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 مقدمه - 1

-از به شبکهي، نTriple Play ياهسي سرويتقاضا برا با رشد
.  استشيافزا باند پهن  به سرعت در حال ي دسترسيها
 بر استاندارد يمبتنم باند پهن يسي بي دسترسيهاستميس

 يهاستمي سي براينيگزيحل جاراه تواننديم [1] 802.16
-راهها، ستمين سيت ايمز .باشند) xDSL ،Cable (يميس

نه کم ياد و هزيترش زت گسيستم، قابليع سي سريانداز
تا قابل ي در کنار نرخ ارسال د شبکه، و توسعهي نگهداريبرا

  .       باشدي ميمي سيهاستميرقابت با س

: کندي ميمعرف مختلف را ياتيدو مد عمل، 802.16استاندارد 
PMP (Point-to-Multi Point)شبکهيسازادهيپ.  و مش -

ک نود يم به يتق نودها بطور مسيتمامدر آنها  که PMP يها
به کمک . ستير نيشه امکان پذيل هستند، هم متصيمرکز

 يهاتوان به سرعت اتصاليم ،802.16مد مش استاندارد 
شتر از شعاع يبار يبس سطح پوشش  باينانيم قابل اطميسيب

لذا مد مش . آورد فراهم يکيزيه فيقابل دسترس در ال

 TDMA ي بر تکنولوژي مبتنMAC با 802.16استاندارد 
 ميسي مش بيها شبکهيسازادهي پي برايحل مناسبراه

  .است

 از طريق توانندي م،هاSS (Subscriber Station) مشمددر 
ق ياز طر ک خود رايتراف، با هم ارتباط برقرار کنند و گريکدي

ن ي ادر. ندينمات ي به مقصد هدا،هاSSر ي ساتوسط رله
  کهشودي اطالق ميبه نود BS (Base Station) يتوپولوژ

  کند يمتصل م) يا شبکه خارجي(نترنت يشبکه مش را به ا

از به ي، نBSها به SSها و از SSن يها بجهت ارسال بسته
 يهااسالت. باشدي مي زمانيهاص اسالتيدرخواست و تخص

شده ع يت توزيريت متمرکز و مديري به دو بخش با مديزمان
ي هدايت ترافيک  که برازم متمرکز،يدر مکان. شونديم ميتقس

 مسئول BS شود،ي مبرده کارب BSق ياز طرها SSاينترنت 
ن ياز آنجا که در ا. ها در کل شبکه است ارساليزمانبند

کنند، مي عبور BSاز تا  ي و دي کنترليهازم تمام بستهيمکان
با . باشديم باال نانيت اطميبا قابل و متمرکز يپروسه زمانبند

   Spatial Reuseارائه يک الگوريتم زمانبندي متمرکز با قابليت 
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ع یزم توزیدر مکان. اد استیزها  اتصاليير برپاين حال تاخيا
 ترافيک اينترانتها و هدایت SS که براي ارتباط بین شده،

ع شده و بدون یها به شکل کامال توز ارسالاستفاده میشود،
ن یاز آنجا که در ا. شوندی مي زمانبندBSاز به تعامل با ین

 و با توجه یها توسط نودها بطور محليریم گیزم تصمیانمک
-ی نودها صورت میکیزیط کانال فیو شرا یکیبه بار تراف

زم متمرکز یع شده نسبت به مکانیزم توزیرد،  مکانیگ
 .باشدیمشتر ی سربار بيو داراتر دهیچی پی ولرتر،یپذانعطاف

ل يک شبکه را تشکينترنت، عمده ترافيک اياز آنجا که تراف
  . باشديزم غالب مي متمرکز، مکانيزم زمانبنديدهد، مکانيم

هاي  سالTDMAهاي مطالعه بر روي زمانبندي در شبکه
با اين حال بسياري از . زيادي است که مورد توجه بوده است

