
 

 

 G5 شبکه و پیشرفتهLTE در  LTE-WLAN تجمع برای پیوند الیه ساختار

 

 چکیده 

 ارتباطات   سازیاستاندارد  برای(  3  نسلهمکاری    پروژه )  GPP3در    سیستم  پیشرفت  ، (LTE-A)  پیشرفته   LTE  در

  همراهتلفن   ارتباطات(  G5)  5 نسل  سمت  به(  RAT)   رادیو  دسترسی  متعدد  هایآوری فن از  بااستفاده  یکپارچه  سیمبی

  هدف   با  ، (LAN  سیمبی   هایشبکه )   LTE-WLANتجمع ،مطالعه  مورد   موضوعات  از  یکی .  است  گرفته  قرار   مورد مطالعه 

و    مهم  فنی  هایچالشاست.    WLAN  رادیو  دسترسی و  LTE  ییرادیو  دسترسی  از  همزمان  یاستفاده   کردن  فعال

  که   شود   طراحی   طوری   باید   LTE-WLAN  تجمع   برای   2  الیه   ساختار  طورخاص، به .است  2  الیه   ساختار در    موجود 

  سیم بی   رادیو   بر   EPS حامل    هر   که  زمانی   حتی (EPS)  بسته  حامل   تکامل  سیستم (QoS)  سرویس کیفیت  سطح

  و   سازگار باشد   موجود   LTE-A  مشخصات  با   باید   2  الیه   ساختار(  1: )شامل  نیاز   وارد مورد م .  ، حفظ شودشودمی   ارسال

  در   نیاز،   این  به   پاسخگویی   منظوربه .  داشته باشد   موجود  WLAN  مشخصات  در  تاثیری   هیچ باید ن  2  الیه  ساختار(  2)

  و   مثبت   جوانب  ، است  روشن  2  الیه ساختار  پیشنهادی   هایویژگی .  است  شده   ارائه   2  یالیه ساختار    سه  مقاله،  این

گرفته  بحث  مورد   منفی  ساختارپیشنهاد   از   یکی  سپس   و  قرار  برای    در  مطلوب  ساختار  یک   عنوانبه   2  الیه   ها 

  .است شده انتخاب  LTE-WLAN تجمع  برای   GPP3استانداردسازی 

 

  QoSسرویس  کیفیت  ؛EPS حامل ؛ LTE-WLANتجمع  ؛G5  ؛LTE-A- :کلیدی کلمات 

 

 



 مقدمه . 1

استاندارد  [  2-4[  (LTE-A)  پیشرفته    LTEعنوانبا را  همراه تلفن  ارتباطات  هایسیستم   (GPP3)  3  نسل   همکاری   پروژه 

  یکپارچه  رادیویی  ارتباطات  برای  سیستم   پیشرفت ،  13  انتشاربا    LTE-A  در   بحث   یعمده  موضوعات  از   یکی  کند.می 

  از  همزمان   استفاده   کردن   فعال  کاراز این   هدف .  است  ( RAT) متعدد  ییرادیو   هایآوری فن   به   دسترسی   از   بااستفاده

 ها داده   ترافیک با مقابله  و  کاربر  تجربه  بهبود  منظور به  رادیویی  دسترسی  هایآوری فن دیگر و  LTE-A دسترسی رایویی

  سیمبی   هایشبکه   سریع   گسترش با    ،نابراینب.  است  همراهتلفن(  G5)  5  نسل  ارتباطات  برای  انگیزه   از   بخشی   عنوانبه 

(WLAN  ) سطح   سازییکپارچه در    شود ومی  استفاده   و   شده   مستقرهوشمند    هایگوشی   و  دفتر  در خانه،  طورگسترده به  

 پرانگیزه است. WLAN  و  LTE-A تجمع و یی رادیو

  LTE  در دارد.  وجود  مشخصات  GPP3در    هاداده   توان  افزایش  برای  استاندارد  و  موجود   هایروش   از  برخی  حاضردرحال 

  ، 12با انتشار  LTE-A  که  زمانی  تا[.  6-5] بود  استاندارد  WLAN  به   LTE  از  شبکه  سطح  ترافیک  یتخلیه   ،8رانتشابا

  به   ترافیک   تخلیه  از   کاربر  ظرن   و  WLAN  کانال  از   استفاده  نرخ  گرفتن  نظر  در  با ترافیک  تخلیه   افزایش  ی برای روش 

  میان  در  (CA)  تجمع  حامل   این مسئله به.  شد   استاندارد (DC) تاییدو   اتصال   ،12انتشاربا    LTE-A  در [.  7]  بود  حساب

  نام   با  مطالعه   آیتم   یک   ،13با انتشار  LTE-A  در   دهد.یافته( اجازه می   تکامل   eNBs: NodeBs)  پایه  هایایستگاه

  در   حمل برای    مجوز   بدون  و  مجوز  دارای   هایحامل  بین را    CA  است،   شده  معرفی   تازگیبه که    (LAA)    دسترسی   مجوز 

  به   درونی   eNB CA  و  داخلی  CA eNB  عنوانبه   ند نتوامی  LAAو    DCدهد.  می   قرار   مورد هدف   eNB  یک  عرض

  .شوند  بندیطبقه ترتیب 

  تجمع  بانام  جدید   آیتم   یک   کهاین برای  است،  آوریفن   دیگری از  جهت  WLAN  و  LTE-A  تجمع  و   ییرادیو  سطح  ادغام

LTE-WLAN   در  LTE-A  فوق  هایتکنیک   به   نسبت   جدیدی  مزایای   این عنوان .  [11- 10]وجود آید به   13  انتشاربا  

