2

l

m



δi 

l 0 h 0

بازهی منطقی نیز به صورت زیر خواهد بود:
()14

N

 pci Tc

ps T

r r
i s

i  1  pbi  σ 

r 1

متوسط یک بازه زمانیِ منطقی ،همان متوسطِ طول یک
دورهی ارسال بر روی کانال میباشد .در رابطهی باال ،متغیر،σ
نشان دهندهی مدت زمان یک بازه زمانیِ فیزیکی است
و  Tc ،Tsrبه ترتیب مدت زمان یک ارسال موفق در کالس  rو
مدت زمان برخورد را نشان میدهند.
𝑖 𝑃𝑐,احتمال برخورد است 𝑖.𝑃𝑠,احتمال ارسال موفق را نشان
میدهد.
𝑖 𝑃𝑏,احتمال مشغول بودن کانال را مشخص میکند .بنابراین،
متوسط زمان دسترسی به رسانه را میتوان به صورت زیر
بازنویسی کرد:

E  Ai   Tci φi  i δi
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همچنین وزن این تابع بستگی به تعداد گرههای شبکه دارد در
مناطقی که تعداد گرهها بیشتر است ،وزن تابع هزینه بیشتر
خواهد بود .تابع هزینه در نظر گرفته شده در تابع بازدهی،
جهت هماهنگ سازی تصمیم گیریهای خودخواهانهی گرهها
برای استفادهی موثر از منابع شبکه به کار میرود .برای بررسی
دقیقتر تابع پیامد تعریف شده ،با توجه به تحلیلهای موجود
برای  ،EDCAبرای تأخیر دسترسی از رابطه زیر میتوان
استفاده نمود:

m

φi 
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مطلوبیت میباشند که کاربران میتوانند آنها را به صورت پویا
با توجه به نیاز های ترافیکی خود تنظیم کنند.

که 𝑖𝑐𝑇متوسط زمان برخورد و  ،σiمتوسط طولِ بازهی زمانی
مشاهده شده توسط هر ایستگاه را نشان میدهد .متغیرهای
 δi ،φiهم به ترتیب تعداد برخوردهای قبل از یک ارسال
موفق و متوسط تعداد بازه های زمانی که ایستگاه در مرحله
عقبگرد به تعویق افتاده را نشان میدهند 𝑚.بازهی زمانی
قبل از ارسال موفق و 𝑖𝑐𝑝 احتمال برخورد را مشخص
میکند.

()15

E  Ai   Tc φi  i δi  Tc φi 

 pci Tc 


N

ps T

r r
i s

r 1



N 1

] ps TXOP
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r
i

 psi TXOPi 

r 1

پس ،متوسط تأخیر دسترسی به رسانه را میتوان به صورت
زیر نوشت:
()16

E  Ai   Ψi  fi  pi ,TXOPi , pi , TXOPi 

()17

Ψi  Tc φi  δi 1  pbi  σ  pci Tc 

()18

()20
2


δi 1  pbi  σ 


1  pbi  σ  psi Ts  


 Tc φi  δi  N 1 r r

psi Ts  pci Tc 

 r 1

 Tc φi  δi [1  pbi  σ  pci Tc
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تکنیکهای بسیاری به منظور سوق دادنِ یک سیستم ،به
سمت تعادل نش وجود دارد که در اینجا از روش گرادیان برای
رسیدن به تعادل استفاده شده است .در واقع با روش گرادیان،
پارامترهای * TXOPi*,Piمانند آنچه در روابط  23،22نشان
داده شده ،به هنگام میشوند .در اینجا تأخیر اندازه گیری شده
با )46MDi(tنشان داده شده است.
()22

()23


 β
βi  psi δi   
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میتوان عملکرد الگوریتم  GTXCWرا برای هر گره به
صورت زیر بیان کرد:
با فرض 𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝐷 = 𝜇 تابع بازدهی را میتوان به صورت
زیر نوشت:

αi log  pi   βi log  TXOPi   γi pi qi 
)]βi log(μ  [Ψi  fi  pi , TXOPi , p i , TXOPi 

