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 چکیذُ

ضًٍس  ثطای زاللت ثط چیعّب ثِ کبض هی ًبهْبتَاى گفت کِ  ثبقس. هی  ؾبظی هی زّی زٍ هؿئلِ اؾبؾی زض قجکِ گصاضی ٍ آزضؼ مًب

؛ ایي توبیع ظیبز  کٌس ّب اعالفبت الظم ثطای یبفتي ایي چیعّب ضا فطاّن هی کِ آزضؼ ّب زازُ هقبهالت( زض حبلی )ثطای هثبل گطُ

الفبتی اؾت کِ ّن ثطای یبفتي یک گطُ )ثرف حبٍی اع ipیک آزضؼ  -ّب ٍ چیعّب زاللت کطز تَاى ثب آزضؼ ًیؿت؛ گبّی هی

 ضًٍس. زضٍى یک ضیع قجکِ ثِ کبض هی -ٍاؾظ قجکِ زضٍى گطُ -قجکِ آزضؼ( ٍ ّن قٌبؾبیی گطُ

 الگَضیتن ٍاگصاضی آزضؼ،آزضؼ زّی خغطافیبیی آزضؼ زّی،کلوات کلیذی:
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 هقذهِ:-1

زّی  گصاضی ٍ آزضؼ ّبی آًْب ًبم عَض زازُ ویيّبی هؿتقل ّ ّب یب ثرف ّبی قسیوی هثل ایٌتطًت ّویكِ گطُ زض قجکِ

کٌٌس ٍ ثِ آًْب اخبظُ  ّب کبضثطاى ظیبزی ضا ٍنل هی کٌس. آى ّب کفبیت هی قًَس. ایي ثطای اؾتفبزُ ّسفوٌس اظ ایي قجکِ هی

 ّب ضا هجبزلِ کٌٌس یب ثِ ؾطٍضّب  زؾتطؾی یبثٌس. زٌّس زازُ هی

ّب  تطیي فطضیِ زض هَضز زازُ تَاًس ایي ضا ثِ ثْتطیي ٍخِ ثب ایدبز ضقیف یزاهٌِ اًَاؿ زازُ کبضثطی ٍؾیـ اؾت ٍ قجکِ ه

ثیٌین  ّبی حؿگط هی ّب فقظ یک تَزُ ثیت ّؿتٌس کِ ثبیس اظ یک گطُ ثِ گطُ زیگطی ثطًٍس. زض قجکِ توبم زازُ .پكتیجبًی کٌس

ِ کبضثط ٍاؾغی ثطای زًیبی ثیطٍى ثسٌّس. کٌٌس تب هؿبلِ ای ضا حل کٌس یب ث ثبقٌس اهب ثب ّن ّوکبضی هی ّب هؿتقل هیگطُ

 گصاضی زازُ تغییط یبثس. گصاضی زًیبی فیعیکی یب ًبم ّبی ًبم ّب ثِ خٌجِگصاضی گطُ ثٌبثطایي ثْتط اؾت زیسگبُ ًبم

ی هثل ّبی ّب خٌجِزض ایي.قًَس تلفیق هی کٌس ّب اؾتفبزُ هی ّبی پطٍتکلی کِ اظ آى زّی غبلجب ثب ثرف گصاضی ٍ آزضؼ هؿئلِ ًبم

ؾین  ّبی حؿگط ثی زّی هتفبٍت زض قجکِگصاضی/ آزضؼ ّبی ًبم ترهیم آزضؼ ًوبیف آزضؼ ٍاؾتفبزُ هٌبؾت اظ ثطًبهِ

 .پطزاظین هی

 

 سین ّای حسگز بی هذیزیت ًام ٍ آدرس در شبکِ -1-1

ثِ ٍضقیت  اظ اختٌبة ًبذَاؾتِ قٌیسى اؾتفبزُ کٌس ٍ تب حس اهکبى MACاًس اگط پطٍتکل  ضطٍضی MACّبی  آزضؼ

 ای ثبقٌس؟ ثبیس هٌحهط ثِ فطز ؾطاؾطی ثبقٌس ٍ یب قجکِ MACّبی  ذَاة ثطٍز. ٍلی آیب آزضؼ

-ّب اًحهبض هحلی زض هدبٍضت زٍ ّبی هدبٍض اؾت ٍ ایي کبفی اؾت کِ آزضؼ اضتجبط ثیي گطُ MACذیط ظیطا حَظُ پطٍتکل 

 پطقی زاضًس.

ًس ٍلی ًیبظ ثِ  ّبی هحلی کَتبُ هكبثْی ًساضًس. آزضؼMAC گطُ آزضؼ ای اظ یک کٌس کِ ّیچ زٍ ّوؿبیِ ایي قطط تقییي هی

 .سپطٍتکل ٍاگصاضی آزضؼ زاضً

 

 MACٍاگذاری آدرسْای  -1-2

 ثبقس. ّبی کَچک هغلَة ًوی ؾطاؾطی زض قجکِ ّبی حؿگط ثب ثؿتِ MACّبی  ٍاگصاضی آزضؼ

ضا ثِ زضؾتی اًدبم زاز. اهب ٌَّظ ایي هؿئلِ ٍخَز زاضز   ای هققَل اؾت تٌْب زض نَضتی کِ ثتَاى آى ٍاگصاضی اٍلیِ آزضؼ قجکِ

 کِ ثب ّعیٌِ اضبفی ثطای ًوبیف آزضؼ ّب هی تَاًس ثبال ثبقس

 