هاي معرفي شده در اين مطالعات، قابل اعمال به مد الگوريتم
برخي از اين  مدل تداخل بکار رفته در.  نيستند802.16مش 

نود مشترک  يداراهاي لينکبين تداخل  تنها [2,3,4]کارها 
 همچنين مطالعات صورت گرفته سربار . گيرنديرا در نظر م

هاي اين سربار در شبکه. اندناشي از ارسال را ناديده گرفته
 .  زياد ميباشد802.16

هاي بطور مشخص براي شبکه نيز يمتعددهاي الگوريتم
  [5] ارائه شده در الگوريتم. رائه شده است ا802.16مش 

در شبکه ) spatial reuse(ميزان فضاي قابل استفاده مجدد 
 مد نظر قرار ، که در استاندارد ناديده گرفته شده است،را

هايي براي زمانبندي  الگوريتم[6,7,8,9]در مراجع . دهدمي
، تداخل نوع متمرکز ارائه شده است که در مدل تداخل خود

در نيز  spatial reuseدر نظر گرفته و از مزاياي   رادوم
 به منظور افزايش ]7[ و [6]در . برندزمانبندي بهره مي

 آگاه از تداخلي cross-layer ، طرحIEEE 802.16کارايي 
در اين کار، مسيريابي بر . مورد مطالعه قرار گرفته است

اساس يک چارچوب درختوار است که در کنار آن از يک 
طراحی  نيز [10] در .شودزمانبند آگاه از تداخل استفاده مي

cross-layerو ) مسیریابی(هاي شبکه  دیگري میان الیه
MAC) معرفی شده است، که به مسئله تشکیل ) زمانبندي

 بطور همزمان پرداخته درخت مسیریابی و پروسه زمانبندي
 برندی را بکار مspatial reuseها  اگر چه اين الگوريتم.است

ولي با اين حال از آنجا که به هر نود اجازه داده ميشود که 
در يک فريم چندين بار ارسال کند، سربار ارسال باعث 

اين مسئله در اين . کاهش گذردهي واقعي سيستم ميشود

 زمانبندي [9]در مقابل . ده گرفته شده استناديمطالعات 
ن فرض نيز از اي. کندمحدود مييکبار به ها در فريم را لينک

  .کند جلوگيري ميspatial reuseبکارگيري موثر 

 يمرور 2 بخش. دنباشی مریبه شرح ز مقاله يهار بخشیسا 
 در  آنپس از.  دارد802.16 بر مد مش استاندارد یاجمال

دراین بخش . گرددی ارائه ميشنهادیتم پی الگور3بخش 
-هیبا شبز یدر انتها ن .زمانبندي متمرکز تشریح میشودروال 
ر ی آن با سایی شده است کارایتم سعین الگوری ايساز
  .سه شودی مختلف مقايارهای موجود با معيهاتمیالگور

 802.16مد مش استاندارد  - 2

-ي ميباني پشتيMAC تنها از 802.16مد مش استاندارد 
ه يک الي ي بوده و بر روTDMA ي بر تکنولوژيکند که مبتن

 ي براOFDMتاندارد از  اس. بنا شده استيTDM يکيزيف
، OFDM. کندي استفاده ميکيزيه فيالن يا يسازادهيپ

 يبا طول زمان ييهاها را به شکل سمبولتي از بييهابلوک
  بصورت گروهOFDM يهاسمبول .آورديثابت در م

کسان ي با طول ييهامي در آمده و در فر)هاي زمانياسالت(
-، با دستهOFDM يهات سمبوليريمد. شونديقرار داده م

ک شبکه يدر . شودي ساده مي زمانيها آنها در اسالتيبند
ر يزشوند، يده ميک سطح ديها در ودناز آنجا که تمام  مش،

در  uplink و  downlinkکيرافت ي برايا جداگانهيهاميفر
  . شودينظر گرفته نم

تا يم دير فري و زيم کنترلير فري مش از دو زميک فري
 يها ارسال بستهي برايم کنترلير فريز. ل شده استيتشک