  مثال،   عنوانبه )  رادیویی  هایجنبه   گرفتن  به   قادر شد   ذکر   باال  در که    شبکه   سطح  ترافیک   تخلیه   اول،   یمرحله   در .  دارد

  عملکرد   به  توجه   با  رادیویی  LTE-A  از   یاطالعات  هیچ  اصلی  هایشبکه  زیرا باشدنمی  حساب  در(  سیمبی   کانال  کیفیت  با

  هایشبکه   تبادل بین  به  نیاز  سیگنال   کنترل  براین،   عالوه.  ندارند   شبکه   به   دسترسی   و   اصلی   هایشبکه   بین  جدایی



  LAA دوم، یمرحله   در. شودمی سیگنالسربار  افزایش باعث که ،دارد ترافیک تخلیه برای همراهتلفن  ترمینال و اصلی

.  شود  اجرا  تواند نمی   eNB CA  بین  اما  ، غلبه کند   شبکه  سطحترافیک در  تخلیه  بر اشکاالت  د توانمی   شد   ذکر  باال  درکه  

  کنترل   شود،  گرفته  نظر  در  تواند می   یی رادیو  هایجنبه :  کند   غلبه   مشکالت   اینبر    د توانمی    LTE-WLAN  تجمع

کنترلر    و (APS) سیمبی   دسترسی  بارا    eNB  CA،  CA  ویژگی داخلی  و   است  نیاز   مورد  اصلی  هایشبکه  به  سیگنالینگ

 سازد.( مجهز می ACS)  دسترسی

  های چالش   از   یکی .  است  بحث مورد   هنوز   2  الیه   ساختار  و   است  انجام   حال  در   LTE-WLAN  تجمع   سازیاستاندارد 

  هایروش  زیرا شودتخلیه می  WLAN  به LTE-A به  داده ترافیک ورودی کههنگامی است ترافیک بندیطبقه  ،کلیدی

  شده   تعریف  حامل  براساس   سرویس  کیفیت   به  LTE-A   در   داده  ترافیک   طورخاص،به .  است  متفاوت  ترافیک  بندیطبقه 

  سرویس   کیفیت  سطح  اساس   بر  دسترسی   یدسته   به  WLAN  در  ترافیک  کهدرحالی   ،است  شده  بندیطبقه   LTE-A  در

  و   LTE-A  بین  ترافیک   سرویس  کیفیت  سطح که    است  مهم  بنابراین، شده است.  بندیطبقه   WLAN  در   شده   تعریف

WLAN  سرویس   کیفیت  سطح  که طوریبه   ،باشد   شفاف LTE-A در  WLAN تجمع   اصلی  الزامات.  باشد   شده تضمین  

LTE-WLAN   مشخصات  با  باید (  1)  شامل  باید  GPP3  موجود باشد  مشخصات  اثرات   رساندن  حداقل  برای به   موجود 

ارائه شده   ]12[داشته باشد. کارهای مرتبط در  AP/ACو   LTE-Aبین  802.11x IEEE هیچ تاثیری در باید ن( 2) و

. ، پیشنهاد شده است شودمی   استفاده   ترافیک  تخلیه   برای که  (  یگدیگر  با  هاداده   کلی  مسیریابی)    GREپروتکل است.

شود، موردی  می   تخلیه  WLAN  به  LTE  در  QoS  مختلف  سطوح   با ترافیک  که  هنگامی  داده شده،  پیشنهاد  حال،بااین

 .دهد   می  افزایش GRE  هدر سربار ، LTE 2 یالیه  باالی در  GRE  اجرای براین،عالوه . کند را مشخص نمی 

  ارائه  2  الیه  سه ساختار  .  است  ترافیکبندی به تقسیم   قادر  2  الیه   ساختار:  زیر است  چالش با   مقابله   مقاله   این   از  هدف 

  از   یکی   سپس  و   قرار گرفته   بحث  مورد  منفی  و   مثبت   جوانب  ،شده است  روشن ساختار  هر  هایویژگی .  است  شده

 .شده است  استاندارد LTE-WLAN تجمع برای  2 الیه مطلوب ساختار یک عنوانبه   2  الیه  های در ساختارپیشنهاد

 

 



  LTE-A شبکه در FLOW IP انتقال. 2

 کند.را توصیف می LTE-A از (II-B) 2  الیه  ساختار و  LTE-A (II-A) سیستم  معماری  ،بخش این

 

A) سیستم معماری LTE-A  

.  ها برودآن   طریق   از باید   IP  جریان  که   دارد   وجود   دروازه   دو  کشد.می   را به تصویر   LTE-A  سیستم   کلی   معماری   1  شکل

 . دارد وجود   کنترل گره  یک  براین، عالوه 

واقع شده    LTE-A  یها و شبکه شبکه   یخارج  IP  نیها است که باز دروازه   یک ی(  PGWبسته داده )  یشبکه   یدروازه   •

داده    ل یتحو  شودی م  ده ی( نامUE)   زات یعنوان استفاده از تجهبه هر گره مقصد که با  IP  انی ، جرdownlink  ی است. برا

 .شودی م

رابط   ق یاز طر  PGWو    SGWواقع شده است.    ENBو    PGW  نیاست که ب  یگر ی( دروازه دSGWخدمت )   ی دروازه   •

S5    ن،یبرامتصل هستند. عالوه   گریکد یبه  SGW   وENB  رابط   قیاز طرS1-U  یهاهی. همساشوند یمتصل م   eNBs  

 .شودی متصل م  گریکد یبه  X2رابط   قیطراز 

  ی کربند یمثال، حامل پ  یاست، برا  UE  یگره کنترل است که مسئول کنترل کل  کی(  MME)  ارینهاد س   تیریمد   •

  ن، یبرا. عالوه شوند ی متصل م  S11رابط    قیاز طر  SGWو    MMEو تحرک است.    تی(، امنEPSتکامل بسته )  ستمیس 

MME  وeNB رابط  ق یاز طرS1-MME  شوند ی متصل م. 

