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WiMAX mesh networks 

IEEE 802.16 based WiMAX represents one of the 
wireless technologies for high bandwidth transmission. 
WiMAX is typically used in point to multipoint mode, 
but it also allows multipoint to multipoint or mesh 
mode. This mode was developed with the goal of 
providing easy and fast deployment of the network. 
 IEEE 802.16 standard defines basic mesh mode 
operation, which includes physical layer and subscriber 
station entry process. One of the major objectives is to 
achive an efficient allocation of available transmission 
resources. Allocation of resources is done by scheduling 
algorithms. IEEE 802.16 standard defines just 
scheduling framework but no algorithms. 
 The aim of this article is to describe basic WiMAX 
mesh mode operation and some of key mechanisms for  
WiMAX mesh mode operation. We also did comparison 
of some scheduling algorithms.  
  

1 Uvod 

Brezžične komunikacije se že dolgo časa uporabljajo za 
zagotavljanje transportnih in dostopovnih storitev. 
Tipična uporaba brezžičnih komunikacij je 
zagotavljanje komunikacije tipa točka – točka ali točka 
– več točk. V zadnjim času pa v veljavo stopajo 
brezžična zankasta omrežja (angl. Wireless Mesh 
Networks – WMN). To je omrežje, ki ga sestavlja več 
vozlišč, ki med seboj komunicirajo preko radijskega 
kanala. Vozlišča so organizirana v zankasto topologijo, 
kar pomeni, da vsako vozlišče lahko komunicira z 
drugimi vozlišči v svojem radijskem dosegu, hkrati pa 
deluje tudi kot posrednik za komunikacijo med dvema 
vozliščema, ki nista v medsebojnem radijskem dosegu. 
Tipično zankasto omrežje ima možnost dinamične 
organizacije in avtomatske vzpostavitve omrežja. Za 
ustrezno delovanje morajo vsa vozlišča medsebojno 
sodelovati in si izmenjavati potrebne informacije. 
 Ena izmed tehnologij, ki je primerna za izgradnjo 
brezžičnih zankastih omrežij in ima že v standardih 
opcijsko definiran zankasti način delovanja, je 
tehnologija WiMAX [3.]. To je brezžična tehnologija, 
definirana s skupino standardov IEEE 802.16 [4.]. Ti 
definirajo fizični sloj in sloj dostopa do medija za 
zankasta omrežja. Zankasti način delovanja predstavlja 
vrsto izzivov v primerjavi s klasičnim načinom 

delovanja omrežij, kjer imajo vse naročniške postaje 
neposredni dostop do bazne postaje. Eden izmed 
ključnih vprašanj, ki se pri tem pojavljajo je, kako 
učinkovito razdeliti prenosne vire med vse naročniške 
postaje. Za razvrščanje so odgovorni razvrščevalni 
algoritmi. V standardu je definiran le razvrščevalni 
protokol, kar pomeni, da so definirana sporočila in 
način, kako pošiljati ta sporočila med naročniškimi 
postajami in med naročniško postajo in bazno postajo. 
Algoritem za razvrščanje, ki definira, kako razvrstiti 
prenosne vire, pa ni definiran. To pomeni, da lahko vsak 
implementator izbere svoj algoritem. 
 V znanstvenih prispevkih je bilo predlaganih mnogo 
algoritmov. Nekateri izmed pomembnejših so opisani v 
sledečem prispevku. Dodatno pa prispevek opisuje 
nekatere mehanizme, ki so potrebni, da WiMAX 
omrežje deluje v zankastem načinu.  
 

2 Zankasta omrežja WiMAX 

2.1 Standardizacija 

WiMAX je definiran s skupino standardov IEEE 
802.16. Pomembnejša standarda v tej skupini sta 
standarda, ki definirata fiksni in mobilni WiMAX. 
Zankasti način delovanja je definiran v okviru fiksnega 
WiMAX [5.] kot opcijska razširitev. 
 