 ای ّای شبکِ ٍاگذاری پزاکٌذُ آدرس -1-3

فطو  ٬گیطز ٍ اهیسٍاض اؾت ایي   آزضؼ هٌحهطثِ اٍ ثبقس. ثطای ؾَْلت کبض یک گطُ ثِ عَض تهبزفی یک آزضؼ هی

m -1ایي آزضؼ ثب افساز نحیح ثیي کٌین  هی
فضبی  ٬ثیت آى ضا ًكبى زاز mتَاى ثب  ٍ نفط زازُ قسُ اؾت ٍ ثٌبثطایي هی2
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ایي ضٍـ ثسٍى هكکل ًیؿت  ٬کٌس. ٍلی آزضؼ ذَز ضا ثسٍى اعالفبت قجلی اًتربة هی ٬اؾت. گطُ m 2=nآزضؼ ثِ اًساظُ 

 ثیٌین. عَض کِ زض هثبل ظیط هی ّوبى

نفط تب   گطُ زاضین کِ ّطکسام اظ آًْب یک آزضؼ تهبزفی هؿتقل اظ k: فطو کٌیس ذٍم آدرس()ٍاگذاری ر1ً-7هثال

1- m
ًبهٌس  هی 1«هؿئلِ تَلس»کسام اؾت؟ ایي هؿئلِ ضا  ٬ّب یک ٍاگصاضی ثسٍى تٌف ثطگعیٌس گیطز. احتوبل ایٌکِ ایي گطُ هی 2

تفبٍت  ًَز زٍم احتوبل  k٬=2احتوبل یک  اؾت. ثطای ایي  k٬= 1تَاى ثب هجبحث تطکیجی ؾبزُ آًطا پبؾد زاز. ثطای ٍ هی

آزضؼ هتفبٍت ثب زٍ آزضؼ قجلی اًتربة     ًَز ؾَم احتوبل   k٬=3آزضؼ ثب آزضؼ گطُ اٍل ٍخَز زاضز. ثطای 

 ضین.ضا ثطای یبفتي ٍاگصاضی ثسٍى تٌف زا احتوبل ٬ضٍ کٌس ٍ ثِ ّویي تطتیت. اظ ایي

 

 
 

 کِ ثب تقطیت اؾتطلیٌگع                                 

                            (pahp.    ,255   ] 

  قَز: تقطیجب هی

                                                     

 

 احتوبل   ٍ  ٬ثیتی m=14ثطای زاهٌِ آزضؼ 

احتوبل  k٬=25۲قَز. ثطای هثبل  هی 1احتوبل تٌف ًعزیک ثِ  kثطای هقبزیط کَچک  ٬ضا ًكبى زازین kثطای هقبزیط هتفبٍت 

 قَز. فضبی آزضؼ اؾتفبزُ هی 1/۲٪اؾت اهب تٌْب  ۰0٪تٌف ثعضگتط اظ 

یک پطٍتکل تؿْیل تٌف الظم  ٬ای حفؼ اًحهبض قجکِاًدبهس. ثط ّب هی ایي ضٍـ ثِ ؾطفت ثِ تٌف آزضؼ ٬ثٌبثطایي 

 اؾت.

ّبی قجلی کؿت کٌس ٍ اظ آًْب اختٌبة ثَضظز. زض  تَاًس اعالفبتی زض هَضز آزضؼ تَاى آًطا ثْتط اًدبم زاز؟ گطُ هی آیب هی

 ''گَـ زازى''ثب  ٬فطؾتس کٌٌسُ هحلی هی ّبی حؿگط ذَز ضا ثِ ّوبٌّگ ّب زازُ کِ گط٬ُّبی حؿگط ثؿیبضی اظ کبضثطزّبی قجکِ

ثب ثرَضز  ٬اختٌبة کطز. ثب ٍاگصاضی تهبزفی آزضؼ ٬کٌٌسُ ّبی اضؾبل کٌٌسُ ثِ ّوبى ّوبٌّگ تَاى اظ تٌف ثب ؾبیط گطُ هی

تَاى ثِ آى ضؾیسگی کطز؟ ضاُ حل اٍل ایي اؾت کِ آًْب ضا پصیطفتِ ٍ کبضی ًکٌین. ؾبیط  قَین. چگًَِ هی آزضؼ هَاخِ هی

 اًس. اضائِ قسُ PIاگصاضی آزضؼّب زض ظهیٌِ ٍ تکٌیک

                                                           
1 َیچ دي وفری از آوُا باَمان تاریخ تًلذ چیست؟ ٬وفر nاحتمال ایىکٍ در اتاق با  -  
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 ّای تصادفی اًتخابی ٍ بذٍى بزخَرد ایستگاُ آدرس خارج اس  kکِ  "احتوال تَلذ" -3-7شکل

 

 پیکطثٌسی آزضؼ هٌبؾت ثطای یک پطٍتکل ذَز  [2]پطکیٌع ٍ ّوکبضاًفMANETs. A کٌٌس. اضائِ هی 

کٌس ٍ ثؿتِ کٌتطل زضذَاؾت  کٌس ٍ یک آزضؼ ثبثت اضایِ هی گطُ ثب اًتربة تهبزفی یک آزضؼ هَقتی کبضـ ضا قطٍؿ هی   

تکل ّبی ٍاققی خسا اؾت. ایي پطٍ آیس کِ اظ حلقِ آزضؼ گطُ کٌس. آزضؼ هَقتی اظ حلقِ آزضؼ هی آزضؼ ضا اضؾبل هی

یک ثؿتِ  ٬هؿیطیبثی زض پی یبفتي هؿیطی ثِ ؾَی گطُ نبحت آزضؼ ثبثت هكبثِ اؾت. اگط ایي گطُ ٍخَز زاقتِ ثبقس

فْوس کِ آزضؼ ثبثت اًتربة قَز  گطُ هی ٬قَز. ثب زضیبفت ایي پبؾد پبؾد آزضؼ تَلیس ٍ ثِ آزضؼ هَقتی اضؾبل هی

ثؿتِ  ٬گطُ ٬اگط ّیچ پبؾد آزضؼ زض ظهبى هقیي زضیبفت ًكَزکٌس.  ًؿجت زازُ قسُ اؾت ٍ آزضؼ زیگطی ضا اهتحبى هی

