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Abstract- With the increasing growth of multimedia communications on the Internet, on the one hand, and with the
expansion of deployment of wireless networks on the other hand, the quality of video transmission on these networks
has become a major challenge. The 802.11e standard proposes a framework to provide the Quality of Service (QoS)
in accordance with the type of traffic and which is used by next variants of the standard, namely, 802.11n and
802.11ac. One of the channel access mechanisms in this standard is EDCA, which has predicted four separate queues
for different types of traffic. This mechanism defines distinct channel access parameters in each queue. In this paper,
a dynamic method is provided for tunning the access parameters in each queue, such as the size of the Contention
Window (CW), and Arbitration Inter-Frame Space (AIFS), which calculates their decrease or increase based on the
varying network conditions. However, the average collision rate is used to determine the network load conditions.
This criterion is calculated with a weighted average of each queue at each station and updated every time the packet
is sent. The simulation results in NS2 indicate that the proposed method improves the quality of video transmission
from the point of view of multiple criteria, including PSNR, throughput, packet loss rate and the end-to-end delay.
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چکیده-با رشد روزافزون ارتباطات چندرسانهای در اینترنت از یک طرف و با گسترش استقرار شبکههای بی سیم از طرف دیگر ،کیفیت
انتقال ویدئو بر روی این شبکهها به یک چالش ا صلی تبدیل شده ا ست .ا ستاندارد  802.11eچارچوبی برای تأمین کیفیت سرویس
متناسببب با نوت ترافیک ارائه نموده اسببت که در گونههای بعدی این اسببتاندارد نظیر  802.11nو  802.11acنیز مورد اسببتفاده ارار
میگیرد .یکی از مکانی سمهای د ستر سی به کانال در این ا ستاندارد EDCA ،ا ست که چهار صف جداگانه برای ترافیکهای متفاوت
پیشبینی نموده است .این مکانی سم برای هر صف ،پارامترهای دسترسی به کانال مجزایی تعریف نموده است .در این مقاله روشی پویا
برای تنظیم پارامترهای د ستر سی در هر صف از جمله اندازه پنجره راابت و فا صله بین فریمی ارائه می شود که میزان کاهش یا افزایش
آنها را بر اساس شرایط متغیر شبکه محاسبه مینماید .ضمناً از نرخ تصادم متوسط برای تعیین شرایط بار شبکه استفاده می شود .این
معیار با یک میانگین وزنی برای هر صف در هر ای ستگاه محا سبه و پس از هر بار ار سال ب سته ،بهروزر سانی می شود .نتایج شبیه سازی
در  NS2نشببان میدهد که روش پیشببنهادی با ب بهبود کیفیت انتقال ویدئو از نق هنظر معیارهای متعدد از جمله کیفیت ویدئوی
دریافتی ،گذرداد ،نرخ اتالف بسته و تأخیر انتها به انتها میشود.
واژههای کلیدی :کیفیت سرویس ،انتقال ویدئو ،شبکه بیسیم ،کاربرد چندرسانه ای ،مکانیسم  ، EDCAاستاندارد .IEEE 802.11e

 -1مقدمه

طریق شبکههای بی سیم محلی را برای کاربران خود فراهم نمودهاند
[.]3

در چند دهه گذشته ویدئو به عنوان یک رسانه مهم در ارتباطات و
سرگرمیها استفاده شده است.از دههی  1990با عمومی شدن شبکه
اینترنت ،انگیزه انتقال ویدئو بر روی شبکه ایجاد شد .رشد روزافزون
ارتباطات چندرسانهای در اینترنت ،انگیزهی تحقیق در مورد نحوه
عرضه ویدئو با کیفیت بهتر را ایجاد نمود [ ]1و [ .]2از طرفی اغلب
سازمانها ،شرکتها و مؤسسات با راهاندازی نقاط دسترسی 1و بر
اساس فناوری استاندارد  IEEE 802.11قابلیت اتصال به اینترنت از

کاربردهای چندرسانهای ،برخالف کاربردهای سنتی انتقال داده ،نیاز
به پشتیبانی از کیفیت سرویس 2از جمله پهنای باند تضمین شده،
تأخیر و لرزش 3دارند .فراهم نمودن چنین کیفیت سرویسی در
 IEEE 802.11چالش برانگیز است؛ زیرا در این استاندارد الیه
فیزیکی و زیرالیه دسترسی به رسانه عموماً برای انتقال داده بهترین -
تالش (BE)4طراحی شدهاند.
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باقیمانده مقاله به صورت زیر سازماندهی میشود :در بخش بعد،
استانداردهای  802.11و  802.11eرا به اختصار معرفی میکنیم.
سپس در بخش  3پژوهشهای مرتبط با موضوع مقاله را بررسی
نموده و در بخش  4روش پیشنهادی را به تفصیل مطرح میکنیم.
در بخش  5با استفاده از یک بستر شبیهسازی ترکیبی ،روش
پیشنهادی را با سایر روشهای پیادهسازیشده مقایسه نموده و
عملکرد آنها را ارزیابی و گزارش میکنیم .باالخره در بخش 6
نتیجهگیری و جهتگیری کارهای آینده انجام میشود.

کانال بیسیم یک رسانه همهپخشی 5است .بنابراین ارسال همزمان
بستهها از گرههای مختلف موجب ایجاد تداخل و از بین رفتن بسته
داده میشود .از طرف دیگر به علت ویژگیهای شبکههای بیسیم از
قبیل تأخیر بسته ها ،نرخ خطای باال ،پهنای باند محدود ،سرعت
متفاوت ارسال ایستگاهها و وضعیت متغیر کانال ،فراهم کردن
کیفیت سرویس برای ارسال ویدئو در این شبکهها با چالشهای
بیشتری مواجه میشود .به علت کیفیتهای متفاوت کانال ،تحرک
گرههای بیسیم باعث ایجاد نوسان پهنای باند میشود .حتی اگر
ایستگاه بیسیم ثابت باشد ،ممکن است پهنای باندش به علت تداخل
کانال ،اختالل نویز و  ...نوسان داشته باشد .نوسان پهنای باند اصلی-
ترین چالش جریانسازی ویدئو بالدرنگ بر روی شبکههای بیسیم
است[ ]4و [.]5

 -2استانداردهای شبکه بیسیم محلی
در این بخش استاندارد مشهور  802.11و تبصره  802.11eبرای
فراهمآوری کیفیت سرویس در شبکههای بیسیم محلی با تأکید بر
مکانیسم دسترسی به کانال آنها بهطور اختصار معرفی میشوند.

استاندارد  IEEE 802.11eبرای فراهم آوردن کیفیت سرویس در
زیرالیه دسترسی رسانه ارائه شده است .مکانیسم  EDCA6یک بستر
مناسب برای پشتیبانی از کیفیت سرویس فراهم میکند .با اینحال
برای دستیابی به کارایی باالتر در شبکه ،الزم است پارامترهای این
مکانیسم بهخوبی تنظیم شوند .از آنجا که در این مکانیسم
پارامترهای هر گروه دسترسی (AC) 7مستقل از شرایط شبکه و به-
صورت ایستا تنظیم میشوند ،مکانیسم مذکور بهتنهایی نمیتواند
بیشترین مقدار کیفیت سرویس را برای کاربردهای چندرسانهای
فراهم کند[ .]6از طرف دیگر ،با وجود ارائه این سرویس ،هنوز
کیفیت سرویس کاربردهای بالدرنگی مثل انتقال ویدئو و صوت،
تضمین نشده است[ ]3و [ .]7بنابراین نیاز به ارائه راهکارهایی برای
مقابله با شرایط خاص کانال بیسیم احساس میشود.

 -2-1استاندارد IEEE 802.11
استاندارد  IEEE 802.11و گونههای متعدد آن از جمله  g ،b ،aو n

دو الیهی زیرین فیزیکی و پیوند دادهای را برای ارتباطات بیسیم
محلی فراهم میآورد .مطابق این استاندارد ،ارتباطات بین گرهها در
باند  2.4گیگاهرتز یا  5گیگاهرتزانجام میشود .کنترل دسترسی در
این استاندارد با دو مکانیسم به نام  DCF10و  PCF11قابل انجام است
که پیادهسازی مکانیسم اول در تجهیزات سخت افزاری اجباری و
دومی اختیاری است [ ]9و [.]10
استاندارد  IEEE 802.11یک مکانیسم دسترسی توزیع شده مبتنی
بر رقابت به نام DCFدارد .این مکانیسم از CSMA/CA12استفاده
میکند و برای رقابت یک مکانیسم  backoffنمایی بهکار می-
برد[ ]10و [ .]11در  DCFهر ایستگاه برای ارسال بسته ،به کانال
گوش میدهد ،هرگاه کانال بیکار شد ،یک دوره زمانی به اندازه
 DIFS13صبر میکند ،سپس یک شمارنده  backoffتصادفی در بازه
) 0تا  (CW-1انتخاب میکند که اندازه پنجره رقابت 14یا  CWنام

استاندارد  H.264/AVCبرای کدگذاری ویدئو ،توسط  JVT8توسعه
داده شده است که برای کاربردهای اینترنتی و بهویژه جریانسازی
ویدئو بر روی شبکه مناسب است H.264 .قابلیت فشردهسازی و
کارایی باالیی نسبت به استانداردهای موجود فراهم میکند .یکی از
ویژگیهای اصلی این استاندارد ،قطعهبندی ویدئو و کدگذاری آن در
فریمهایی با انواع مختلف و با اهمیتهای متفاوت است[.]8

دارد .زمانیکه ایستگاههای دیگر در حال ارسال هستند شمارنده
تغییری نمیکند  .هرگاه رسانه بیکار شد ،شمارنده مرتباً کاهش
می یابد .هرگاه شمارنده صفر شد ،ایستگاه اجازه دسترسی به رسانه
و ارسال دارد .شکل  1مکانیسم  DCFرا نشان میدهد.

