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ــامانه هاى   ــيون، فرآيند كنترل و س ــريعى در اتوماس ــد س ــبكه هاى صنعتى رش ــتفاده از اترنت1 در ش اس
ــيارى دارد، هزينه ى كابل  ــت. صرف نظر از اين كه اترنت مزاياى بس ــته اس SCADA 2در كارخانه ها داش
ــيم  هزينه ها كاهش و  ــبكه هاى بى س ــاد 3بااليى ندارند. با ظهور ش ــاد بوده و قابليت اعتم ــب آن زي و نص
ــى روش هايى براى افزايش اعتماد و بهبود عملكرد  ــت. در اين مقاله به بررس توليد خطوط بهبود يافته اس
ــخت افزارى چون نقطه ى دسترس اضافى در شبكه و  ــيم  مى پردازيم. ابتدا روش هاى س ــبكه هاى بى س ش
ــپس روش هاى ارسال داده ها در شبكه چون  ــود و س ــيم  عنوان مى ش اضافه كردن آنتن به ابزار رابط بى س

سازوكار RTS/CTS و روش قطعه بندى بسته هاى اطالعاتى بيان مى شوند. 

1- Ethernet
2- Supervisory Control And Data Acquisition
3- Dependability
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1. مقدمه
قابليت اعتماد ســامانه توانايى آن در رساندن خدمت 
به كاربران مى باشــد. به ويژه در زمان هايى كه خرابى 
يا رويدادهايى در زمان رساندن خدمت رخ مى دهد. 
مى تــوان آن را به عنوان قابليت اطمينان ســامانه، در 
دســترس بودن، ايمنى و قابليت نگهدارى ســامانه نيز 
بيان نمود. روش معمول محاســبه قابليت اعتماد يك 
وســيله، بدســت آوردن مقدار MTBF 4مى باشــد. 

مقدارMTBF را به صورت زير تعريف مى نماييم:

Total Samples Total TimeMTBF
Number of Failures

×
=

 زمــان متوســط بيــن خرابى هــا (MTBF) ، يــك 
مشــخصه ى اساســى در اندازه گيرى قابليــت اعتماد 
يك ســامانه مى باشــد و معموالً بر حسب واحدى از 
زمان بيان مى شود. هرچه MTBF بزرگ ترى داشته 

باشيم، به اعتماد باالترى دست مى يابيم.

( ) - ( )1 TimeR t e
MTBF

λλ = ⇒ =

يك تصور غلط معمول درباره ى MTBF اين اســت 
كه اين مقدار برابر ســاعت ها كاركرد سامانه تا اولين 
خرابى يا طول عمر5 مى باشــد. اين تعريف درســتى از 
MTBF نيست. به عنوان مثال اگر MTBF سامانه اى 
برابر با 1 ميليون ساعت باشد، اين مفهوم غيرواقعى است 
كه بگوييم، سامانه اى براى 100 سال بدون هيچ خرابى 
عمــل نمايد. دليل بزرگ بودن اين مقدار به اين خاطر 
اســت كه اين مقدار بر اســاس نرخ خرابى محصول تا 
زمانى اســت كه هنوز در حالت كار طبيعى6 خود قرار 
دارد و فرض مى شود كه تا نهايت در اين نرخ خرابى7 
باقى مى ماند. در اين حالت سامانه كم ترين مقدار نرخ 
خرابى خــود را تجربــه مى نمايد. بنابرايــن نبايد هيچ 
ارتباط مستقيمى بين طول عمر محصول و نرخ خرابى يا 
MTBF آن ايجاد نمود. پس كامًال امكان پذير است 
كه ســامانه قابليت اعتماد يا MTBF باال و طول عمر 

كوچكى داشته باشد. [1]

2. روش هاى كاربردى 
براى افزايش اعتماد شبكه

1.2. روش هاى سخت افزارى
يكــى از اين راه حل ها اضافه كردن نقطه ى دسترســى8 
(AP) ديگرى، عالوه بر AP موجود با همان فركانس 
مى باشــد و اين به معنى اضافه كردن يك سلول جديد 
نيســت. دو AP كه با يك شبكه ى WLAN 9 ارتباط 
برقرار مى كنند، اجازه يك دسترسى متوسط با ايستگاه 

4- Mean Time Between Failure
5- Service Life
6- Normal "Useful life"
7- Failure Rate
8- Access Point
9- Wireless Local Area Network

بى سيم  در منطقه ى مســدود را مى دهد. دو پيكربندى 
متفاوت براى عملكرد اين دو AP وجود دارد:

 AP دوم مشابه سامانه توزيع AP در معمارى اوليه -
اوليه به شبكه متصل مى شود.