ّبی پبؾد آزضؼ اظ زؾت ضفتِ خجطاى کٌس. اگط ثبظ ّن ّیچ پبؾد آزضؼ  کٌس تب ثؿتِ زضذَاؾت آزضؼ ضا تکطاض هی

قَز اگط ًتَاى  ثبثت کطزُ اؾت کِ ایي پطٍتکل هرتل هی  [1]پصیطز. ٍایسا اًتربثی ضا هی PIآزضؼ  ٬گطُ ٬زضیبفت ًكس

 ٬ثِ خبی آزضؼ قجکِ اؾتفبزُ قَز CACّبی  ّبی حؿگط ثطای آزضؼ تبذیط ضا هحسٍز کطز. اگط ایي ثطًبهِ زض قجکِ

 .[3]ّبی زضذَاؾت/ پبؾد ثبیس ٍاضز قجکِ قًَس ّب ّیچ اعالفبت هؿیطیبثی ًساضًس ٍ ثؿتِ ؾبیط گطُ

 کٌٌسُ ثب ًَز  کٌٌس. گطُ زضذَاؾت ثِ هؿئلِ ٍاگصاضی آزضؼ ثِ فٌَاى یک هؿئلِ تَافق پطاکٌسُ ًگبُ هی [3]ًعاضقی ٍ پطاـ

 گَیٌس. ضا آغبظگط هی کٌس کِ آى هدبٍض کِ آزضؼ زاضز توبؼ حبنل هی

خسیس ضا  گعیٌٌس. ؾپؽ آزضؼ کٌس ٍ یک آزضؼ اؾتفبزُ ًكسُ ضا ثط هی ّبی هقلَم ضا حفؼ هی گط یک فْطؾت اظ آزضؼ آغبظ   

 .[4]کٌس ّب ضا خوـ هی زّس ٍ پبؾد ّبی قجکِ  هی ثِ توبم گطُ

زض فْطؾت هحلی آزضؼ ضا زض فْطؾت یب  ٬زٌّس. اگط گطُ ّبی کبًسیس قطاض هی ایي آزضؼ ضا زض فْطؾت آزضؼ ٬ّب توبم گطُ   

ّب ثب یک ثؿتِ  زّس. اگط توبم گطُ نَضت ثب یک ثؿتِ قجَل پبؾد هی زض غیط ایي ٬زّس ثب یک ثؿتِ ضز خَاة هی ٬آى ثیبثٌس

کٌس کِ ایي  ّبی زیگط ضا هغلـ هی زّس ٍ توبم گطُ کٌٌسُ ًؿجت هی آزضؼ ضا ثِ زضذَاؾت ٬آغبظ کٌٌسُ ٬قجَل پبؾد زٌّس

 کٌس. گعیٌس ٍ زٍثبضُ اهتحبى هی آغبظکٌٌسُ آزضؼ زیگطی ضا ثطهی ٬ایي نَضت ٍاگصاضی زائوی  اؾت زض غیط

ّبی هؿتقل قسُ ٍ قطایظ فضبی ثبفط هققَل  ای اؾت ٍ ّعیٌِ اضبفی ظیبزی اظ ًؾط ثؿتِ ایي ضٍـ قجیِ پطٍتکل زٍ هطحلِ    

 کٌس. ؾین ایدبز هی ّبی حؿگط ثی زض قجکِ
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 ِّبی  ثطای آزضؼ ای یک الگَضیتن ذَز پیکطثٌسی آزضؼ هطتجIPv6  ثب ّسفMANETs ثطذی [5]هب اضائِ قسُ اؾت .

ّبی پیكطٍ  ثیي گطُ DADکٌٌس. یک  ا ثِ عَض تهبزفی اًتربة هیض IPقًَس ٍ یک  ّبی پیكطٍ هی ّب زض قجکِ گطُ گطُ

. [6]گیطًس پیكطٍ ذَز هی DIّبی ذَز ضا اظ  آزضؼ ٬ّب ّب ضا تقییي کٌس. ؾبیطگطDIُفطز ثَزى  قَز تب هٌحهط ثِ اخطا هی

هب ضا ثِ حس پبییي ثبض اضبفی اضتجبعی ٍ پیچیسگی ٬[3]ای ثِ هؿئلِ اخوبؿ پطاکٌسُ تطخوِ قَز ایٌک قطط اًحهبض قجکِ

 ضؾبًس. ایي هؿئلِ ٍاگصاضی هی

 ٬فقبل اؾتفبزُ قَز یک پطٍتکل هؿیطیبثی پیف ٬قَز. اگط ّعیٌِ اضتجبعی اظ عطیق آظهبیف ٍاگصاضی آزضؼ پطزاذت هی    

ّبی تکطاضی اعالؿ زازُ  ٍ ٍخَز گطُگصاضًس  ای زاضًس کِ ثِ ؾطفت ثِ هكبٍضُ هی ّبی اؾتفبزُ قسُ ّب خساٍل آزضؼ گطُ

ّبی پیف فقبل اؾت ثِ ٍاؾغِ  ّبی حؿگط فطاگیطتط اظ  پطٍتکل ّبی هؿیطیبثی زضذَاؾتی زض قجکِ پطٍتکل ٬قَز. ٍلی هی

 .[5]ّعیٌِ اضبفی کِ زاضًس

 

 ٍاگذاری پزاکٌذُ آدرس هٌحصز بِ فزد هحلی -1-4

ّب ًؿجت  هٌحهط ثِ فطز هحلی ضا ثِ گطُ CACّبی  کٌٌس کِ آزضؼ پطٍتکلی اضائِ هی [7]قَضگطظ ٍ ّوکبضاًف

ّبی  ثیت ٬کٌس زض ایي حبلت کٌس کِ زض آى یک گطُ فقظ ثب هدبٍضاى ذَز ضاثغِ ثطقطاض هی زّس. اظ پطٍتکل هحلی اؾتفبزُ هی هی

اگط اًساظُ ثبض  ٬تَاًس ظیبز ثبقس سُ آزضؼ هیّبی شذیطُ ق کوتطی ثطای ًوبیف آزضؼ الظم اؾت. کبّف اًطغی ثِ ٍاؾغِ ثیت

 زازُ ٍ اًساظُ آزضؼ یکی ثبقس.