2.2 Fizični sloj 

V zankastih omrežjih WiMAX se uporablja shema 
TDMA. V tem načinu se prenosni kanal razdeli na 
različne okvirje, ki se periodično ponavljajo. Vsak tak 
okvir se naprej deli v dva podokvirja. Prvi je kontrolni 
podokvir, namenjen prenosu IEEE 802.16 kontrolnih 
sporočil. Drugi del je podatkovni podokvir, namenjen 
prenosu podatkovnih paketov. V standardu sta 
definirana dva tipa kontrolnega podokvirja: 
razvrščevalni podokvir in podokvir za konfiguracijo 
omrežja. Naloga razvrščevalnega podokvirja je prenos 
sporočil za razvrščanje, naloga podokvirja za 
konfiguracijo omrežja pa je oddajanje konfiguracijskih 
sporočil, ki vsebujejo informacije o topologiji, 
informacije za nadzor in upravljanje omrežja. 
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2.3 Vstop v omrežje in sinhronizacija 

Vstop v omrežje je procedura za novo vozlišče, ki se 
želi priključiti zankastemu omrežju WiMAX. V tem 
koraku se mora novo vozlišče sinhronizirati na omrežje 
preden lahko začne s komunikacijo. Vstopna procedura 
je prvi korak, ki jo mora posamezno vozlišče izvesti. V 
okviru vstopne procedure se izvedejo sledeči koraki: 

• analiza aktivnih omrežij in vzpostavitev 
sinhronizacije z omrežjem, 

• pridobitev omrežnih parametrov, 
• odpiranje sponzorskega kanala (angl. Sponsor 

channel), 
• avtorizacija vozlišča, 
• izvedba registracije, 
• vzpostavitev povezljivosti IP, 
• nastavitev časovnih parametrov, 
• prenos operativnih parametrov. 

 

2.4 Razvrščanje 

Razvrščanje prenosnih virov med naročniške postaje je 
ena izmed ključnih komponent učinkovitega delovanja 
zankastega omrežja WiMAX. 
 Standard tehnologije WiMAX predpisuje 
razvrščevalne protokole in s tem samo delovanje ter 
potrebna sporočila, ki se ob tem pošiljajo. Po drugi 
strani pa v standardu ni definiranega razvrščevalnega 
algoritma. Ta je odvisen od posamezne implementacije 
zankastega omrežja WiMAX. 
 Standard predpisuje tri različne načine razvrščanja: 

• centralizirano razvrščanje, 
• koordinirano distribuirano razvrščanje, 
• nekoordinirano distribuirano razvrščanje. 

 Vsak izmed teh načinov cilja na različen način 
uporabe zankastega omrežja. Centralizirano razvrščanje 
je namenjeno predvsem uporabi pri komunikaciji z 
internetom. To pomeni, da gre ves promet iz omrežja in 
v omrežje preko prehoda (bazna postaja). Distribuirano 
razvrščanje pa je primarno namenjeno interni 
komunikaciji, ves promet torej izvira iz notranjega 
omrežja in se tam tudi zaključuje. Pri centraliziranem 
razvrščanju je za dodeljevanje prenosnih virov 
odgovorna bazna postaja, medtem ko se pri 
distribuiranem razvrščanju naročniške postaje 
medsebojno dogovorijo o deljenju virov. 
 

2.4.1 Centralizirano razvrščanje 

Pri centraliziranem razvrščanju je za dodeljevanje 
ustreznih pasovnih širin različnim povezavam v omrežju 
odgovorna bazna postaja. Vse naročniške postaje 
pošiljajo bazni postaji svoje zahteve po pasovni širini 
glede na potrebe, ki jih imajo. Bazna postaja vse te 
zahteve zbira in glede na politiko dodeljevanja 
prenosnih virov (razvrščevalni algoritem) odgovori 
naročniškim postajam z ustreznimi dodelitvami virov. 
 Za centralizirano razvrščanje se uporabljata sporočili 
MSH-CSCH in MSH-CSCF. Sporočilo MSH-CSCF 

uporablja bazna postaja za distribucijo omrežne 
topologije, sporočilo MSH-CSCH pa bazna postaja 
uporablja za dodeljevanje prenosnih virov. Posamezna 
vozlišča v omrežju uporabljajo sporočila MSH-CSCH 
za pošiljanje zahtev po prenosnih virih.   
 Zahteve po pasovni širini vsako vozlišče pošilja 
svojemu staršu s sporočilom MSH-CSCH. Ko ta zbere 
vse zahteve od svojih otrok, sešteje vse zahtevke, ki jih 
ima in poleg prišteje tudi svoje zahtevke in to vsoto 
pošlje nivo višje v sporočilu MSH-CSCH. Proces se 
ponavlja dokler zahtevki ne pridejo do bazne postaje. 
Proces je prikazan na Slika 1, kjer je na vsaki povezavi 
prikazana zahteva za pasovno širino na tej povezavi. 