- در معمارى بعدى AP دوم براى ايســتگاه متحرك 
كه در منطقه ى مســدود قرار دارد، به عنوان يك پل 

ارتباطى بى سيم  با AP اوليه عمل مى نمايد.[2]  
 AP همان گونه كه در شكل 1 مشاهده مى نماييد يك
جديد (AP2) در منطقه ى مســدود با فركانس مشابه 
AP1 قرار گرفته است. AP2 داده ها را از ايستگاه هاى 
متحرك در منطقه ى مســدود به AP1 مى فرســتد و 

همچنين داده ها را از AP1 به ايســتگاه هاى متحرك 
 AP2 در منطقه ى مسدود ارســال مى نمايد. در اصل
رابطــى بين AP1 و ايســتگاه هاى واقــع در منطقه ى 
مسدود مى باشــد. براى اختصاص دادن دسترسى در 
تمام ايستگاه هاى بى سيم  با سلول BSS 10، تمام نقاط 

دسترسى به شبكه ى سيمى متصل هستند. [3]
تداخل هاى راديويى يا الكترومغناطيسى11 كه معموالً 
در محيــط صنعتــى وجود دارد، ممكن اســت باعث 

10- Basic Service Set
11- EMI/RFI : Electromagnetic Interference / Radio 
Frequency Interference

[3] BSS شكل 1. اضافه كردن نقطه ى دسترسى اضافى به شبكه ى

شكل 2. چگونگى عملكرد شبكه با AP اضافى [8]

شكل 3. نمونه اى از ابزار دوگانه ى RF فضاى آزاد به 
عنوان AP، مشترى و يا پل [8]

شكل 4. نمونه اى از كاربرد AP اضافى در جابجايى بين خطوط ريلى مترو[9] 
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خطاى ســيگنالى يا از دســت رفتــن داده ها در طول 
انتقال شــود. براى از بين بردن اين مشــكل از نســل 
جديــد ابزارهــاى دوگانه ى RF 12به عنــوان نقطه ى 
دســترس يا مشــترى اضافى براى پياده ســازى شبكه 
استفاده مى شود. اين ابزار، براى جلوگيرى از تداخل 
در انتقال داده  ها ، بــا بكارگيرى باند دوگانه اجازه ى 
اســتفاده ى همزمان از دو كانال مجزا را براى شــبكه 
مهيا مى نمايند. شكل 2 بيانگر اين مطلب مى باشد.[8]

در شــكل 4 نمونه اى از بكاربــردن AP اضافى13 در 
شــبكه ى WLAN مربوط به خطــوط ريلى مترو را 

مالحظه مى نماييد.
راه حــل ديگر اضافــه كردن آنتن به ادوات بى ســيم  
مى باشــد كه براى عملكرد بهتــر از آنتن هاى انتقالى 
متفاوتى اســتفاده مى شــود. بنابراين نيــازى به انتقال 
مــوازى روى آنتن هــاى چندگانــه نيســت. بنابراين 
دريافت كننده ها كوچك تر و ارزان تر خواهند شــد. 
بــا افزايش تعداد آنتن ها عالوه بــر كاهش احتمال از 
دست رفتن سيگنال ها14، پهناى باند مورد انتظار را كه 

براى انتقال داده نياز است، كاهش مى دهد.[4]

2.2. شيوه هاى متفاوت ارسال داده ها
داده ها در شــبكه هاى بى ســيم  به صورت بسته هاى 
اطالعاتى15 ارســال مى شــوند. شــيوه ى ارســال اين 

12- Radio Frequency
13- Redundancy
14- Deadline
15- Data packet

بســته ها از ايســتگاه مبداء به مقصــد، نقش مهمى در 
پارامترهاى شــبكه از جمله گذردهى16، نرخ ارســال 
مجدد داده ها17، تأخير18 سامانه و حتى ايجاد تالقى19 
در شــبكه ايفا مى نمايد. در اين قسمت به بررسى دو 
روش براى انتقال داده ها در بهبود عملكرد ســامانه و 

افزايش اعتماد شبكه مى پردازيم.