به .  شودمی   داده   تحویل  EPS  حامل   یک   عنوانبه   UE  به   PGW  از   LTE-A  شبکه   به   IP  جریان  ورود  صورتکه 

  حامالن   تعداد  حداکثر .شودمی  منتقل  رادیویی   LTE-A  بر روی  که  زمانی ( استRB)   رادیو  حامل  مسئول   فردمنحصربه 

EPS  است یازده.  



 

 : معماری کلی سیستم1 شکل

 

 LTE-A: پشته پروتکل کاربران 2 شکل

 .است  شده  داده  توضیح  IP  جریان  هر  از  مسیریابی  مکانیسم کشد. می   را به تصویر  LTE-A  پروتکل   کلی  معماری  2.  شکل

  EPSکه به حامل     IP  انیجر  کی.  دهد ی اختصاص م   UEبه هر    IPآدرس    ک ی  IP  ،PGW  ان یجر  ل یتحو  شروع  از  قبل   •

  یی ویبسته امواج راد  سیپروتکل سرو  ق یرا از طر  UEبه هر    ل یو تحو  س یسرو  ت یفیسطح ک  شودی مربوطه نگاشت م

(GTP در نظر م ) طورخاص، تونل  . به ردیگیGTP-U    ان یارائه جر  ی برا  IP  کاربران به وجود آمده    ی برا  یبه عنوان طرح

 است.  UDP / IPاست. پروتکل انتقال 



  PGWدر    نگی لتری، فdownlink  ی. برا شودی انجام م  QoSدر دست گرفتن    ی برا  UEو    PGWدر    IP  ان یجر  لتر یف  •

  ی نگاشت شود. برا کسانی سیسرو  تیفی با سطح ک EPSبه حامل  تواند ی م  IP انیانجام شده است و پس از آن هر جر

  سی سرو  تیفیبا سطح ک  EPSبه حامل    تواند ی م  IP  انیانجام شده است و پس از آن هر جر  UEدر    نگیلتریاتصال باال، ف

عنوان  قانون به   نیشده است. ا  ی کربند یپ  PGWبسته توسط    نگ یلتریقانون ف   ک یمنظور،    ن یا  ینگاشته شود. برا   کسانی

،  IP  یهااشاره دارد )منبع/مقصد آدرس   یی تا  5طور معمول به استفاده از  شده و به   ف ی( تعرTFT)   ک یتراف  انیجر   یالگو

 منبع/شماره پورت مقصد و نوع پروتکل(.  

   EPS  یهااز حامل   یکی.  شودیمربوطه نگاشته م   EPSبه حامل    IP  انیکردن، هر جر  لتریاز ف  جه ی نت  کیعنوان  به   •

داده شده است و    صیتخص  IP  ،UEکه آدرس    یدر زمان  فرضشی. حامل پشودی م  دهینام   فرضش یعنوان حامل پبه 

عنوان حامل اختصاص داده شده  با    EPSگر حامل  ی. دداردیمنتشر شده است نگه م IP   ،UEکه آدرس    یرا تا زمانآن

اختصاصشودی م   دهینام حامل  ا  ی.  توسط    شودی م  جاد یآزادانه  لزوم  در صورت  به MMEو  برنامه ،  مثال،    یهاعنوان 

 . شودی منتشر م ی کاربرد

  یاب یریتوسط مس  EPS. هر حامل  شودی انجام م   ی اصل  یهادر شبکه  EPS  یهااز حامل   سی سرو  تیفی آگاه ک  یابیریمس  •

هر    سیسرو  تیفی )اتصال باال( سطح ک  UEو    PGW (downlink).   شودی داده م  لیبه هر قسمت تحو  IPبر    ی مبتن

 .کند ی م م یتنظ  IP( در هدر  TOSرا به نوع خدمات )   IP انیجر

 

B2 الیه ( ساختار  LTE-A  

  پروتکل   الیه:  شده است  تعریف  الیه  سه.  کشد می   تصویر   به   کاربران   برای را    LTE-A  از  2  الیه  کلی  ساختار  3  شکل

  الیه   هر   توابع .  (MAC)  رسانه  دسترسی   کنترل الیه    و   (RLC)   رادیو   پیوند   کنترل الیه    ،(PDCP) داده  بسته   همگرایی

  .است شده داده   توضیح زیر  در  خالصه  طوربه 

 ت ی (و امنی قو یساز: هدر فشرده ROHCهدر است )  یساز( مسئول فشردهPDCPبسته داده ) یی پروتکل همگرا ه یال •

 کنترل طرح(.  ی برا تیکاربر و حفظ جامع  طرح ی)رمز برا 



 

 کاربر  LTE-A: پشته پروتکل 3 شکل

تبدیل   PDCP  (PDCP PDU)  داده   پروتکل   واحد   یک به  سپس  و   شده   اضافه  ورودی   های  IP  بسته   به   PDCP  هدر

  مسیریابی   تابع  یک  و (eNB (MeNB)  در downlink  برای)  دارد  وجود  هاداده   تقسیم  تابع  یک  ،DC  برای.  شودمی 

  که  است  MeNB  در   RB  یکی استفاده کند.  eNBs  دو   از همزمان  طوربه   است  قادر   که  ،( UE  در  باال  اتصال   برای)

