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چکيده – ارتباطات بی سيم یکی از روش های بسيار کاربردی در تبادل داده ها می باشند که در مقابل راهکارهای دیگر نظير ارتباطات با سيم ،
فيبر نوری  ،کم هزینه تر و با مزایای بيشتری مانند قابليت ج ا به جایی  ،نصب و پياده سازی سریع  ،کيفيت سرویس و عدم نياز به رسانه فيزیکی
ميبا شند و در مقابل دارای معایب متعددی نيز می باشند  ،یکی از معایت این بستر ارتباطی ضعف نرخ انتقال داده ها در مقابل روش های دیگر می
باشد  ،با این حال محققان و توليدکنندگان در سدد ای جاد راه حل هایی نوین جهت رفع این ضعف می باشند  ،این در حالی است که پژوهشگران
در زمينه فناوری اطالعات روشی موسوم به سرکشی کردن نود ها را جایگزین روش گوش کردن به خط برای افزایش نرخ انتقال داده ها معرفی
کرده اند  ،محققان شرکت ميکروتيک روشی جهت افزایش نرخ انتقال داده ها به عنوان  Nv2معرفی نموده اند که توانسته است نرخ انتقال داده ها
را بصورت چشمگيری افزایش دهد  ،در این مقاله این دو روش مقایسه و آزمایش های صورت گرفته نتيجه را در بر خواهد گرفت .
کليد واژه :

NV2 , Polling , Cell Radius , Nstreme , MikroTik , Time Slot , Throughput

 -1مقدمه

 -1-1سرکشی چرخشی

تا كنون راه حل های متعددی منجمله اجتناب از تصادم ][1

در اين روش يک كنترل كننده مركزی ] [5به ترتیب به تک تک

بوسیله درخواست ارسال  ،پاكسازی و آماده ارسال ][2

ايستگاه ها از طريق كانال خارج باند خود سركشي نموده چنانچه

) (RTS/CTSو همچنین پاكسازی و آماده ارسال برای

ايستگاهي كه به آن سركشي شده است اطالعاتي برای ارسال

خود] (CTS-To-Self) [3مطرح شده كه با محاسبات عددی

داشته باشد آن را از طريق كانال داخل باند ارسال مي نمايد و

و نتايج بدست آمده نرخ انتقال در اين دو روش در بستر های بي

پايان اطالعات خود را به كنترل كننده مركزی گزارش مي دهد .

سیم بیش از  %05افت مي نمايد  .يکي از راه حل هايي كه

در غیر اينصورت چنانچه نودی كه به آن سركشي شده

امروزه توسط محققان و برخي از تولید كنندگان در زمینه

است  ،داده ايي برای انتقال نداشته باشد  ،كنترل كننده مركزی

تجهیزات بي سیم معرفي شد و قادر خواهد بود نرخ انتقال داده

به دنبال سركشي ديگر نود ها ادامه خواهد داد .

را تا حد قابل توجهي نسبت به روش های قبل ارتقاء دهد

در اين روش سركشي به ايستگاه ها بصورت منظم و چرخشي

استفاده از روش سركشي كردن ] [4میباشد  .روش سركشي به

مي باشد و عملکرد آن بگونه ايي است كه كنترل كننده مركزی

دو دسته تقسیم بندی مي شود كه هر يک به نحوی با نود ها در

با ارسال بسته ايي كه شامل اطالعات خاصي در رابطه با

بستر بي سیم در ارتباط میباشند و اين دو نوع عبارت است از :

زمانبندی و سرآغاز داده های میباشد برای اولین نود ارسال مي

 روش سركشي چرخشي

نمايد و از آن مي خواهد كه داده های خود را جهت ارسال آماده

 روش سركشي هاب

و ارسال نمايند .
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نودی كه مورد سركشي قرار گرفته شده اند  ،چنانچه
داده ايي برای ارسال داشته باشند  ،آنها را از طريق
كانال د اخل باند ارسال مي نمايد و در پايان دوباره يک پیام

 -3-1معایب سرکشی کردن

خاص كه به عنوان نشانه در اينجا از آن ياد مي شود برای كنترل

در روش سركشي يکي از معايبي كه موجب كاهش و افت زمان

كننده مركزی ارسال مي نمايد  ،كنترل كننده مركزی پس از

در اختیار گرفتن رسانه میان نود ها بوجود مي آيد  ،دست به

دريافت پیام آن را برای نود ديگری ارسال مي نمايد .

