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 چکیذه

ر٘ح ا٘تمبَ ٚ پٟٙبی ثب٘س زر ضجىٝ ٞبی ثی سیٓ ٘بٍٕٖٞٛ زر ٔؼٕبری ٞبی زٚ ثؼسی ، سٝ ثؼسی ٔتفبٚت ٔی ثبضس . ٞزلغؼٝ 

ٚپیبْ را ثٝ  را  ا٘تربة  APیه   MDوٙس ٚ ٔتؼبلجبً یه ( را  ثز ٔجٙبی ٘یبس ا٘تربة ٔیAP(   فمظ زستزسی )MDٕٞزاٜ ) 

MD  تبذیز ثستٝ ،  ثٝ ػٙٛاٖ  ٔؼیبری ثزای ا٘ساسٜ ٌیزی  ضٛز.ٞب ٔربثزٜ ٔی ٕ٘بیس.  ایٗ أز ٔٙدز ثٝ ٔطىالت تٛاسٖ ثبر ٔی

( TALBسٝ  ثؼسی ) ٌیزز. ثزای  ٔمبیسٝ  ایٗ  ٔؼیبر ٞب ،  یه  اٍِٛریتٓ  تٛاسٖ ثبرٔبیحتبج ایٗ ٔٛارز،  ٔٛرز استفبزٜ  لزار ٔی

ٞب ٚ  MDٜ وٝ ثز ٔجٙبی ٔفْٟٛ وٙتزَ تدٕؼی ٚ تٙفس سِّٛی ٔی ثبضس.  ثب تغییز پبرأتز ٞبی تزافیه ، تؼساز پیطٟٙبز ضس

ٞب را ٚ ذزٚخی زٞس وٝ ٔؼیبر تبذیز، تٛاسٖ ثبرضٛ٘س .  ٘تبیح ضجیٝ سبسی ٘طبٖ ٔیٞب ثٝ ٔمسار ٔؼیٙی فزؼ ٔیAPپٟٙبی ثب٘س 

 زٞس.ثٟجٛز ٔی

 ی، ٔسیزیت تدٕؼیتٛاسٖ ثبر، وٙتزَ پذیزض: کلیذیکلوات 
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 هقذهه : 

-زر ایٗ وبر ٔٛرز استفبزٜ لزار ٔی  APS( ٚ BSS( وٝ ثزای ٘طبٖ زازٖ ٞز زٚی ایستٍبٜ ٔجٙب )APSی چٙس ٌب٘ٝ )٘مبط زستزس

. ضجىٝ ٞبی ثی   [3]ٌیز٘س . ثزای تطىیُ یه سزٚیس تٛسؼٝ یبفتٝ تزویت ضسٜ ٚ سزٚیس ٔٛثبیُ پیٛستٝ را فزاٞٓ ٔی سبس٘س 

ٞب زر ثیٗ ضجىٝ  MDزػت حزوت زر ر٘ح سیٍٙبَ وٝ ثبػث ٔی ضٛز سیٓ ٔرتّفی زارای ٚیژٌی ٞبی وٝ ضبُٔ ٘زخ زازٜ ، س

ٞبی ثی سیٓ ٔرتّف سٛیچ وٙس . ثزای ٔثبَ ، وبرثزاٖ ثبیس اس عزیك ضجىٝ ٞبی ٔٛثبیُ ثب ر٘ح ثشري ثٝ ایٙتز٘ت زستزسی پیسا 

ٕ٘ی  WIFIبَ ٔی یبثٙس ( سٔب٘ی وٝ آٟ٘ب اس عزیك سیٓ ٞبی سزػت ثبال ا٘تم 3G OR 4Gوٙٙس ) اس عزیك سٝ یب چٟبرٔیٗ ٘سُ 

ٞب ثٛسیّٝ یه پیبْ تدٕؼی وٝ تٛسظ  APSتٛاسٖ ثبر زر ثیٗ  ]6ٚ1-4 [تٛا٘س وبرثزاٖ ٔتحزن ثب سزػت ثبال را سبپٛرت وٙس