  عنوان به  (SeNB)  ثانویه   ENB  در  دیگری   RB  که درحالی  است،  شده  اشاره (  MCG حامل)  اصلی   حامل  گروه   عنوانبه 

 بگیرید   تصمیم   د توانمی   MeNB  تقسیم،  حامل   هر   برای.  اشاره دارد  (SCG حامل)  ثانویه  حامل   گروه   یا   و  تقسیم  حامل

  حامل  هر  برای  شود.می  ارسال  eNBs  دو  هر   طریق  از  یا شودمی   فرستاده  eNBs  از  یکی  توسط   تنها  حامل  اگر  که

  یدهنده نشان   بازخورد  آن   در   که  ،است  X2   در   اختیاری   صورت  به  SeNB  و   MeNB  بین  جریان تابع کنترل    تقسیم، 

  دنباله، تحویل   از اطمینان  برای  است. شده  داده  تحویل   موفقیت  با MeNB به  SeNB  از اطالع  با SN PDCP باالترین

  .کننده مشخص شده استسمت دریافت در  PDCP PDU مجدد سازیمرتب 

است. اندازه    ییویراد  یهارابط   ی انتقال بسته فرستاده شده بررو  یسازگار برا   ه یال  ک ی(  RLC)   و یراد  وند یکنترل پ  ه یال  •

بر اساس آخر ب  تی فی ک  ن یبسته  الحاق بسته تنظ  یبند م یبا تقس  میس ی کانال  با تکرار  شودیم   م یو  . درخواست پاسخ 



.  شودی منتقل نم  ت یبا موفق  ویراد  یانتقال بر رو   یخطاها  لیبه دل   تهانجام شود که بس  یزمان  تواند ی ( مARQ)   کیاتومات

 .شودی ( نگاشت مLCH) ی بسته به کانال منطق

 ت ی فیو ک  QoSجه بسته با تو ی بند . زمانکند ی بسته را کنترل م  ییویراد  ی( دسترس MACرسانه ) ی کنترل دسترس  •

با   و یراد  یانتقال بر رو  یخطاها لی بسته به دل که یزمان د یبا  ARQ (HARQ) ب ی. ترکشودی انجام م میس ی ب یهاشبکه

 MAC( به واحد خدمات داده LCIDکانال )  یمنطق سهانجام شود. سمت ارسال کننده، شنا شود،ی منتقل نم تیموفق 

(MAC SDU)  و    کند ی اضافه مMAC PDU   تیکننده، در نها  افتی. سمت درفرستد ی را م  رندهیمربوط به طرف گ 

RB  را دوباره به حاملEPS  براساسLCID کند یشده نگاشت م افت یدر. 

 

   LTE-WLAN تجمع چالش. 3 

 ها چالش  سپس،.  باشد   3  شکل  در داده شده  شرح   2  الیه  ساختار  براساس   باید   LTE-WLAN  تجمع  از  2  الیه  ساختار

  .شودتوصیف می  کننده   دریافت  یا و  فرستنده طرف  از  به شکل زیر

به   WLAN MAC  بنابراین، شود.می   اعمال  EPS  حامل   به   رمزگذاری   فرستنده،   سمت   در :  1  چالش   شناسایی  قادر 

  IP هدر  در (TOS)  خدمات  نوع  این  معنی   ، نیست  شده  رمزنگاری  PDCP PDU  از  EPS حامل   سرویس  کیفیت   سطح

 چهار  به  IP  جریان  آن   در   که  ،است  QoS  از   حمایتها برای    WLAN  انواع   از   یکی  IEEE802.11e.  است  رمزنگاری

 یا  و   ، IP  هدر   در (  خدماتکد    تمایز ی  نقطه )   IP  /DSCP  اولویت [.  13] (AC)  شودمی   بندیدسته   دسترسی  سطح

  شده   رمزنگاری   IP  هدر   اگر   بنابراین،.  دگیر( مورد استفاده قرار می VLAN)LAN مجازی  هایتگ   در   درست اولویت

 دست یابد.  EPS حامل از سرویس  کیفیت  به د توانمی ن WLAN MAC ،باشد 

 بنابراین.  است  نشده  اضافه    WLAN  توسط   شده  دریافت   WLAN PDU  به  LCID  هیچ  گیرنده،  سمت  در  :2  چالش 

  ،downlink  برای.  را شناسایی نماید   EPSحامل    به  مربوطی  شده   ارائه  WLAN PDU  و  مربوطه   RB  تواند می ن  گیرنده

  بنابراین،.  است  کرده  دریافت  کاربرد  الیه  به  ها  داده  ارائه  فقط   UE  آیا.  است  مقصد   گره  آن  و  است  UE  ، گیرنده  سمت

 PDCP  پروتکل،   نظر   نقطه   از   حال،بااین.  نداشته باشد   وجود  EPSحامالن    شناسایی  بدون   مشکلی   هیچ   است  ممکن



. دوباره اجرا شود   EPS  به  AC حامل   از  نگاشت  است،  بهتر  کهطوری به   است،  رادیویی  دهندگانارائه   پروتکل   پایانی  نقطه 

  EPS  به  AC  حامل  مجددی از  نگاشت  باید،  eNB  بنابراین،.  نیست  مقصد   امااست    ENB  گیرنده   سمت  ،باال  اتصال  برای

.  شرکت کند   EPS  حامل   هر  فرستاده شود تا   GTP  تونل   در   اصلی  هایشبکه   به   EPS  حامل  هر سپس  و دهد    انجام

 . است  نیاز  مورد LCID نیاز به  بدون EPS به  AC حامل  نگاشت مجدد از روش  یک بنابراین،

 