در این مقاله ،با بهرهگیری از استاندارد  IEEE 802.11eو اعمال
تغییراتی در مکانیسم  EDCAبه کمک اطالعات پویای شبکه ،روشی
برای تنظیم پارامترهای مختلف هر گروه دسترسی در الیه کنترل
دسترسی رسانه 9ارائه میشود تا کیفیت انتقال ویدئو در شبکههای
بی سیم بهبود یابد .الزم به ذکر است که در این مقاله از استاندارد
ویدئویی  H.264برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی استفاده می-
شود.
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 -2-2استاندارد IEEE 802.11e

از آنجا که استاندارد  IEEE 802.11کیفیت سرویس را برای
کاربردهای چندرسانهای تضمین نمیکند ،استانداردی برای
پشتیبانی از کیفیت سرویس به نام  IEEE 802.11eارائه شده است
[ .]12این استاندارد از چندین صف اولویت استفاده میکند تا دسته-
های ترافیکی (TC) 18مختلف را مدیریت و اولویتدهی کند .شکل 2
رابطه فضاهای بین فریمی در استاندارد  IEEE 802.11eرا نشان
میدهد.
شکل  :1مکانیسم]12[ IEEE 802.11 DCF

بهطورکلی اندازه  ،CWمقداری بین  CWminو  CWmaxاست .در اولین
ارسال ،اندازه  CWبرابر با مقدار اولیه  CWminاست .بعد از ارسال
موفق هر بسته ،اندازه  CWبه  CWminتنظیم میشود .وقتی یک
ارسال ناموفق رخ میدهد ،مکانیسم سعی میکند از تالش دو یا چند
ایستگاه دیگر برای ارسال بستههای همزمان جلوگیری کند ،پس
اندازه  CWرا دو برابر میکند تا زمانیکه به بیشترین مقدار یعنی
 CWmaxبرسد.

شکل  :2راب ه فضاهای بین فریمی در استاندارد IEEE

]17[ 802.11e
استاندارد  802.11eیک مکانیسم دسترسی رسانه به نام EDCA

پس از ارسال یک فریم ،فرستنده بعد از دوره زمانی کوتاه به طول
 SIFS15انتظار دریافت یک بسته تصدیق  ACK16از مقصد دارد .اگر
بسته تصدیق دریافت نشود ،فرستنده فرض میکند فریم ارسالی
تصادم دارد ،بنابراین دوباره آنرا ارسال میکند .هر ایستگاه فقط در
شروع هر بازه زمانی اجازه ارسال دارد.

دارد .این مکانیسم بر پایه کنترل دسترسی رسانه  DCFساخته شده
و بر مبنای رقابت است .کیفیت سرویس در  EDCAبا دستهبندی
ترافیک در چهار گروه دسترسی فراهم میشود .این گروههای
دسترسی با اولویتهای متفاوتی برای بهدست آوردن کانال رقابت
میکنند.

بهطورکلی در  DCFهمه ایستگاهها با اولویتهای یکسان برای منابع
و کانال با هم رقابت میکنند و فقط از سرویسهای  BEپشتیبانی
مینمایند .این سرویسها برای پشتیبانی از پهنای باند ،تأخیر بسته
و لرزش برای ترافیکهایی با اولویت باال یا جریانهای چندرسانهای،
هیچ مکانیسم متمایزی فراهم نمیکنند .پارامترهای کنترل
دسترسی رسانه مربوطه ،شامل  CWmax ،CWmin ،DIFS ،SIFSو
برش زمانی 17است که مقدار پیشفرض هر کدام در گونههای مختلف
 g ،b ،aو  nدر استاندارد  IEEE 802.11متفاوت است [.]12-15

همانطورکه جدول  1نشان میدهد ،برای هر دسته ترافیکی با توجه
به اولویت آن ،چهار پارامتر تعریف میشود:
 19AIFSشبیه به فضای بین فریمی در  DCFاست؛ یعنی مدت زمانی
است که کانال باید قبل از دسترسی رسانه به کانال یا کاهش مقدار
 backoffمربوط به دسته ترافیکی متناظر ،بیکار باشد.
 CWminحداقل اندازه  CWاست که باید برای کالسهایی با اولویت
باالتر مقدار کمتری داشته باشد.
 CWmaxحداکثر اندازه  CWاست .کالسهایی با اولویت پایینتر،
مقدار  CWبزرگتری دارند ،در نتیجه رفتوآمدهای دسترسی به
رسانه بیسیم در آنها کمتر است .با دادن اولویت ترافیکی باالتر به
پنجرههای رقابت کوچکتر ،آنها زمان کمتری در حالت backoff
میگذرانند ،درنتیجه رفتوآمدهای دسترسی به رسانه بیشتر می -
شود.

این مکانیسم مستقل از نوع ترافیک دادهای عمل میکند و نمیتواند
بین انواع مختلفی از جریانهای چندرسانهای تفاوت قائل شود و
اهمیت دریافت بخشهای متفاوت یک جریان چندرسانهای را درنظر
نمیگیرد[.]16
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 TXOPlimitیا فرصت ارسال ،به یک ایستگاه که به رسانه دسترسی
دارد ،اجازه میدهد تا تعدادی از واحدهای داده را بدون رقابت برای
دسترسی به رسانه انتقال دهد [ ]17و [ .]11فرصت ارسال برای هر
صف ترافیکی بر حسب ثانیه تعریف میشود.
هر صف  ACشبیه یک ایستگاه مستقل DCFکار میکند و دارای
پارامترهای رقابتی خودش مثل  AIFSو  CWminو  ...است .برای
گروه دسترسی با اولویت  iکه  iمیتواند مقادیر  0تا  3را طبق جدول
 1داشته باشد ،پارامترهای اولویتدهی صفهای ترافیکی ]،AIFS[i
] CWmin[iو ] CWmax[iو ] TXOPlimit[iهستند .همانطورکه در
جدول  1مشاهده میکنید ،در  EDCAترافیک با اولویت باالتر،
مقادیر  CWmin ،AIFSو  CWmaxکمتری نسبت به ترافیک با اولویت
پایینتر دارد .بنابراین ترافیک با اولویت باالتر زودتر وارد دوره رقابت
خواهد شد و سریعتر از ترافیک با اولویت کمتر به رسانه بیسیم
دسترسی پیدا میکند .برای مثال اگر  iاولویت یک گروه دسترسی
و  jاولویت گروه دسترسی دیگری باشد و  iاولویت کمتری از  jداشته
باشد ،رابطه ( )1را داریم [:]18
()1

تالش)
اولویت

0

1

2

3

AIFS

2

2

3

7

CWmin

7

15

31

31

CWmax

15

31

1023

1023

TXOPlimit

0.003008

0.00601

0

0

]𝑗[𝑆𝐹𝐼𝐴 > ]𝑖[𝑆𝐹𝐼𝐴

شکل  :3چهار گروه دسترسی IEEE 802.11e

 -3مروری بر کارهای مرتبط
تاکنون کارهای زیادی در زمینه فراهم کردن کیفیت سرویس
درشبکههای بیسیم انجام شده است که مکانیسمهای متعددی در
الیه های مختلف شبکه از جمله الیه پیوند داده ،الیه شبکه ،الیه
انتقال و الیه کاربرد ارائه نمودهاند .با اینحال در این مقاله تمرکز ما
بر روی روش هایی است که کیفیت سرویس را در الیه پیوند داده و
زیرالیه کنترل دسترسی و براساس استاندارد  IEEE 802.11eفراهم
نمودهاند.

𝐶𝑊𝑛𝑒𝑤 [𝐴𝐶] = 2 ∗ 𝐶𝑊𝑐𝑢𝑟 [𝐴𝐶] + 1

 CWcurنیز اندازه جاری پنجره رقابت است .در این مکانیسم بعد از
ارسال موفق هر بسته ،اندازه پنجره رقابت گروه دسترسی  iیعنی
] CWnew[iبا استفاده از معادله ( )3به ] CWmin[iکاهش مییابد.
()3

(گروه دسترسی)

(صوتی)

(ویدئویی)

(بهترین-

(پس-
زمینه)

شکل  3نیز صفهای چندگانه استاندارد  IEEE 802.11eو مجموعه
پارامترهای آنرا نشان میدهد.

