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ّبی چٌذ کبًبلی چٌذ در ضبکِ ابتکبرییک رٍش اختصبظ کبًبل ارائِ 

 سینرادیَیی هص بی

 
 راضیِ قبدری، هْذی تخت فَالدی

 داًطگبُ آصاد اسالهی، ٍاحذ لضٍیي، گشٍُ وبهپیَتش، لضٍیي، ایشاى

 اهیشوجیش، گشٍُ وبهپیَتش، تْشاى، ایشاىغٌؼتی داًطگبُ 

 هسئَل هىبتجبت: ساضیِ لبدسی

 چکیذُ

-ّب، ضجىِضجىًَِع ّبی هغشح ضذُ دس ایي سین وبسثشدّبی فشاٍاًی ّوچَى دستشسی ثِ ایٌتشًت سا داسًذ. یىی اص هْوتشیي هؼوبسیّبی هص ثیجىِض

سین ص ثیّبی هاص آًدبیی وِ ضجىِوبًبل است.  تخػیعی سین است. اص هْوتشیي هسبئل دس ایي ًَع هؼوبسی، هسئلِّبی چٌذ سادیَیی چٌذ وبًبلی هص ثی

ثش سا تبثیش هؼىَسی تذاخل ، ایي هسئلِداسد. دس ّب ضجىِایي ًَع حیبتی سا دس  وبًبل ًمص تخػیعگیشًذ هسئلِ َست گستشدُ هَسد استفبدُ لشاس هیثِ غ

 ایي ثشای حل هختلفی ّبیحلساُضَد. ی تخػیع وبًبل ثبیذ ثب ّذف افضایص گزسدّی ٍ وبّص تذاخل اًدبم ی ساُ حلی خْت هسئلِاسائِ وبسایی ضجىِ داسد.

وبًبل ثب ّذف  اختػبظ ّب،ایي سٍش اص استفبدُ ثب استضذُ  سؼی همبلِ ایي ثشد. دس ًبم سا اثتىبسی ّبیسٍش تَاىهی خولِ آى اص وِ ضذُ است اسائِ هسئلِ

الگَسیتن ضذُ است.  استفبدُ ثٌذیخَضِ سٍش یه اص تش اختػبظ وبًبلهٌظَس خْت هذیشیت سبدُ ایي ثشای افضایص گزسدّی ٍ وبّص تذاخل اًدبم ضَد.

ّش  هشصی ثَدىی دس تئَسی گشاف ٍ ثب استفبدُ اص دسخِ ّبی حذاوثشیّب ثش اسبس سٍش گشٍُخَضِاستجبعبت ثیي دس آى  وِپیطٌْبدی، ضبهل چْبس فبص است 

ٍُ ثش دّذ. ػالّوچٌیي هیضاى گزسدّی سا افضایص  ّب ٍاًذ ًشخ تحَیل ثستِتَدّذ وِ سٍش پیطٌْبدی هیًطبى هی. ًتبیح ضجیِ سبصی ضَدهشصی اًدبم هیگشُ 

 .ثخطذّب ٍ تبخیش اًتْب ثِ اًتْب سا وبّص دّذ. پس ثِ غَست ولی وبسایی ضجىِ هص سا ثْجَد هی آى هیضاى اص دست سفتي ثستِ
 

 بٌذیضِسین، چٌذ رادیَیی چٌذ کبًبلی، اختصبظ کبًبل، خَّبی هص بیٍاژگبى کلیذی: ضبکِ

 
 هعرفی

سین، ثبػث ظَْس تمبضب ثشای خذهبت ثی است. افضایص سٍصافضٍى ّب تجذیل ضذُبپزیش صًذگی اًسبىًسین ثِ یىی اص اخضای خذایی اهشٍصُ استجبعبت ثی

ثبضذ. هَسد تَخِ هی سینثی عبتاستجب دس وِ است 1سینّبی هص ثیضجىِ ًَیذ ثخص یّبیىی اص ایي فٌبٍسی است. ّبی خذیذ دس ایي حَصُ ضذُفٌبٍسی

ثسیبس هَسد تَخِ ّستٌذ. یه ضجىِ هص هتطىل اص  ،پزیشیٍ ّویي عَس ًشخ اسسبل دادُ ثبال ٍ ّضیٌِ پبییي ٍ اًؼغبف فشاٍاىّبی هص ثِ دلیل فَایذ ضجىِ

-هی تطىیل سا صیشثٌبی ضجىِ ٍ ثبضٌذهی حشوت بثلیتل حذالل داسای ّباست. هسیشیبة 4هص وبسثشاىٍ  3ّبی هصهسیشیبة ت وِ ػجبستٌذ اص:اس 2چٌذیي گشُ

 (Akyildiz, Wang and et al,2005) دستشسی ثِ ایٌتشًت است.ی ّب دس صهیٌِاص وبسثشدّبی ایي ًَع ضجىِ دٌّذ.

چٌذ وبًبلی چٌذ سادیَیی  ّبیّبست. اهشٍصُ ضجىِضجىًَِع ٍ ایي یىی اص هسبئل اسبسی دس ایي  یبثذّبی هص ثِ دلیل تذاخل وبّص هیظشفیت ضجىِ

سٍد. دس ایي حبلت ّش گیشًذ. دس ایي غَست تذاخل وبّص یبفتِ ٍ وبسایی ضجىِ ثبال هیّستٌذ هَسد استفبدُ لشاس هی 5ٍاسظبیی وِ هدْض ثِ چٌذیي ّگشُثب 

عشاحی اختػبظ وبًبل ثب ّذف ثْجَد وبسایی ضجىِ  بیّسٍشّوسبیِ خَد اسسبل ٍ دسیبفت داضتِ ثبضذ. ثسیبسی اص  ّبیگشُتَاًذ ثِ غَست ّوضهبى ثب هیگشُ 

ّبیی خَضِ . دس ایي حبلت ضجىِ ثِیبثذوبّص  پیچیذگی اختػبظ وبًبلهیضاى تب ایٌىِ  استضذُثٌذی استفبدُ ّب اص خَضِخیلی اص ایي سٍشدس  .اًذضذُ

 (Ding, Xue and et al,2012)                            .ضَدّب اًدبم هیتمسین ضذُ ٍ اختػبظ وبًبل ثِ غَست هحلی دس ّش وذام اص خَضِ
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-ّبی هتذاخل ّوبٌّگ ٍ لیٌهتَاًٌذ ثِ دٍ دستِ تمسین ضًَذ وِ ػجبستٌذ اص لیٌهّبی هتذاخل هی، ثستِ ثِ هىبى خغشافیبیی، لیٌه 2ثش اسبس همبلِ

ضًَذ ٍ ی ثبالتشی هیهتذاخل غیش ّوبٌّگ هٌدش ثِ اص دست سفتي هیضاى دادُ ّبیّبی هتذاخل ّوبٌّگ لیٌهّوبٌّگ. دس همبیسِ ثب لیٌهّبی هتذاخل غیش

هغشح ضذُ است  CCASوِ دس آى سٍش  (Naveed and Kanhere ,2009) 3 ضًَذ. ثش عجك همبلِّب هیدس ًتیدِ سجت تَصیغ ًبػبدالًِ ظشفیت، ثیي لیٌه