APS   ٝثMD ٖثزای پٛضب٘سٖ یب ٘پٛضب٘س ( َٞب فزستبزٜ ٔی ضٛ٘س ٚ ضست سیٍٙبMD  .وٙتزَ ٔی ضٛز ) ٞب 

. ایٗ ] 8ٚ7 [( ٚاثستٝ ٔی ثبضسRSSIثٝ ضست سیٍٙبَ زر یبفتی ا٘تطبری )  APثٝ یه   MD، اتػبَ  MDزر یه اتػبَ 

  ٞب تغییز زٞٙس .   MDٞب اخبسٜ ٔی زٞس وٝ ضست تٛاٖ را ثزای وٙتزَ تؼساز APٚیژٌی ثٝ 

 9ٚ7-13 [ٔی ثبضس APٞبی ثٝ وبر ٌزفتٝ ضسٜ، ٔؼیبر ا٘ساسٜ ٌیزی سغح تٛاسٖ ثز ٔجٙبی ثبر تزافیه ٞز   APٔؼیبر تزافیه 

. ثب ایٗ ٚخٛز زازٜ ]11[ٔؼیبر ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ، ٔؼیبر ا٘ساسٜ ٌیزی تٛاسٖ ثز ٔجٙبی ٘سجت تزافیه ثز پٟٙبی ثب٘س ٔی ثبضس]

ثب پٟٙبی ثب٘س پبییٗ ٚ تبذیز ا٘تمبَ ٔی   APا٘تمبِی ثب یه تٛاٖ ا٘تمبِی ٘یبسٞبی وبرثزاٖ را ثز آٚرزٜ ٕ٘ی وٙس . سیزا ٔٙدز ثٝ یه 

یزات پٟٙبی ثب٘س تغییز ٔی وٙس . ػالٜٚ ثز ایٗ ، تبذیز غف ، ثز وبرآیی سیستٓ تبثیز ٌذاضتٝ ٚ ثبیس ثٝ حسبة ضٛز.. تبذیز ثب تغی

 آیس . ثٙبثز ایٗ تبذیز ثزای ٔمبیسٝ وبرآیی زر ٍٞٙبْ استفبزٜ اس ایٗ ٔؼیبر ٞب ٘طبٖ زازٜ ٔی ضٛز.

س ثٝ ٘ٛع خسیسی اس تٛاسٖ ثبر زار٘س . یه سَّٛ ثب ا٘ساسٜ ضجىٝ ٞبی ٘بٍٕٖٞٛ ثی سیٓ ثب ا٘ساسٜ سَّٛ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پٟٙبی ثب٘س ٘یب

ٞب ٔتحزن ثب سزػت ثبال ٔٙبست ٔی ثبضس . ثب ایٗ ٚخٛز سَّٛ ٞبی MDٞب را ٔی پٛضب٘س ٚ ثزای MDثشري ، تؼساز سیبزی اس 

ٞب  APسی تزافیه  است . ٔتٛاسٖ سب  MDسبیش ثشري ٔٙدز ثٝ ٘زخ زازٜ پبییٗ ٔی ضٛ٘س وٝ ٘تیدٝ آٖ پٟٙبی ثب٘س وٓ ثزای ٞز 

 ی ٔٛرز استفبزٜ ٚ ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ٔٙدز ثٝ تبذیزٞبی ا٘تمبَ سیبزی ٔی ضٛز . 

 ٔتٛاسٖ سبسی ثبر تزافیه ثب استفبزٜ اس رٚش تٙفس سِّٛی ثٝ تٟٙبیی زضٛار ٔی ثبضس . 

