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програмного коду. Результати моделювання відображаються в графічному вигляді, можливе 

налаштування параметрів відображення, в тому числі масштабування, фокусування на 

обраному діапазоні зміни вхідних і вихідних змінних, нормування графіків. В даний час за 

результатами досліджень отримано великий статистичний матеріал який буде повністю 

відображено в магістерській роботі. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНОГО ТРАФІКУ В АГРЕГАТНИХ 

КАДРАХ WI-FI МЕРЕЖІ  

 

Анотація. Проведено аналіз обсягів інформації структури агрегатного 802.11n 

кадру. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності 

каналу при передачі агрегатних Wi-Fi кадрів. Виконана оцінка ефективності передачі 

трафіку в каналі Wi-Fi мережі при застосуванні агрегації кадрів в пристроях 802.11n.  

 

Вступ. Одним із показників ефективності пакетних технологій є ефективність 

використання пропускної здатності каналу при передачі трафіку додатків взаємодіючих 

систем. В пакетних технологіях з множинним доступом до середовища передачі, зокрема 

Ethernet та Wi-Fi, для запобігання монопольної передачі трафіку додатків обмежують обсяг 

інформації у пакеті та застосовують між пакетні щілини. Це дає можливість справедливого 

доступу пристроїв локальної мережі до середовища передачі та при застосовні механізмів 

прослуховування каналу перед передачею запобігає виникненню колізії. Але застосування 

проміжків між пакетами та обмеження обсягу інформації у пакетах знижує ефективність 

використання пропускної здатності каналу при передачі трафіку додатків.  

Показники ефективності передачі трафіку додатків у каналах мереж з комутацією 

пакетів аналізувались в багатьох роботах. Для ефективної передачі трафіку пакетів у 

високошвидкісних технологіях Gigabit Ethernet та Wi-Fi четвертого покоління 802.11n 

передбачено механізми агрегації кадрів [1, 2]. В [3] моделювались процеси формування 

службової інформації протоколів з урахуванням процедур інкапсуляції, сегментації та 

агрегації блоків даних. В [4] аналізувалась ефективність використання обсягу Wi-Fi кадру 

при передачі навантажень додатків, але агрегація кадрів не застосовувалось.  

Метою даної роботи є аналіз ефективності використання пропускної здатності каналу 

взаємодіючих 802.11n пристроїв Wi-Fi мережі в залежності від кількості та обсягів 

інформації в підкадрах агрегатного кадру.  

Для досягнення цієї мети необхідно проаналізувати обсяги інформації та структуру 

агрегатного 802.11n кадру, сформувати критерій оцінки ефективності передачі трафіку кадрів. 
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Аналіз структури агрегатного 802.11n кадру. Пристрої Wi-Fi на підрівні керування 

доступом МАС (Media Access Control) канального рівня L2 формують МАС кадр, який 

складається з: дев’яти полів МАС заголовка (МАС-header), загальним обсягом 36 байт; поля 

даних Frame Body, змінного обсягу до 2304 байт, або до 7955 байт про агрегації підкадрів; 

поля перевірочної послідовності кадру FCS (Frame Check Sequence), обсягом 4 байт [2]. 

Тобто, на канальному рівні L2 протокол МАС може інкапсулювати у поле Frame Body n 

підкадрів з даними мережного рівня L3, та/або m керуючих підкадрів рівня L2.  

За стандартом 802.11n в полі Frame Body можуть бути розміщені два типи даних. Це 

одиниця даних служби MAC – MSDU (MAC Service Data Unit) та данs протоколу MAC – 

MPDU (MAC Protocol Data Unit). До цих одиниць даних додається службова інформація та 

формуються підкадри A-MSDU та A-MРDU, які об’єднують в один МАС кадр (рис. 1). Тобто 

агрегатний МАС кадр може мати n підкадрів A-MSDU та/або m підкадрів A-MРDU. 