20 RTS/CTS 1.2.2. سازوكار
فرآيند RTS/CTS در يك فرآيند دســت تكانى21 
از شــبكه ى بى ســيم IEEE 802.11 براى كاهش 
احتمال تالقى مورد اســتفاده قرار مى گيرد. آستانه ى 
RTS 22مشخص مى كند كه آيا قاب هاى RTS براى 
يك داده ى خاصى مورد نياز است يا خير. اگر واحد 
داده ى خدمت 23 MAC (MSDU 24) كه از اليه ى 
بااليى دريافت مى شــود، اندازه ى بزرگ ترى نسبت 
به آســتانه ى RTS داشته باشد، قاب هاى RTS براى 

رزرو كردن رسانه مورد نياز مى باشد.[7]
اســتاندارد IEEE 802.11 WLAN از فرآينــد 
CSMA/CA 25 بــراى انتقــال همزمــان داده ها در 

16- Throughput
17- Retransmission Attempts
18- Delay 
19- Collision
20- Request To Send/ Clear To Send 
21- Handshaking
22- RTS Threshold
23- Medium Access Control
24- MAC Service Data Unit
25- Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance

 RTS/CTS يك پريود اســتفاده مى نمايــد. فرآيند
تأثير بســزايى در مؤلفه هاى عملكرد ســامانه به ويژه 
براى بســته هاى بزرگ مى گذارد. در حقيقت تالقى 
ممكن اســت زمانى رخ دهد كه دو يا چند ايســتگاه 
در يك زمان مشابه شروع به انتقال نمايند. اگر جفت 
منابــع از فرآيند RTS/CTS اســتفاده نمايند، تالقى 
تنها زمانى كه قاب هاى RTS ارســال مى شــوند رخ 
مى دهد و بى درنگ فقدان پاســخ هاى CTS توسط 

منابع احساس مى شود.
اســاس اين فرآيند، دو شيوه ى دســت تكانى براى 
انتقال بســته ها مى باشــد. مقصــد، بعــد از دريافت 
 26 ACK تقاضــاى مبداء براى ارســال داده، يــك
به مبداء مى فرســتد. زمانى كــه مبداء اين ACK را 
دريافت نمــود، بعد از مدت زمان SIFS 27 شــروع 
به ارســال داده مى نمايد. بعــد از اين كه مقصد كل 
داده را دريافت نمود، ACK ديگرى براى دريافت 
موفقيت آميز داده ارســال مى نمايد. شكل 6 فرآيند 

RTS/CTS را نشان مى دهد.
گذردهــى شــبكه با افزايــش تعداد ايســتگاه هاى 
كاربــرى كاهــش مى يابــد چــون ازديــاد تعداد 
افزايــش تالقــى در شــبكه  بــه  كاربــرى منجــر 
 RTS/CTS فرآيند  اين مشكل توســط  مى شود. 
RTS/ [5] هرچه آســتانه ى  مى تواند حل شــود. 

CTS بزرگ تر باشــد، گذردهى ســامانه افزايش 
مى يابــد و همچنيــن نرخ ارســال مجــدد داده ها 
كاهش چشــم گيرى خواهد يافت. اما تنها مشــكل 
اين روش در ازدياد تأخير ســامانه مى باشــد كه با 
انتخــاب مقادير بزرگ ترى براى آســتانه مى توان 
تــا حدى تأخير ســامانه را كاهــش داد. در حالت 
پيش فــرض در شبيه ســازى شــبكه، اين روش در 
نظــر گرفته نمى شــود. مقادير معمول اين آســتانه 
برابر   ،28  OPNET مانند  در شبيه سازهاى شــبكه 

256 و 1024 بايت مى باشد.

2.2.2. روش قطعه بندى29
آســتانه ى قطعه بنــدى، تعــداد بيت هاى ارســالى در 
پيام هاى مســتقيم را تعيين مى نمايد. هدف از اين كار 
بــاال بردن قابليت اعتماد شــبكه با تقســيم يك واحد 
 MSDU بــه چندين ( 30MSDU) داده ى خدمــت

در اندازه هاى كوچك مى باشد.[7]
اگر اندازه ى بســته هاى ارســالى، بزرگ تر از مقدار 
آستانه ى قطعه بندى باشد، قبل از ارسال، به قطعه هايى 
برابر آستانه قسمت بندى مى شوند. بعد از فرستادن هر 
قطعــه و دريافت پيام تأييد از مقصــد، قطعه ى بعدى 
ارســال مى شــود. بنابراين قطعــه ها بعــد از دريافت 
تأييديــه از مقصــد به طور توالى ارســال مى شــوند. 