تط ثیف  ّبی پبییي آزضؼ ٬[8]تَاى چٌس ثبض اظ یک آزضؼ اؾتفبزُ کطز. ثب ایي ضٍـ هی ٬ّبی هحلی ثب اؾتفبزُ اظ آزضؼ 

 قَز.  قًَس ٍ تکطاض ّط آزضؼ زضقجکِ ًبهٌؾن هی ّبی  ثبالتط اؾتفبزُ هی اظ آزضؼ

ّبی کن  قًَس ٍلی کسّبی عَالًی ثِ گطُ ّبی تکطاضی ًؿجت زازُ هی کسّبی کَتبُ ثِ آزضؼ ٬ّب ّبفوي زض کسگصاضی

تطیي عَل ٍاغُ کس توبم کسّب  ثْیٌِ اؾت یقٌی کَتبُ [9]ّبفويّبی  کسگصاضی ٬قًَس. ثطاؾبؼ ایي قضیِ تکطاضتط ًؿجت زازُ هی

 ثبقس.  زّس ٍ زض یک ثیتی آًتطٍپی تَظیـ هصکَض هی ضا هی

 

 الگَریتن ٍاگذاری آدرس -1-5

ضا  Bیک گطُ زیگط Aتهبالت خبیی ّؿتٌس کِ گطُ ایي ا ٬[7]ٍاگصاضی ثبیس اتهبالت ًبهتقبضى ضا ثِ حؿبة آٍضزالگَضیتن 

 قٌَز اهب ًِ ثبلقکؽ. هی

 ٬ذَز ضا اظ اخطای قجلی پطٍتکل کكف هدبٍضت ٬ّبی زٍ هؿیطی ٍ زضٍى هحسٍز قَز کِ ّط گطُ اظ قجل ّوؿبیِ فطو هی 

 زاًس. هی
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 [.7ٍضعیت هثال بزای تخصیص آدرس با ّوسایگاى دٍ جْتِ، ٍرٍدی ٍ خزٍجی] -4-7شکل 

 

 ٬عَض تَاًٌس قٌیسُ قًَس اهب ًِ ثبلقکؽ. ّویي هی Aّوؿبیِ ای اؾت کِ اضؾبالت  A٬یک ّوؿبیِ زض هحسٍزُ گطُ 

 ٬ضا زض ًؾط ثگیطیس 4-۲کٌس ٍ ًِ ثبلقکؽ. ٍضقیت قکل  ضا زضیبفت هی Aای اؾت کِ اضؾبالت  گطُ Aهدبٍض ذبضج اظ  هحسٍزُ 

 آزضؼ ثسّین.  A  ٍBّبی  ذَاّین ثِ گطُ هی

 ظیط ٍخَز زاضًس:قطایظ 

  ُگطA ٍB گیطًس. ّبی هتفبٍتی هی آزضؼ 

  ُآزضؼ گطA ُّبی ثب آزضؼ گطW, X, Y  ٍZ ُتَاًٌس ثؿتِ ّب ضا ثِ  ّب هی تفبٍت زاضًس چَى توبم ایي گطB 

 ثفطؾتٌس.

 آزضؼ ٬ثب تقبضىB ّبی  ثبیس ثب آزضؼE, F, G, ٍ H. .هتفبٍت ثبقس 

 ّبی  آیب آزضؼB  ٍC  ِّب اظ گطُ  توبم ثؿتِ ٬ثبقٌسهتفبٍتٌس؟ اگط هكبثA  ُثِ گطB   ِّن ثِ ٍؾیلC  زضیبفت

 قًَس. هی

ّبی هدبٍضاى  کبهال تک خْتی ثبقس  ٍ اگط هحسٍزیت زیگطی هغطح قَز کِ ّط ًَز فقظ ثؿتA  ٍ Cِاگط اتهبل ثیي 

 W, Xًس آزضؼ قجیِ تَا هی A ٍ B ٬ثگیطز. زض ایي حبلت Bآزضؼ زیگطی ثدع  Cالظم ًیؿت  ٬کٌس زٍ خْتی ضا زضیبفت هی

 Bکِ ًَز  ّبی هتفبٍتی زاقتِ ثبقٌس تب ٍقتی آزضؼ W, Xپصیطز. الظم ًیؿت  ّبی آًْب ضا ًوی ثؿتِ Bچَى  ٬[8]زاقتِ ثبقٌس

ّب فقظ ثب هدبٍضاى زٍ خْتی ضاثغِ ثطقطاض  تَاى ثِ نَضت ظیط ذالنِ کطز ثب ایي فطو کِ گطُ هس ًؾط اؾت. قطایظ ضا هی

آزضؼ ّط ّوؿبیِ  ٬ّبی هتوبیعی زاقتِ ثبقٌس. ثقالٍُ بیس آزضؼّبی زٍخْتی ث توبم ّوؿبیِ A٬پؽ ثطای ّط ًَز  ٬کٌٌس هی

زضٍى ثبًس ٍ ذبضج  ٬ثٌسی اتهبالت ثِ اًَاؿ زٍخْتی ّبی زٍ خْتی هتفبٍت ثبقس. زؾتِ زضٍى هحسٍزُ ثبیس ثب آزضؼ توبم ّوؿبیِ

 اظ ثبًس حبنل اظ پطٍتکل کكف هدبٍضت اؾت.