 
Рисунок 1 – Загальна структура агрегатного MAC кадру канального рівня 802.11n 

 

Підкадр A-MSDU, який агрегатується в МАС кадр складається з трьох полів (DA, SA 

та Length) заголовка підкадру A-MSDU, поля даних MSDU та поля Padding – доповнення 

(рис. 2а) [2]. Підкадр A-MРDU складається з чотирьох полів (Reserved, Length, CRC та DS) 

заголовка підкадру A-MРDU, поля даних MРDU та поля Padding – доповнення (рис. 2б) [2].  

 
а) A-MSDU subframe б) A-MPDU subframe 

Рисунок 2 – Структура та обсяги інформації у полях підкадрів A-MSDU та A-MPDU 

 

Аналіз обсягу інформації 802.11n кадру. Об’єднаний (агрегатний) MAC кадр (рис. 1) 

може переносити n підкадрів A-MSDU та m підкадрів A-MPDU, тому загальний обсяг 

службової інформації протоколів канального рівня 802.11n можна розрахувати за формулою:  

MPDU-AMSDU-AMAC

)2( ΔΔΔΔ ImInII  , 0n , 0m , 0mn , (1) 

де MACΔI  – кількість службової інформації протоколу підрівня МАС, яка складає 40 байт; 

MSDU-AΔI  та MPDU-AΔI  – кількість службової інформації, що розміщується у полях підкадрів A-

MSDU та A-MPDU, яка відповідно складає 14-17 та 4-7 байт. 

Загальний обсяг інформації в одиницях даних, які розміщуються в підкадрах A-MSDU 

та A-MPDU об’єднаного MAC кадру 802.11n можна розрахувати за формулою:  

 
m

m

n

n III dat,dat,Σdat , 0n , 0m , 0mn , (2) 

де nIdat,  та mIdat,  – обсяги n-го та m-го блоків даних, які розміщуються в полі MSDU та 

MPDU, відповідного підкадру. Якщо 1n , а 0m  або 0n , а 1m  то дані розміщуються в 

полі Frame Body МАС кадру.  

На фізичному рівні PHY до MAC кадру додається технологічна інформація PLCP 

заголовка [2], обсягом PLCP

(1) ΔΔ II   = 30 байт (режим HT-greenfield). 

Загальний обсяг службової інформації протоколів у заголовках кадрів 802.11n 

канального та фізичного рівнів можна розрахувати використовуючи відому методику [3]: 

PLCPMPDU-AMSDU-AMAC

)1()2(

fra ΔΔΔΔΔΔΔ IImInIIII  . (3) 

Критерій оцінки ефективності передачі трафіку пакетів. За основу критерію 

оцінки ефективності передачі трафіку пакетів з даними додатків застосуємо коефіцієнт [3, 4] 

використання обсягу Wi-Fi кадру для передачі даних додатку  

)Δ/(γ sysuseusesys III  , (4) 
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де useI  – кількість інформації в блоці даних додатку; sysΔI – кількість службової інформації 

протоколів системи передачі. 

Враховуючи обсяги інформації у блоках даних (2) Σdatuse II   та службову інформацію 

(3) протоколів frasys ΔΔ II   у заголовках агрегатного MAC кадру, формула (4) з урахуванням 

наявності проміжків між кадрами IPG (Inter Packet Gap) матиме вигляд:  

)ΔΔΔΔΔ/(γ IPGPLCPMPDP-AMSDP-AMACΣdat Σdat sys IIImInIII  , (5) 

де IPGΔI  – обсяг інформації, який займає проміжок між кадрами IPG. 