  پیشنهادی 2 الیه ساختار. 4

شده    ارائه جزئیات  بخش،  این  در کنیم.می   پیشنهاد  LTE-WLAN  تجمع  از  حمایت  برای  را  2  یالیه  سهساختار    ما

  انتقال  با انطباق منظوربه  PDCP تابع ساده یک( Alt 1 عنوانبه  شده بندیطبقه )  اول پیشنهادی ساختار دو  در. است

  یک   اما  داردمی  را نگه  LTE-A  2  الیه   فعلی   ساختار (Alt. 2 عنوانبه   شده   بندیطبقه )  آخری  پیشنهاد است.  IP بسته

  .معرفی شده است  AC به  EPS حامل نگاشت و عدم نگاشت منظور به  انطباق  تابع

مستقر    SeNB  به   EPS  حامل  یازده   مثال،عنوانبه .  کشد می   تصویربه   شده را  پیشنهاد  ساختار  مشترک  قطعات   4.  شکل

( AC) دسترسی  ر کنترل  یا  و (AP)  دسترسی   نقطه  تواند می   SeNB  که   باشید   داشته  توجه شود.می   تخلیه  WLAN  در

 .شودمی  نامیده WLAN  (WT ) ختم  نقطه  عنوانبه  SeNB اینجا، از باشد.

 Alt.1:  بسته  IP  هدر  بنابراین،.  است  شدهن   رمزنگاری  IP  و  ToS   در معرض دید  WLAN  MAC   که طوریبه   ،هستند  

  مشخص   LTE-A  در  نرمال  PDCP  از  استفاده  جایبه   طورخاص،به.  باشد می  پذیرامکان   WLAN  در  QoS  یکننده تأمین 

 .است شده پیکربندی PDCP (PDCP TM) شفاف حالت با  PDCP منطقی  یالیه  شده،



 

 : ساختار عادی هر پیشنهاد4 شکل

  مورد تخلیه   این.  شودمی   تخلیه  WT  به  PDCP الیه  در  یپردازش   گونههیچ   بدون  مستقیم   طوربه   IP  بسته  حالت،  این  در 

  بر   مبتنی  کاربری  رابط  اولی.  دارد  وجود  رابط   برای   عملی   استقرار  دو .  است  WT  و   MeNB بین  رابط   طریق   از   WT  به

GPP3  ،رابط   که   است  XW  بر   مبتنی   غیر   رابط   ی دیگر [.  14] است  GPP3  یالیه .  است  RLC   با  RLC TM  ورود   برای  

 . کرد  پردازش  را  IP  هدر توانمی  WLAN MAC توسط  که   شده است، پیکربندی WLAN MAC به IP  هایبسته

 Alt.2  : یالیه  PDCP  با  PDCP  یبسته .  است  شده  پیکربندی   طبیعی  IP  هدر  یک   است،  شده  رمزنگاری  PDCP   به  

است  تخلیه  WT  به  PDU PDCP  یک  عنوانبه   سپس  و است  شده  اضافه  IP  بسته   کردن   فعال  منظوربه .  شده 

  WT  به XW رابط  طریق  از PDU PDCP. است نیاز  مورد  WT در   انطباق تابع   یک  ، WLAN در QoS یکننده تأمین 

 منظوربه .  کند   دریافت  WLAN  و   LTE-A  یدو  هر  ازها را    PDU  PDCPتواند  کننده می دریافت  سمت شود.فرستاده می 

 (SN)   شماره  توالی  براساس   مجدد  PDCP PDU  کاربردی،   یالیه   بهها    PDU  PDCP  تحویل  یدنباله   در   اطمینان

 . رودمی  انتظار Alt.1بآ   مقایسه در  باال توان  بنابراین،. شودسازی می مرتب 

 

A) 1جایگزین 

  داده  شرح  اینجا  در downlink   تنها  سادگی،  برای.  شده است  توصیف  بخش   این  در   که   دارد  وجود   Alt.1  نمونه  دو 

 .شده است



 TFT براساس حامل بندیطبقه : 1-1 جایگزین 

  عنوان به .کند نگاشت می   همربوط  AC بهرا    EPS  حامل  هر   WT  .  است  شده  داده   دهنده توضیحانتقال   سمت  جزئیات

است.   شده   ( مشخص QCI)  QoS  کالس   شناسه   توسط   EPS حامل  هر   QoS  هایکالس   ، LTE-A  در .  5  شکل  در   مثال

 اطالعات (.  BK)  زمینه پس  و (BE)  تالش   بهترین  ،(VO)صدا    ،(VI) ویدئو:  شودبندی می طبقه   دسته  4  به  QCI  هر

QCI   حامل   هر به    که  EPS   از   است   متعلق  MeNB   به  WT   ارزش   براساس .  شوداجرا می  QCI،WT    بندیطبقه  AC  

 دهد.را انجام می 

  و   EPS  حامل   شناسه  شامل  پیکربندی .شودپیکربندی می   WT  برای تخلیه به   EPS  حامل  با   UE،  گیرنده  سمت  در 

QCI  .هر  تا  کند می   تالش  گیرنده  پیکربندی،  براساس  است  AC    حامل  بهرا EPS حال، اینبا .  مربوطه دوباره نگاشت کند  

  زمان   همان  در   تواننمی   را  یکسان  سرویس   کیفیت   سطح  با   EPS  حامل   طورخاص،به .شود   مشخص   باید   محدودیت 

زیرا  تخلیه  می  یکسانی  AC  به   EPS  حامل کرد  طور  به   تواننمی   را   EPS  حامل  هر   صورت،درغیراین .  شودنگاشت 

  EPS حامل  و  (N،  x) = (ID،  QCI)   با  EPS  حامل   یک  اگر  مثال،  برای.  کرد  شناساییسمت گیرنده    در   فردمنحصربه 

  حامل  یفرد منحصربه  طورتواند به می ن  UE  ،شودنگاشت    WLAN  در  AC  همان  به  (M،  X) = (ID ،  QCI)   با  یدیگر

EPS  نگاشت از  پسرا AC  شناسایی کند. 