ثٝ تِٛیس لغؼٝ ٞبی ثزای  . ایٗ وبر ٔٙدز [2]ٞب ٔی ثبضس  APSتٙفس سِّٛی یه رٚش ثزای ٔتٛاسٖ سبسی ثبر تزافیىی زر ثیٗ 

ثزای تٙظیٕبت خب٘جی ثبر زر زستزس  APثبال ٔی ثبضس ِٚی یه   APػسْ پٛضص ٘بحیٝ ٔی ضٛز . ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛر ثبر یه 

( وٝ یه استزاتژی ثزای AMٕ٘ی ثبضس زر ٘تیدٝ زرخٝ ٔتٛاسٖ سبسی وٓ ذٛاٞس ثٛز . ثٙبثزایٗ ٔسیزیت ٔسیزیت تدٕؼی )

 زر ثیٗ تدٕؼی ٞب ثب وٙتزَ اتػبالت چٙس ٌب٘ٝ ٔی ثبضس ثزای تٙظیٓ ٔٛرز استفبزٜ لزار ٔی ٌیزز . اذتػبظ زازٖ ٔٙبثغ تٛاسٖ 

ثزای ارسیبثی تٛاسٖ زر ثیٗ  ]17ٚ16[( FIٞب تمزیجی ٔی ثبضس . یه ضزیت ویفیت ) APزر تٛاسٖ ثبر ، ٔمسار یه ٔؼیبر زر ثیٗ 

AP ی ٞب زر ایٗ ٔمبِٝ ٔٛرز استفبزٜ لزار ٔی ٌیزز . رٚش ٞبAP   ٚ ٔرتّفی ر٘ح تزافیه تٙظیٓ ثبر را ٔحسٚز ٔی وٙس
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ثزای   APاستزاتژی ٞبی ٔرتّفی ثزای تٛاسٖ ٔؼیبر ٞبی ارسیبثی ارایٝ ٔی زٞٙس . سٝ ٘ٛع ٔؼٕبری ضجىٝ ثز ٔجٙبی ٌستزش 

 ٔحیظ ٞبی ٔربثزاتی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ غٛرت سیز تؼزیف ٔی ضٛ٘س .

(A : هعواری تواسى بار یک بعذی 

 APٞب ، ) ضجىٝ ٞبی ثی سیٓ ٔص( زر عَٛ یه ذیبثبٖ یب خبزٜ ، ثبر تزافیىی ٘مغٝ ٔی تٛا٘س ثب استفبزٜ ار  APثزای ٌستزش 

تٙظیٓ   AP3یب  AP1ٔیتئب٘س تزافیه ذٛز را ثٝ   AP2٘طبٖ زازٜ ضسٜ است  1٘شزیه ثٝ ٞٓ ضٛز . ٕٞبٖ عٛر وٝ زر ضىُ 

 ثٝ تٛاسٖ وبٞص ٔی زٞس . ٞب را ثزای رسیسٖ  APٕ٘بیس تب تؼساز ٕٞسبیٝ ٞبی 

B : هعواری تواسى دو بعذی ) 

 2تحت پٛضص لزار ٌیز٘س . ضىُ   APثٝ ثزذی ٘ٛاحی اخبسٜ زٞس تب تٛسؼٝ یه یب چٙس ]18[زر یه ٔحیظ APثزای تٛسؼٝ 

 یه ٔثبَ اس سبذتبر زٚ ثؼسی را ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ زر آٖ ثبر تزافیىی ٔی تٛا٘س زر تٕبْ خٕالت عزح ٌستزش یبثس . 

C: هعواری سه بعذی تواسى بار ) 

ٞب زر ٕٞبٖ ٔحیظ ٕٞپٛضب٘ی زار٘س وٝ وبرثزاٖ ٔی تٛا٘ٙس یىی اس ایٗ سزٚیس ٞب را APزر ٔؼٕبری سٝ ثؼسی ، ا٘ٛاع ٔرتّفی اس 

 APیه ٔثبَ را ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ زر آٖ تٕبْ ٘ٛاحی تٛسظ  3. ضىُ  ]2[(   WLANیب  3G/4Gا٘تربة وٙٙس ) ثزای ٔثبَ 

ٔحسٚزٜ پٛضص پٟٙبی ثب٘س ٚ سزػت تبٔیٗ  AP( . ٞز ٘ٛع اس 3G/4Gزازٜ ضسٜ ا٘س . ) ثزای ٔثبَ ایستٍبٟٞبی پبیٝ ٞب پٛضص 

 ٌٛ٘بٌٛ٘ی زارز . 