Аналіз ефективності передачі трафіку пакетів. Застосовуючи формулу (5) та 

значення обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих пристроїв 802.11n в режимі 

HT-greenfield розрахована ефективність використання пропускної здатності каналу при 

передачі агрегатних кадрів. При розрахунках ефективності sysγ  застосовувалось 

детерміноване мінімальне значення проміжку між кадрами – IPGΔI = 12 байт. Результати 

розрахунків ефективності передачі МАС 802.11n кадру та n A-MSDU підкадрів в залежності 

від обсягу даних в МАС кадрі та A-MSDU підкадрах ( 200dat, kI n  байт, 0dat, mI ), 

)11,,2,1( k  та кількості n підкадрів ( 2n , 0m ) представлені на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Ефективність передачі n A-MSDU підкадрів, 2n  та МАС кадру 

 

Аналізуючи результати розрахунків зазначимо наступне. Ефективність використання 

пропускної здатності каналу взаємодіючих 802.11n пристроїв в значній мірі залежить від 

обсягу блоку даних, які розміщуються в полі MSDU підкадрів агрегатного кадру, або в полі 

даних Frame Body МАС кадру.  

При збільшені обсягу даних в полі Frame Body МАС кадру від 200 до 2200 байт 

ефективність використання пропускної здатності Wi-Fi каналу збільшується від 70,9 до 96,4 

%, тобто на 25,5 %. 

При збільшені кількості підкадрів A-MSDU в агрегатному МАС кадрі ефективність 

використання пропускної здатності каналу збільшується нелінійно.  

Зокрема, при агрегації 2, 3, 5 та 10 підкадрів A-MSDU з невеликим обсягом даних 200 

байт у кожному підкадрі, ефективність sysγ  передачі трафіку агрегатних кадрів збільшується 

суттєво, відповідно на 7,5; 12; 15,9 та 19,1 %. 

При передачі агрегатних кадрів з середнім обсягом даних 1500 байт у кожному A-

MSDU підкадрі ефективність sysγ  передачі трафіку агрегатних кадрів з 2, 3 та 5-а підкадрами 

збільшується, відповідно на 1,6; 2,5 та 3,2 %. Зауважимо, що обсяг даних 1500 байт є 

максимальним для МАС кадру технології Ethernet. 
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Висновки. Агрегація підкадрів пристроями 802.11n більш ефективна для підкадрів з 

невеликими обсягами даних. Результати аналізу ефективності передачі трафіку агрегатних 

кадрів можуть бути використані при проектуванні Wi-Fi мереж з пристроями 802.11n. 
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РАЗРАБОТКА КОМПИЛЯТОРА ЯЗЫКА SCHEME ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Выполнена независимая реализация компилятора языка функционального 

программирования Scheme c использование инструментального языка F#. Разработаны 

такие основные компоненты компилятора как лексический и синтаксический анализаторы 

и генератор кода. В качестве целевого языка использован ассемблер Intel8086. Компилятор 

предназначен для встраивания в системы проверки моделей (model-checking) и системы 

имитационного моделирования (simulation system). 

 

Язык Scheme [1] является одним из диалектов языка функционального 

программирования List построенным на минималистических принципах, что обеспечивает 

популярность его использования в качестве языка представления скриптов во многих 

проектах сообщества GNU, например, в популярном графическом редакторе GIMP. Язык 

Scheme стандартизован IEEE под номером 1178-1990. Компактный язык обладает высокой 

изобразительной мощностью благодаря использованию рекурсии и лямбда-исчисления. 

Лямбда-исчисление используется для описания свойств моделей совместно с алгеброй 

процессов в системах проверки моделей [2]. Кроме того, графические системы 

имитационного моделирования, например, CPNTools, широко применяемая для 

моделирования компьютерных сетей [3], использует язык функционального 

программирования для описания атрибутов графических элементов сети Петри. Таким 

образом, необходимость в специальной реализации Scheme для встраивания в 

моделирующие системы мотивирует настоящую работу. 

Краткий обзор синтаксиса языка Scheme. Scheme поддерживает операции со 

структурированными данными, такими как строки, списки и векторы, а также операции с 

более традиционными данными, такими как числа и символы. Программы на Scheme состоят 

из ключевых слов, переменных, структурированных форм, константных данных (числа, 