باید ثابت شود که تابع پیامد مقعر است تا وجود تعادل نش
ثابت شود .در تعادل نش ،هیچ بازیکنی انگیزهای برای انحراف
از استراتژی خود ندارد .برای اثبات وجود تعادل نش ،با توجه
به این که فضای استراتژی هر کاربر ،زیر مجموعهای غیر تهی
و محدب از ] [0,1]*[TXOPmin,TXOPmaxاست ،تابع
پیامد
)  ،ui (Pi , TXiتابعی پیوسته و مقعر است .تقعر و هسیان تابع
پیامد را با رابطهی 21و 20اثبات میشود.در صورتی که αi
و  βiبزرگتر از صفر باشند؛ حتماً تابع هسیان منفی است.
پس با توجه به منفی بودن تابع هسیان ؛ تابع پیامد تابعی
مقعر است.
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 اندازه گیری بیشترین تأخیر دسترسی به کانال. محاسبه احتمال موفقیت ،احتمال برخورد و ...با استفاده ازروابط 8و.9
 به روز کردن  TXOPو احتمال ارسال :این دو پارامترمقادیر خود را با استفاده از دو رابطه 23و 22تازه میکنند.
محاسبه پنجره رقابت با استفاده از رابطه 7انجام میگردد.
-ارسال فریمها به مدت  TXOPدر صورت پیروزی در رقابت.
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()19

u i  pi , TXOPi , p i , TXOPi  

 مقداردهی اولیه :مقدار اولیه  TXOPو  CWبرابر با مقدارِمشخص شده در استاندارد انتخاب میگردد.

()21


]1  pi N 1   2  1  pi N 1 TXOPi   r 1 1  p i N 1 TXOPi  
N 1



μ  Ψi  fi  pi , TXOPi , p i , TXOPi  

-6نتایج و شبیه سازی
در این بخش نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی
 GTXCWآمده است .این مدلسازی با نرم افزار آپ نت
47نسخهی  14,5انجام شده است برای درک بهتر از کارایی
روش پیشنهادی ،این روش با نسخهی اصلی  EDCAو روش
]99[ GDTXOPمقایسه شدهاند .در این مقاله ،مقادیرِ پیش
از
برگرفته
EDCA
پارامترهای
فرضِ
استاندارد IEEE802.11eمیباشد .در واقع در این شبیه
سازی منظور از  EDCAهمان مدل پیش فرض
 IEEE802.11eاست .بدین منظور چندین سناریو با تعداد
متفاوتی گره و دو نوع ترافیک متفاوت صدا و ویدیو در نظر
گرفته شده است .به منظور وضوح بهتر فرض گردیده که هر
گره فقط یک نوع ترافیک را پشتیبانی میکند .در سناریوی
اول سه گره در نظر گرفته شده که هر کدام یک نوع ترافیک را
پشتیبانی میکنند .سناریو با تعداد  3،6،9،12،15گره شبیه
سازی گردیده است .ظرفیت شبکه برابر با  11مگابیت بر ثانیه
در نظر گرفته شده است .تعداد گرهها از هر نوع ترافیک در هر
سناریو با یکدیگر برابرند اما میزان ترافیک آنها با یکدیگر
متفاوت است.

جدول ( :)5پارامترهای شبیه سازی روش پیشنهادی
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در  ،EDCAحداقل  CWبرابر با  7و  TXOPآن 3264
میکرو ثانیه می باشد .مقایسه از نقطه نظر سه معیار توان
عملیاتی ،تأخیر انتها به انتها و میزان ریزش بسته مورد ارزیابی
قرار گرفته است .ترافیک ورودی از نوع  CBRمیباشد.
همچنین به منظور افزایش اطمینان ،شبیه سازیها برای هر
سناریو چندین بار تکرار گردیده و در نهایت از نتایج
تکراریهای متفاوت ،میانگینگیری شده است .نتایج حاصله از
دیدگاههای توان عملیاتی ،تأخیر و ریزش مقایسه گردیدهاند و
برای این منظور از پارامترهای مندرج در جدول  5استفاده
شده است.