-ای وِ هَسد استفبدُلَلی است. اهب اعالػبت هىبًی گشُّبی سثٌذی ایي سٍش هطبثِ ضجىِضًَذ. الگَسیتن خَضِّبی هتذاخل ثشسسی هیسغَح هختلف لیٌه

ی ایي سٍش است هٌبست تَپَلَطی ّبی ثبثت وِ هَسد استفبدُثٌذی ثش اسبس سلَلآیذ. الگَسیتن خَضِثٌذی است هطىل ثِ دست هیی فشآیٌذ خَضِ

 ّبیی وِ دس دٍ گبهی خَد ّستٌذ استجبط ثشلشاس وٌٌذ. تَاًٌذ ثب گشُیّبی یىسبى ًوّبی هَخَد دس خَضِتػبدفی ًیست. گشُ

ضَد. ّبی هتذاخل ثشسسی هیهغشح ضذ وِ دس آى ًیض سغَح هختلف لیٌه CCCA ثب ًبم 6ثٌذیگشٍُثٌذی هجتٌی ثش یه سٍش خَضِ 2دس  همبلِ 

ّبی گشٍُس ایي سٍش ضجىِ ثش اسبس گشاف تذاخل ٍ ثب استفبدُ اص سٍش ّذف ایي است وِ تذاخل غیش ّوبٌّگ حزف ضذُ ٍ تذاخل ّوبٌّگ وبّص یبثذ. د

ّب دس ضجىِ ثِ دست آیذ اعالػبت ضَد. اص آًدبیی وِ گشاف تذاخل ثِ ساحتی هی تَاًذ اص سٍاثظ استجبعی ثیي گشُّبی هدضایی تمسین هیثِ خَضِ 7حذاوثشی

 ثیطتش است. دس ایي سٍش ّش خَضِ ًطبًذٌّذُ یه حَصُ تذاخلی است.  CCASص پزیشی ایي سٍش اهىبًی ثیطتشی هَسد ًیبص ًیست. پس اًؼغبف

ّب دس یه خَضِ ثِ خْت ایٌىِ ّوَاسُ هتػل ثبلی ثوبًٌذ اص یه وبًبل ضذُ است. گشُاستفبدُ  2هغشح ضذُ دس همبلِثٌذی سٍش خَضِ اصدس ایي همبلِ 

وٌٌذ ّبی ّوسبیِ اختػبظ پیذا هیبل ّبی هتؼبهذ عَسی ثِ ػٌَاى وبًبل پیص فشؼ خَضِوٌٌذ. وبًپیص فشؼ ثشای استجبعبت دسٍى خَضِ ای استفبدُ هی

ضَد. ّبی هدبٍس استفبدُ هیخْت وبّص تذاخل اص دٍ ٍاسظ خْت هشتجظ سبختي خَضِ 2ثشخالف همبلِ وِ تذاخل غیش ّوبٌّگ تب حذ اهىبى حزف ضَد. 

حذاوثش دٍ گشٍُ ی هشصی، ّش گشُی هشصی ثَدى ّش گشُ، ثشای ب دس تئَسی گشاف ٍ اص عشیك دسخِّدس ایي غَست ثب استفبدُ اص سٍش سبختي حذاوثش گشٍُ

هتفبٍت اص وبًبل پیص فشؼ ثبیذ وٌذ ّب اختػبظ پیذا هیّبی ثیي خَضِوبًبلی وِ ثِ ٍاسظ یبثذ.ّبی ّش گشٍُ وبًبلی اختػبظ هیسبختِ ضذُ ٍ ثِ گشُ

ّبی دسٍى خَضِ ای ثبیذ وبًبلی اختػبظ دادُ ضَد وِ دس دٍ گبهی یه گشُ حذالل تذاخل وبّص یبثذ. ًْبیتبً ثِ ٍاسظ تب آًىِ هیضاى ثبضذّبی ّوسبیِ خَضِ

 ثخطذ.دّذ وِ ایي سٍش وبسایی ضجىِ سا ثْجَد هیسبصی ًطبى هیاست . ًتبیح ضجیِاستفبدُ ضذُ  NS2استفبدُ سا داسد.  ثشای اسصیبثی ایي سٍش اص ًشم افضاس 

 3سبصی هسئلِ هغشح ضذُ ٍ دس اداهِ الگَسیتن پیطٌْبدی دس لسوت هذل ضجىِ ٍ فشهَل، هفبّین 2ایي همبلِ ثِ غَست صیش است : دس لسوت اداهِ 

 گشدد .گیشی اسائِ هیًتیدِ 5هغشح ضذُ ٍ دس لسوت  4سبصی ٍ اسصیبثی ًیض دس لسوت ضَد. ًتبیح ضجیِثیبى هی

 

 هفبّین ٍ هذلسبزی ضبکِ

 گشدد. ت اثتذا هفبّین هَسد ًیبص دس هذلسبصی ضجىِ هغشح ضذُ ٍ دس اداهِ هذل ضجىِ ٍ فشهَلِ سبصی هسبلِ اسائِ هیدس ایي لسو

 

 گراف تَپَلَژی ضبکِ

ّب دسٍى وِ ّشوذام اص خفت گشُثبضذ، دس غَستی i یّبی گشُتؼذاد ٍاسظ Ii، هَخَد ثبضذ ٍ C1 ،C2 ،C3 ، ... ،C kوبًبل دس یه ضجىِ ثِ غَست k  اگش

وبس وٌذ، دس ایي غَست یبلی ثیي آى دٍ گشُ دس تَپَلَطی ضجىِ ٍخَد ی اًتمبلی هطتشن، حذالل یه ٍاسظ داضتِ ثبضٌذ وِ ثش سٍی وبًبل هطتشوی هحذٍدُ

                               (Crichigno,Wu and et al,2008) .خَاّذ داضت

 

 ل غیر ّوبٌّگّوبٌّگ ٍ لیٌک ّبی هتذاخلیٌک ّبی هتذاخل 

ثٌذی ثش ضًَذ. ایي عجمِثٌذی هیّبی هتذاخل غیشّوبٌّگ تمسینّبی هتذاخل ّوبٌّگ ٍ لیٌهّبی هتذاخل ثِ دٍ گشٍُ لیٌهثِ عَس ولی لیٌه

ی تِ ثبضذ ٍ فبغلٍِخَد داض (C,D)ٍ  (A,B)وِ دٍ لیٌه ثٌذی دس غَستیضَد. ثش اسبس ایي تمسینی خغشافیبیی دٍ لیٌه هتذاخل اًدبم هیاسبس فبغلِ

ضًَذ ٍ دس غیش ایي غَست ایي ّبی هتذاخل ّوبٌّگ لشاس دادُ هیثبضذ، دس ایي غَست ایي دٍ لیٌه دس گشٍُ لیٌه  'Rی تذاخلی ووتش اص هحذٍدُ A  ٍCثیي 

 ًطبى دادُ ضذُ است. ایي دٍ گشٍُ 2ٍ 1ّبی گیشًذ. ثِ ػٌَاى هثبل دس ضىلّبی هتذاخل غیش ّوبٌّگ لشاس هیّب دس گشٍُ لیٌهلیٌه
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  هتذاخل ّوبٌّگ ّبی: یه هثبل اص لیٌه1ضىل 

 هتذاخل غیشّوبٌّگ ّبییه هثبل اص لیٌه: 2ضىل 

 