 ارسال يتا برايم دير فريو ز) گنيگنالي سيهاغاميپ (يکنترل
 يم کنترلير فريزدو نوع . دشويتا بکار برده مي ديهابسته

م کنترل ير فريم کنترل شبکه و زيرفريز: وجود دارد
 يها نودها بسته،م کنترل شبکهيفرريله زيبه وس. يندزمانب

زير فريم . کنندي را در سطح شبکه پخش ميکربنديپ
هاي کنترلي، که براي ارسال پيغامز ينکنترل زمانبندي 

 زير فريم ديتا را بر  درهاي زمانيوظيفه زمانبندي اسالت
 زير فريم کنترل زمانبندي. عهده دارند، بکار برده ميشود

 پيکربندي و -۱: از دو بخش تشکيل شده است خود
 که ييهاميفر.  زمانبندي توزيع شده-۲زمانبندي متمرکز 

 شبکه هستند، بطور متناوب يم کنترلير فريدر بر دارنده ز
  . شونديجاد ميا
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 استفاده  شبکهينودها کيتراف حمل يتا، برايز زير فريم دا
م ي فرزيدر ز OFDMسمبول    که يکيتيتعداد ب .ميشود

 روش کدينگ ون وي، به مدوالسحمل کندتواند ميتا يد
 به عنوان مثال . دارديستگب ،مورد استفاده توسط فرستنده

 تيبا ۱۲ هر سمبول وسطت  استفاده شود،BPSK-1/2اگر از 
   .دش خواهد ملح

تعداد (تا يم دير فريک زي در ي زمانيهااسالت طول  
 :شوديسبه م محارياز رابطه ز، )OFDM يهاسمبول

 

-به طول فريم و پهناي  در فريمOFDMهاي تعداد سمبول
 يلي م۱۰م ي مثال اگر طول فريبرا. باند کانال بستگي دارد

هاي يک  تعداد سمبول مگاهرتز باشد،۲۰ باند يه و پهنايثان
تعداد ز ي نMSH-CTRL-LEN.  خواهد بود۸۰۰فريم 
در از آنجا که  .باشدي مهاي زماني در زير فريم کنترلياسالت

 سمبول ۷يک زير فريم کنترلي هر اسالت زماني معادل 
OFDM استفاده شده  ۱در رابطه  ۷ب يک ضري است، از

  .است

 ۲۵۶هاي زماني در زير فريم ديتا محدود به تعداد اسالت 
بخش . دشويم ميبه دو بخش تقسخود ن تعداد ي ا.باشدمي

شده عيزم توزيزم متمرکز و بخش دوم با مکانياول با مکان
-MSH-CSCH-DATAپارامتر . شودي ميزمانبند

FRACTIONيهازان از اسالتيکند که چه مين ميي تع 
زم متمرکز بکار ي با مکانيتوانند در زمانبنديتا ميم دير فريز

  .شوندگرفته 

 ۲ معادل ي، سربارSS ي نودهاي ارساليتاي ديهاBurstن يب
 نشان براي. شودي در نظر گرفته مOFDM سمبول گارد ۳يا 

 را در نظر BPSK-1/2مدوالسيون دادن تاثير سربار ارسال، 
 زماني به دست هاييريم و فرض کنيم طول اسالتگمي

 و هر ارسال  باشدOFDM سمبول ۳ معادل ۱آمده از رابطه 
کوچکترين بسته لذا  .نمايد سمبول گارد استفاده مي۳از 

 زماني  نياز به دو اسالت ارسالي برا بايت بوده که۳۶ديتا 
، اسالت استکه معادل يک  OFDM گارد  سمبول۳(دارد 

 .سربار ارسال داريم% ۱۰۰ يعني ).سربار ارسال ميباشد
 که در ، بايت است۷۲ اي به طول ارسال بسته بعديانتخاب