 

 

 اًتخاب ٍ ًوایش آدرس -1-6

تَاًس آزضؼ ذَزـ ضا زاقتِ ثبقس. ثِ خبی اًتربة یک آزضؼ  هی ٬الگَضیتن ٍاگصاضی ضا اخطا کٌس ثب هَفقیت Aاگط گطُ 

 گعیٌس. تطیي آزضؼ ثقسی ثسٍى تٌف ضا ثط هی پبییي A ٬تهبزفی

قًَس ٍ زض قجکِ  تط تطخیح زازُ هی تط ضاحت ّبی پبییي آزضؼ ٬حطیهبًِ اؾت. ثب ایي ضٍـ ٬اًتربة آزضؼ ٬اظ ایي لحبػ 

ثِ تَظیـ  [8]ای زاضًس. قبضگطظ ٍ ّوکبضاًف زٌّس. ثطایي اؾبؼ تکطاض ثیكتطی زاضًس ٍ تَظیـ آزضؼ غیط یک پبضچِ ضخ هیثیكتط 

ّبی یک  تقساز ّوؿبیِ ٬. تطاکن گط2ُپطزاظًس آزضؼ ثب عطح اذتهبل حطیهبًِ ثطای تَظیـ گطُ یکپبضچِ ثب تطاکن گطُ هتفبٍت هی

ایي  ٬تط ّبی پبییي ثطای تطاکن ٬[ اظ ؾَی زیگط8قَز اگط تطاکن افعایف یبثس] گطُ اؾت. تَظیـ آزضؼ ثب تَظیـ یکپبضچِ ّوگطا هی

 آهسُ اؾت.5-7تط زاضز. زض ایي قکل ّبی پبییي ذَز ضا زض آزضؼ اکثط ٍظى ٬تَظیـ

                                                           
2 است. تًضیح دادٌ شذٌ 3-2-13طًر خالصٍ در بخش  کٍ بٍ ٬ایه سريیس مربًط بٍ یک فرایىذ وقطٍ پًاسًن است ٬با مشخصات فىی -  
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ّبی الظم ثطای تَنیف  ایي ًَؿ ٍاگصاضی آزضؼ اًحطافی ٍ ًبهٌؾن ثِ زلیل ظیط هفیس اؾت. هیبًگیي حساقل تقساز ثیت

قَز. تَظیـ  اضائِ هی X[9] هتغیط تهبزفی H(X)زؾتبٍضز یک آظهبیف تهبزفی ثب زاهٌِ هحسٍز ٍ هدعا اظ تطظیق آًتطٍپی 

ّب ًیبظ زاضز. عطح کسگصاضی ثْیٌِ ثطای هتغیطّبی  یکپبضچِ حساکثط آًتطٍپی ضا زاضز ثٌبثطایي ثِ عَض هیبًگیي ثِ اکثط ثیت

 ثبقس. H(Xّب زض یک ثیتی آًتطٍپی) گیي تقساز ثیتثطًبهِ کسگصاضی ّبفوي اؾت کِ قطط آى ایي اؾت کِ هیبً ٬تهبزفی

الگَضیتن ّبفوي یک کتبة ضهع  ٬ضا ثب ثطًبهِ اذتهبل حطیهبًِ تقییي کٌین CACّبی  اگط تَظیـ آزضؼ ًؿجی آزضؼ

ّبی حؿگط  کٌس. ایي کتبة ضهع اظ قجل ثطای گطُ اضائِ هی CACّبی  ثْیٌِ ثطای ترهیم لغبت ضهع ثب عَل هتغیط ثطای آزضؼ

گیطًسُ  ٬. ثطای ایي کبض3کٌس تقسازی ثیت شذیطُ هی ٬ّب کٌس لغبت ضهعی ٍاضز ثؿتِ ٬ای کِ ثِ خبی آزضؼ قَز. گطُ قییي هیت

کسّبی ّبفوي پیكًَس  ٬ّبی ثبقیوبًسُ ضا پیسا کٌس. ذَقجرتبًِ ّب ضا قٌبؾبیی کٌس ٍ ثؿتِ ثبیس تالـ ثیكتطی کٌس تب آزضؼ

 . قًَس ًساضًس ٍ ثِ ضاحتی ضهعگكبیی هی

یک  ٬یک گطُ ٬آهسُ اؾت. فطو کٌیس 6-7الظم  اؾت کوی تغییط ثِ ٍخَز آیس کِ زض قکل  ٬پؽ اظ ایدبز کتبة کس

ثیت اؾت. کتبة ضهع هوکي اؾت حبٍی چٌسیي ٍاغُ ضهع ثب  Mتطیي آزضؼ زّس ٍ ٍاغُ کس ثطای پبییي آزضؼ ضا اذتهبل هی

 قَز. ثِ عَض تهبزفی اًتربة هی Mٍاغُ ضهع پٌْبی  Mی اظ یک ٬تطیي آزضؼ ٍؾقت هكبثِ ثبقس ٍ ثِ خبی اًتربة کَتبُ

 
باس تَلیذ  λرا تحت الگَریتن حزیصاًِ بزای تزاکن گزُ ّای هختلف  MACّای  فزکاًس ًسبی اس آدرس -5-7شکل

 .ACMشذُ با اجاسُ اس 

                                                           
3 وًیسی تًسط آوتريپی وسبی یا  زیع متفايت باشىذ چگًوٍ است؟ از دست دادن عملکرد بروامٍَای ياقعی از فرض تً اگر تًزیع آدرس - Kullback–Leibler از راٌ دير  

است. ريد دادٌ شذٌ بیه فرض ي تًزیع دادٌ اوتظار می  
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تن حزیصاًِ را تحت الگَری MACّای  اٍلیي عوق در هقابل تخصیص هبتٌی بز طیف ٍسیعی اس آدرس -6-7شکل