. ّوبًغَس وِ دس ضىل Aی ی تذاخلی گشُدٌّذُ هحذٍدُچیي ًطبىی ًمغِی اًتمبلی است ٍ دایشُی هحذٍدُی پشسًگ ًطبًذٌّذُّب دایشُدس ایي ضىل

دٍ دستِ اص  ّشی اًتمبلی یىذیگش ّستٌذ. دس هحذٍدُ A  ٍCاست. دس ایي حبلت اًتمبالت دٍ خشیبى  1یه لیٌه ّوبٌّگ ثب لیٌه  2ضَد لیٌه هالحظِ هی 1

دس ثشایي ضًَذ. ثٌبّب هیًشخ ثبالتشی اص ثستِ دادىغیشّوبٌّگ هٌدش ثِ اص دست هتذاخل ّبی اهب لیٌه، دٌّذّبی هتذاخل وبسایی ضجىِ سا وبّص هیلیٌه

 .ّوبٌّگ تب حذ اهىبى وبّص یبثذ هتذاخل ّبیغیش ّوبٌّگ ثبضذ ٍ پس اص آى ثبیذ لیٌههتذاخل  ّبیاٍلَیت ثب حزف لیٌهتخػیع وبًبل اثتذا ثبیذ 

 

 بٌذیی گرٍُهسئلِ

ّش دٍ ساس تَسظ یبلی ثِ یىذیگش ثبضذ وِ دس آى ای اص سئَس هیدس تئَسی گشاف یه گشٍُ ػجبست است اص گشافی غیشخْتذاس وِ ضبهل صیشهدوَػِ

ػضَ  Cاست ثِ عَسیىِ توبم اػضبی  Cیه صیشهدوَػِ اص سئَس هثل  G(V,E)یه گشٍُ دس یه گشاف غیش خْتی تش هتػل ضذُ ثبضٌذ. ثِ ػجبست دلیك

ضَد وِ یه ف اسائِ ضذُ ًتیدِ گشفتِ هیثش اسبس تؼشی ٍخَد داضتِ ثبضذ. Gیبلی ثیي آًْب دس گشاف  Cثبضذ ٍ دس آى ثِ اصای ّش دٍ ساس دس  Vی هدوَػِ

 Tomita, Akutsa and et al) )   گشٍُ گشافی وبهل است. دس گشاف وبهل ثیي توبم سئَس گشاف حتوبً یبلی ٍخَد خَاّذ داضت.

-. ثِ عَس ولی وبسثشد هسئلِضًَذ داسًذّب هذل هیّب یىی اص هفبّین اغلی دس تئَسی گشاف ّستٌذ ٍ وبسثشدّبی صیبدی دس هسبئلی وِ تَسظ گشافگشٍُ

ثٌذی استفبدُ اص آى ّبی گشٍُّبیی وبهل ثبضذ. یىی اص وبسثشدضَد وِ دس آى ّذف پیذا وشدى صیش گشافثٌذی دس ػلَم وبهپیَتش دس خبّبیی هغشح هیی گشٍُ

ّبی ثٌذی، گشٍُی گشٍُدٍ هفَْم اغلی دس هسئلِ َد.ضی هسبئل سخت لشاس دادُ هیثٌذی دس حَصُی گشٍُّب ٍ اختػبظ وبًبل است. هسئلِدس سبختي خَضِ

ثِ ػجبست دیگش یه گشٍُ  خض اػضبی خَدش گستشش یبثذ. یتَاًذ ثب ساس دیگشاست وِ ًوی یه گشٍُ حذاوثشی، گشٍّی است. 8حذاوثشی ٍ ثضسگتشیي گشٍُ

ّبی حذاوثشی دس گشافی هحبسجِ ضًَذ دس ثیي ذ. اگش توبهی گشٍُی یه گشاف وبهل ثضسگتش ثبضتَاًذ صیش هدوَػِحذاوثشی گشٍّی وبهل است وِ خَد ًوی

                ضَد.                                                                                            ًطبى دادُ هی 3ضَد. ایي دٍ هفَْم دسگشاف ضىل آًْب گشٍّی وِ حذاوثش اػضب سا داسد ثضسگتشیي گشٍُ ًبهیذُ هی

 
ثٌذیگشٍُ : یه هثبل اص هسبل3ِضىل   

 

 گراف تذاخل

ّبی ّبی هتذاخل است. لیٌهّن هدوَػِ لیٌه Eهص است ٍ  ّبیهسیشیبةهدوَػِ  Vآى  دس وِ است G(V,E)گشاف غیشخْتی ، گشاف تذاخل

تَاًٌذ اًتمبل یىذیگش سا حس وشدُ ٍ اص ّب هیگشُوِ  هؼٌبی آى استثِ وِ دس فبغلِ تذاخلی ّن ثبضٌذ ٍخَد خَاّذ داضت ٍ ایي  ایگشُهتذاخل ثیي ّش دٍ 

 Ding and Xiao,2011 )).وٌٌذثشخَسد خلَگیشی 

 هذل ضبکِ

است. تؼذاد وبًبلْب هغبثك ثب استبًذاسد  ی هص اص تؼذادی هسیشیبة تطىیل ضذُ ٍ ّش گشُ حذالل ثِ سِ ٍاسظ هدْض ضذُفشؼ ثش ایي است وِ ضجىِ

a812.11 وٌذ. ضَد. ّش گشُ تَسظ دسٍاصُ ثِ ایٌتشًت دستشسی پیذا هیّب ثِ ػٌَاى دسٍاصُ دس ًظش گشفتِ هییىی اص گشُوبًبل است.  12حذٍد ٍ ثشاثش ثب ه

 تَاًٌذ ثِ غَست هستمین یب غیشهستمین ثِ دسٍاصُ هتػل گشدًذ.ّب هیتوبهی گشُ

ی سئَس هدوَػِ VT={v1,v2,…,vn}ی ضَد ثِ عَسیىِ دس آى، هدوَػِطبى دادُ هیً GT(VT,ET)دس ایي سٍش، تَپَلَطی ضجىِ ثب گشاف غیشخْتی

دّذ. دس ایي ّب سا ًطبى هیّبی ثیي گشُی لیٌه، هدوَػVT VT, vj ET={e(i,j)| viِ {ی ّبست ٍ هدوَػِی هسیشیبةگشاف است وِ ًطبى دٌّذُ

همػذ است. دس غَستی ثیي دٍ گشُ لیٌىی هَخَد خَاّذ ثَد وِ ایي دٍ گشُ دس حَصُ فشوبًسی یىذیگش ثَدُ ٍ اص وبًبل  یگشُ vjی هجذا ٍ گشُ viغَست 

 ّبی هتفبٍتی دس غَستی وِ هَخَد ثبضذ، اختػبظ یبثذ.ّبی یه گشُ هوىي است وبًبلهطتشوی استفبدُ وٌٌذ. ثِ ٍاسظ
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ّب ثب تَاى ی گشُی تذاخلی ثبثت ّستٌذ ٍ ّوِی اًتمبلی ٍ هحذٍدُضَد. هحذٍدُیص فشؼ تٌظین هیّب ثِ ػٌَاى ٍاسظ پدس ایي الگَسیتن یىی اص ٍاسظ

هذل تذاخلی هَسد استفبدُ دس ایي سٍش، هذل پشٍتىلی است، دس  ی اًتمبلی است.ی تذاخلی دٍ ثشاثش هحذٍدُدٌّذ. هحذٍدُثبثتی ػولیبت اًتمبل سا اًدبم هی