سربار % ۵۰ن حالت ي يعني در ا. اسالت ارسال ميشود۳
   .ارسال داريم

 Spatial Reuse با قابليت يالگوريتم زمانبند - 3

  يزمانبندروال  -3-1

 ن زمانييتع. ۱: مي با دو مسئله روبرو هستيدر بحث زمانبند
هاي زماني در اختصاص اسالت. ۲ ي کنترليهاغاميارسال پ

. ک کاربراني حمل ترافي براتا به نودهاي شبکهيم دير فريز
 ارسال ي براي زمانبندتمي، الگور802.16در متن استاندارد 

در ارتباط .  مش مشخص شده است در مدي کنترليهاغاميپ
نگ و ساختار يگناليتا، اگرچه نحوه سي ارسال ديبا زمانبند

 و يتم زمانبنديات الگوريها مشخص شده است، جزئغاميپ
- کارا و عادالنه نودها به کانال و رزرو اسالتينحوه دسترس

امده و به زمان يتا در متن استاندارد نيم دير فري زي زمانيها
تمرکز  مقالهن يادر . استاندارد موکول شده است يسازادهيپ

با  هاي زماني در زير فريم ديتااختصاص اسالت يبر رو
  .باشدي مزم متمرکزيمکان

ک ي با توجه به ترافSS متمرکز هر ي زمانبندزم يدر مکان 
  ي درخواستيانتها به انتها باند ي خود، پهنايهاناليترم

-MSH يترلغام کني پتوسطن زده و يخود را تخم

CSCH:Request  يبراآنرا BSپس از جمع. کندي ارسال م-
زان يم ،يابيريبا توجه به درخت مس BS ن اطالعات،ي ايآور

در درخت ( شبکه يهانکيلبه  باند واگذار شده يپهنا
 ي زمانبنديي کارا لذا.دينمايرا محاسبه م) يابيريمس

که ) يا درخت زمانبندي (يابيريمتمرکز به درخت مس
.  داردي بستگزي نشودي آن اجرا مي بر رويتم زمانبنديالگور

BSپيغام له ي به وسMSH-CSCF، SS ها را از درخت
 آن يرات احتماليي و تغجاد کرده استي که ايايابيريمس

  .سازديمطلع م

  غالب را درنودها باند به ي پهناانتساب نحوه BS سپس 
ش شبکه مدر سطح  MSH-CSCH:Grant يغام کنترليپ

انتساب . رسانديها مSS و آنرا به اطالع دينمايکست ميمالت
اي باشد که پهناي باند ها بايد به گونهپهناي باند به لينک

 . ها ارضاء شودSS درخواستي تمام يانتها به انتها

کند،  را دريافت ميMSH-CSCH يک پيغام SSهنگاميکه 
 يه انتها انتها ب باندو پهناي با توجه به درخت مسيريابي
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 ک ازي هر ، پهناي باندي که بههاSSک از يمنتسب به هر 
حاسبه  منتسب شده است را ميابيريدرخت مسهاي لينک

ها از الگوريتم مشابهي SS و BSقابل ذکر است که . کنديم
 با اجراي يک SSدر نهايت هر  .کنندبراي اينکار استفاده مي

ولوژي شبکه  و استفاده از توپکسانيالگوريتم زمانبندي 
 ارسال  شروعها، زمانو پهناي باند لينک) درخت مسيريابي(

 . کندرا مشخص مي خود و طول آن

زمانبندي جدید، در اولین فریم پس از اینکه آخرین نود در 
 را از والد خود MSH-CSCHدرخت مسیریابی پیغام 

الزم به ذکر است، زمانبندي  .دریافت کرد، قرار داده میشود
 امین پریود زمانبندي، در پریود زمانبندي iه در تعیین شد

i+1ام بکار برده میشود  .  