-6-1مقایسهی توان عملیاتی
توان عملیاتی که بر حسب بیت بر ثانیه مشخص میشود برای
هر  ACبرابر با میزان دادهی مفیدی است که برای آن ،AC
توسط الیهی دسترسی به رسانهی کلیهی گرهها ،از الیهی
فیزیکی دریافت و به الیهی باالتر تحویل شدهاند .البته بایستی
توجه داشت که فریمهای تکراری و ناکامل در محاسبهی توان
عملیاتی محسوب نمیشوند .شکلهای 6و 7به ترتیب توان
عملیاتی ترافیک صدا و ویدیو را در سناریو های مختلف نشان
میدهد .در روش  ،EDCAشبکه در سناریو با تعداد  15گره
به اشباع رفته و در نتیجه توان عملیاتی حاصل ،کاهش
مییابد .اما در روش  GTXCWو  GDTXOPهمچنان
وضعیت خوبی از لحاظ توان عملیاتی برای کاربر فراهم
میکند.
پایداری شبکه در روش  GTXCWافزایش یافته و مرز اشباع
به تعویق میافتد .همان طور که گفته شده توان عملیاتی برابر
با مجموع تعداد بیتهایی است که در واحد زمان از الیههای
 MACتمامی گرههای شبکه فارغ از نوع  ACآنها به
الیههای باالتر ارسال شدهاند .بدین ترتیب روش ،GTXCW
با تنظیم پویا و همزمان  TXOPو  ،CWسبب بهبود توان
عملیاتی کلیهی ترافیکها میشود .همانطور که مشاهده
میشود  GTXCWدر مقایسه با  GDTXOPاز توان
عملیاتی بهتری برخوردار است .ناحیهی روش ،GTXCW
مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره دوم -تابستان 1395
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انعطاف پذیری بیشتری نسبت به روش  GDTXOPدارد از
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3.041 3.06 3.658 4.645 4.393

0
EDCA

-2-6مقایسهی تأخیر
تأخیر انتها به انتها شامل تأخیر صف بندی ،تأخیر دسترسی به
رسانه و تأخیر ارسال و دریافت بستهها میباشد .شکل8و9
مقایسهی تأخیر ترافیک صدا و ویدیو حاصل از شبیه سازی
سه روش را نشان میدهد.
200
150

GTXCW 3.041 3.061 3.662 4.662 4.867
GDTXOP 3.041 3.06 3.659 4.657 4.859

100

Number of Nodes

50

شکل ( :)6مقایسهی توان عملیاتی ترافیک صدا

15

12
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10.23 21.02 180.02

روش  GDTXOPفقط پارامتر  TXOPبه صورت پویا
تنظیم شده است در صورتی که در روش  GTXCWدو
پارامتر  TXOPو  CWبه صورت پویا و همزمان تنظیم
شدهاند.

10.08 13.15 30.83
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شکل( :)8مقایسهی تأخیر ترافیک صدا

با نگاهی به شکل مشخص میشود که روش  GDTXOPو
 GTXCWنسبت به  EDCAدارای تأخیر کمتری هستند و
روش  GTXCWبرای ترافیک صدا نسبت به GDTXOP
کمی بهبود یافته است .اما برای ترافیک ویدیو بهبود
چشمگیری را داشته است و تأخیرها در روش GTXCW
نسبت به  GDTXOPبسیار کمتر شده است.

EDCA

GTXCW 5.506 5.513 5.607 5.702 6.042
GDTXOP 5.505 5.512 5.606 5.679 6.006
Number of Nodes

شکل( :)7مقایسهی توان عملیاتی ترافیک ویدیو

15

12

9

6

3

250
200
150
100
50
0
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GDTXOP 4.74 15.46 21.89 49.19 127.1
Number of Nodes

شکل( : )9مقایسهی تأخیر ترافیک ویدیو
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شکل( :)10مقایسهی سرریز بافر( )Buffer Over flowترافیک صدا
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شکل( : )11مقایسهی سرریز بافر( )Buffer Over flowترافیک
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شکل ( :)12مقایسهی ریزش به دلیل تجاوز از آستانه سعی مجدد
ترافیک صدا