دست شدن پیام نشانه است بگونه ايي كه در اين روش ابتدا
نشانه به باالترين نود تحويل داده مي شود  ،نود برگزيده پس از
انتقال داده های خود پیام نشانه را مجددا به كنترل كننده
مركزی و يا نود مجاور خود ارسال مي نمود و يا وظیفه نود
مركزی انتقال مجددا نشانه به نود ديگر بود  ،اين مسئله باعث
افزايش تاخیر میان زمان ارسال دو نود و در اختیار گرفتن رسانه

شکل  : 4سركشي چرخشي يک به يک نود ها

ارتباطي مي گشت كه به دنباله آن كاهش میزان استفاده از كانال
و اتالف نرخ انتقال را به همراه داشت  ،با اين حال اين روش قادر

 -2-1سرکشی هاب

خواهد بود جايگزين بهتری برای روش گوش كردن به خط
) (CSMA/CAباشد بگونه ايي كه مي تواند در شرايط مختلف

در اين مدل سركشي  ،ابتدا يک پیام با عنوان نشانه توسط
كنترل كننده رسانه اشتراكي به باالترين نود ارسال مي نمايد كه

نرخ انتقال داده ها را تا  %05افزايش دهد ولي در كنار آن تاخیر

به معني در اختیار داشتن رسانه اشتراكي برای نود مورد نظر

زماني را نیز به همراه دارد .

است  ،در صورتي كه نود داده ايي برای ارسال داشته باشد از

 -2پروتکل Nv2

رسانه انتقال استفاده مي نمايد و داده را منتقل مي نمايد  ،در

يکي از پروتکل های منحصر به فرد میکروتیک ] [6میباشد كه در
راستای افزايش نرخ انتقال داده ها در بستر های بي سیم ايجاد
گشته و معموال میتواند با اكثر كارت های بي سیم با تراشه
اتروس عمل نمايد  .اين پروتکل از قابلیت های مالتي پلکس
تقسیم زماني ) (TDMAدسترسي به رسانه انتقال بجای روش
های سركشي كردن ) (Pollingبه نود ها و يا گوش دادن به
خط ) (CSMA/CAاستفاده مي نمايد  .اين روش قادر خواهد بود
مشکالت نود های مخفي را در بستر های ارتباطي بي سیم حل
نمايد كه به موجب آن نرخ انتقال داده ها در بستر های بي سیم
نقطه به نقطه ) (PTPو چند نقطه ) (PTMPنیز افزايش خواهد
يافت .
دسترسي بر رسانه بي سیم در اين روش توسط كنترل كننده
مركزی ) (Access Pointمي باشد كه در ابتدا يک پیام در قالب
جدول زماندبندی برای نود ها ارسال مي نمايد و در آن يک فیلد
با عنوان دوره زماني)  ( Periodمدت زمان ثابت دسترسي نود ها
را مشخص مي كند  .كه اين مقدار مي تواند برای ترافیکي كه از

غیر اينصورت نود برگزيده شده  ،نشانه را به نود مجاور خود
تحويل میدهد .
اين روش با همین ترتیب ادامه پیدا خواهد كرد تا در
نهايت نشانه در اختیار كنترل كننده مركزی قرار داده شود و
مجددا اين چرخه ادامه پیدا كند  ،در اين روش میزان تاخیر
انتظار برای در اختیار گرفتن كانال ارتباطي كاهش مي يابد و
میزان بهره وری و به مراتب افزايش نرخ انتقال را در بر دارد .

شکل  : 1سركشي نود ها بصورت هاب
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فاصله های دور تر قرار گرفته است استفاده گردد و
زمان های  Timeoutو زمان استفاده اين نود ها
بصورت موثر قابل استفاده باشد .

اكسس پوينت به سمت نود ارسال مي شود يا مسیر
پايین ) (Downlinkو ترافیکي كه از سمت نود به سمت
اكسس پوينت يا مسیر باال ) (Uplinkدر نظر گرفته شود  .مسیر
باال توسط اكسس پوينت بر اساس تعداد نود های متصل به
شبکه و ترافیک مورد نیاز آنها محاسبه خواهد شد .

 -3-2-2کنترل بيشتر بر پوشيدگی
با كاهش زمان سربار و تنظیم كردن بازه های زماني قادر خواهیم
بود بر اساس كیفیت سرويس ها داده ها را منتقل نمايیم  ،داده
ها با ارجعیت بیشتر قادر خواهند بود زودتر و داده ها با ارجعیت
كمتر ديرتر ارسال گردد .