شبیه به ایستگاه  ،DCFدر  EDCAنیز هر گروه دسترسی به کانال
گوش میدهد .هرگاه کانال بیکار شد ،بازه زمانی به طول AIFSصبر
میکند.سپس یک شمارنده تصادفی در بازه ) 1تا  (CW+1انتخاب
میکند و شمارش معکوس از آن را شروع میکند .هرگاه شمارنده
صفر شد ،آن گروه دسترسی اجازه دسترسی به رسانه و ارسال دارد.
هر اولویت ترافیکی مقدار  backoffمتفاوتی دارد ،هرچه اولویت باالتر
باشد مقدار  backoffکمتری دارد.طرح تعیین مقدار  backoffبرای
هر صف ترافیکی ،برابر با روش نمایی  backoffدودویی DCF
است[ .]19در  EDCAبعد از هر ارسال ناموفق ،اندازه  CWبا استفاده
از معادله ( )2افزایش مییابد[.]18
)(2

AC

AC_VO

AC_VI

AC_BE

AC_BK

استاندارد  IEEE 802.11eبرای رفع کمبود قابلیت کیفیت سرویس
در  IEEE 802.11ارائه شد .بر این اساس مکانیسم  EDCAمعرفی
شد تا جریانهای ترافیکی را از طریق گروههایی از پارامترهای
 MACمتمایز نماید .اگرچه  EDCAیک پیکربندی پیش فرض برای
این پارامترها دارد ،ولی ثابت شده که این پیکربندی برای بسیاری
از سناریوها بهینه نیست[ . ]20مثال ً با تمام ترافیک ویدئویی به-
صورت یکسانی برخورد میکند و تمام فریمهای ویدئویی را به یک

]𝑖[ 𝑛𝑖𝑚𝑊𝐶 = ]𝑖[ 𝑤𝑒𝑛𝑊𝐶

مشکل اصلی مکانیسم  EDCAدر شبکههای محلی بیسیم این است
که شرایط کانال بیسیم را درنظر نمیگیرد و مقدار پارامترهای هر
صف در آن ثابت است.
جدول  :1گروههای دسترسی و پارامترهای ]12[ 802.11e
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صف نگاشت میکند ،درنتیجه در زمان تصادم ترافیک ویدئویی ،بافر
مربوطه پر میشود و محتوی ویدئو از دست میرود.

در این روش ،پس از هر ارسال موفق ،اندازه پنجره رقابت بر اساس
معادله ( )6به مقداری کمتر از مقدار جاری  CWcurکاهش مییابد.

مکانیسم  EDCAبا معرفی گروههای دسترسی چندگانه ،بستری
مناسب برای ارائه سرویس به انواع ترافیک دادهای با اولویت متفاوت
ایجاد نموده است .با این حال دو رویکرد کلی برای بهبود عملکرد
آن در پژوهشهای بعدی ارائه شد .رویکرد اول مبتنی بر تنظیم
پویای پارامترها برای گروههای دسترسی از جمله پارامترهای ،CW
 AIFSو  TXOPاست .رویکرد دوم مبتنی بر نگاشت پویای انواع
ترافیک به گروه های دسترسی است .در این روش ،هر بسته داده با
توجه به اولویت و نوع محتوی آن و نیز بر اساس ش رایط بار هر گروه
دسترسی ،به صف مناسب نگاشت میشود .از طرفی ،تابع نگاشت
می تواند با هدف بهبود کیفیت سرویس ،کاهش تأخیر متوسط و یا
افزایش گذرداد پیادهسازی شود .عالوه بر این ،تابع مذکور میتواند
بر حسب شرایط شبکه فریمهای ویدئویی را به صفهای مختلف
نگاشت نماید.

( )6

بنابراین مقدار  CWnewبهدست آمده ،در واقع بیانگر تأثیر شرایط
شبکه در تعیین اندازه  backoffبرای هر گروه دسترسی است.
روش  ]21[ CR-AEDCF22جهت بهبود کارایی  802.11eبرای
اندازههای مختلف ترافیک پیشنهاد شده است .در  CR-AEDCFنیز
شبیه  ،EDCAاندازه  CWبعد از تصادم یا ارسال موفق بسته ،تنظیم
میشود .با این حال برخالف  ،EDCAاندازه  CWبه آرامی کاهش
داده می شود تا کاهش فوری آن بعد از ارسال موفق بسته منجر به
افزایش نرخ تصادم نشود .در این روش سه عامل در تعیین اندازه
 WCبرای یک گروه دسترسی تأثیر داده میشوند :اندازه جاری ،CW
میانگین نرخ تصادم تخمینی در هر ایستگاه و باالخره تفاوت اولویت
هر گروه دسترسی .بدیهی است که گروه دسترسی با اولویت باالتر
پنجره رقابت کوچکتری بهدست میآورد و در نتیجه زودتر به رسانه
دسترسی مییابد .نرخ تصادم تخمینی از نسبت تعداد تصادم رخ
داده در یک ایستگاه به تعداد کل بستههای ارسالی آن ایستگاه در
یک بازه زمانی ثابت محاسبه می شود و همواره مقداری بین ][0,1
دارد .برای هموار کردن مقادیر تخمینی و کاهش تصادمهای زودگذر
از میانگین تخمینگر نمایی استفاده میشود .میانگین نرخ تصادم
j
 Favgاست و اندازه جدید
تخمینی در مرحله  jام بهروزرسانی برابر با
 CWبعد از ارسال موفق بسته از معادله ( )7بهدست میآید .این
مقدار هیچگاه از  CWminکمتر نمیشود.

آرتیل و همکارانش [ ]12روش  SR-AEDCF20را برای بهبود EDCF

در شبکههای محلی بیسیم ارائه کردند که به جای ضریب ثابت
هنگام تنظیم  ،CWضریب متغیری بر اساس وضعیت شبکه استفاده
میکند .روش  SR-AEDCFبرای کاهش اندازه پنجره رقابت از
وضعیت پویای شبکه استفاده میکند .با کاهش بهرهوری کانال،
احتمال تصادم و به تبع آن اندازه  CWکاهش مییابد .بدیهی است
که با افزایش احتمال تصادم ،اندازه  CWافزایش مییابد .در این
روش از یک طرح بازگشتی غیرمستقیم برای کاهش اندازه پنجره
رقابت استفاده میشود و سطح تصادم شبکه با استفاده از مقادیر
پیشین  CWبهدست میآید .سطح تصادم تخمینی بهصورت معادله
( )4تعریف میشود:
)

()4

𝑛𝑖𝑚𝑊𝐶– 𝑟𝑢𝑐𝑊𝐶
𝑛𝑖𝑚𝑊𝐶𝐶𝑊𝑚𝑎𝑥 −

∗ )𝑖𝑐𝑤𝑛𝑒𝑤 [𝑖] = 𝑚𝑎𝑥(𝑐𝑤𝑚𝑖𝑛 [𝑖], 𝑐𝑤𝑜𝑙𝑑 [𝑖] ∗ 𝑚𝑖𝑛((1 + 2
𝑗
))𝐹𝑎𝑣𝑔 , 0.8
()7

که  CWoldبرابر مقدار قبلی  CWو  iاولویت یک گروه دسترسی
است .نکته دیگر این است که در این روش وقتی تصادم رخ میدهد،
برخالف مکانیسم  ،EDCAاندازه پنجره رقابت دو برابر نمیشود .هر
گروه دسترسی  iاز یک فاکتور ماندگاری یا  PF[i]23برای افزایش
پنجره رقابت استفاده میکند .ترافیک با اولویت باالتر ،فاکتور
ماندگاری کمتری دارد .فاکتور ماندگاری احتمال تصادم را کاهش
میدهد و در نتیجه تأخیر نیز کاهش مییابد .در روش CR-AEDCF
اندازه جدید پنجره رقابت بعد از رخداد تصادم از معادله ( )8بهدست
میآید:

( ∗ 𝐹𝐶 = 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

مقدار متغیر  ratioبیانگر میزان رقابت در کانال است .هر چند مقدار
آن به صفر نزدیک تر باشد به معنای خالی بودن کانال و هرچه به
مقدار  CFنزدیک تر باشد به معنای رقابت بیشتر در کانال است.
مقدار  CFیا فاکتور اطمینان از معادله ( )5محاسبه میشود .مقدار
این تابع به ازای فواصل زمانی کوتاه ،حداکثر  0.7و برای فواصل
زمانی طوالنی ،حداقل  0.4است.
21

()5

) 𝑛𝑖𝑚𝑊𝐶 – 𝑟𝑢𝑐𝑊𝐶( ∗ 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐶𝑊𝑛𝑒𝑤 = 𝐶𝑊𝑚𝑖𝑛 +

𝐶𝐹 = 0.3𝑒𝑥𝑝(−0.001𝑡 2 ) + 0.4

()8

که در آن  tزمان سپری شده از آخرین ارسال موفق پیشین است.
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مجهز به یک کنترلگر منطق فازی است که برای تنظیم پارامترها در
محیطهای پویا استفاده میشود.

روش  CR-AEDCFبهطور متوسط کارایی انواع ترافیک را بهبود
میبخشد و مکانیسم  EDCAمورد استفاده در  802.11eرا با تغییر
تطبیقی پنجره رقابت اصالح میکند[.]12

در [ ،]25راشوند و میسیک ،تأثیر تخصیص پارامترهای  TXOPو
 AIFSرا با مقادیر مختلف ،روی کارایی یک شبکه بیسیم تکگامه
 EDCAتحت نوسانهای بار شبکه بررسی کردند .میزان بار شبکه
توسط پارامترهای اندازه فریم ،نرخ ورودی هر گروه دسترسی ،و
تعداد گرههای فعال در هر گروه دسترسی تغییر داده میشود تا اثر
پارامترهای بار شبکه بر پایداری شبکه بررسی شود .بر اساس ادعای
نویسندگان مقاله مذکور ،با تنظیم نرخ ورودی برای هر گروه
دسترسی و نیز با تنظیم مقدار  TXOPمناسب میتوان کارایی شبکه
را بهطور چشمگیری بهبود داد .همچنین با بزرگ شدن اندازه فریمها
کارایی شبکه برای همه گروههای دسترسی افزایش مییابد.
درحالی که میانگین تأخیر دسترسی به فریم با توجه به زمان
طوالنیتر انتقال فریم و نرخ خطای فریم افزایش مییابد .بنابراین
هنگامیکه بار شبکه افزایش مییابد ،مقادیر  ،TXOPاندازه فریم و
خصوصاً تعداد گرهها در هر گروه دسترسی ،ابزارهای کنترلی مناسبی
برای حفظ شبکه در یک وضعیت پایدار هستند.