 يشنهاديتم پيالگور -3-2

 موضوع 4 درتوان ی متمرکز را ميمسائل مطرح در زمانبند
  : کرديبنددستهر یز

 در نظر يد در زمانبندیمدل تداخل در سطح شبکه، با: 1
ان ، نشمورد استفاده   مدل تداخل۱در شکل . گرفته شود

جزء تداخل نوع اول که ( اول حالتسه . داده شده است
دهد که يک همسايه هايي روي ميميان لينک) ميباشند

هاي همزمان به يک  ارسال۱در حالت . مشترک دارند
 يک فرستنده بطور همزمان ۲حالت . گيرنده انجام ميشود

 نيز يک نود ۳در حالت . دهده دو گيرنده ارسال انجام ميب
عالوه بر اين . د بطور همزمان ارسال و دريافت کندنميتوان

همچون  (TDMAهاي مش مبتني بر سه نوع تداخل، شبکه
هاي تا دو همسايهمربوط به  يها، در مورد لينک)802.16

تداخل که (اين حالت . گام دورتر خود نيز محدوديت دارند
ه دشنشان داده در شکل  ۴  حالتبا) دشو گفته مينوع دوم

هايي که ارسال همزمان بر  اين نوع تداخل لينکدر. است
کند با خطوط پر رنگ نشان داده روي آنها تداخل ايجاد مي

دهد که هر دو تداخل به اين دليل روي مي. اندشده
فرستنده يک همسايه مشترک دارند، که ميتواند ارسال هر 

   . دوي آنها را بشنود

 میتواند Spatial Reuseراندمان کار شبکه با استفاده از : 2
  .افزایش یابد

1 تلاح 2 تلاح 3 تلاح

4 تلاح
 

    مدل تداخل : 1شکل 

د یافت، بایها جهت ارسال و درنودن ینگ بیچیسربار سوئ: 3
  . ردیمد نظر قرار گ

 یو به روز رسان یابیری در درخت مسنودگاه یر جایتاث: 4
در نظر گرفته  ی در بهبود کارائیابیریساختار درخت مس

  .دشو

بطور . اند بطور همزمان به موارد فوق نپرداختهی قبليکارها
ده ی قبل ناديها در کارهانودن ینگ بیچیخاص سربار سوئ
 هر چهار مسئله را بطور يشنهادیروش پ. گرفته شده است

 ي برايانهیتم بهیهمزمان مورد توجه قرار داده است تا الگور
 شده  آورده 2 شکل در تمین الگوریا.  ارائه شوديزمانبند
 . آورده شده استuplinkک ی ترافيتم برایلگورا .است

 ی به راحتdownlinkک ی ترافيتم براین الگوریاش یرایو
   .قابل انجام است

در ابتدا با توجه به مدل تداخل، ماتريس تداخل از روي 
ليستي از . شودي مجاديا يابيريگراف همسايگي و درخت مس

هاي نودهايي که فرزندي نداشته يا مجموع اسالت
ت، صفر اس درخواستي فرزندان آنها، که اختصاص داده نشده

با در نظر گرفتن  ).activeChild( شودياست تشکيل م
هاي  تمام اسالتSpatial reuseماتريس تداخل و بکارگيري 

.  شوندي تخصيص داده مactiveChild مورد نياز نودهاي
اولويت انتخاب با نودي است که کمترين تداخل را با ساير 

 که activeChild ليستي از والدين نودهاي سپس .نودها دارد
ل يتشک درخواستي تخصيص داده نشده دارند، اسالت

هاي مورد نياز بخشي از اسالت. )activeParent( شوديم
توانند بطور همزمان در بازه  که  ميactiveParentنودهاي 
 داده تخصيص، ارسال کنند activeChildنودهاي  زمانبندي

به با نودي است که در اين مرحله اولويت انتخاب . ميشوند
BSنزديکتر بوده و تعداد اسالت درخواستي بيشتري دارد ، 

 .ميباشد
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 ترافيک رلههاي زمانبندي شده و با توجه ارسالت يدر نها
 به روز هاSSاسالت درخواستي ، فرزندان به والدينشان