 V V, vj}یّبست ٍ هدوَػِی هسیشیبةهدوَػِ V={v1,v2,…,vn}ی ضَد. ثِ عَسیىِ دس آى هدوَػِهذل هی ,E) G(Vگشاف ایي غَست تذاخل ثب 

E={e(i,j)| viُی دٍ گبهی اص یىذیگش ّستٌذ ٍ ثب یىذیگش تذاخل داسًذ.دّذ وِ دس فبغلِّبیی سا ًطبى هی، هدوَػِ گش 

ضًَذ. ػالٍُ ثش آى ثب تَخِ ثِ گشاف تذاخل لشاس دادُ هی OHNiی دس هدوَػِ viی توبهی ّوسبیگبى یه گبهی ثب ّش گشُثش اسبس گشاف تَپَلَطی 

ّبیی است وِ ثِ ضبهل توبم وبًبل CHiی هدوَػِ viی گیشًذ. ّوچٌیي ثشای ّش گشُلشاس هی THNiی دس هدوَػِ viی توبهی ّوسبیگبى دٍ گبهی ثب گشُ

 ضَد.شُ اختػبظ دادُ هیّبی آى گٍاسظ

 الگَریتن پیطٌْبدی

ضَد. الگَسیتن پیطٌْبدی یه سٍش ایستب، هجتٌی ثش گشاف ٍ هتوشوض است دس ایي لسوت ثِ اختػبس الگَسیتن اختػبظ وبًبل پیطٌْبدی ضشح دادُ هی

ثٌذی ا ًیض ثش ػْذُ داسد. سٍش پیطٌْبدی اص یه سٍش خَضِضَد. دسٍاصُ ػولیبت تخػیع وبًبل سوِ دس آى اص یه دسٍاصُ خْت اتػبل ثِ ایٌتشًت استفبدُ هی

 فبص است وِ ػجبستٌذ اص:  4وٌذ. ثِ عَس ولی ایي سٍش ضبهل ّبیی هدضا استفبدُ هیسبختي گشٍُخْت 

 ثٌذی: خَض1ِفبص 

 ّبی ّش خَضِفشؼ گشُپیص ٍاسظ: اختػبظ وبًبل ثِ 2فبص 

 ّبط ثشلشاس وشدى ثیي خَضِّبی هشصی، خْت استجب: اختػبظ وبًبل ثِ گش3ُفبص 

 ّبی دسٍى ّش خَضٍِاسظ: اختػبظ وبًبل ثِ سبیش 4فبص 

 دس اداهِ خضئیبت ّش یه اص ایي فبصّب ثِ اختػبس ضشح دادُ خَاّذ ضذ. 

 بٌذیفبز اٍل: خَضِ

ىِ استجبط ثیي آًْب ثشلشاس گشدد. دس فبص دٌّذ تب آًّب ثِ وبًبل هطتشوی گَش هیفشؼ توبهی گشُّبی پیصاًذاصی ضجىِ، دس اثتذا ٍاسظدس صهبى ساُ

وٌذ تب آًىِ ّوسبیگبى خَد سا ضٌبسبیی وشدُ ٍ لیستی اص آًْب سا تَلیذ سا ثشای ّوسبیگبى یه گبهی خَد پخص ّوگبًی هی 9سالمّبی ًخست ّش گشُ ثستِ

سا ثِ دست آٍسدُ ٍ دس  GT=(VT,ET)یي اعالػبت گشاف تَپَلَطی ضجىِ یب اسسبل وٌذ. دسٍاصُ ثب استفبدُ اص ای خَد ثِ دسٍاصُ ِ ّوشاُ ضٌبسِوٌذ ٍ آى لیست سا ث

ی تذاخلی دٍ گبم دس ًظش گشفتِ وٌذ. ّوبًغَس وِ دس لسوت لجل روش ضذ هحذٍدُسا ثب استفبدُ اص گشاف تَپَلَطی تَلیذ هی G=(V,E)گشاف تذاخل یب  اداهِ

ّبیی وِ دس یي یه گشُ ٍ ّوسبیگبى دٍ گبهی آى تَلیذ ضَد. ثب استفبدُ اص گشاف تَپَلَطی توبم گشُّبیی ثتَاًذ تَسظ افضٍدى یبلاست. گشاف تذاخل هی ضذُ

 گشدد.ی دٍ گبهی یىذیگش ّستٌذ ضٌبسبیی ضذُ ٍ یبلی ثیي آًْب دس گشاف تذاخل ایدبد هیفبغلِ

وٌذ. ایٌىِ ضجىِ چگًَِ ثِ وِ دس اداهِ خَاّذ آهذ اخشا هیستیگشاف تذاخل ثِ غَثٌذی سا ثب استفبدُ اص پس اص عی ایي هشاحل، دسٍاصُ الگَسیتن خَضِ

ی هسبئل ثٌذی هغشح گشدد. ایٌگًَِ هسبئل دس عجمِتَاًذ ثِ ػٌَاى یه هسئلِ گشٍُّبیی تمسین ضَد وِ حذالل ّوپَضبًی سا ثب ّن داضتِ ثبضٌذ هیخَضِ

ثٌذی استفبدُ خْت ػولیبت خَضِ 2هغشح ضذُ دس همبلِ اص الگَسیتن اثتىبسی سخت ّستٌذ. دس ایي فبص سؼی ضذُ است ثب ّذف وبّص پیچیذگی هسئلِ 

 گشدد.

دٍ  viی اًتخبثی گشُ خْت تَلیذ ّش خَضِ اص ّب. دس ایي الگَسیتنّب ٍ تٌظین گشٍُثٌذی ضبهل دٍ فبص است وِ ػجبستٌذ اص : هحبسجِ گشٍُالگَسیتن خَضِ

است ٍ ثِ دست آٍسدى یه حذاوثش  viی ی دٍ گبهی گشُّبیی وِ ثش اسبس گشاف تذاخل دس فبغلِیشگشاف اص گشُوِ ػجبستٌذ اص: تَلیذ یه ص ضَدهیهشحلِ عی 

گشٍُ ضًَذ ٍ آى هی ضبفِثِ حذاوثش گشٍُ سبختِ ضذُ ا OHNiی ثش اسبس هدوَػِ viی ّبی ثشسسی ًطذُ دس هدبٍست گشُپس اص آى گشُگشٍُ دس صیش گشاف. 