 ]22[ SSD24اندازه  CWرا با شیب کندی کاهش میدهد .این
کاهش با استفاده از ضریب ثابت  0.5به صورت ایستا انجام میشود.
اندازه پنجره رقابت در روش  SSDبعد از ارسال موفق هر بسته،
بااستفاده از معادله ( )9کاهش مییابد.
()9

𝑛𝑖𝑚𝑊𝐶 𝐶𝑊𝑛𝑒𝑤 = 0.5 ∗ (𝐶𝑊𝑐𝑢𝑟 − 𝐶𝑊𝑚𝑖𝑛 ) +

با این حال استفاده از ضریب ثابت در شرایط مختلف شبکه کارآمد
نیست[.]12
در [ ]20یک روش پیش بینی پویا برای تنظیم پارامترهای گروههای
دسترسی جهت افزایش کیفیت انتقال صدا و ویدئو ارائه شده است.
این روش پویا ،ترکیبی از  AIFSNو اندازه  CWرا برای بهینهسازی
دسترسی به رسانه برای ایستگاههایی که از  EDCAاستفاده می-
کنند ،با حفظ سازگاری با آنهایی که تنها از  DCFپشتیبانی می -
کنند ،ارائه میدهد .این مدل از چند مدل پیش بینی فرعی نظیر
مدل طبقهبندی درخت تصمیم  J48و مدل رگرسیون  M5ساخته
شده است .از آنجا که APها تنها دستگاههایی هستند که از این
الگوریتم استفاده می کنند نیازی به تغییر کارت شبکه موجود در
آنها نیست .نتایج ،بهبود ارسالهای صوتی و ویدئویی و بهبود سطح
 QoSشبکه نسبت به مکانیسم  EDCAو افزایش عملکرد ارتباطات
چندرسانهای بیش از  ٪20در برخی از سناریوها را نشان میدهد.
عالوه براین ،این رویکرد منجر به کاهش تعداد تالشهای ارسال
مجدد میشود و موجب افزایش بازده کلی شبکه میشود.

مک کنزی و همکارانش در [ ]8کیفیت انتقال ویدئو را با ارسال
تعداد زیادی جریان ویدئویی بر روی شبکههای  802.11eبررسی
کردند .آنها با مقایسه روشهای مختلف نگاشت بستههای ویدئویی،
نشان دادند که در صورت وقوع تصادم ،طرحهای نگاشتی که بر
اساس نوع فریم بستههای ویدئویی را متمایز میکنند ،کیفیت
ویدئوی بهتری ارائه میدهند .بهطور خالصه ،الگوریتم نگاشت این
مقاله بهصورت زیر است :بسته بدون اولویت به صف  BEتخصیص
داده میشود .همچنین ،برای کاهش خطا ،فریمهای  Iو  Pو  Bبه
ترتیب اولویت به صفهای AC0و  AC1و  AC2تخصیص مییابند.
در [ ،]8میزان تأثیر استفاده از ویژگی  FMO28نیز بررسی شده است.
در صورت غیرفعالسازی این قابلیت در  ،H.264در انتهای هر فریم
ممکن است خرابیهایی ایجاد شود .در صورت استفاده از
ویژگی  ،FMOتکههای گمشده فریم از طریق ماکروبالکهای هم-
جوار بازسازی میشوند تا خطای گمشدن آنها از دید کاربر پنهان
بماند .درنهایت ،طرح پیشنهادی نگاشت ،بستهها را بر اساس نوع
فریم متمایز میکند .عالوه براین ،با افزایش نرخ تصادم ،کیفیت ویدئو
را بهتدریج کم میکند تا از کاهش بسیار سریع کیفیت که در طرح-
های دیگر اتفاق میافتد ،پرهیز کند .این مقاله نیز تأئیر مثبت
نگاشت پویای فریمها به افزایش کیفیت ویدئو در این شبکهها را
تایید مینماید.

همانطور که در ابتدای این بخش اشاره شد ،برخی روشها (از جمله
[ ]23[ ،]8و [ )]24از نگاشت پویای بستههای داده به گروههای
دسترسی استفاده میکنند .در[ ]24ون و همکارانش یک روش
زمانبندی تطبیقی 25بین الیهای 26به نام  DFAA27ارائه کردهاند که
میزان اعوجاج ویدئوی دریافتی در شبکههای  IEEE 802.11eرا
کاهش میدهد .این روش تأخیر نسبی صف را به صورت تقریبی و
بر اساس مکانیسم انتخاب گروه دسترسی محاسبه مینماید .سپس،
تقریبی از تأخیر واقعی صف ارائه شده است .با قرار دادن هر فریم
ویدئو در یک گروه دسترسی با حداقل تأخیر صفبندی ،تأخیر ارسال
هر فریم و اعوجاج کل جریان ویدئویی کاهش مییابد .الگوریتم
 DFAAطول صفها ،تأخیر تقریبی هر صف و اولویت فریم ویدئویی
را به عنوان ورودی می گیرد و با توجه به ترافیک بالدرنگ شبکه
بهترین نگاشت را برای فریمهای ویدئویی فراهم میکند .این روش
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هستند .بنابراین به ازای هر گروه دسترسی در هر ایستگاه ،مقادیر
جاری پارامترهای  CWو  AIFSو نیز مقادیر بیشینه و کمینه هر
پارامتر نگهداری میشود.

از آنجا که در  EDCAپارامترهای هر صف به صورت ثابت تنظیم
میشوند ،با افزایش اندازه شبکه ،ممکن است توان عملیاتی شبکه
به طور چشمگیری کاهش یابد .توان عملیاتی شبکه درصد زمانی
است که شبکه ارسال موفق دارد .چگونگی تنظیم درست پارامترهای
 backoffبرای بهینه نمودن توان عملیاتی شبکه در تجهیزات
متفاوت ،یک چالش است .در [ ،]26یک مدل تحلیلی برای حل این
مشکل پیشنهاد شده است .توان عملیاتی هر گره بستگی به سایز
 CWو  AIFSاولیه دارد .برای رسیدن به حداکثر توان عملیاتی
شبکه ،اندازه  CWاولیه برای هر  ACباید به صورت خطی متناسب
با اندازه شبکه افزایش یابد .در این مدل هر گره یک  ACمجزا دارد
و زمانی که با موفقیت به کانال دسترسی پیدا می کند ،میتواند یک
بسته را ارسال کند .زمانیکه همه گرهها با  APارتباط برقرار میکنند
تعداد گرههای هر  ACتوسط  APاز هدر هر فریم به دست میآید.
استاندارد  802.11eدر حالت اشباع شبکه در یک نقطه پایدار عمل
میکند .نقطه پایدار ،از طریق احتمال ارسال موفق بستههای سرخط
یا  HOL29بر اساس افزایش توان عملیاتی شبکه و گره ،زمانیکه
کانال بیکار است ،تعیین میشود .نتایج تحقیق نشان میدهد که
حداکثر توان عملیاتی شبکه صرفاً در زمان عرضه بستههای HOL
در زمان ارسال موفق و تصادم تعیین میشود .اگرچه حداکثر توان
عملیاتی شبکه با نسبت های هدف مشخص در توان عملیاتی گره
 ACها به دو روش تنظیم  CWو تنظیم  AIFSمیتواند بدست آید،
اما روش تنظیم  CWترجیح داده میشود زیرا نیاز به تنظیم
پارامترهای کمتری دارد و دقت بیشتری نسبت به  AIFSدارد[.]26

مقدار تخمینی نرخ تصادم در گروه دسترسی  ،iبهصورت ]CRcur[i

تعریف میشود که از تقسیم تعداد بستههای گم شده بر تعداد کل
بسته های ارسالی آن گروه دسترسی در یک دوره زمانی ثابت که
برابر با تعدادی برش زمانی است ،بهدست میآید .از آنجا که همواره
تعداد بستههای ارسالی از تعداد بستههای گم شده بیشتر است،
نتیجه همواره عددی در بازه  0و  1است .به دلیل نوسانات معمول
در کانال بیسیم و با هدف کاهش تأثیر تصادمهای گذرا ،از میانگین
وزنی در محاسبه نرخ تصادم با فاکتور هموارسازی  αاستفاده می -
کنیم .مقدار پیشنهادی آلفا پس از انجام آزمایشهای مختلف شبیه-
سازی  0.8انتخاب شد .فرمول ( )10میانگین نرخ تصادم تخمینی را
نشان میدهد.
()10

]𝑖[ 𝑔𝑣𝑎𝑅𝐶 ∗ 𝛼 𝐶𝑅𝑎𝑣𝑔 [𝑖] = (1 − 𝛼) ∗ 𝐶𝑅𝑐𝑢𝑟 [𝑖] +

که در آن  CRavg[i] ،0 < 𝛼 < 1در سمت راست معادله بیانگر
مقدار میانگین نرخ تصادم تخمینی در مرحله قبلی گروه دسترسی
 iو ] CRavg[iدر سمت چپ معادله مقدار میانگین جدید برای نرخ
تصادم است .الزم به ذکر است که روش  CR-AEDCFنیز با انجام
شبیهسازی مقدار  0.8را برای  αدرنظر گرفته است[ .]21اگر ترافیک
کانال زیاد باشد ،نرخ تخمینی تصادم باال و اگر ترافیک کانال کم
باشد ،نرخ تخمینی تصادم پایین است .شبهکد روش پیشنهادی در
زیر آمده است .در ادامه چگونگی تنظیم پارامترهای هر گروه
دسترسی در روش پیشنهادی شرح داده میشود.