 IEEEاست. تکثیز با اجاسُ اس  تغییز یافتِ

ّب ٍ  آهسُ اؾت. اًتربة هجتٌی ثط زاهٌِ ثبفث کبّف احتوبل ثطذَضز آزضؼ 6-7تکطاض ًؿجی ایي آزضؼ زض قکل 

 [.7هی قَز]  CONFLICTّبی   زضًتیدِ کبّف تقساز پیغبم

 MRAonoAtCکٌس ٍ  کبض هی kb/s2.4زض [ ک8ِاؾت] RFؾرت افعاض گطُ فطضی حبٍی یک گیطًسُ هًََایتکی  

هدبٍض زض ّطگطُ قطاض  λ  =10 گطُگطُ ثِ عَض یکپبضچِ زض یک ًبحیِ هؿتغیلی ثب تطاکن  = N 500 ٍ هگبّطتع 151پطزاظًسُ 

 گیطًس.  هی

 
خطَط پز ًشاى دٌّذُ طزح با ) هختلف گزُ λدر شبکِ بزای تزاکن  N اًذاسُ آدرس هقابل تعذاد گزُ -۷-۷شکل

 .IEEE تکثیز با اجاسُ اس(. بیي خطَط طزح با طَل ثابتهتغیز،  طَل
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 ثبقس. زؾتَضالقول پطزاظقگط ثِ عَض هیبًگیي هی 50ّب هؿتلعم  ثبض اضبفی ثطای ضهعگكبیی آزضؼ

اٍلی قَز.  هتغیط ثب زٍ عطح زیگط هقبیؿِ هی -زؾتَضالقول زاضز. عطح عَل 121 حسٍز ثِ هطثَط ثیت یک اًتقبل زاًب، -ٍ  اًطغی

کٌس. زٍهی اظ  ای ثب ًوبیف آزضؾی ثِ حساقل عَل  اؾتفبزُ هی ای اظ پیف هٌتهت قسُ ّبی هٌحهط ثِ فطز قجکِ اظ آزضؼ

حساقل تقساز ثیت  ٬زّس کِ اؾوأ کٌس اهب آزضؼ ضا ثب یک تقساز ثیت ثبثت ًوبیف هی ّویي پطٍتکل اذتهبل آزضؼ اؾتفبزُ هی

 ًتبیح ظیط ضا اضایِ کطز: ٬کِ اؾت. ایي تحقیقالظم ثطای ًوبیف ثبالتطیي آزضؼ زض قج

 ِای ثب اًساظُ  ثطای قجکNهٌحٌی  ٬تطیي هیبًگیي اًساظُ آزضؼ ضا زاضز. ثطای هقبیؿِ پبییي ٬هتغیط -عطح ضهعگصاضی عَل ٬

 فطز قجکِ اؾت. ّبی هٌحهط ثِ ّبی الظم ثطای آزضؼ ذبکؿتطی ضٍقي ًكبى زٌّسُ تقساز ثیت

 قَز اگط اًساظُ قجکِ  ّبی عَل هتغیط ٍ عَل ثبثت ثب یک هقساض ثبثت ّوگطا هی ی عطحهیبًگیي اًساظُ آزضؼ ثطاN 

 ّب ًساضز. هیبًگیي اًساظُ آزضؼ تحت تبثیط تطاکن گطُ اؾت ٍ ضثغی ثِ تقساز گطُ ٬افعایف یبثس. ثٌبثطایي

 قَز ٍ ثبض  تِ زازُ هیهتغیط چٌس خیي ثؿ -زّی کوتط ثب عطح عَل ثبثت ّبی آزضؼ اًطغی شذیطُ قسُ ثب زاقتي ثیت

ّب یک اٍلَیت زازُ  کبّس. ًقغِ هطخـ ایي اؾت کِ عطف زض ایي حبلت ثِ آزضؼ اضبفی پطٍتکل ٍاگصاضی آزضؼ ضا هی

 ضٍز. ثیتی ثکبض هی 14قَز ٍ آزضؼ  هی

ت ّبی عَل ثبث هتغیط ثط آزضؼ -ّبی عَل هیبًگیي اًساضُ آزضؼ ثؿتگی ثِ تٌبؾت تطاکن گطُ زاضز. هعیت کلی آزضؼ

تَاًٌس ثِ عَض زلرَاُ عَالًی قًَس  ّبی ضهع عَل هتغیط هی چَى ٍاغُ ٬پصیطی اًساظُ یب تطاکن قجکِ اؾت افعایف اًقغبف

 ّبی یب یب زٍ پطقی هحسٍز اؾت. تقساز ّوؿبیِ ٬ّبی عَل ثبثت کِ ثطای ٍاغُ زضحبلی

 

 آدرس دّی جغزافیایی ٍ هحتَایی -1-7

زّی  زّی هحتَایی اؾت. زض ایٌدب هرتهبت هکبًی هْن اؾت. ایي آزضؼ زضؼزّی خغطافیبیی هَضز ذَانی اظ آ آزضؼ

زّی  یبثی ثطای کبض ثب آزضؼ ّبی هکبى زاًس. ثٌبثطایي  تکٌیک هحل ذَز ضا ثب تَخِ ثِ هرتهبت تَافقی هی ٬فطو هی کٌس ّط گطُ

 ٬زض پطٍتکل پرف هؿتقین ٬کٌس. ثطای هثبل زّی ثِ هؿیطیبثی کوک هی ایي آزضؼ ٬[11]اًس. اظ ؾَی زیگط خغطافیبیی الظم

 ّب کبّف یبثس. ز قَز ٍ هقساض ثؿتِزاض ایدب کٌس پیكطٍی خْت یبثی کوک هی اعالفبت هکبى

 

 دّی هحتَایی آدرس -1-8

ّبی  کِگصاضی زض قج ای اظ ثطًبهِ ًبم ًوًَِ ٬. قجل اظ ایي ثحث[11]اؾت گصاضی هحتَایی اضائِ قسُ چٌس ؾیؿتن ًبم 