 -1-2مزایا پروتکل Nv2








دسترسي بر خط بوسیله مالتي پلکس تقسیم زماني
پشتیباني از سیستم توزيع بي سیم
پشتیباني از كیفیت سرويس در داده ها
رمز گزاری داده ها
راه حل مشکل نود ها مخفي
سربار بسیار پايین در دسترسي بر رسانه توسط نود ها
پويايي پروتکل جهت تنظیم حجم داده های در حال ارسال

 -3آزمایش و شبيه سازی
در اين بخش قصد تست و آزمايش روش سركشي كردن داده و
در مقابل استفاده از پروتکل  Nv2میکروتیک را خواهیم داشت در
اين آزمايش  ،بستر ارتباطي از استاندارد  802.11gاستفاده مي
نمايد  ،در اين استاندارد باند فركانسي  1.1گیگاهرتز بوده و با
عرض كانال  15مگاهرتز قادر خواهد بود نرخ انتقال معادل 01
مگابیت در ثانیه را در تئوری فراهم آورد .
پیاده سازی و انجام آزمايش در محیط آزمايشگاهي با حداقل از
هرگونه نويز محیطي مي باشد  Access Point ،از استاندارد
 802.11gو عرض كانال  15مگاهرتز و فركانس  1132كیلوهرتز
 ،آنتن راديويي  0دسیبل  ،افت كابل  4دسیبل  ،قدرت خروجي
كارت  12دسیبل برای شبیه سازی با يک نود با فاصله  35متر
از يکديگر عمل خواهد نمود.
پس از برقراری ارتباط بي سیم میان نود ها ارتباط همه آنها به
مدت  3دقیقه مورد بررسي و تست قرار میگیرد  ،كه هر تست و
عملکرد برای ارسال و دريافت در پروتکل های  TCPو  UDPدر
نظر گرفته شده است .حاصل خروجي و مورد نظر در قالب
میانگین و حداكثر پیک )  ( Peakنرخ انتقال مي باشد .

 -2-2مقایسه روش سرکشی با Nv2
با مطالعه اين مقاله قادر خواهیم بود مقايسه كلي در مورد روش
سركشي كردن نود ها و روش استفاده از پروتکل  Nv2بدست
آوريم  ،در ادامه به سه تفاوت عمده میان اين دو روش خواهیم
پرداخت كه عبارتند از :
 كاهش سربار سركشي نمودن نود ها
 كاهش تاخیر سربار انتشار
 كنترل بیشتر بر پوشیدگي
 -1-2-2کاهش سربار سرکشی نمودن نود ها
در پروتکل  Nv2اكسس پوينت بجای سركشي كردن يک به يک
نود ها يک پیام زمانبندی در بستر ارتباطي متناسب با تعداد نود
ها ارسال كرده و زمان های مورد استفاده آنها را اطالع خواهد داد
و هیچ زماني جهت سركشي به هدر نخواهد رفت و زمان های
باقي مانده جهت ارسال و تبادل داده ها توسط نود ها مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .
 -2-2-2کاهش تاخير سربار انتشار
پروتکل در  Nv2نیازمند سركشي يک به يک نود ها را بصورت
جداگانه نخواهد بود  ،اين امکان بوجود مي آيد كه زمان های
بیشتری برای مسیر باال ) (Uplinkدر اختیار نود هايي كه در
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 -1-3سرکشی کردن نود برای ارسال در حالت TCP

 -4-3سرکشی کردن نود برای دریافت در حالت UDP

 -2-3سرکشی کردن نود برای ارسال در حالت UDP

 -5-3پروتکل Nv2برای ارسال در حالت TCP

 -3-3سرکشی کردن نود برای دریافت در حالت TCP

 -6-3پروتکل  Nv2برای ارسال در حالت UDP
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 نتيجه گيری-4
TCP  برای دریافت در حالتNv2  پروتکل-7-3
همانگونه كه در بخش های ابتدايي و مقايسه های صورت گرفته
 قادر خواهد بود باNv2  استفاده از پروتکل، مشخص گرديد
استفاده از مکانیزم مالتي پلکس كردن تقسیم زماني عملکرد
بهتری را نسبت به روش سركشي كردن نود ها داشته باشد و
نتیجه حاصل از آن در جدول زير بصورت خالصه نمايش داده
. شده است
سركشي كردن
UDP

TCP

Nv2 پروتکل
UDP

TCP

ارسال

15.9 Mb

15.1 Mb

55.1 Mb

57.4 Mb

دريافت

17.2 Mb

7.5 Mb

40.8 Mb

34.9 Mb

0/231
Packet

0/0
Packet

0/4324
Packet

0/0
Packet

Lost

UDP  برای دریافت در حالتNv2  پروتکل-8-3
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