 

 (D  انتخاب هبتنی بزMD   

تدٕؼی را ثز ٔجٙبی فبوتٛرٞبیی  AP، زر اثتسا ضست سیٍٙبَ اسىٗ ضسٜ ٚ   AP( اس عزیك MDلجُ اس زرذٛاست سزٚیس )

ٞب ٘مص غیز فؼبِی زر رٚش تٙفس سِّٛی زار٘س .  APسیٍٙبَ ٚ سزػت حزوت ا٘تربة ٔی ٕ٘بیس . ثٙبثزایٗ ، ٘ظیز ضست 

 وٝ زر آٖ ضست سیٍٙبَ ثزای تٛا٘ب سبسی تٛاسٖ ثبر ٚ سز ریش وٕتز وٙتزَ ٔی ضٛز .  ]15ٚ14ٚ7[
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: 2ضىُ                                                                                                                                                

 : ٔؼٕبری ته ثؼسی تٛاسٖ ثبر              1ٔؼٕبری زٚ ثؼسی تٛاسٖ ثبر                                           ضىُ 

 

  

 ثؼسی تٛاسٖ ثبر 3: ٔؼٕبری 3ضىُ

 ( f انتخاب هبتنی بز شبکه 

AP  ٘مص ٟٕٔی زر ٔسیزیت زرذٛاست اسMD . ایفب ٔی وٙس . رٚش ٞبی ٔزثٛط ضبُٔ تٙفس سِّٛی ٚ زٚ رٚش سیز ٔی ثبضس 

 . ایٗ رٚش سٔب٘ی استفبزٜ ٔی ضٛز وٝ ثبر تزافیىی ضجىٝ ثی سیٓ سز ریش ضٛز .  ]19ٚ13[( ACوٙتزَ پذیشضی ) -

اضغبَ ضسٜ ثسیبر ثبال ثبضس استفبزٜ ٔی   APایٗ ٔفْٟٛ ثزای تبٔیٗ زرذٛاست خسیس ٚ تجسیُ آٖ ثٝ ثبر سجه زر سٔب٘ی وٝ ثبر 

 ضٛز . 

ٞب ٚ  AP. یه سزٚر یب وٙتزِز ) یه لغؼٝ ٚیژیٝ وٝ اعالػبت ػٕٛٔی زر ثیٗ  ]21ٚ21[( AMزیت تدٕؼی :  )ٔسی -

MD ٞب زارز ( ِیست تٙظیٕبت را ثزای ٞزAP  . ارسیبثی ٔی وٙسAP  ٝثسٖٚ لغغ ػّٕیبت ا٘تمبَ یه پیبْ پبسد ثMD   ٞبی

 ]21[ٔزثٛط ٔجتٙی ِیست ٔی فزستس وٝ ٘تیدٝ ی آٖ تٛاسٖ ثبر است 

 
 : ٔؼٕبری ضجىٝ سٝ ثؼسی ثب ثبر ٘بٔتٛاس4ٖضىُ 

ٔشایبی رٚش تٙفس سِّٛی ایٗ است وٝ اثؼبز سَّٛ ٞب ثز ٔجٙبی تزافیه ثبر تغییز ٔی ٕ٘بیس . ثب ایٗ ٚخٛز تٙظیٓ ثبر ا٘ؼغبف 

سِّٛی ٔمسْ ثز رٚش وٙتزَ ٔطبروتی ضٛز . تبذیز یه  پذیزی وٕی زارز . ا٘ساسٜ سَّٛ ٔی تٛا٘س ثب استفبزٜ اس رٚش تٙفس