 

 TFTبراساس  QoS: نگاشت 5 شکل



 

 TFTبراساس  QoS: نگاشت مجدد  6 شکل

را    DL TFT  براساس   بسته  فیلترینگ  downlink  ،UE  برای.  دهد می  نشان  باال  یمسئله   حل  برای  معماری  6  شکل

- دوم  بخش  در   که  همانطور دهد.را انجام می   UL TFT براساس   بسته   فیلترینگ   eNB  باال،  اتصال   برای .دهد انجام می 

  بنابراین،. شودنگاشت می  EPS حامل  هر  به  IP جریان  کهاست  ی روش  ، TFT بر مبتنی  EPS بندیطبقه  شد، ذکر  لفا

UE  حامل د توانمی ی فردمنحصربه طور به EPS  نگاشت  از پس را AC  شناسایی نماید . 

 

 مجازی  GW  براساس حامل بندیطبقه : 2-1 جایگزین

می   downlink  برای  2-1  جایگزین  جزئیات  7  شکل  مشخص  با  تفاوت .کند را   مجازی  دروازه  Alt   1-1  آن 

(VGWاست که) الیه   بین  PDCP  و  WLAM MAC  گنجانده شده است که    مجازی  یشبکه   یک  اندازیراه   برای

  وجود  VGW  تشخیص  چگونگی  از  نوع   دو.  مربوطه بگنجاند   EPSحامل    به را    AC  دریافت  د توانمی   گیرنده  سمت  ،توسط 

 .شرح داده شده است ادامه در  جزئیات. دارد



  با  مرتبط   MAC  فریم   هر  سپس و  بنگارد   مربوطه   VLAN  بهرا    EPS  حامل   هر  انتقال  طرف  که  است   این  نوع   اولین 

VLAN ID    طریق   از را  WLAN  .بندیطبقه   از   پس انتقال دهد  AC ،   سطح  QoS    تگ   در  VLAN   اولویت   میدان   به 

 .دارد  مربوطه EPS حامل به AC  هر بندیطبقه  و  MAC قاب هر  در  VLAN برچسب به  اشاره  گیرنده. شودمی  تنظیم 

 

 VLANی مجازی براساس : شبکه 7 شکل

  دارمعنی  بیت  تنظیم   با  آمده  دستبه   VGW  خصوصی   MAC  آدرس ،  MAC  آدرس   و   منبع  ، MAC  هایآدرس   برای 

 ، است  بیت  VLAN   12  تگ  طول.  است  شده  تعیین  MAC UE  مقصد   آدرس   به  مقصد   MAC  آدرس  و  ،xxxxxx10  به

  زمان  همان  در   EPS  حامل یازده  UE  هر   که   این   فرض   با.  است  4096  شده   پشتیبانی   VLAN  تعداد   حداکثر   که طوریبه 

. است 372 به  محدود   WT هر  در  ممکن جایگزین ارزشهای  تعداد  ،شودمی  تخلیه  WT به  EPS حامل  و  کند ایجاد می 

  .است عمده ی مشکل ها VLAN تعداد محدودیت  بنابراین، .نیست بینانه واقع  فرض  این حال،بااین

 این  برای.  فرستد می   گیرنده  طرف  به  مربوطه  خصوصی  IP  شبکه  طریق   از  را  EPS  حامل  هر   ،انتقال  سمت  دوم،   نوع  در

جایگزین   VGW  خصوصی   IP  آدرس   با  منبع   IP  آدرس  است.  مستقر  VGW  در (NAT)  شبکه  آدرس   ترجمه   منظور، 

  EPSحامل    هر   یدهنده نشانکه    مقصد   IP  آدرس   نوانعبه   خصوصی   IP  آدرس   یک   با  تا   مقصد   IP  آدرس  وشود  می 

  نمایندگی  به   مقصد   IP  آدرس  هر  به  و  شودداده می   تحویل  اترنت  به   IP  جریان   ،NAT  از  پس.  شوداست جایگزین می

 دریافت هایداده  وکند می   اشاره مقصد  IP آدرس  هر به گیرنده .شودانتقال داده می  WLAN طریق از EPS حامل از



یافته    اختصاص   پیش   از  باید   EPS حامل  هر   به  مقصد   IP خصوصی  آدرس .  دهد مربوطه ارائه می  EPSحامل    به  را  شده

است  زیر   شرح   به   IP  آدرس  از  ی مثال  اینجا،   در .  باشد  شده   آدرس   یک   با   LTE-A   ،  UE  استانداردهای  در .  آورده 

 با. بیت است 16  طول   با (C-RNTI) رادیو   همراه   شبکه   موقت  شناسه   ، شود کهمی    پیکربندی  LTE-A  از  فرد منحصربه 

  برخورد   از تواند می مسئله    این.  شودمی   تولید   C- RNTI  و   EPS  ID  ترکیب حامل   با  IP  آدرس   هر   ،C-RNTI   از  استفاده 

 .جلوگیری کند  IP مقادیر آدرس 

  غیر  براساس   رابط   ،باشد   مورد   این   اگر.  کرد  مستقر   MeNB در  توانمی   را  VGW  و  RLC TM که  باشید   داشته  توجه 