روش ارائه شده در این مقاله مبتنی بر رویکرد اول است و مکانیسمی
پویا برای تنظیم پارامترهای هر گروه دسترسی ارائه میدهد .عالوه
بر این ،روش پیشنهادی ساختار  EDCAو یا پروتکل ارتباطی
 802.11را تغییر نمیدهد.

Pseudo code I Our Enhanced EDCA Algorithm
1: Initialization:
:
for each AC i
:
;CR[i] ← 0
:
;]CW[i] ← CWmin[i
:
;]AIFS[i] ← AIFSmin[i
:
;α ← 0 8
:
: After Successful TX in Access Category i :
:
;]CR[i] ← (1-α)*CRcur[i]+α*CR[i
:
;]CW[i] ← CWmin[i]+CR[i]* CW[i
:
(*]AIFS[i] ← AIFSmin[i]+CR[i]* AIFS[i
;)i

 -4راهکار پیشنهادی
در این روش سعی شده با بهرهگیری از استاندارد  802.11eو با
استفاده از اطالعات وضعیت شبکه روشی پویا برای تنظیم
پارامترهای مختلف هر گروه دسترسی ارائه شود تا کیفیت انتقال
ویدئوها در شبکههای بیسیم بهبود یابد .مکانیسم پیشنهادی
پارامترها را بر اساس وضعیت شبکه تنظیم میکند .به عبارت دقیق -

:
: After Collision in Access Category i :
:
;]CR[i] ← (1-α)*CRcur[i]+α*CR[i
:
;]CW[i] ← CWmin[i]-CR[i]* CW[i
:
;]AIFS[i] ← ( +CR[i])* AIFS[i

تر ،بعد از هر ارسال موفق یا ناموفق ،اندازه پارامترهای  CWو AIFS

را بر اساس اولویت گروه دسترسی و نیز مقدار بار موجود در شبکه
تنظیم میکند.
جریانهای ترافیکی که توسط هر ایستگاه در شبکه ارسال میشوند،
اغلب متعلق به کالسهای مختلف سرویس با اولویتهای متفاوت
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و در روش پیشنهادی این مقادیر تغییر نمییابند .پس در رقابت بین
گروه های دسترسی ،غالباً گروه دسترسی با اولویت باالتر مقدار CW
کوچکتری بهدست میآورد و زودتر به رسانه دسترسی مییابد .در
واقع روش تطبیقی برای کاهش اندازه  ،CWمیزان تصادم در طول
ارسال بسته و نیز زمان  backoffرا بر حسب شرایط شبکه کاهش
میدهد.

بعد از هر ارسال به تعداد کل بستههای ارسالی اضافه میشود .در
صورتی که ارسال فعلی موفق باشد ،تعداد ارسالهای ناموفق تغییر
نمیکند و در نتیجه نرخ تصادم کوچکتر میشود .حال آنکه اگر یک
ارسال ناموفق باشد ،نرخ تصادم را افزایش میدهد .بنابراین نرخ
تصادم میتواند به عنوان نشانهای از وضعیت شبکه تلقی شود .از
همین رو در روش پیشنهادی از آن برای تعیین پارامترهای هر گروه
دسترسی استفاده میکنیم .در شبهکد  1نرخ تصادم تخمینی پس
از هر ارسال بهروزرسانی میگردد (خطوط  9و 14در شبهکد .)1

مشابه روش فوق ،میتوان اندازه  AIFSرا نیز با توجه به میزان
ترافیک شبکه برای هر گره دسترسی تنظیم نمود .به این منظور از
نرخ تصادم تخمینی در فرمول ( )10برای تنظیم  AIFSاستفاده
میکنیم .مقدار جدید پارامتر  AIFSپس از ارسال موفق هر بسته
برای هر گروه دسترسی از فرمول ( )12بهدست میآید (خط  11در
شبهکد :)1

بعد از ارسال موفق هر بسته اندازه پارامتر  CWکاهش مییابد.
الگوریتم پیشنهادی باید  CWرا به مقداری نزدیک به مقدار قبلی
آن تنظیم کند تا احتمال وقوع تصادم و تعداد ارسالهای مجدد
کاهش یابد .وقتی میانگین نرخ تصادم کم است ،اندازه پنجره رقابت
به مقدار حداقل آن ،CWmin[i] ،نزدیک میشود تا میانگین مقدار
 backoffو به تبع آن تأخیر کلی کاهش یابد .الزم به ذکر است که
با کاهش مقدار  ،backoffکه تابعی از اندازه  CWاست ،زمان انتظار
برای دسترسی به کانال نیز کاهش مییابد .عالوه بر این ،پس از اتمام
 ،backoffگروه دسترسی  iقبل از ارسال باید به اندازه ] AIFS[iنیز

)(12

از آنجا که نرخ تصادم مقداری بین  0و  1دارد و ضریب ()1+2*i
در بازه  1تا  7است ،پس مقدار جاری  AIFSدر عددی بین  0تا 7
ضرب میشود .یعنی بهطورکلی با این فرمول ،گروه دسترسی با
اولویت باالتر AIFS ،کوچکتر و گروه دسترسی با اولویت پایینتر،

کانال را خالی ببیند .بهمنظور کاهش تأخیر ،میتوان این پارامتر را
نیز مناسب با شرایط و به ویژه برای نرخهای تصادم پایین ،کاهش
داد.

 AIFSبزرگتری انتخاب میکند .همچنین رابطه باال تضمین می -
کند که مقادیر  AIFSهیچگاه از مقادیر کمینه آن در استاندارد
کوچکتر نمیشوند .به دلیل مشابه در آنچه که در خصوص CW
بیان شد ،اولویت دسترسی به رسانه بین گروههای دسترسی مختلف
حفظ میشود.

برای کاهش پارامترهای  CWو  AIFSمیتوان از میانگین نرخ تصادم
تخمینی برای هر گروه دسترسی استفاده نمود .همانگونه که در
فرمول ( )10مشاهده میشود ،نرخ تصادم برای هر گروه دسترسی
بهصورت جداگانه محاسبه میشود .بنابراین پس از هر ارسال موفق
مقدار  CWاز طریق رابطه زیر محاسبه میشود (خط  10در شبهکد
:)1
)(11

𝐴𝐼𝐹𝑆𝑛𝑒𝑤 [𝑖] = 𝐴𝐼𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛 [𝑖] +
)𝑖 ∗ CR 𝑎𝑣𝑔 [𝑖] ∗ 𝐴𝐼𝐹𝑆𝑐𝑢𝑟 [𝑖] ∗ (1 + 2

 -4-2تنظیم  CWو  AIFSبعد از هر تصادم

بعد از ارسال ناموفق هر بسته ،به منظور جلوگیری از افزایش احتمال
تصادم ،اندازه پنجره رقابت  CWو اندازه  AIFSافزایش مییابد .در
این حالت نیز میزان افزایش این پارامترها تابعی از نرخ تصادم است.
بنابراین اگر نرخ تصادم پایین باشد ،این پارامترها به میزان کمی
افزایش داده میشوند تا ارسالهای بعدی با تأخیر بیشتر مواجه
نش وند .در صورت باال بودن نرخ تصادم ،اندازه این پارامترها افزایش
بیشتری مییابد تا در نهایت احتمال رخداد تصادم کمتر گردد .به
عبارت دیگر ،افزایش این دو پارامتر در هر گروه دسترسی نیز کماکان
تابع شرایط بار شبکه است.

]𝑖[ 𝑟𝑢𝑐𝑊𝐶 ∗ ]𝑖[ 𝑔𝑣𝑎 𝐶𝑊𝑛𝑒𝑤 [𝑖] = 𝐶𝑊𝑚𝑖𝑛 [𝑖] + CR

در رابطه فوق مقدار پارامتر  CWاز ] CWmin[iکمتر نمیشود .عالوه
بر این ،هر چه نرخ تصادم به عدد صفر نزدیکتر باشد ،مقدار CW
به  CWminنزدیکتر میشود .هر چه نرخ تصادم به عدد یک نزدیکتر
باشد ،اندازه پنجره رقابت بزرگتر میشود .به عبارت دیگر روند
کاهشی اندازه  CWپس از هر ارسال موفق با سرعت کمتر و با توجه
به وضعیت پویای شبکه انجام میشود.

معادله ( )13مقدار پارامتر  CWرا برای هر گروه دسترسی پس از
هر ارسال ناموفق بسته ،در روش پیشنهادی نشان میدهد (خط 15
در شبهکد .)1

در این روش بعد از تنظیم مقدار  CWهر گروه دسترسی ،رابطه
اولویت بین گروههای مختلف همچنان برقرار میماند ،زیرا طبق
مقادیر جدول  1مقدار  CWminبرای گروههای مختلف متفاوت است

)(13
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فریمهایی با ترکیب رنگی باال و حجم زیاد دارد و ویدئوی دوم یعنی
 flower_cif.yuvفریمهای تکراری بیشتری دارد و بهطورکلی
حرکت کمتری در این ویدئو وجود دارد .قابلیت  FMOدر ویدئو
غیرفعال شده است تا بتوان تأثیر مستقیم روش پیشنهادی در الیه
 MACرا بررسی نمود .شایان ذکر است که این قابلیت در سطح الیه
کاربردی و در استاندارد  H.264تعریف شده است و برای پنهانسازی
خطای ویدئو از دید کاربر مورد استفاده قرار میگیرد.