 ٔؼیبروبرایی ضٙبذتٝ ضسٜ ای است وٝ زر ضجىٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثزای ٔسبیُ ٔرتّف ٔٛرز استفبزٜ لزار ٔی ٌیزز . 
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ٞی ضجىٝ ٞبی ثی سیٓ ٘بٍٕٖٞٛ وٝ ٔٙدز ثٝ تزافیه رسرٚ ضسٜ ٚ پٟٙبی ٔرتّفی ٔی ضٛ٘س ٔٛرز ٘ظز ایٗ ٔمبِٝ ٔی ثبضس . ٔؼیبر

ٔتٛاسٖ سبسی ) ٔب٘ٙس تبذیز ثستٝ ( ثزای ضجىٝ ٞبی ثی سیٓ ٘بٍٕٖٞٛ وٝ ٔتؼّك ثٝ ٔؼٕبری ضجىٝ ٞبی سٝ ثؼسی ٔی ثبضٙس ، 

. ػالٜٚ ثز ایٗ اٍِٛریتٓ تٛسؼٝ وٝ ٔی تٛا٘س  ]2[ٔٛرز ارسیبثی لزار ٔی ٌیز٘س 3Gٚ4Gثزای ثزآٚرزٜ سبذتٗ ٘یبسٞبی ضجىٝ ٞبی 

 MD٘ٛع تٛاسٖ ) ٔب٘ٙس ٔمسار  4ٗ ٕ٘بیس پیطٟٙبز ضسٜ ٚ ٔىب٘یشْ تٛاسٖ ثبر ثز ٔجٙبی یه ٔؼٕبری سٝ ثؼسی ضجىٝ را تبٔی

 ا٘تمبَ ٔٛرز ارسیبثی لزار ٔی ٌیز٘س.  QOS، ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ٚ تبذیز ثستٝ ( ٚ ثٝ ٔٙظٛر ثٟجٛز  AP،تزافیه رسرٚ ضسٜ 

 

تٛغیفبت ٔسَ  3٘دبْ ضسٜ ٔی ثبضس . ثرص ٔزٚری ثز ٔغبِؼبت ا 2ٔغبِت ایٗ ٔمبِٝ ثٝ غٛرت سیز تٙظیٓ ٔی ضٛز : ثرص 

ضبُٔ  5خشییبت اٍِٛریتٓ تٛاسٖ ثبر تبذیزی تمزیجی را ٔغزح ٔی وٙس . ٚ زر ٟ٘بیت ثرص  4ضجىٝ را ٔغزح ٔی وٙس . ثرص 

 ٘تیدٝ ٌیزی ذٛاٞس ثٛز . 

 : ٔؼٕبری آ٘بِیش ػسْ تٛاسٖ ثبر سٝ ثؼسی 2خسَٚ 

 

 

 
 : سبذتبر ضجىٝ سٝ ثؼسی ثب ثبر ٘بٔتٛاس5ٖضىُ 

 

 هطالعات انجام شذه  - 2

،  ]4[ارایٝ زازٜ ا٘س . زر ٔزخغ   MDیب APٔغبِؼبت ٔرتّفی رٚش ٞبیی ثزای حُ ٔسبِٝ تحٛیُ یىپبرچٝ سیبر وٙتزَ ضسٜ ثب 

 QOSپطتٝ پزٚتىُ ٔدتٕغ ثب الیٝ پیٛست ٔدبسی ػٕٛٔی ٚ یه الیٝ تحٛیُ ٌیز٘سٜ ٔستمُ ثزای فزاٞٓ وززٖ ٘ٛیسٙسٌبٖ یه 

وٝ ثز ٔجٙبی   MDٚ ٕٞىبراٖ ٔسبِٝ تحٛیُ را ثب پیطٟٙبز یه اٍِٛریتٓ زستزسی ضجىٝ ٔجتٙی ثز   XUپیطٟٙبز زازٜ ا٘س . 