ّبی آى خَضِ است . دس اداهِ فشآیٌذ تٌظین ثشای سبیش ی گشُی خَضِ ٍ لیست ضٌبسِّش خَضِ ضبهل ضٌبسِ .ضَدش گشفتِ هیثِ ػٌَاى یه خَضِ دس ًظ

ّبی ثبلی هبًذُ ثِ جىِ گشُسبصی ثبس ض. دس ایي غَست خْت هتؼبدلضَداًدبم هی، ّبیی وِ حذاوثش دٍ ػضَ داسًذٍ ّوچٌیي توبم خَضِ وبًذُثبلی ّبیگشُ

ّبی هدبٍس حذاوثش دٍ ػضَ سا داسًذ، ثِ خَضِّبیی وِ ّبی توبم خَضِػالٍُ ثش آى گشُ ضًَذ وِ حذالل تؼذاد گشُ سا داسًذ.ّبیی اضبفِ هیشیي خَضِتًضدیى

 ضَد. افضٍدُ هی

 ّبی ّر خَضِپیص فرض گرُ ٍاسطفبز دٍم: اختصبظ کبًبل بِ 

ّبی ّش خَضِ وبًبلی اختػبظ یبثذ. وبًبلی وِ پیص فشؼ گشُ ٍاسظّبی دسٍى ّش خَضِ ثِ گشُدس فبص دٍم الصم است خْت ثشلشاسی استجبط اٍلیِ ثیي 

ضَد. ایي ػول سجت وبّص ّبی هدبٍس ّش خَضِ اختػبظ دادُ هیّبیی ثبضذ وِ ثِ خَضِیبثذ ثبیذ هتفبٍت اص وبًبلّبی ّش خَضِ اختػبظ هیثِ گشُ

 ّبی آى افضٍدُ خَاّذ ضذ.ثِ هدوَػِ وبًبل viی دُ ضذُ ثِ گشُگشدد. ثش ایي اسبس وبًبل اختػبظ داتذاخل هی

 ّبهرزی جْت ارتببط برقرار کردى بیي خَضِ ّبیفبز سَم: اختصبظ کبًبل بِ گرُ
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خِ ثِ گشاف ّبی هشصی وبًبلی اختػبظ دادُ ضَد. ثش ایي اسبس ثب تَّبی هدبٍس الصم است ثِ سادیَّبی گشُدس ایي فبص خْت ثشلشاسی استجبط ثیي خَضِ

ّبی هشصی خْت تخػیع وبًبل ثش اسبس ضًَذ. اص آًدبیی وِ هجٌبی اًتخبة گشُلشاس دادُ هی BORای ثب ػٌَاى ّبی هشصی دس هدوَػِتَپَلَطی توبهی گشُ

ی هشصی ثَدى ثب خع ضَد. دسخِّبی هشصی هطی هشصی ثَدى توبم گشُی هشصی ثَدى ّش گشُ است، ثٌبثشایي الصم است ثب تَخِ ثِ گشاف تَپَلَطی دسخِدسخِ

ضَد. حذاوثش تؼذاد ًوبیص دادُ هی BOiثب  viی ی هشصی گشُگشدد. دسخِّبی دیگش ّودَاس است، هطخع هیتَخِ ثِ ایٌىِ ّش گشُ ثب چِ تؼذاد گشُ دس خَضِ

ضَد. ایي هدوَػِ ضبهل دس ًظش گشفتِ هی LIMای ثب ًبم َػِتبست. ثب تَخِ ثِ ایي هحذٍدیت، هدو 2ذ ًگیشّبیی وِ دس ایي هشحلِ هَسد استفبدُ لشاس هیٍاسظ

ی ضذ. دس اداهِ تؼذاد اػضبی هدوَػِ تب خَاّذ 3ػبظ دادُ ضذُ ثِ آًْب ّبی اختاًذ ٍ تؼذاد وبًبلّبی هشصی است وِ هَسد ثشسسی لشاس ًگشفتِتوبهی گشُ

LIM ضَد اهب اگش ایي ّبی هَخَد دس ایي هدوَػِ اًتخبة هیٍخَد داضت یىی اص گشُوِ دس ایي هدوَػِ ػضَی گیشد. دس غَستی هَسد ثشسسی لشاس هی

گشدد. ثش اسبس تَضیحبت فَق ی هشصی ثَدى سا داساست، اًتخبة هیای وِ ثضسگتشیي دسخِگشُ BORی هدوَػِ فبلذ ػضَ ثبضذ اص ثیي اػضبی هدوَػِ

 خَاّذ ثَد. 5ٍ 4ّبی هشصی ثشسسی ًطذُ، هغبثك ضىلثشسسی هحذٍدیت گشُ ّبی هشصی ٍ ّوچٌیي الگَسیتنالگَسیتن اختػبظ وبًبل ثِ گشُ

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 ّبی هشصیالگَسیتن اختػبظ وبًبل ثِ گشُ :4ضىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 ّبی هشصی الگَسیتن ثشسسی هحذٍدیت گشُ: 5 ضىل

ثب استفبدُ اص توبهی ّوسبیگبى ته  G'iصیش گشاف  viی اًتخبثی ش گشُاخشا خَاّذ ضذ. ثش ایي اسبس ثِ اصای ّ AssingChannels_Interی دس اداهِ سٍیِ

ی ، دس هدوَػviِی اًتخبثی ّبی ّودَاس ثب گشُوِ ّش یه اص گشُّبی دیگش تَلیذ خَاّذ ضذ. دس صیشگشاف ثِ دست آهذُ دس غَستیگبهی ّودَاس دس خَضِ

یه وبًبل هطتشن داضتِ ثبضٌذ، الگَسیتن حذاوثش گشٍُ ثشای آًْب اخشا خَاّذ ضذ.  viًتخبثی ی اّبی هشصی ثشسسی ًطذُ هَخَد ثبضٌذ ٍ حذاوثش ثب گشُگشُ

 Kiّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یب اص صیشگشاف استخشاج خَاٌّذ ضذ. دس ایي حبلت اگش تؼذاد گشٍُ MCLi,kثِ غَست  viی ّبی حذاوثشی گشًُْبیتبً توبم گشٍُ

ّب ثِ گشٍّی اضبفِ ضًَذ. ّش یه اص اػضبی سبیش گشٍُاًتخبة هی A ٍBّبی ّبیی وِ حذاوثش تؼذاد اػضب سا داسا ّستٌذ ثب ًبمٍُتب اص گش 2تب ثَد، اثتذا  2ثیص اص 

 ضَد ٍ اگش تٌْب یه ًبهگزاسی هی Bٍ دیگشی  Aتب ثَد یىی  2ّب ی دٍ گبهی ثبضذ. اگش تؼذاد گشٍُّبی آى گشٍُ دس فبغلِضًَذ وِ ثب تؼذاد ووتشی اص گشُهی

given topologh graph GT=(VT,ET)  

for  vi  BOR 

       according to the graph topology calculate BOi 

end for 

While  LIM  do  

       Select vi from LIM 

AssingChannels_Inter (vi) 

end while 

search for vi with maximum BOi  from BOR 

AssingChannels_Inter (vi) 

 

PROCEDURE Update_Lim (vz ) 

if |CHz|=3 then 

LIM = LIM  vz 

end if 
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ٍ دس غَست  BORی اص هدوَػِ viی غفش ضذُ ٍ گشُ viی ثشای گشُ BOi ، ًبهیذُ خَاّذ ضذ. دس پبیبى اخشای الگَسیتن Aگشٍُ ٍخَد داضت آى گشٍُ 