 

Slika 1. Pošiljanje zahtev proti bazni postaji pri 
centraliziranem razvrščanju 

 

2.4.2 Distribuirano razvrš čanje 

Glede na potrebe in način uporabe zankastega omrežja 
WiMAX se za distribuirano razvrščanje rezervira 
določen del podatkovnega okvira. Rezervacija se izvede 
pri sami konfiguraciji omrežja. Glavna ideja 
distribuiranega razvrščanja je medsebojni dogovor med 
vozlišči o trenutku in času oddajanja. Standard deli 
razvrščanje na koordinirano in nekoordinirano. Ključna 
razlika med njima je v lokaciji sporočila MSH-DSCH, 
ki je namenjeno vzpostavitvi distribuiranega 
razvrščanja. Pri koordiniranem razvrščanju se sporočilo 
MSH-DSCH nahaja v razvrščevalnem poddokvirju, kjer 
je zagotovljeno okolje brez trkov (angl. collision free 
environment), pri nekoordiniranem razvrščanju pa pri 
prenosu sporočil MSH-DSCH lahko pride do trkov, saj 
se prenašajo v podatkovnem podokvirju. 
 

2.4.3 Primerjava razvrščevalnih načinov 

V Tabela 1 je prikazana primerjava med različnimi 
načini razvrščanja v zankastih omrežjih WiMAX. Med 
vsemi tremi je najbolj razširjen centraliziran 
razvrščevalni način. Prav zaradi tega so v nadaljevanju 
podrobneje predstavljeni nekateri algoritmi, ki se lahko 
uporabijo v okviru centraliziranega razvrščanja. 
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Tabela 1: Primerjava razvrščevalnih načinov 

Centralizirano 
razvrščanje 

Koordinirano 
distribuirano 
razvrščanje 

Nekoordinirano 
distribuirano 
razvrščanje 

Razvrščanje izvede 
bazna postaja 

Dogovor o 
razvrščanju med 

dvema 
naročniškima 

postajama 

Dogovor o 
razvrščanju med 

dvema naročniškima 
postajama 

Več kontrolnega 
prometa 

Malo kontrolnega 
prometa 

Malo kontrolnega 
prometa 

Prenos sporočil brez 
trkov 

Prenos sporočil 
brez trkov 

Možnost trkov med 
sporočili 

Sporočili MSH-
CSCF in MSH-

CSCH 

Sporočilo MSH-
DSCH; prenos v 

kontrolnem 
podokvirju 

Sporočilo MSH-
DSCH; prenos v 

podatkovnem 
podokvirju 

Povezovanje 
naročniških postaj 
na bazno postajo 

 

Komunikacija med 
naročniškimi 

postajami znotraj 
omrežja 

Začasna komunikacija 
med naročniškimi 
postajami znotraj 

omrežja 

 

3 Centralizirani razvrš čevalni algoritmi 

Za centralizirano razvrščanje je bilo predlaganih mnogo 
algoritmov, ki na tak ali drugačen način prinašajo v 
zankasta omrežja določene prednosti. Na splošno lahko 
razvrščevalne algoritme razdelimo v dve kategoriji: 
razvrščanje brez prostorske pouporabe (angl. spatial 
reuse) in razvrščanje s prostorsko pouporabo. Tehnike, 
ki dovoljujejo prostorsko pouporabo omogočajo 
dodelitev istih oken znotraj okvirja različnim 
povezavam, medtem ko tehnike brez prostorske 
pouporabe dovoljujejo dodelitev istega okna le eni 
povezavi znotraj okvirja. 
 Nekateri izmed pomembnejših predlogov za 
centralizirane razvrščevalne algoritme so opisani v 
nadaljevanju. 
 