 کٌین. ؾین اضائِ هی حؿگط ثی

قَز.  زّی هحتَای  ثب هؿیطیبثی ثرف هؿتقین تلفیق هی آزضؼ ٬(: زض ایي ضٍـ[12])هکبًیعم ًبهگصاضی ؾغح پبییي 2-7هثبل

کٌس. ایي پیغبم زض  کٌس. ایي پیغبم زضذَاؾت هٌتكط هی یک پیغبم زضذَاؾت هٌتكط هی ٬یک گطُ ؾیٌک ٬ثرف هؿتقین زض

 ًبهٌس. ّبی هٌجـ هی کٌٌس ضا گطُ ّبی کِ زازُ حؿگط هغبثق ثب زضذَاؾت تَلیس هی قَز. گطُ قجکِ پرف هی
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 ٬زٍز. گطُ هیبًی ی هیبًی ثِ ؾوت ؾیٌک هیّب اظ گطُ ٬قَز کِ یک ثؿتِ زازُ کِ اظ عطیق گطُ هٌجـ تَلیس هی

گطُ هیبًی ثِ زًجبل  ٬کٌس. ثب زضیبفت ثؿتِ زازُ زضذَاؾت ضا زض عَل هدبٍضاى خطیبى ضٍ ثِ ثبال زض حبفؾِ زضذَاؾت شذیطُ هی

 ّب ضا تغجق زازُ ٍ ثؿتِ زازُ ضا ثِ ّوؿبیِ هطثَط ثفطؾتس.  گطزز تب زازُ حبفؾِ هی

ّب اظ قجل  زاضًس. هدوَفِ ٍیػگی (AVO)ؾتی یک هدوَفِ تبپل فولیبت اضظـ ٍیػگیّط ثؿتِ حبٍی زازُ ٍ زضذَا

 ISآهسُ اؾت. اپطاتَض  ۲-1. اپطاتَضّب  ٍ هقبًی آًْب زض خسٍل4قٌبؾس اًس ٍ ّط ٍیػگی یک کلیس زاضز ٍ ًَؿ زازُ ضا هی تقطیف قسُ

ذَاًٌس.  ضا اپطاتَض ٍاققی ّن هی ISقَز؛  ایدبز هی اضظـ هقلَهی زاضز ٍ اظ عطیق هٌجـ زازُ ٬کٌس کِ ٍیػگی هتٌبؽط هكرم هی

ّبی هیبًی اظ فولیبتی ثِ ًبم تغجق یک  ضٍز. گطُ ّب ثِ کبض هی ًبهٌس ٍ ثطای تكریم زضذَاؾت ؾبیط اپطاتَضّب ضا اپطاتَض ضؾوی هی

ّبی ضؾوی  ی توبم ٍیػگیگطُ هیبً ٬ثطای یک زضذَاؾت ٬کٌس. انَال ؾَیِ ثطای تغجق زضذَاؾت ثؿتِ زازُ زضیبفتی اؾتفبز هی

 ضا ثطضؾی هی کٌس اظ خولِ:

i.ثؿتِ زازُ حساقل یک ٍیػگی زاضز ) 

iiکٌس. (ا اضظـ ٍاققی ٍیػگی ثؿتِ زازُ ثب اپطاتَض ضؾوی هغبثقت هی 

 

 

 

 [12]اپزاتَرّا ای اس هجوَعِ  1-7جذٍل

 
 

زاضز کِ ذَز ضا  (AVO)بپل قبهل حؿگط زهب. ّط حؿگط یک هدوَفِ ت ٬فطو کٌیس اًَاؿ هرتلف حؿگط ضا زاضین

ّبی  زّس کِ ذَز تَنیفی حؿگط ثب ٍیػگی ثطضؾی یک ؾَیِ ًكبى هی ٬کٌس. اگط پیبم زضذَاؾت  ثِ حؿگط زهب ثطؾس تَنیف هی

کٌس ٍقتی ضٍیساز  ای تَلیس هی ّبی زازُ کٌس ٍ پیبم حؿگط قطٍؿ ثِ هكبّسُ هحیظ ذَز هی ٬زضذَاؾت تغجق زاضز. ثط ایي اؾبؼ

                                                           
4 بیت ویاز باشذ.بایذ کًتاٌ باشذ کٍ ممکه است بٍ کاَش تعذاد  AVA ومایىذگی از تمام اجسای تاپل ٬َای حسگر برای شبکٍ  -  
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 ٬ثبقٌس. ثِ عَض کلی ثٌسی فقظ هثبل هی ّبی هَضز اؾتفبزُ اظ فْطؾت زّس. ثبیس گفتِ قَز کِ هدوَفِ ٍیػگی هیزضذَاؾت ضخ 

 ٍؾیـ ثَزى آى اؾت. ٬گصاضی ّبی هْن ّط ثؿتِ ًبم ّب ٍ اضظـ آًْب ثؿتگی ثِ کبضثطز زاضز. یکی اظ ٍیػگی ٍیػگی

 

 

 دّی جغزافیایی آدرس -1-9

ذَاٌّس ثلکِ ثطاؾبؼ هحل  ّبی کِ هی ّبی ذَز ضا ًِ تٌْب ثط حؿت ًَؿ ٍ ٍاحس زازُ تزضذَاؾ ٬ثطای کبضثطاى ثْتط اؾت

ذَاٌّس ثِ عَض هدعا ّط  کبضثطاى ًوی ٬ّبی هحتَایی آزضؼ ٬ثِ قجکِ ؾٌؿَض ثفطؾتس. ثطایي اؾبؼ هثل ٬ّب یب هَققیت هٌكأ زازُ

ًبحیِ ضا هكرم کٌٌس ٍ ثِ قجکِ اخبظُ زٌّس چک زٌّس یک  گطُ هتقلق ثِ ًبحیِ هَضز ًؾط ضا قٌبؾبیی کٌٌس اهب تطخیح هی

تَاى ثِ  ّبی هؿیطیبثی خغطافیبیی ضا هی ثطًبهِ ٬اگط هحل گطُ حؿگط هقلَم ثبقس ٬کٌس کِ کسام حؿگطّب هتٌبؾت ّؿتٌس. ثقالٍُ

 ّبی هتفبٍتی ثطای قٌبؾبیی یک ًبحیِ ٍخَز زاضز.  کبض گطفت ضٍـ

 قٌبؾبیی یک ًقغِ.