3GPP  میتوانn  بین  MeNB  و  WT  بحث یکسانی با  ،2  الیهساختار   باالی  اتصال  برای .  شود  استفاده  downlink 

 . شودمی اعمال

 

B) 2 جایگزین 

  در  IP  بسته.  شودمی   پیکربندی  طبیعی  PDCP  با  PDCP  الیه  ،MeNB  در.  شد   داده  شرح  2  جایگزین  حل  راه  آخرین 

  در   مربوطه  RLC  یالیه   آن معموال در  .شودمی   تخلیه   PDU PDCPمانند    WT  به   XW  رابط   طریق   PDCP  ی الیه

WT   به   و  رسد می  VGW   یالیه   که استاین    اینجا  در   کلیدی  نکته  شود.تحویل داده می  IP  (خصوصی  )نفوذ   الیه   در  

 .است شده  انجام IP  هدر در  توافقنامه   زمینه از  استفاده با WLAN MAC تامین  QoS.  است شده مستقر   VGW از

است   تفاوت در اینجا  است.  مشابه  Alt  1-2  کلید   با   آن   ساختار  کشد.می   به تصویر   را   Alt2  از   2  الیه   ساختار  8  شکل 

 براساس   VGW  توسط   IP  هدر  در  مقادیر .است  شده  مستقر  PDU PDCP  ورودی   به  IP  برای  VGW  در  IP  الیه   که

. ه شده استداد  توضیح  9  شکل  از  استفاده  با  پیکربندی  جزئیات .است  شده  پیکربندی  MeNB  از   اطالع  پارامترهای

 . است LTE-WLAN تجمع در هاداده  جریان  و  پارامتر تنظیمات برای DC براساس  معمول  روش  یک  تصویر  این

o) قابلیت UE :UEقابلیت ،  MeNB .تجمع اگر  مثال،عنوان به  را داراست LTE-WLAN  شود پشتیبانی . 



(  QoS  هایویژگی   مثال  عنوانبه )  EPS  حامل  اطالعات  مثال،  عنوانبه پارامترها  سیگنالینگ،  این  در:  WT روش (  1-2 

  قبول  قابل   درخواست   صورت را در  پاسخ  WT.  دشومی   شامل   را  (MAC UE  آدرس   مثال  عنوانبه )   WLAN  اطالعات  و

 . فرستد  می

 

 
 اتمام  از  MeNB  اطالع  UE  آیا.  کند را اعالم می   UE  از پارامترهای  اطالع  RRC:   MeN  اتصالروش    بازآرایی(  3-5

 .کند را نیز اعالم می  پیکربندی

 .دهد انجام می   سازیهماهنگ باالی  اتصال   بندیزمان   برای   را  تصادفی  دسترسی  روش   UE:  تصادفی  دسترسی روش  (  6 



تحویل    UE  به   WLAN PDU  عنوانبه   MAC  آدرس   از  پس  MeNB  توسط   شده  ارسال  PDU PDCP تخلیه:  (  7-9 

  .شودداده می 

  طور مقدار همین   و   EPS  حامل  هر  QoS  هایکالس   WT.  است  مهم سیگنالینگ  یک  WT  پاسخ  درخواست اینجا،  در

QCI   اساس،  براین.  کند سیگنالینگ شناسایی می   این  دریافت  با  5  شکل  را همانند  WT   د توانمی  ToS هدر  به   را   درست 

IP  .آدرس   تنظیم تنظیم کند  IP  با  Alt1-2  هدر  در دیگر  هایزمینه .  است  یکسان  IP  اجرای  به  VGW   شودواگذار می. 

 

  C) bservations: 3 استانداردGPP   

  بر .  دهد می   نشانجایگزین را    هر  از   پشتیبانی  توابع   از  ایخالصه 1جدول  .  کردیم  پیشنهادرا    2  الیه   سه  ساختار  ما

 ساختار  یک  عنوانبه   2  الیه  ساختار  پیشنهادهای  از  یکی   و   گرفته   قرار   بحث   مورد  منفی  و   مثبت  جوانب   ،1جدول    اساس 

 .است شده  انتخاب LTE-WLAN تجمع  برای 3GPP در استانداردسازی  مطلوب

  و  PDCP  از   WT  و  MeNB  بین  تواند می   GTU  تونل   و   XW  رابط   ،هاجایگزین  تمام   در :WT  و   MeNB  بین  رابط  

RLC  3  غیر   رابط   یک  ،شد   الف ذکر-4  بند   در گونه کههمان  براین،عالوه .  مستقر شودGPP   بین  توانمی  MeNB   و  

WT استفاده شود 1 جایگزین برای  . 

 
 .Alt  کلید   از   استفاده   با   WT  و   MeNB  بین   مختلف   backhauls  استقرار   برای   آزادی   که   شود می   مشاهده   بنابراین،

 .است شبکه اپراتورهای  برای مهم  عامل یک  که  دارد وجود  1

 



  برای)   WT  و (  downlinkبرای)  UE  در   IP  بسته  فیلترینگ  ،Alt 1-1  در  :EPS حامل  به  AC  از  نگاشت مجدد 

  بار   بر   منفی  تاثیر  طرح   این که  است  شده  مشاهده.  است  نیاز  مورد  EPSحامل    به   AC  از  نگاشت مجدد  برای(  باال  اتصال

  افزایش   بسته  فیلترینگ  قوانین  تعدادی  عنوانبه   پردازش   بار خصوص،به  .دارد  TFT  براساس   فیلتر  به  توجه  با  پردازش 

  .WLAN  بر روی   EPS  حامل   برای   تحویل   مجدد   اندازیراه   به   نیاز  VGW  ، 2  و Alts 1-2  در   دیگر،   سوی   از .  است  یافته 

 یا   NAT  به  توجه  با  پردازش  مقدار باشد زیرا    TFT  براساس   فیلتر   از   کمتر  VGW  تاثیر  رودمی   انتظار بنابرایندارد.  