3.1 Uteženo krožno dodeljevanje 

Algoritem uteženega krožnega delovanja (angl. 
Weighted Round Robin – WRR) [6.] prenosnih virov 
posameznim povezavam v omrežju je najenostavnejši 
algoritem za razvrščanje. 
 Algoritem zbere zahtevke vseh naročniških postaj. 
Nato se izvede določanje stopenj povezav glede na 
oddaljenost od bazne postaje. Pri tem je prva povezava 
od bazne postaje proti naročniškim postajam določena s 
stopnjo 1. Naslednja najbližja povezava se določi s 
stopnjo 2 in tako naprej. 
 Po končanem določanju stopenj se začne 
dodeljevanje oddajnih priložnosti posameznim 
povezavam. Povezava z najnižjo stopnjo dobi oddajne 
priložnosti na začetku podatkovnega podokvirja. 
Povezavi z naslednjo stopnjo se dodeli sledeče oddajne 
priložnosti in tako naprej. Ta postopek se ponavlja 
dokler vse povezave ne dobijo oddajnih priložnosti za 
oddajo podatkov. V primeru enakih oddaljenosti od 
bazne postaje ima prednost povezava z nižjim 
identifikatorjem povezave. V kolikor vse zahteve 
presegajo velikost enega okvirja, se dodeljeni viri 

ustrezno skalirajo z utežmi, ki so sorazmerne zahtevani 
pasovni širini. 
 

3.2 Algoritem prometnega uravnovešanja 

Algoritem prometnega uravnovešanja (angl. Load-
balancing algorithm) [6.] je algoritem, ki deluje v 
iteracijah. Na začetku vsake iteracije algoritem izračuna 
stopnje posamezne povezave glede na zadovoljitev 
potreb v prejšnji iteraciji. Zadovoljitev potreb je 
direktno proporcialna razmerju med številom dobljenih 
prenosnih oken in številom potrebnih prenosnih oken na 
povezavi. 
 Po izračunu stopenj se začne dodeljevanje oddajnih 
priložnosti posameznim povezavam. Najprej se dodeli 
možnost oddaje povezavam z najnižjo stopnjo, nato 
povezavi z naslednjo najnižjo in tako naprej dokler ni 
zaseden celoten okvir. Pri tem se upošteva prostorska 
pouporaba, kar pomeni, da je hkrati lahko aktivnih več 
povezav, v kolikor se te medsebojno ne motijo. 
 

3.3 Algoritem za razvrščanje z upoštevanjem 
motenj 

Cilj algoritma za razvrščanje z upoštevanjem motenj 
(angl. Interference-Aware Scheduling) [7.] je doseči 
maksimalno število hkratnih oddaj različnih naročniških 
postaj. 
 Algoritem za razvrščanje uporablja iteracijsko 
metodo, kar pomeni, da za vsak del okvirja določi 
povezave, ki v tem času lahko oddajajo. Pri tem vedno 
izbere povezave, ki ne povzročajo medsebojnih motenj. 
 

3.4 Razvrščevalni algoritem z oddajnim drevesom 

Razvrščevalni algoritem z oddajnim drevesom (angl. 
Transmission-Tree Scheduling Algorithm – TSS) 
Error! Reference source not found. se osredotoča na 
pravičnost, dobro izrabo brezžičnega medija in 
minimizacijo zakasnitev pri oddaji. 
 Za doseganje učinkovitega razvrščevalnega plana se 
uporabljajo žetoni. Ti zagotavljajo proporcionalno 
delitev pasovne širine med vse naročniške postaje v 
omrežju. 
 Algoritem uporablja iteracijsko metodo. V vsaki 
iteraciji izbere povezavo in izloči vse povezave, ki bi 
lahko povzročale motnje tej povezavi. Povezavi, ki se 
dodeli možnost oddaje, se količina žetonov zmanjša za 
določeno vrednost, nasprotno pa se prejemniku količina 
žetonov poveča za to enako vrednost. Izmed preostalih 
povezav ponovno izbere ustrezno in določi blokirane 
povezave, ter prilagodi vrednosti žetonov za izbrano 
povezavo. Postopek se izvaja toliko časa, dokler ni več 
možnih povezav za izbiro. Po končani izbiri povezav za 
določeno iteracijo algoritem preide na naslednjo. 
Postopek se ponavlja, dokler niso dodeljene vse oddajne 
priložnosti znotraj okvirja. 