26- Acknowledge
27- Short Inter-frame Space
28- Optimized Network Engineering Tool
29- Fragmentation
30- MAC Service Data Unit

شكل 5. نمونه ديگرى از كاربرد AP اضافى در ارتباط بين ترن با ايستگاه مترو [9] 

RTS/CTS شكل 6. فرآيند
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ايســتگاه مقصد اين قطعه ها را دريافت و در بافر جمع 
كننــده ذخيره مى نمايــد، تا اين كه همــه ى قطعه ها 
دريافت شوند. در نتيجه بسته ى بعدى، تا ارسال كامل 
قطعه هاى بسته قبلى منتظر مى ماند. [5] شكل 7 روش 

قطعه بندى بسته هاى داده را نشان مى دهد.
فركانس هــاى راديويى قابليت ارســال بســته هاى 
بــزرگ را در نتيجــه ى نويــز زيــادى كــه توليد 
مى نماينــد ، ندارند. در صورتى كــه اگر قاب31 به 
حد كافــى كوچك باشــد، انتقال آســانى خواهد 
داشــت. [6] اســتفاده از آســتانه قطعه بنــدى براى 
بســته هاى بــزرگ، قابليت اعتماد تبــادل داده بين 
ايســتگاه ها را بهبود مى دهــد. از آن جايى كه هر 
قطعــه داده به يــك ACK 32 نيازمند اســت، كل 
قاب هــاى مبادله شــده در هر MSDU بيشــتر از 
حالتى خواهد شــد كه از قطعه بندى اســتفاده نشده 
اســت. در نتيجــه تأخير ســامانه افزايــش مى يابد. 
در نتيجــه ى افزايــش تأخير، گذردهى ســامانه نيز 

كاهش خواهد يافت.
براى كاهش تأخير سامانه، مى توان اندازه ى آستانه را 
بزرگ تر انتخاب نمود. واضح است كه هرچه اندازه ى 
آســتانه بزرگ تر باشــد، تعداد قطعه هاى تقسيمى هر 
بســته كاهش مى يابد. در نتيجه زمان ارسال بسته ها و 
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تأخير ســامانه كمتر مى شود و گذردهى سامانه بهبود 
مى يابد. همچنين با اســتفاده از روش قطعه بندى، نرخ 
ارســال مجدد ســامانه كاهش چشــم گيرى مى يابد، 
چون ارسال قطعه داده با اندازه كوچك تر، به مراتب 

آسان تر خواهد بود.

3. نتيجه گيرى
با توجــه به نياز روز افــزون صنايع در اســتفاده از 
ســامانه هاى پر ســرعت با قابليت اعتماد باال، شبكه 
بى ســيم  راه كار مناســبى در ايــن باب مى باشــد. 
بــراى باال بردن قابليت اعتماد شــبكه هاى بى ســيم  
روش هاى گوناگونى مطرح گرديده است. نقطه ى 
دســترس اضافى يكــى از اين راه كارها مى باشــد. 
 RF در ايــن مقاله با معرفى ابزار نقطه دسترســى با
دوگانه، پياده ســازى آن در شــبكه بيان شده است. 
يكــى از پارامترهــاى اساســى كه نقــش مهمى در 
اعتماد شبكه دارد، نحوه  ى ارسال داده ها در شبكه 
مى باشد. در اين مقاله، دو روش مورد بررسى قرار 
RTS/ گرفت. اوليــن روش عنوان شــده، فرآيند

CTS نــام دارد كه براى كاهش تالقــى در انتقال 
قطعه بنــدى  دوم،  روش  و  دارد  كاربــرد  داده هــا 
بســته هاى اطالعاتــى اســت كه بيشــتر در ارســال 

بســته هاى بزرگ مورد اســتفاده قرار مى گيرد. اين 
دو روش، گذردهــى و نرخ ارســال مجدد داده ها 
در شــبكه را  تا حدودى بهبــود مى دهند. اما عيب 
اين دو روش در افزايش تأخير دسترســى در شبكه 
مى باشــد، كــه اين مشــكل را مى توان بــا افزايش 

مقدار آستانه تا حدودى كاهش داد.
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