ا ثب اػٕبَ ٔىب٘یشْ فزیش زر عَٛ یه زٚرٜ تحٛیُ رٚش تػٕیٓ ٌیزی ٘زخ تغجیمی ر BAGHBANKARIMٚFATHYاٍِٛریتٓ 

 ]5[ثبػث وبٞص تبذیز ٞبی عٛال٘ی ٘بضی اس لغؼی ٞبی ٔٛلت ثی سیٓ ٚ ذبٔٛضی ٔی ضٛز .   MDفزؼ ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ 

ثبیس تٛسظ ضجىٝ ٞبی   MD( ، تحٛیُ MIHٚ استب٘سارزٞبی تحٛیُ رسب٘ٝ ٞبی ٔستمُ ) 812221ثب تٛخٝ ثٝ استب٘سارز 

ثزای تبٔیٗ تحٛیُ ٔتٛاسٖ ثبر ثزای فزآیٙس ٞبی   MD، تغجیك ٘زخ ٚ ٔىب٘یشْ تؼزف  MIH٘یٗ ضٛز . زر ایٗ ٔمبِٝ ٘بٍٕٖٞٛ تب

 ٔطبروتی ٚ غیز ٔطبروتی استفبزٜ ٔی ضٛز . 

زر حبِت وّی راٜ حُ ٞبی تٛاسٖ ثبر ٔٛخٛز ٔیتٛا٘ٙس ثٝ زٚ ٘ٛع رٚش ٞبی تٙظیٓ ٚ رٚضٟبی ٔتٛاسٖ سبسی تمسیٓ ضٛ٘س . رٚش 

ٔی ثبضس . زر ٔزخغ  ]19ٚ13[  ٚAM ]21ٚ12-11[  AC،  ]15ٚ14ٚ7[تٙظیٓ وٝ ضبُٔ رٚش ٞبی تٙفس سِّٛی ٞبی 
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تمزیجی را زر ثز   MDیه تؼساز  AP( ٞز وساْ اس iٞب ارائٝ وززٜ ا٘س : ) AP٘ٛیسٙسٌبٖ سٝ ٔؼیبر ثزای ارسیبثی تٛاسٖ ثبر  ]11[

 تمسیٓ ٔی ضٛز .   AP٘س وٝ زر آٖ ثبر تزافیىی ثز ٔجٙبی پٟٙبی ثب٘س ٔػزف پٟٙبی ثب AP (iii)تزافیه ٔجتٙی ثز  [ii]زارز 

 MDزر ایٗ ٔمبِٝ ، تبذیز ثستٝ وٝ ضبُٔ تبذیز ا٘تمبَ ٚ تبذیز غف ٔی ثبضس ، فزؼ ٔی ضٛ٘س تبذیز ثز ٔجٙبی ٔتٛسظ ثیٗ 

 ]22[ٔحبسجٝ ٔی ضٛ٘س   M/M/1ٞبی ٔػزفی ثب ٔسَ 

SOUDUNI ِٕٞىبراٖ ، ٔحسٚزیت ٞبی اخزای ا ٚ( ٍٛریتٓ تٛاسٖ ثبرLBA ُرا ثب استفبزٜ اس ارسیبثی ػّٕی ٔؼیبر ٞبی ا٘تمبَ ح )

یه  BejeranaٚHan ]8[زر ٘ظز ٌزفتٝ ٘طسٜ  IEEE802.11ٞبی ٔٛخٛز زر ضجىٝ  APوززٜ ا٘س . ِٚی ٔؼیبرتٛاسٖ ثبر ثزای 

ٞب ارائٝ وززٜ ا٘س . ایٗ رٚش ثٝ ٞیچ اعالػبتی APٚ ثبر  RSSIٞب ثز ٔجٙبی mdثزای تؼزیف ا٘تمبَ  min-maxرٚش ٔحبسجبتی 

ٔتبسفب٘ٝ ایٗ رٚش فمظ ثزای سبذتبر زٚ  ]23ٚ7[ٞب ٘سارز LANٞب ی ٕٞزاٜ ثب  APثزای تٛاسٖ ثبر سزٚیس ضسٜ زر  MDاس 

ثی ثؼسی ٔٙبست ثٛز سیزا ٔٙدز ثٝ ٔطىالت چٙس ٌب٘ٝ ضىبف ٚ ػسْ تٛاسٖ ٔی ضس . ثب ایٗ ٚخٛز ، تبذیز ثستٝ زر ضجىٝ ٞبی 

 سیٓ ٘بٍٕٖٞٛ ٔتفبٚت ٔی ثبضس . 