4 Primerjava centraliziranih 
razvrščevalnih algoritmov 

Za boljšo predstavo delovanja opisanih algoritmov smo 
izvedli njihovo primerjavo, ki je opisana v nadaljevanju. 
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4.1 Metodologija 

Primerjavo smo izvedli na specifični topologiji, ki je 
prikazana na Slika 2. Pri tem smo povezave ločili glede 
na smer prenosa. Za vsako povezavo smo izbrali 
naključne vrednosti zahtev v kbit/s.  
 

 

Slika 2. Referenčna topologija 

 
 Algoritme smo primerjali na podlagi dveh metrik: 

• dobljena pasovna širina od konca do konca 
(povprečna vrednost razmerja med dobljenimi 
pasovnimi širinami glede na zahtevane za vse 
povezave), 

• pravičnost dodeljevanja (standardni odklon 
povprečne vrednosti razmerja dobljene pasovne 
širine glede na zahtevano za posamezne 
povezave). 

 

4.2 Rezultati 

V Tabela 2 so prikazani rezultati primerjave algoritmov 
glede na dobljeno pasovno širino za posamezno 
povezavo. Najboljše rezultate smo dobili pri algoritmu 
prometnega uravnovešanja. Pričakovano je pri repu 
tabele algoritem uteženega krožnega dodeljevanja, ki 
edini ne upošteva prostorske pouporabe. 

Tabela 2. Primerjava algoritmov glede na povprečen odstotek 
dobljene pasovne širine za posamezno povezavo (A) 

Algoritem A 
Algoritem prometnega uravnovešanja – iteracija 2 66,9 
Algoritem prometnega uravnovešanja – iteracija 1 59,5 
Algoritem za razvrščanje z upoštevanjem motenj 58,0 

Algoritem z oddajnim drevesom –najmanjša 
oddaljenost od bazne postaje 

57,6 

Algoritem z oddajnim drevesom – izbira povezave z 
največjim številom žetonov 

56,8 

Algoritem z oddajnim drevesom – izbira povezave z 
najmanjšo interferenco 

55,3 

Algoritem z oddajnim drevesom – naključna izbira 
povezave 

49,0 

Algoritem uteženega krožnega dodeljevanja 48,5 
Algoritem uteženega krožnega dodeljevanja – 

minimalna zakasnitev 
48,5 

Algoritem z oddajnim drevesom – največja 
oddaljenost od bazne postaje 

20,0 

  
 Pri merjenju pravičnosti dodeljevanja so rezultati 
ravno obratni. Algoritem uteženega krožnega 
dodeljevanja je pri vrhu razpredelnice, med tem ko se 
algoritem prometnega uravnovešanja uvršča na konec. 

To je posledica dejstva, da se pri slednjem lahko zgodi, 
da določene povezave ne dobijo pasovne širine v 
posamezni iteraciji. 
 

5 Zaklju ček 

Brezžična zankasta omrežja predstavljajo omrežja z 
velikim potencialom in vrsto uporabnih aplikativnih 
področij. Za gradnjo tovrstnih omrežij se tehnologija 
WiMAX izkazuje kot uporabna tehnologija, saj ima 
nekatere mehanizme definirane že v standardu.  
 Eden izmed temeljnih mehanizmov za izgradnjo je 
razvrščanje prostih prenosnih virov. V prispevku smo 
videli, da standard definira tri različne načine 
razvrščanja, vendar pa standard definira le razvrščevalni 
okvir, algoritme pa lahko izbere vsak implementator 
sam. Nekaj znanstvene aktivnosti se že kaže na 
področju centraliziranih algoritmov, kjer je bilo 
objavljenih kar nekaj prispevkov, med tem ko je 
področje distribuiranih razvrščevalnih algoritmov še 
dokaj neraziskano. Nekateri pomembnejši centralizirani 
algoritmi so bili opisani v tem prispevku. 
 Za splošno razširjenost zankastih omrežij pa bodo 
potrebne predvsem praktične implementacije 
tehnologije WiMAX v zankastem načinu, ki bodo 
pokazale še bolj realno sliko o sami praktični uporabi.  
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