 بى دادُ ضذُ است.ًط 7ٍ  6دس ضىل  AssingChannels_Interی ًیض حزف خَاّذ ضذ. الگَسیتن سٍیِ LIMی ٍخَد اص هدوَػِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 AssingChannels_Interی الگَسیتن سٍیِ: 6ضىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE AssingChannels_Inter (vi)  

       get the subgraph G'i of  OHNi 

       for  vj   G'i 

              if ( (|CHi  CHj| 1 ) && vj   BOR ) 

                     calculate all of the maximal cliques MCLi,k  in G'i 

               end if 

       end for 

       if Ki>2 then 

              search for A and B 

              for z=1 to k 

                     if (( MCLi,z  A) && ( MCLi,z  B)) then 

                            for  vj   MCLi,z 

                                   add vj  in A or B with minimum THNj 

                                   remove vj  from MCLi,z 

                            end for 

                     end if 

              end for  

       if Ki=2 then 

              select A and B 

      else if Ki=1 then 

              select for A 

      end if 
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 )اداهِ(AssingChannels_Interی الگَسیتن سٍیِ: 7ضىل

       if Ki=2 then 

              select A and B 

      else if Ki=1 then 

              select for A 

      end if 

       if |CHi| =3 

               if Ki=1 then 

                     AssingChannels_Inter1 (A )  

               else 

                     AssingChannels_Inter1 (A) 

                     AssingChannels_Inter1 (B )  

               end if 

       if |CHi| =2 then 

               if Ki=1 then 

                     AssingChannels_Inter2 (A )  

               else 

                     AssingChannels_Inter3 (A,B) 

               end if 

       else 

               if Ki=1 then 

                     AssingChannels_Inter2 (A )  

               else 

                     AssingChannels_Inter2 (A) 

                     AssingChannels_Inter2 (B )  

               end if 

       end if 

       BOi= 0 

       remove vi from BOR and LIM    
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تب ثَد ٍ  سviِ ی ّبی گشُوِ تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبلٌذ گشفت. دس غَستیهَسد ثشسسی لشاس خَاّ viی اًتخبثی ّبی گشُدس اداهِ هدوَػِ وبًبل

-اخشا خَاّذ ضذ. دس ایي غَست هدوَػِ وبًبل  Aثشای گشٍُ حذاوثشی AssingChannels_Inter1ی ّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یىی ثَد، سٍیِتؼذاد گشٍُ

-ضَد. دس ایي ضشایظ اص ثیي وبًبلافضٍدُ هی UAی ثِ هدوَػِ UseChannelی ستفبدُ اص سٍیِ، ثب ا Aّبی گشٍُ حذاوثشیّبی دٍ گبهی گشُّبی ته ته گشُ

ثِ هدوَػِ  AssingChannelsی داسد اًتخبة ضذُ ٍ هغبثك ثب سٍیِ UAوِ حذالل تىشاس سا دس  CHAa، وبًبلی ثب ػٌَاى vi یّبی گشُّبی هدوَػِ وبًبل

 AssingChannels_Inter1  ٍUseChannel  ٍAssingChannelsی ّبد. ثب تَخِ ثِ ایي تَضیحبت الگَسیتن سٍیِضَافضٍدُ هی Aّبی گشٍُ حذاوثشی وبًبل

 ًطبى دادُ ضذُ است. 11ٍ  9ٍ  8ثِ تشتیت دس اضىبل 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AssingChannels_Inter1ی الگَسیتن سٍیِ: 8 ضىل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UseChannelی الگَسیتن سٍیِ :9 ضىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AssingChannelsی الگَسیتن سٍیِ : 11ضىل

PROCEDURE AssingChannels_Inter1 (Z ) 

       UZ=  

       UseChannel(Z,UZ) 

       search for CHAa with minimum number from UZ 

       AssingChannels(Z, CHAa) 

 

PROCEDURE UseChannel(X,UX)  

       for  vj   X 

               for  vk   THNj   

                     UX = UX   CHk  

               end for 

       end for 

 

PROCEDURE AssingChannels(W,CHAz) 

       for  vi   W 

               CHi  = CHi  CHAz 

               Update_Lim (vi ) 

        end for 
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اخشا خَاّذ ضذ.   A  ٍBثشای ّش دٍ گشٍُ حذاوثشی AssingChannels_Inter1 یّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ ثیص اص یىی ثَد، سٍیِاهب اگش تؼذاد گشٍُ

ّبی افضٍدُ ضذُ ٍ اص ثیي وبًبل UA  ٍUBی ، ثِ تشتیت ثِ هدوَػِ A ٍBّبی حذاوثشی ّبی گشٍُّبی دٍ گبهی گشُّبی توبم گشُثش ایي اسبس هدوَػِ وبًبل

افضٍدُ  A ٍBّبی گشٍُ حذاوثشی ّبی گشُداسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ تشتیت ثِ هدوَػِ وبًبل UA  ٍUB، وبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس viی ّبی گشُهدوَػِ وبًبل

 ضَد.هی

 AssingChannels_Inter2ی ّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یىی ثَد، سٍیِتب ثَد ٍ تؼذاد گشٍُ دviٍ ی گشُ ّبیدس غَستیىِ تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبل

ضَد. دس اداهِ خْت افضٍدُ هی UAی ، ثِ هدوَػِ Aّبی گشٍُ حذاوثشیّبی دٍ گبهی گشُّبی ته ته گشُاخشا خَاّذ ضذ. ثش ایي اسبس اثتذا هدوَػِ وبًبل

اص  UAی اخشا خَاّذ ضذ. ثش ایي اسبس هدوَػِ SelectChannelsی ثبضذ یب خیش، سٍیِخْت استفبدُ هَخَد هی AVّبی آصاد یب ثشسسی ایٌىِ هدوَػِ وبًبل

داسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ  UAوِ وبًبل آصادی هَخَد ًجَد، وبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس ضَد. دس غَستیوبستِ هی CHّبی ضجىِ یب هدوَػِ وبًبل

ّبی اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبل AVی ّبی هدوَػِضَد. اهب اگش وبًبل آصادی ٍخَد داضت یىی اص وبًبلافضٍدُ هی Aّبی گشٍُ حذاوثشی ّبی گشُوبًبل

ِ تشتیت دس اضىبل ٍ ث AssingChannels_Inter2  ٍSelectChannelsی ّبضَد. ثب تَخِ ثِ ایي تَضیحبت الگَسیتن سٍیِاضبفِ هی Aّبی گشٍُ حذاوثشی گشُ

 ًطبى دادُ ضذُ است.  12ٍ  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AssingChannels_Inter2ی الگَسیتن سٍیِ :11ضىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 SelectChannelsی الگَسیتن سٍیِ: 12ضىل

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE AssingChannels_Inter2 (M ) 

       UM=  

       UseChannel(A,UM) 

       SelectChannels(UM)   

       AssingChannels(M, CHAm) 

 

PROCEDURE AssingChannels_Inter2 (M ) 

       UM=  

       UseChannel(A,UM) 

       SelectChannels(UM)   

       AssingChannels(M, CHAm) 

 

PROCEDURE SelectChannels(U)  

       AV = CH - U 

       if  AV   then  

               select CHAZ from AV 

        else 

             search for CHAZ with minimum number from U 

        end if            
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ی یىی ثَد، سٍیِّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ ثیص اص تب ثَد ٍ تؼذاد گشٍُ دviٍ ی ّبی گشُحبل اگش تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبل

AssingChannels_Inter3 ّبی حذاوثشیّبی گشٍُّبی دٍ گبهی گشُّبی ته ته گشُاخشا خَاّذ ضذ. ثش ایي اسبس اثتذا هدوَػِ وبًبلA   ٍB ثِ تشتیت ،

ووتش تىشاس ضذُ  UA  ٍUBّبی وذاهیه دس ول هدوَػviِ ی ّبی گشُضَد وِ اص هدوَػِ وبًبلاضبفِ ضذُ ٍ پس اص آى ثشسسی هی UA  ٍUBی ثِ هدوَػِ