معادله باال نیز تضمین میکند که پس از رخداد تصادم ،مقادیر جدید
 CWهمواره کوچکتر یا مساوی  CWmaxاست.
پس از ارسال ناموفق ،عالوه بر اندازه پنجره رقابت ،میتوان مقدار
 AIFSرا نیز بر اساس میزان نرخ تصادم بهروزرسانی نمود .برای
افزایش پارامتر  AIFSبعد از هر ارسال ناموفق بسته در روش
پیشنهادی ،معادله ( )14ارائه میشود (خط  16در شبهکد .)1
)(14

]𝑖[ 𝑟𝑢𝑐𝑆𝐹𝐼𝐴 ∗ )]𝑖[ 𝑔𝑣𝑎𝑅𝐶 𝐴𝐼𝐹𝑆𝑛𝑒𝑤 [𝑖] = (1 +

اندازه بستههای ارسالی روی شبکه حداکثر  1024بایت است .گره-
های بیسیم در فضایی به ابعاد  670*670قرار داده شدهاند .مقدار
پارامتر  αنیز  0.8درنظر گرفته شده است .پارامترهای شبیهسازی
مورد استفاده در این آزمایش در جدول  2نمایش داده شده است.

از آنجا که مقدار جاری پارامتر  AIFSبرای اولویتهای باال کمتر از
اولویتهای پایین است ،فرمول همواره برای اولویتهای باالتر مقدار
کوچکتری تولید میکند و برعکس ،در نتیجه اولویت دسترسی به
رسانه بین گروههای دسترسی حفظ میشود.

جدول  :2پارامترهای شبیهسازی
نام پارامتر

 -5شبیهسازی و ارزیابی نتایج
برای بررسی کارایی مکانیسم پیشنهادی از شبیهساز شبکه NS2

[ ]27نسخه  34و ابزار  ]28[ Evalvidنسخه  2.7استفاده شده و
برای کدگذاری و کدگشایی فایلهای ویدئویی خام ،از ابزار JM30
نسخه  18.0استفاده شده است[.]29

مقدار

تعدادگرههای بیسیم

20

تعداد دنباله ویدئویی

2

نرخ ویدئویی

 30فریم در ثانیه

اندازه بستهها

 1024بایت

فضای استقرار گرهها
پارامترهای الیه فیزیکی و کنترل دسترسی

670* 670

نرخ ارسال

برای مقایسه کیفیت ویدئو ،از ویدئوهای واقعی استفاده میشود که
این ویدئوها باید به فرمت ورودی مناسب برای سناریوی شبیهساز
 NS2تبدیل شوند .بنابراین ابتدا ویدئوی خام توسط ابزار JM
کدگذاری شده و سپس از چارچوب  Evalvidبرای انتقال و ارزیابی
ویدئو بر روی شبکه استفاده میشود .این ابزار به صورت یک ماژول
نرمافزاری در کنار  NS2قرار میگیرد و امکان ارسال بستههای
ویدئویی را بر روی شبکه شبیهسازی فراهم مینماید .این چارچوب
به همراه مجموعه ابزار همراه آن ،برای ارزیابی ویدئوهای واقعی که
بر روی شبکههای واقعی یا شبیهسازی شده انتقال داده شدهاند،
بهکار میرود و در آن بهراحتی میتوان شبکه مورد آزمایش یا
ساختار ویدئو را تغییر داد [ ]2و [.]30

پارامتر α

802.11b
2مگابیت در ثانیه
0.8

در جدول  3تعداد فریمها تشکیل دهنده هر ویدئو و نیز تعداد بسته-
هایی که برای انتقال هر ویدئو بر روی شبکه استفاده میشوند را
نشان میدهد.
جدول  :3تعداد فریمها و بستههای هر ویدئو
تعداد فریم

تعداد بسته

ویدئوی bus

150

785

ویدئوی flower

250

1728

زمان شروع به ارسال هر یک از ویدئوها به صورت تصادفی و عددی
بین  0تا  10است .در شرایط تصادم میزان ترافیک ارسالی گرهها به
گونهای است که پهنای باند پر میشود و نرخ ارسال  2مگابیت
درثانیه درنظر گرفته شده است .در سناریوی موردنظر شبکه تصادم
دارد و  2گره ،ترافیک ویدئویی با اولویت باال و  3گره ترافیک نرخ
بیت ثابت  (CBR)31با اولویتهای پایین یعنی ترافیکهای  BEو BK
روی شبکه ارسال میکنند .در شکل  4این سناریو نمایش داده شده
است.

جهت بررسی سیستم پیشنهادی و ارزیابی کارایی آن 4 ،الگوریتم از
بخش  3را پیادهسازی نموده و  5روش را در شرایط یکسان اجرا
کردهایم.
 -5-1سناریو شبیهسازی و پارامترهای آن

در این سناریو تعداد  20گره بیسیم درنظر گرفته شده است .دو
ویدئو به نامهای  bus_cif.yuvو  flower_cif.yuvبعد از کدگذاری
ویدئو در شبکه بیسیم ارسال میشوند .نرخ ویدئویی هر دو دنباله
ویدئویی  30فریم در ثانیه است .ویدئوی اول یعنی bus_cif.yuv
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همانطورکه مشاهده میشود ،نسبت سیگنال به نویز فریمهای
دریافتی در الگوریتم پیشنهادی نسبت به بقیه الگوریتمها در اکثر
فریمها بیشتر و در برخی از فریمها برابر بقیه الگوریتمها است .شکل -
های  5و  6نشان میدهند که در فریمهای  91 ،61و  121هر دو
ویدئو و فریمهای  181 ،151و  211از ویدئوی  ،flowerمقدار
 PSNRبهشدت افزایش یافته است .دلیل این افزایش ناگهانی این
است که این فریمها اندازهی بزرگ و چند برابر بقیه فریمها دارند و
تعداد بستههای پروتکل دیتاگرام کاربر (UDP)34در این فریمها نیز
چند برابر بقیه فریمها است .از آنجا که معیار  PSNRبرابر با حداکثر
درجه روشنایی سیگنال ،تقسیم بر اختالف فریم دریافتی و فریم
مرجع است .هرچه اندازه فریم بزرگتر باشد ،اختالف فریم دریافتی
و فریم مرجع ،کمتر خود را نشان میدهد .با کم شدن اختالف فریم-
ها و کوچکتر شدن مخرج تقسیم در معیار  ،PSNRاین مقدار
افزایش مییابد و به همین دلیل در شماره فریمهای مربوطه مقدار
 PSNRبه شدت افزایش یافته است.

شکل  :4سناریو استفاده شده در شبیهسازی

 -5-2ارزیابی الگوریتمها

بهمنظور بررسی کارایی الگوریتمهای موجود ،سناریوی تشریح شده
برای هر الگوریتم  10بار اجرا و نتایج میانگین گزارش شده است .در
هر بار اجرا ،زمان شروع به ارسال هر یک از ویدئوها و نیز بازه زمانی
ارسال بستههای  CBRتغییر میکند .برای ارزیابی الگوریتمهای
پیادهسازی شده در این مقاله ،از معیارهای زیر استفاده شده است.
 -5-2-1بیشینه نسبت سیگنال به نویز PSNR

32

اولین معیاری که در ارزیابی کیفیت ویدئوی دریافتی در سمت
گیرنده مورد استفاده قرار میگیرد ،بیشینه نسبت سیگنال به نویز
است .این معیار برای سنجش کیفیت یک فریم در گیرنده نسبت به
فرستنده به کار میرود .در واقع  PSNRخطای بین یک تصویر
بازسازی شده و تصویر اصلی آنرا اندازهگیری میکند .معادله ()15
تعریف  PSNRبین مؤلفه روشنایی  Yاز تصویر منبع  Sو تصویر
مقصد  Dرا نشان میدهد.
),

𝑘𝑎𝑒𝑝𝑉
𝑁
∑ 𝑐𝑜𝑙 ∑𝑁𝑟𝑜𝑤 [𝑌𝑆 (𝑛,𝑖,𝑗)−𝑌𝐷 (𝑛,𝑖,𝑗)]2
𝑗=0

()15

𝑖=0

شکل  psnr :5ویدئوی دریافتی  busدر 5الگوریتم

=PSNR (n) dB
( 20log10
1
𝑁√

𝑤𝑜𝑟𝑁 𝑙𝑜𝑐

Vpeak = 2k-1

که در این معادله  kبرابر با تعداد بیتهای هر پیکسل است[.]2
مخرج کسر در فرمول باال تفاوت تصویر نهایی دریافتی با تصویر
مرجع یا  33MSEاست و صورت کسر  Vpeakبیشترین مقدار ممکن
برای سیگنال تصویر است].[30
شکل  psnr :6ویدئوی دریافتی  flowerدر  5الگوریتم

نمودار  PSNRمربوط به تفاوت دو ویدئوی کدگذاری شده در منبع
و ویدئوهای دریافتی متناظر در مقصد ،برای  5الگوریتم در شکلهای
 5و  6نشان داده شده است .هرچه  PSNRبیشتر باشد ،نشان دهنده
کیفیت بهتر ویدئوی دریافتی است.