 ثِ ٍؾیلِ ققبؿ ٍ ًقغِ هطکعی. قٌبؾبیی یک زایطُ یب کطُ

 قٌبؾبیی یک چٌسضلقی)زٍ ثقسی( یب یک پلی تپ)ؾِ ثقسی( ثب فْطؾتی اظ ًقبط.

[ خغطافیبیی ایي اؾت کِ حؿگط ثطضؾی کٌس آیب هَققیت آى زض ًبحیِ هفطٍو اؾت یب ذیط. ایي 13زّی] قطط آزضؼ

ًؾط ثکبض ضٍز. ایي ًَؿ تؿت  یک کبض اؾتبًساضز زض ٌّسؾِ  تَاًس پیچیسُ ثبقس اگط چٌسضلقی ثطای قٌبؾبیی ًبحیِ هَضز تؿت هی

ّبی زازُ ثیكتطی ثطای  تط ّن ایي فیت ضا زاضز کِ ًقبط ثیكتط ٍ زض ًتیدِ ثیت ّبی پیچیسُ هحبؾجبتی اؾت. ثکبضگیطی قکل

 قٌبؾبیی آًْب الظم اؾت.

 

 

 ًتیجِ گیزی-1-11

ّبی  ثطای هثبل آزضؼ ٬گصاضی هتفبٍتی ٍخَز زاضز مؾغَح آزضؼ ٍ ًب ٬ّبی حؿگط ای اظ خولِ قجکِ زض ّط قجکِ

CAC  آزضؼ .CAC ُّب زض یک قجکِ چٌسپطؾكی  الیِ قجکِ ثطای قٌبؾبیی هدبٍضاى ٍ آزضؼ الیِ قجکِ ثطای قٌبؾبیی گط

ثبقس.  ّب هی زّی زض قجکِ حؿگط ثبض اضبفی ٍ ههطف اًطغی ایي ثطًبهِ گصاضی ٍ آزضؼ ضٍز. هَضَؿ هْن زض هَضز ًبم ثِ کبض هی

ّبی اذتهبل ظزایی یب ثب العام چٌس پطٍتکل  ثب اخطای ٍاگصاضی آزضؼ ٍ پطٍتکل ٬اًطغی ثب ًوبیف آزضؼ ًبکبضآهس ٬ثطای هثبل

 ضٍز. ّسض هی ٬تدعیِ آزضؼ/ پیًَس

 ٬تَاًٌس ثب اختٌبة اظ قٌیسى هتطاکن هی CACّبی  قطاض زاضًس کِ زض پطٍتکل CACّبی  آزضؼ ٬تطیي ؾغح زض پبییي

ّبی زازُ ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ ثب اضبفی ظیبزی ایدبز  ثبیس زض توبم ثؿتِ ٬قطط ثگصاضز CACشذیطُ کٌس. اگط پطٍتکل اًطغی 

ّبی  ّویكِ زض پطٍتکل CACّبی  آزضؼ ٬ای ّبی هک ثطًبهِ ٍیػُ اگط زازُ کبضثطی کن ثبقس. ثطذالف پطٍتکل کٌس ثِ هی

CAC ّبی ظیبزی زاقتِ ثبقس. اًٌس زضیبفت کٌٌسُتَ اًس چَى یک ثؿتِ هٌتقل قسُ هی هتطاکن الظم 
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فطز ًیبظ ثِ یک  ّبی هحلی هٌحهط ثِ آزضؼ ٬ضاثغِ کلی ثیي قطایظ اًحهبض  ٍ اًساظُ آزضؼ ٍخَز زاضز. اظ ؾَی زیگط 

ّبی هحلی ثِ ؾطفت  شذبیط حبنل اظ آزضؼ ٬ؾبکي ثبقٌس ٬ّبی حؿگط اگط  اکثط گطُ ٬پطٍتکل ٍاگصاضی آزضؼ زاضًس. ٍلی

 قًَس. ههطف هی

ثبقس. چَى  ؾین فولی ًوی ّبی حؿگط ثی ّبی ٍاگصاضی آزضؼ ثب قطایظ هحسٍزتط ثِ خبی اًحهبض هحلی زض قجکِ اخطای پطٍتکل

فطز هحلی ثؿتگی ثِ تطاکن  ّبی هٌحهط ثِ اًساظُ ًوبیف آزضؼ ٬هؿئلِ تَظیـ ثبیس حل قَز. کِ ثب اضبفی ظیبزی زاضز. ثقالٍُ

ّبی هٌحهط  اّویت ًساضز. آزضؼ ٬ای فطز گؿتطُ قجکِ ّبی هٌحهط ثِ ی قجکِ. ایي ثطای آزضؼّب قجکِ زاضز ًِ ثِ تقساز گطُ

 ٬ؾین ّبی حؿگط ثی ّب ضا ثیبثٌس. زض قجکِ ّبی هؿیطیبثی قسهی الظهٌس تب گطُ ای ثطای پطٍتکل فطز ؾطاؾطی یب قجکِ ثِ

هؿیطیبثی ٍ تَاًبیی ثطای پطزاظـ زضٍى قجکِ  ّبی هحتَایی ثب تلفیق آزضؼ ٬زّی هحتَایی ضٍـ خبلجی اؾت. هعیت آى آزضؼ

 اؾت.
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