اص هدوَػِ  UBی ضَد ٍ پس اص آى هدوَػِافضٍدُ هی  Aحذاوثشی ّبی گشٍُلشاس داضت، ایي وبًبل ثِ توبم گشُ UAی است. اگش وبًبل هَسد ًظش دس هدوَػِ

ّبی داسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبل UBشاس سا دس وِ وبًبل آصادی هَخَد ًجَد، وبًبلی وِ حذالل تىضَد. دس غَستیوبستِ هی CHّبی ضجىِ یب وبًبل

ّبی گشٍُ ّبی گشُاًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبل AVی ّبی هدوَػِضَد. اهب اگش وبًبل آصادی هَخَد ثَد یىی اص وبًبلافضٍدُ هی Bّبی گشٍُ حذاوثشی گشُ

اضبفِ ضذُ ٍ پس اص آى   Bحذاوثشی ّبی گشٍُاس داضت، ایي وبًبل ثِ توبم گشُلش UBی افضٍدُ هی گشدد. اگش وبًبل هَسد ًظش دس هدوَػِ Bحذاوثشی 

داسد اًتخبة ضذُ  UAوِ وبًبل آصادی هَخَد ًجَد، وبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس ضَد. دس غَستیوبستِ هی CHّبی ضجىِ یب اص هدوَػِ وبًبل UAی هدوَػِ

اًتخبة ضذُ ٍ ثِ  AVی ّبی هدوَػِضَد. اهب اگش وبًبل آصادی ٍخَد داضت یىی اص وبًبلاضبفِ هی Aّبی گشٍُ حذاوثشی ّبی گشٍُ ثِ هدوَػِ وبًبل

 13دس ضىل  AssingChannels_Inter3ی ّبگشدد. ثب تَخِ ثِ تَضیحبت اسائِ ضذُ الگَسیتن سٍیِافضٍدُ هی Aّبی گشٍُ حذاوثشی ّبی گشُهدوَػِ وبًبل

 ًطبى دادُ ضذُ است.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AssingChannels_Inter3ی الگَسیتن سٍیِ :13ضىل

PROCEDURE AssingChannels_Inter3 (A,B ) 

       UA=  

       UseChannel(A,UA) 

       UB=  

       UseChannel(B,UB) 

        search for CHAa with minimum number from UA 

        search for CHAb with minimum number from UB 

        if | CHAa |  | CHAb | then 

               AssingChannels(B, CHAb) 

              SelectChannels(UA )   

              AssingChannels(A, CHAa) 

        else 

               AssingChannels(A, CHAa) 

              SelectChannels(UB)   

              AssingChannels(A, CHAb) 

        end if 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



ق، الکترونیک و کامپیوترپیشرفت های تکنولوژی در مهندسی براولین همایش ملی   
First National Conference of Technology Developments on Electronical, Electronics and Computer Engineering 

.  .  .  W  W  W  .  T  D  E  C  O  N  F  .  I  R  .  .  . 
 

ی ّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یىی ثَد، سٍیِووتش اص دٍ تب ثَد ٍ تؼذاد گشviٍُ ی ّبی گشُاهب اگش تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبل

AssingChannels_Inter2 ثِ اصای گشٍُ حذاوثشیA  ّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ ثیص اص یىی ثَد، ّویي سًٍذ ثشای ّش دٍ د گشٍُاخشا خَاّذ ضذ. اگش تؼذا

 تىشاس خَاّذ ضذ.  A   ٍBگشٍُ حذاوثشی

 ّبی درٍى ّر خَضِفبز چْبرم: اختصبظ کبًبل بِ سبیر ٍاسط

گبهی ّش دٍ گشُ ای وِ دس  ی دٍلِّب دسٍى ّش خَضِ وبًبلی وِ حذالل استفبدُ سا دس فبغّبی گشُدس فبص چْبسم خْت اختػبظ وبًبل ثِ سبیش ٍاسظ

 یبثذ.ّبی ّش دٍ گشُ افضٍدُ هی ضَد. دس ایي غَست تذاخل ّوبٌّگ وبّص هیی اًتمبلی ّن ّستٌذ، داسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبلفبغلِ
دّذ. ایي اعالػبت ػجبستٌذ اص : تحَیل هیضَد. پس اص آى دسٍاصُ اعالػبت خَضِ سا ثِ ّش سشخَضِ فبص، وبًبل ّش ٍاسظ ثبثت هی 4ثؼذ اص اًدبم ایي 

ّب  ّبی اختػبظ دادُ ضذُ ثِ ّش گشُ . پس اص دسیبفت اعالػبت، سشخَضِّبی ّش خَضِ ٍ وبًبلی گشُی سشخَضِ، لیست ضٌبسِی خَضِ، ضٌبسِضٌبسِ

وٌٌذ. دس ایي ضشایظ اختػبظ وبًبل ّبی خَد سا تٌظین هیّب پس اص دسیبفت اعالػبت، وبًبلوٌٌذ. گشُّبی خَضِ خَد پخص ّوگبًی هیآًْب سا ثشای گشُ

 یبثذ. خبتوِ هی

 سبزی ٍ ارزیببیًتبیج ضبیِ

ّبی ضجىِ ّستٌذ. هسألِ تخػیع وبًبل ثش سٍی ّویي  است وِ ّوبى گشُسبصی، ضجىِ اص تؼذادی هسیشیبة تطىیل ضذُخْت ػولیبت ضجیِ

ّب یىسبى دس ًظش  ّب ثشای توبهی گشُّبی اًدبم ضذُ، تؼذاد ٍاسظ سبصییي ٍاسظ ضجىِ ّستٌذ. دس ضجیِّب داسای چٌذ ضَد. ایي گشُ ّب تؼشیف هی هسیشیبة

تَاًٌذ ّب هیلوبًبل هتؼبهذ تطىیل ضذُ است. ایي وبًب 12است وِ اص   a812.11استبًذاسد هَسد استفبدُ  ٍاسظ داسًذ. 3ّب حذالل  گشفتِ ضذُ است. گشُ

ّبی هَخَد دس تؼذاد گشُ تَاًذ ثِ غَست ّوضهبى ثشلشاس ضَد.ای وِ چٌذیي استجبط هیتلف هَسد استفبدُ لشاس گیشًذ، ثِ گًَِّبی هخّبی گشُتَسظ ٍاسظ

هتش هشثغ ثِ غَست تػبدفی تَصیغ  1211*1111ّب دس یه هحیظ ضَد. ایي گشُّب ثِ ػٌَاى دسٍاصُ دس ًظش گشفتِ هیتبست ٍ یىی اص ایي گشُ 36سبصی ضجیِ

اًدبم ضذُ است. ثِ عَس ولی ایي  NS-2.34سبص  ّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس ضجیِسبصیاست. ضجیِ AOMDVًَذ. پشٍتىل هَسد استفبدُ خْت هسیشیبثی ضهی

سا دس ایي ًسخِ اػوبل وشد. تَاى تغییشاتی ّب هیوٌذ. خْت پطتیجبًی اص ایي ًَع ضجىِّبی چٌذ وبًبلی چٌذ سادیَیی سا پطتیجبًی ًویضجىِ، صسبًسخِ اص ضجیِ