 -5-2-2درصد کلی فریمهای از دست رفته

35

معیار دیگری که برای ارزیابی این  5الگوریتم استفاده شده ،درصد
کلی فریمهای از دست رفته دو ویدئو است که در جدول  4نشان
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داده شده است .یعنی بهطورکلی هر ویدئو پس از دریافت ،چند
درصد از فریمهایش را از دست داده است.
همانطورکه جدول نشان میدهد ،درصد فریمهای از دسترفته
برای هر دو ویدئو در الگوریتم پیشنهادی نسبت به بقیه الگوریتمها
کمتر است.
جدول  :4درصد کلی فریمهای از دست رفته دو ویدئو در  5الگوریتم
الگوریتم
EDCA
SR-AEDCF
CR-AEDCF
SSD
Proposed

ویدئوی

ویدئوی

اول bus

دوم flower

5.9%
5.7%
5%
6%
3.8%

4.2%
5.4%
3.2%
3.8%
1.5%

شکل  :8تأخیر انتها به انتهای فریمهای دریافتی ویدئوی flowerدر 5
الگوریتم

همانطورکه شکلهای  7و  8نشان میدهند ،تأخیر انتها به انتهای
فریمهای هر دو ویدئوی  busو  flowerدر الگوریتم پیشنهادی در
فریمهای اولیه برابر با بقیه الگوریتمها است و تقریباً از فریم شماره
 30به بعد نسبت به بقیه کاهش مییابد .این نکته مؤید آن است که
روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگر ،اولویت بیشتری را به
ترافیک ویدئویی تخصیص میدهد.

در این الگوریتم ویدئوی  busکمتر از  %4و ویدئوی  flowerکمتر از
 %2از فریمهایش را از دست داده است .بیشترین درصد فریمهای از
دست رفته ویدئوی  busمربوط به الگوریتمهای  SSDو  EDCAاست
و بیشترین درصد فریمهای از دست رفته ویدئوی  flowerمربوط به
الگوریتم  SR-AEDCFاست .
 -5-2-3تأخیر انتها به انتهای فریمهای ویدئویی دریافتی

شکلهای  9و  10و  11نیز میزان تأخیر انتها به انتهای بستههای
دریافتی را بر اساس زمان رسیدن آنها برای  3نوع ترافیک
ویدئو BE ،و  BKنشان میدهند .بررسی این نمودارها در کنار
همدیگر نشان میدهد که روش پیشنهادی برای کاهش تأخیر
ترافیک ویدئویی ،میزان تأخیر در ترافیکهای کم اولویت را نسبت
به سایر روشها اندکی بیشتر افزایش میدهد .به عبارت دیگر ،هزینه
اندک این روش همان افزایش قابل اغماض تأخیر در ترافیکهای
 BEو  BKاست.

معیار دیگری که برای ارزیابی این الگوریتمها بهکار رفته ،تأخیر انتها
به انتهای فریمهای ویدئویی دریافتی است که در شکل  7و  8نشان
داده شده است .تأخیر انتها به انتها مدت زمانی است که طول می -
کشد تا یک بسته یا یک فریم به گیرنده برسد.

شکل  :7تأخیر انتها به انتهای فریمهای دریافتی ویدئوی  busدر 5
الگوریتم
شکل  :9تأخیر انتها به انتهای بستههای دریافتی بر اساس زمان
رسیدن آنها در ترافیک ویدئو برای  5الگوریتم
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 -5-2-4درصد گمشدن بستهها بر حسب زمان

معیار دیگر ارزیابی این  5الگوریتم ،درصد بستههای از دست رفته
بر حسب زمان است که در شکل  12و  13برای  2نوع ترافیک ویدئو
و  BKنشان داده شده است.

شکل  :10تأخیرانتها به انتهای بستههای دریافتی براساس زمان رسیدن
آنها در ترافیک  BEبرای  5الگوریتم

شکل :12درصد گمشدن بستههای ترافیک ویدئو برای  5الگوریتم

شکل  :11تأخیرانتها به انتهای بستههای دریافتی براساس زمان رسیدن
آنها در ترافیک  BKبرای  5الگوریتم

همانطورکه شکل  9نشان میدهد تأخیر رسیدن بسته در الگوریتم
پیشنهادی برای ترافیک ویدئو از همه کمتر است .دلیل کاهش تأخیر
برای ترافیک ویدئو این است که پارامترهای زمان دسترسی به کانال
برای گروه دسترسی ویدئو در روش پیشنهادی نسبت به سایر روش -
ها کاهش بیشتری داشتهاند .البته عکس این نکته در خصوص
ترافیک  BEصادق است و همانگونه که در شکل  10نشان داده
شده است ،تأخیر روش پیشنهادی از بقیه بیشتر است .به عبارت
دیگر ،روش پیشنهادی در شرایط یکسان اولویت بیشتری را به
ترافیک ویدئو میدهد که البته باعث میشود که بستههای ترافیکی
 BEدر رقابت برای دستیابی به کانال مدت زمان بیشتری را سپری
کنند .در شکل  11نیز مشاهده میشود که تأخیر روش پیشنهادی
برای ترافیک  BKتقریباً مشابه بقیه روشها و اندکی بیشتر است.
کمترین میزان تأخیر رسیدن بسته در  2ترافیک  BEو  BKمربوط
به روش  SR-AEDCFاست و بقیه روشها تفاوت اندکی دارند که
قابل چشمپوشی است.

شکل :13درصد گمشدن بستههای ترافیک  BKبرای  5الگوریتم

همانطورکه شکل  12نشان میدهد نرخ بستههای از دسترفته
ترافیک ویدئو تا  3ثانیه بعد از شبیهسازی در همه روشها مشابه
است و کاهش مییابد و پس از ثانیه  3این نرخ در الگوریتم
پیشنهادی حدود  %1است و از بقیه کمتر است .همانطورکه
مشاهده میشود از ثانیه  5به بعد درصد گمشدن بستههای ویدئویی
زیاد میشود و در ثانیه  15چون ارسال ویدئوها تمام میشود ،این
درصد به صفر میرسد .در ترافیک  BKشکل  13نیز روش
پیشنهادی تا ثانیه  12کمترین درصد گمشدن بستهها را نشان می -
دهد و پس از آن اندکی افزایش مییابد .ولی اولویت در این تحقیق،
ترافیک ویدئو است ،بنابراین از این افزایش صرفنظر میشود .پس
روش پیشنهادی کمترین درصد گمشدن بستههای ترافیک ویدئویی
را دارد.

پس در روش پیشنهادی تأخیر رسیدن بستههای ترافیک ویدئو
کاهش یافته یعنی بستههای ویدئویی سریعتر به مقصد رسیدهاند
که این بهبود ،اهمیت بیشتری نسبت به ترافیکهای دیگر ( BEو
 )BKدارد ،زیرا ترافیک ویدئویی در این تحقیق اولویت بیشتری دارد.

 -5-2-5گذرداد

36

معیار دیگر ،گذرداد است که در شکل 14برای ترافیک ویدئو نشان
داده شده است .گذرداد ،حجم داده رسیده در واحد زمان است.
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همانطور که شکل  14نشان میدهد ویدئوها از ثانیه  5تا  15ارسال
میشوند .گذرداد ترافیک ویدئو از ثانیه  5تا ثانیه  6در حال افزایش
است یعنی در این زمان یک ویدئو در حال ارسال است ولی با اضافه
شدن ویدئوی دوم و افزایش تصادم شبکه ،گذرداد ترافیک ویدئو کم
میشود .در همه حالتها گذرداد ویدئو در الگوریتم پیشنهادی و
الگوریتم  SR-AEDCFمشابه و از بقیه روشها بیشتر است و
کمترین گذرداد مربوط به روش  CR-AEDCFاست.

بستهها از روشهای دیگر کارآمدتر است .بهطور خالصه ،در روش
پیشنهادی PSNR ،در اکثر فریمها نسبت به بقیه الگوریتمها بیشتر
است .درصد فریمهای از دست رفته ویدئو نسبت به بقیه الگوریتمها
کمتر است .تأخیر انتها به انتهای فریمهای ویدئویی نسبت به بقیه
الگوریتمها کاهش مییابد .البته الزم به ذکر است که این بهبود
کیفیت در انتقال فریمهای ویدئویی ،باعث افزایش تأخیر ناچیز در
بستههای ترافیک عادی میشود .همچنین روش پیشنهادی کمترین
درصد از دست رفتن بستههای ترافیک ویدئویی را دارد و در همه
حالتها گذرداد ویدئو در الگوریتم پیشنهادی مشابه الگوریتم SR-
 AEDCFو از بقیه روشها بیشتر است .در کارهای آتی ،هدف ما
این است که روشهای میانالیهای برای بهبود انتقال ویدئو در
شبکههای بیسیم پرسرعت نظیر  802.11acارائه دهیم و با پیاده-
سازی آنها در محیط واقعی ،عملکرد دقیق آنها را بررسی و ارزیابی
کنیم .در یک روش میانالیهای میتوان در الیه کنترل دسترسی ،از
تنظیم پارامترهای  EDCAو نیز نگاشت پویای فریمهای ویدئویی به
هر صف و در الیه کاربرد میتوان از تکنیکهای پنهانسازی خطا به
صورت توأمان بهره برد .متغیرهای دیگری از جمله تعداد بستههای
موجود در هر صف را نیز میتوان به عنوان عاملی برای تنظیم
پارامترهای هر صف و یا نحوه نگاشت بستهها به هر صف استفاده
نمود.

 -6نتیجهگیری و سوی کارهای آتی

مراجع

با اینکه روش پیشنهادی در معیارهای مهم دیگر نظیر  PSNRدر
قسمتهای زیادی بهتر از بقیه روشها رفتار میکند ،ولی گذرداد
آن نیز از بقیه بیشتر و مشابه با بهترین حالت رفتار میکند.

شکل :14گذرداد ترافیک ویدئو برای  5الگوریتم

[1] Kurose James, Ross Keith, “Computer Networking, A Top-Down
Approach” (Fifth Edition), Addison-Wesley, 2010.