هاي مورد نياز تمام ن روند تا هنگامي که اسالتيا .شوديم
  .شودييص داده شود، تکرار منودها تخص

 يسازهيشب - 4

 انجام Matlabط ی، در محيشنهادیتم پی الگوريسازادهیپ
در  که یتمیبا الگورتم، ین الگوریا ییکارا. شده است
ک مثال آورده یدر غالب ، ی، بطور ضمن802.16  استاندارد 

 همچون ،نهین زمی موجود در ايهاتمیو الگورشده است 
TTS [8]  ،LA [9] ،MR-CS [10]،سه شده استی مقا .

 ییهاتعداد اسالت (يطول زمانبند ،ییکارا یابی ارزيهااریمع
 ،)از استیها نSS تمام یک درخواستی پاسخ به ترافيکه برا
  . دنباشیم نگیچیسوئسربار 

  يسازهيط شبيشرا -4-1
LL تصادفي در يک مربع همبندي يسازهي شبيبرا  ايجاد *

ndL/2 که در آن ،شده است  ها وSSتعداد  n .است =
d شعاع ارسال يک نود است. BS مي در مرکز اين ناحيه-

ه مورد نظر يمساحت ناحمشابه اين رابطه که در آن  .باشد
ها و شعاع ارسال آنها در نظر گرفته SSمتناسب با تعداد 

 پارامترهاي .ه شده استفتر گ بکاري قبليکارهاد، در شويم
  . آورده شده اند۱جدول مورد استفاده در شبيه سازي در 

  پارامترهاي مورد استفاده در شبیه سازي  :1 جدول

  پارامتر  مقدار
BPSK-1/2 و کدينگ مورد استفادهمدوالسيون  

 طول فريم  هي ثانيلي م٢٠
  پهناي باند کانال هرتز  مگا١٠٠

١٠ MSH-CTRL-LEN 
١٠٠% MSH-CSCH-DATA-FRACTION 
  OFDMهاي گارد تعداد سمبول 3
  شعاع ارسال ١٥
  ٥٠ الي ١٠

 )١٠افزايش با گام (
  هاSSتعداد 

  تصادفي
  )٣ الي ١(از رنج 

  هاSS درخواستي uplinkهاي اسالت

  

  سازينتايج شبيه -4-2
 الگوریتم پیشنهادي به ترتیب از لحاظ 4 و 3هاي در شکل 

ها مقایسه و سربار ارسال با سایر الگوریتمطول زمانبندي 
بطور میانگین بهبود الگوریتم پیشنهادي نسبت . شده است
 از نظر طول LA و TTS ،MRCSهاي استاندارد، به الگوریتم

 از نظر سربار، %8و % 33، %36، %50زمانبندي، به ترتیب 
نتایج،  .باشدمی% 27و % 72، %59، %27ب یبه ترتارسال 

سازي به مقادیر حاصل از تکرار هر سناریوي شبیهمیانگین 
  .باشند مرتبه، می100میزان 

 

  يشنهادیتم پیالگور : 2شکل 
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   مختلفيهاتمي در الگوريطول زمانبند : ۳ شکل
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 هاي مختلفنگ در الگوريتميچيسربار سوئ:  ۴شکل 

 يريگ جهينت - 5

 متمرکز در ي زمانبندي برايدي جدتمين مقاله الگوريدر ا
 يشنهاديپالگوريتم  . ارائه شد802.16مد مش استاندارد 

 را در نظر  و مدل کامل تداخلspatial reuseبطور همزمان 
هاي ، تعداد ارسالسربار سوئيچينگ با توجه به گرفته و

 سازيج شبيهينتا .دکنين مييهاي شبکه را در فريم تعنود
دهد که طول زمانبندي در الگوريتم پيشنهادي از نشان مي

  . ابدييمصد بهبود  در۵۰ درصد تا ۸
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