 سبصی چٌذیي ثبس تىشاس ضذُ ٍ ًْبیتبً اص ول ًتبیح، هیبًگیي گشفتِ ضذُ است.ثبًیِ است. خْت اسصیبثی ثْتش، ػولیبت ضجیِ 1111سبصی هذت صهبى ّش ثبس ضجیِ
 ثیبى 3وِ دس همبلِ  CSASیي عَس الگَسیتن هغشح گشدیذ ٍ ّو (Si, Selvakennedy and et al) 7وِ دس همبلِ  BFS-CA خْت سٌدص ثْتش، سٍش

(PDR) ّبتحَیل ثستِ ، ًشخ11ّب، ًشخ اص دست سفتي ثست11ِپبساهتشّبی هَسد ثشسسی خْت اسصیبثی ػجبستٌذ اص: تبخیش  ضًَذ.سبصی هیضذ ًیض ضجیِ
12  ٍ

 گزسدّی.
وطذ تب یه ثستِ اص هجذا ثِ همػذ هذت صهبًی وِ عَل هی  ّب هیضاى تبخیش است. تبخیش ػجبست است اصیىی اص خػَغیبت هْن خْت اسصیبثی ضجىِ

 یبثذ.هیبًگیي تبخیش دس سٍش پیطٌْبدی وبّص هی 14ّبست. ثش اسبس ًوَداس ضىل  ثشای ول ثستِ دس ایي لسوت ّذف اسصیبثی هیبًگیي تبخیش ثشسذ.

ّبی اص ّب ػجبست است اص ًسجت ول ثستِضاى اص دست سفتي ثستِّبست. هیّب، هیضاى اص دست سفتي ثستِهؼیبس هْن دیگش خْت ثشسسی اسصیبثی ضجىِ

ثش  ضشة خَاّذ ضذ. 111ّب ثبضذ ایي ًسجت دس سبصی. اگش ّذف ثشسسی دسغذ اص دست سفتي ثستِّبی هجبدلِ ضذُ دس صهبى ضجیِدست سفتِ ثِ ول ثستِ

 یبثذ.یدس سٍش پیطٌْبدی وبّص ه ّبهیضاى اص دست سفتي ثستِ 15اسبس ًوَداس ضىل 

ّبی دسیبفت ضذُ ثِ ول ّب ػجبست است اص ًسجت ول ثستِّبست. ًشخ تحَیل ثستِّب هؼیبس هْن دیگشی خْت اسصیبثی ضجىِهیضاى ًشخ تحَیل ثستِ

 16ًوَداس ضىل ثش اسبس  ضشة خَاّذ ضذ. 111ّب ثبضذ ایي ًسجت دس سبصی. اگش ّذف ثشسسی دسغذ ًشخ تحَیل ثستِّبی هجبدلِ ضذُ دس صهبى ضجیِثستِ

 .یبثذّب دس سٍش پیطٌْبدی افضایص هیثستًِشخ تحَیل 

سبصی. اص آًدبیی ّبی دسیبفت ضذُ دس صهبى ضجیِّب هیضاى گزسدّی است. گزسدّی ػجبست است اص ًسجت ول ثیتهؼیبس هْن دیگش خْت اسصیبثی ضجىِ

 1111ی ّش ثستِ سا ثش ّبی اسسبلی اًذاصُی تؼذاد ول ثبیتاست، ثٌبثشایي خْت هحبسجِثبیت دس ًظش گشفتِ ضذُ  1111سبصی اًذاصُ ّش ثستِ وِ دس ایي ضجیِ

سبصی ّبی دسیبفتی سا ثش صهبى ضجیِی گزسدّی ثش اسبس ویلَ ثیت ثش ثبًیِ ثبضذ ول ثبیتوٌٌذ. اگش ّذف هحبسجِتمسین وشدُ ٍ ًتبیح سا ثب ّن خوغ هی

تمسین وشدُ تب ًتیدِ ثش حست ویلَ ثیت  1111ّب ثِ ثیت تجذیل ضًَذ. ًْبیتبً حبغل سا ثش ػذد تب تؼذاد ثبیتضشة وشدُ  8تمسین وشدُ، حبغل سا دس ػذد 

 .یبثذدس سٍش پیطٌْبدی افضایص هیهیضاى گزسدّی  17ثش اسبس ًوَداس ضىل  هحبسجِ گشدد.

 ًتیجِ گیری

                                                            
10 Delay 

11 Packet Loss 

12 Packet Delivery Ratio 
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ی تخػیع وبًبل ثِ غَست هتوشوض ٍ ثب هسئلِ اثتىبسیّبی دُ اص سٍشّوبًغَس وِ دس ایي همبلِ هالحظِ ضذ دس سٍش پیطٌْبدی سؼی ضذ ثب استفب

گشٍُ ٍ  حذاوثشّب ثش اسبس سٍش دس اثتذا خَضِدس ایي سٍش ای هذیشیت ضَد وِ هیضاى تذاخل وبّص یبفتِ ٍ گزسدّی افضایص یبثذ. استفبدُ اص دسٍاصُ ثِ گًَِ

-گشُّبی پیص فشؼ ٍاسظثِ یىسبًی استفبدُ وٌٌذ،  ّبی هدبٍس ًجبیذ اص وبًبلثب تَخِ ثِ ایٌىِ خَضِضًَذ. دس فبص ثؼذی سبختِ هی ثب استفبدُ اص گشاف تذاخل

ّب دس تئَسی گشاف ٍ اص عشیك ثب استفبدُ اص سٍش سبختي حذاوثش گشٍُّبی هدبٍس، خْت استجبط ثیي خَضِدس اداهِ . ی تخػیع دادُ ضذوبًبل ّبی ّش خَضِ

ّبی دس ًْبیت ثِ سبیش ٍاسظ .دادُ ضذّبی ّش گشٍُ وبًبلی اختػبظ حذاوثش دٍ گشٍُ سبختِ ضذُ ٍ ثِ گشُی هشصی ّش گشُشای ی هشصی ثَدى ّش گشُ، ثدسخِ

سبصی، سٍش پیطٌْبدی ثِ دست آهذُ اص ضجیِ ثب تَخِ ثِ ًتبیحّب داضت اختػبظ یبفت. ی دٍ گبهی گشُدسٍى ّش خَضِ وبًبلی وِ حذالل استفبدُ سا دس فبغلِ

سجت افضایص هیضاى وبسایی  دّذ ٍ ثِ غَست ولیّب ٍ هیضاى گزسدّی سا افضایص هیًشخ تحَیل ثستِ ّب سا وبّص دادُ ٍاى تبخیش ٍ ًشخ اص دست سفتي ثستِهیض

 ضجىِ ٍ وبّص تذاخل هی گشدد.                                                                                

 
 ٍاسظ 5ٍ  4، 3گشُ ٍ  36ًوَداس هیبًگیي تبخیش ثب  : 14ضىل

 
 ٍاسظ 5ٍ  4، 3گشُ ٍ  36: ًوَداس دسغذ اص دست سفتي ثستِ ّب ثب 15ضىل
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 ٍاسظ 5ٍ  4، 3گشُ ٍ  36: ًوَداس دسغذ ًشخ تحَیل ثستِ ّب ثب 16ضىل

 
 ٍاسظ 5ٍ  4، 3گشُ ٍ  36: ًوَداس گزسدّی ثب 17ضىل
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