استاندارد پایه  IEEE 802.11فاقد حمایت مؤثر از کاربردهای
ویدئویی بالدرنگ در شبکههای بیسیم محلی است .در استاندارد
 IEEE 802.11eو گونههای پس از آن نظیر  802.11nو 802.11ac
چهار گروه دسترسی یا صف با اولویت متفاوت در زیرالیه کنترل
دسترسی تعریف شده است .پارامترهای دسترسی در هر صف به
نحوی تنظیم شده است که اولویت ترافیک مربوطه در دسترسی به
کانال رعایت شود .در این مقاله روشی پویا برای تنظیم پارامترهای
هر گروه دسترسی مبتنی بر مکانیسم  EDCAو بر اساس نرخ تصادم
تخمینی ارائه شد.

[2] Ke Chih-Heng, Shieh Ce-Kuen, Hwang Wen-Shyang and Ziviani
Artur, “An Evaluation Framework for More Realistic Simulations
of MPEG Video Transmission”, Journal of Information Science and
Engineering, Vol. 24 No. 2, pp.425-440,March, 2008.

[3] Tanenbaum Andrews, ”Computer Networks” (Fourth Edition),
Prentice Hall, 2007.

[4] Hsiao Yi-Mao, Lee Jeng-Farn, Chen Jai-Shiarng and Chu YuanSun, “H.264 video transmissions overwireless networks:
Challenges and solutions”, Elsevier Computer Communications,
vol.34, pp.1661-1672, 2011.

[5] Lu Mei-Hsuan, ”Optimizing Transmission for Wireless Video
Streaming”, ProQuest, UMI Dissertation Publishing, p.170, 2011.

[6] Ni Qiang, “Performance Analysis and Enhancements for IEEE
802.11e WirelessNetworks”, IEEE Network, vol.19, pp.21-27,
2005.

هدف اصلی از ارائه این روش ،بهبود کیفیت انتقال ویدئو بر بستر
شبکههای بیسیم محلی است .برای ارزیابی روش پیشنهادی و
مقایسه عملکرد آن با روشهای موجود ،از شبیهساز  NS2استفاده
نمودیم و ترافیک ویدئو به کمک ابزار  Evalvidبر روی شبکه بیسیم
شبیهسازی شده ،در شرایط مختلف ارسال شد .نتایج شبیهسازی
حاکی از آن است که روش پیشنهادی از نقطهنظر معیارهای ارزیابی
متعدد از جمله  ،PSNRتأخیر انتها به انتها ،گذرداد و درصد گمشدن

[7] Chen Xiang, Zhai Hongqiang, Fang Yuguang, “Enhancing the IEEE
802.11e in QoS Support: Analysis and Mechanisms”, Second
International Conferenceon Quality of Service in Heterogeneous
Wired/Wireless Networks, pp.8-23, 2005.

[8] MacKenzie Richard, Hands David and O' Farrell Timothy, “An
Evaluation of Quality of Service for H.264 over 802.11e WLANs”,
IEEE Conference Publications in Packet Video – PV, pp.1-10, 2009.
F. S. González, "Analysis of QoS using IEEE 802.11e for WLANs",
2004.

81

][9

1396  پاییز و زمستان،2  شماره،6  جلد.......................................................... (JSCIT) پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات-مجله علمی

[21]

802.11 Real-Time Applications", Wireless Communications and
Mobile Computing, Article ID 5719594, Volume 2017.
Romdhani Lamia, Ni Qiang, Turletti Thierry,”Adaptive EDCF:
enhanced service differentiation for IEEE 802.11 wireless ad-hoc
network”, in: IEEE WCNC’03 (Wireless Communicationsand
Networking Conference), vol.2, pp.1373-1378, 2003.

[10] IEEE Std 802.11, "Wireless LAN Medium Access Control (MAC)
and physical layer (PHY) speciﬁcation", Edition 1999.

[11] Richard Haywood, Saty Mukherjee and Xiao-Hong Peng,
“Investigation of H.264 Video Streaming over an IEEE 802.11e
EDCA Wireless Testbed”, IEEE international conference on
Communications, pp.1516-1520, 2009.

[22] Aad Imad, Castelluccia Claude, “Differentiation mechanisms for
IEEE 802.11”, IEEE Infocom 2001, Twentieth Annual Joint
Conference of the IEEE Computer and Communications Societies,
vol.1, pp.209–218, 2001.

[12] Artail Hassan, Safa Haidar, Naoum-Sawaya Joe, Ghaddar Bissan,
Khawam Sami, ”A simple recursive scheme for adjusting the
contention window size in IEEE 802.11e wireless adhoc networks",

[23] Ahmadian, Tahere, and Mohammad Nassiri. "A fuzzy–based cross–

Science Direct Elsevier, Computer Communications, Vol.29, Issue
18, November, pp.3789–3803, 2006.

layer mechanism to improve the quality of video transmission over
wireless LANs." International Journal of Wireless and Mobile
Computing 7.6, pp.528-535, 2014.

[13] Gu Daqing, Zhang Jinyun, “QoS enhancement in IEEE 802.11
wireless area Network“, IEEE Commmunications, Mag.41, issue 6,
pp.120-124, 2003.

[24] Wan Zheng, Xiong Naixue, Ghani N. G., Peng Min, Vasilakos A.
V. and Zhou Liang, ”Adaptive Scheduling for Wireless Video
Transmission
in
High-Speed
Networks”,
Computer
Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), 2011 IEEE

[14] Mangold stefan, Choi sunghyun, Hiertz Guido, May Peter, Klein
Ole, Walke Bernhard, “Analysis of IEEE 802.11e for QoS support
in wireless LAN”, IEEE Wireless Communications, vol.10, issue 6,
pp.40–50, December, 2003.

Conference on, pp.180-185, 2011.

[25] Rashwand Saeed, Misic Jelena, “stable operation of IEEE 802.11e
EDCA: Interaction between offered load and MAC parameters”, in
Elsevier Recent Advances in Analysis and Deployment of IEEE
802.11e and IEEE 802.11p Protocol Families, vol.10, issues.2,
pp.162-173, 2012.

[15] Ni Qiang, Romdhani Lamia, Turletti Thierry, “A survey of QoS

[26] Yayu Gao, Xinghua Sun, Member, IEEE, and Lin Dai, "IEEE

[16] Fiandrotti Attilio, Gallucci Dario, Masala Enrico and De Martin

enhancements for IEEE 802.11 wireless LAN”, Wireless
Communications and Mobile Computing, vol.4, issue 5, pp.547566, August, 2004.
Juan
Carlos,
”High-Performance
H.264/SVC
Video
Communications in 802.11e Ad-Hoc Networks”, Lecture Notes in
Computer Science, Vol.5464, pp.198-206, 2009.

802.11e EDCA Networks: Modeling, Differentiation and
Optimization", Senior Member, IEEE, IEEE TRANSACTIONS
ON WIRELESS COMMUNICATIONS, VOL. 13, NO. 7, JULY
2014.

[17] Mangold stefan, Choi sunghyun, May Peter, Klein Ole, Hiertz
Guido and Stibor Lothar, “IEEE 802.11e Wireless LAN for Quality
of Service (invited paper)”, In Proceedings of the European
Wireless, Vol.1, pp.32-39, Florence, Italy, February, 2002.

[27] NS-2 simulator, http://www.isi.edu/nsnam/ns/
[28] Evalvid - A Video Quality Evaluation Tool-set, Available from
http://www.tkn.tu-berlin.de/menue/research/evalvid.

[18] IEEE Std 802.11e-2005, “IEEE Standard for Information

[29] Sühring Karsten, “H.264/AVC Software Coordination”, Fraunhofer

technology”, Telecommunications and information exchange
between systems LAN/MAN Speciﬁc requirements, Part 11:
Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer
(PHY) speciﬁcations Amendment 8: Medium Access Control
(MAC) Quality of Service Enhancements, 2005.

Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz Institute, Image
Processing Research Department, 2011 .

[30] Klaue Jirka, Rathke Berthold and Wolisz Adam, “EvalVid - A
Framework for Video Transmission and Quality Evaluation”, 13th
International Conference on Modelling Techniques and Tools for
Computer Performance & Evaluation, vol.2794, pp.255-272, 2003.

[19] IEEE draft, ”Medium Access Control (MAC) Enhancements for
Quality of Service (QoS)”, 2003.

[20] Estefanía Coronado, José Villalón, and Antonio Garrido, "An
Adaptive Medium Access Parameter Prediction Scheme for IEEE

:زیرنویسها
19Arbitration

1

Inter-Frame Space (AIFS)

Access Points

20

Simple Recursive Adaptive Enhanced DCF (SR-AEDCF)

2Quality

21

Certainty Factor (CF)

3

Jitter

22

Collision Rate-based Adaptive Enhanced DCF (CR-AEDCF)

4

Best Effort (BE)

23

Persistence Factor (PF)

5

Broadcast

24

Static Slow Decrease (SSD)

6

Enhanced Distributed Channel Access (EDCA)

25

Adaptive Scheduling

7

Access Category (AC)

26

Cross Layer

8

Joint Video Team (JVT)

27

Dynamic Frame Assignment Algorithm (DFAA)

9

Medium Access Control (MAC)

28

Flexible Macroblock Ordering (FMO)

10

Distributed Coordination Function (DCF)

29

head-of-line (HOL)

11

Point Coordination Function (PCF)

30

Joint Model (JM)

12

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance(CSMA/CA)

13

Distributed Inter-Frame Space (DIFS)

14

Contention Window (CW)

15

Short Inter-Frame Space (SIFS)

16

Acknowledgement

31Constant
32

BitRate (CBR)

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)

33Mean
34User

Squared Error (MSE)

Datagram Protocol (UDP)

of Service (QoS)

35

Loss Rate

17

Slot time

36

Throughput

18

Traffic Category (TC)

82