VLAN  براساس  فیلتر به  نسبت TFT است محدود.  

 

گونه که در بند همان   Alt 1  در ،RLC TM  و  TM PDCP  با  WT  و   WT:   MeNB  و  MeNB  بین  جریان  کنترل

 موفقیت  باالترین  در   WT  در  SN PDCP  تحویل براساس   جریان  کنترلشود،  است پیکربندی می   شده  داده   شرح  ب-2

در   توان  تخریب  باعث است ممکن که  شود،  حمایت Alt 1 در   تواند نمی  DC براساس  جریان کنترل  بنابراین،  قرار دارد.

 جدید  جریان   کنترل   طرح   یک   است  ممکن  عوض،در  شود.  WT  در بافر  سرریز   به   توجه   با   بسته  دادن   دست   از   نرخ   هنگام

 قرار دهیم مطلوب  LTE-WLAN  تجمع  و  DC  بین   را  آن  اگر  ترساده   جریان  کنترل  طرح  از  حال،اینبا . باشد   استاندارد

  سپس  ، شود پیکربندی   ترتیب   به  طبیعی،   RLC و   نرمال   PDCP  با   WT  و   MeNB اگر   ،Alt 2 در   دیگر، ازسوی نیست.

  .شودمی  پشتیبانی همچنان شود ومی  مشخص DC در  جریان کنترل   تابع

 

  بر روی  وشده    تخلیه   WT  به   ،MeNB  به  IP  دریافتی   های   بسته  ،Alt 1در   :رادیو  دو   هر  از  همزمان  استفاده 

WLAN  به  UE   در   دیگر، ازسوی .  شودمی   منتقلAlt 2 ،   از   همزمان   استفاده  LTE-A  و  WLAN  یکسان   زمان  در

 .دهد می  نشانرا  Alt 1 از  یباالتر  توان Alt 2بنابراین،. است پذیرامکان

  شبکه  استقرار   و  رابط   انتخاب  آزادی  Alt 1 مزیت.  شود  انتخاب  هایافته   و  کیفی  مشاهدات  این  از  د توانمی   مطلوب  طرح 

 دست   WLAN و LTE-A از  همزمان استفاده  بدون است ممکن باال  توان  که  است  طرح این این اشکال حالبااین. است

نباشد.   UE  در   TFT  فیلتر   اجرای .شودمی   UE  در   بسته   پردازش   بار   افزایشموجب    Alt 1-1  براین،عالوه  یافتنی 



  است،   ضروری   های نیاز  از   باال  توان  و  کم پیچیدگی   ، G5سمت  با حرکت به .  دهد می   افزایشرا    UE  پیچیدگی  همچنین

 .است شده استاندارد GPP3 در  Alt 2 که  داده شده است نشان بنابراین،

  معیارهای  بنابراین، .  گرفت  قرار  بررسی   مورد   شده   ریزیبرنامه   هایتحلیل کیفیت   که   باشید   داشته  توجه   نهایت،  در 

 بررسی توان عملیاتی مورد   و  پردازش  بار است، شده  تضمین QoS سطح  در  هاداده  ترافیک   درصد   مثال،  برای  عملکرد،

 . گرفت  خواهد  قرار

 

 گیرینتیجه. 5 

 با   WLAN MAC  در  EPS  حامل  QoS  کردن   فعال  برای  2  الیه  سهساختار    مقاله  این  ،LTE-WLAN  تجمع   برای 

  آن  در  که  ،دارند  یمشترکساختار    پیشنهادی  هایطرح   از  تا  دو  پیشنهاد داده است.  IEEE802.11e  استاندارد  به  توجه

شده است    پیکربندی(  باال  اتصال  برای  UE  و  downlink  برای  MeNB)  فرستنده   سمت  در   PDCP  شفاف   حالت

  آن  از   پس WLAN MAC.  شوند   داده   تحویل   WLAN MAC  به   مستقیم   طوربه   IP  ورودی   هایبسته   که طوریبه 

  و   downlink برای  UE)  کنندهدریافت   سمترا بر عهده دارد.    IP  هدر   در  ToS  اساس   بر  AC  بندیطبقه   یوظیفه 

WT   حامل  هر(  باال  اتصال  برای  EPS  از  AC    بسته  کردن  فیلتر  براساس را  (Alt  1-1)  دیگر،  روش در  .  کند می  شناسایی  

WLAN MAC   بندیطبقه  AC   برچسب  براساس  VLAN  آدرس  یک  از   استفاده  با  یا  و  IP   خصوصی  (Alt  1-2 )    را

 عملیات  انتقال  سمت  آن  در  که  ،Alt1  از  متفاوت  ساختار  یک  دارای (  2  جایگزین)  پیشنهاد  آخرین.  د دهانجام می 

PDCP   هایبسته   به   عادی  IP   حامل  هر کنندهدریافت سمت  .  دهد را انجام می   دریافتی  EPS   از  AC    آدرس   اساس بر را 

IP  هدر در  IP  کند شناسایی می. 

  کم   پیچیدگی   دارای  الزامات    طورخاص، به  .آورد  حساببه   را   G5  الزامات   باید   نهایی  طرح  انتخاب  که   است   شده  مشاهده 

   .است استاندارد جهت در Alt 2 داده شده است که  نشان بنابراین  ،هستند  باال توان و



 
 

 

 

 