اما دلیل دیگر برای از دست رفتن بستهها ،ریزش بستهها به
دلیل تجاوز از آستانهی سعی مجدد است .در صورتی که پیام
تصدیق بستهای توسط فرستنده دریافت نشود ،فرض بر آن
گذاشته میشود که ارسال آن بسته با مشکل روبهرو شده و
بایستی مجدّداً ارسال شود .این ارسال مجددّ آن قدر تکرار
میشود تا آن بسته یا با موفقیت ارسال شود و یا تعداد تکرارها
از حدِّ مجاز سعی مجدد که معموالً  7بار است ،تجاوز نموده و
در این صورت بسته ،دور انداخته میشود.
شکلهای 13و 12این میزان ریزش را نشان میدهند .عامل
مهمی که بر میزان از دست رفتن بستهها به دلیل ارسال
مجدد موثر است ،اندازهی پنجرهی رقابت است .در حالت
اشباع که همهی گرهها همواره در صف خود بستهای برای
ارسال دارند ،اندازهی پنجرهی رقابت بسیار مهمّ بوده و نقش
تعیین کنندهای در احتمال از دست رفتن بستهها دارد .چرا
که اندازهی پنجرهی رقابت بایستی متناسب با تعداد گرهها
افزایش یابد و ارسالهای مجدّد با دورهی طوالنیتری تکرار
شوند تا احتمال ریزشِ بستهها به دلیل برخوردهای متوالی به
میزان چشمگیری کاهش مییابد .اما از آنجا که تنظیم مناسب
 ،TXOPسبب افزایش ناحیهی پایداری شبکه و در نتیجه به
تأخیر افتادن ناحیه اشباع میشود ،کاهش تعداد ارسالها و نیز
کاهش احتمال برخورد را در پی دارد .از اینرو در شبیهسازی
صورت گرفته در روش  GTXCWریزش بستهها به دلیل گذر
از حدّ ارسال مجدّد رخ نداده است.

ویدیو

مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره دوم -تابستان 1395
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در یک شبکه بیسیم محلی ،فریمها به سه دلیل عمده از دست
رفته یا به اصطالح دچار ریزش میشوند ،سرریز بافر 48در زیر الیه
 ،MACتجاوز از حدّ ارسال مجدّد 49و خطای کانال .آنچه که
الگوریتم زمانبندی در آن دخیل است؛ دو مورد اوّل یعنی سرریز
بافر و تجاوز از حدّ ارسال مجدّد میباشند .میزان ریزش بستهها
ناشی از سرریز بافر در شکلهای 10و 11نشان داده شده است .در
شبیه سازی انجام شده ،اندازه بافرهای زیر الیهی  MACمحدود در
نظر گرفته شده است .بنابراین سرریز هنگامی رخ میدهد که
بستهای از الیهها ی باالتر برسد و با بافر پر روبرو شود .در
ترافیکهای انفجاری که به کرّات چندین بسته از الیههای باالتر
میرسند ،امکان سرریز بافر محتملتر است .از این رو راهکار
جلوگیری از این واقعه ،ارسالهای انفجاری متناسب با میزان طول
بافر است.

80

Voice WLAN Data
Dropped(retry Threshold
)Exceeded)(kbps

-6-3مقایسهی ریزش

120

Video WLAN Data
Dropped(retry Threshold
)Exceeded)(kbps
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Number of Nodes

استاندارد ،سادگی ،عدم نیاز به فضای حافظه اضافی و سرعت
باالی تعیین فرصت ارسال و احتمال ارسال ،از جمله نقاط
قوت  EDCAمیباشند.

-8منابع
] [1الهه احسانی،محمد مدرس یزدی،آرش احسانی" ,کاربرد
مستقیم روش تعادل نش در تحلیل بازی راهبردی
بازار برق" ،مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک
ایران-سال دوازدهم-شماره اول-بهاروتابستان.1394
] [2علیرضا شیخی فینی،محسن پارسا مقدم،محمد کاظم
شیخ االسالمی" ،برنامه ریزی توسع منابع انرژی

شکل ( :)13مقایسهی ریزش به دلیل تجاوز از آستانه سعی مجدد

گسترده با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو در

ترافیک ویدیو

فضای نظریه بازی ها با اطالعات ناقص" ،مجله

در روش  EDCAدر سناریو  15توان عملیاتی اشباع شده
است .یکی از دالیل اصلی آن سرریز زیاد است در صورتی که
در روش  GDTXOPو  GTXCWاین مشکل به راحتی حل
شده است و در روش  GTXCWبا تنظیم پارامتر دوم یعنی
پنجرهی رقابت سرریز کاهش یافته و باعث افزایش توان
عملیاتی شده است .پس میتوان نتیجه گرفت که روش
 GTXCWاز این دو روش بهتر عمل کرده است و روش
 GDTXOPرا بهبود بخشیده است.

در این مقاله با بررسی پارامترهای استاندارد ،IEEE802.11e
روشی برای تنظیم پویا و همزمان پنجره رقابت و فرصت ارسال
با استفاده از نظریهی بازیها پیشنهاد گردید .چرا که اگر یک
گره ،فرصت ارسال و احتمال ارسال خود به کانال را بدون
توجّه به حضور سایر گرهها خودخواهانه افزایش دهد؛ سبب
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