Yen  ٖ٘طبٖ زاز٘س وٝ استفبزٜ اس رٚش  ] 11[ٚ ٕٞىبراAM  ٖٔی تٛا٘س ٔطىالت تٛاسAP  ٝٞبی خسا را حُ وٙس ، ِٚی ٔٙدز ث

اضبفٝ ثبر  APٔی تٛا٘س ثٝ غٛرت ٔطبروتی یب غیز ٔطبروتی ثیٗ زٚ   MDوٝ زر آٖ یه  ]24[اثز پیًٙ پٍٛ٘ی ذٛاٞس ضس 

 FIاس یه رٚش  ]11[ٚ ٕٞىبراٖ  Saberiر ٌیز٘س. زر ٘تیدٝ سزریش ثزای حبِت اتػبَ یب ػسْ اتػبَ ثشري ذٛاٞس ثٛز . یبفتٝ لزا

ٞب ارائٝ وززٜ ا٘س . یىی اس ٔشایب ایٗ است وٝ  APثزای ثٟجٛز ٚ تٛاسٖ ثبر زر ٘ٛاحی ٕٞپٛضب٘ی یبفتٝ زر  AMیه رٚش  ]17[

ی اس ثبر سٍٙیٗ تب سجه تٙظیٓ ٕ٘بیس ٚ ٘زخ پززاسش زر ٘ٛاحی ٕٞپٛضب٘ی یبفتٝ ٞبAPرٚش پیطٟٙبزی ٔی تٛا٘س تزافیه را زر 

را ٔحسٚز ٕ٘بیس وٝ اس تٛاسٖ ثبر وّی خٌّٛیزی ٕ٘بیس . ایٗ ٔسبِٝ ٔحسٚزیت ٞبی تٕبْ رٚش ٞبی وّی ثدش رٚش تٙفس سِّٛی 

 APز وٝ ٔٙدز ثٝ ٔطبروت ثب ثٝ غٛرت ذٛزوبر فزاذٛا٘ی ٔی ضٛ MDٔی ثبضس . ٔشیت رٚش تٙفس سِّٛی ایٗ است وٝ یه 

ٚ ٕٞىبراٖ تبثیزات  ALNAHARIAٔب٘س.  .  ، حُ ٘طسٜ ثبلی ٔیWLANزر یه  slitثبر سجه ذٛاٞس ضس. ثب ایٗ ٚخٛز ٔطىُ 

ٞبی ٞبی ٔرتّف ثزرسی وززٜ ٚ سٙبریٛٞبی تزافیىی ثزای وبرثزاٖ خسیس ٚ سیستٓ QOSتٛاسٖ رٚش وٙتُ پذیزضی را زر 

. زر ایٗ ٔمبِٝ، ٔؼیبر رٚش وٙتزَ پذیزضی ثزای ٔتٛاسٖ ]19[( WCDMA٘ٝ پٟٗ ثب٘س، ارائٝ وزز٘س)ٔٛخٛز زر زستزسی چٙسٌب

ضٛز. ػالٜٚ ثز ایٗ ٔؼٕبری ضجىٝ، یه ضجىٝ ٘بٍٕٖٞٛ ٞبی ٔٛخٛز، اػٕبَ ٔیوززٖ وبرثزاٖ ٔٛخٛز ٚ أتٙبع اس تساذُ ثب سزٚسی

 ثبضس.ضىُ ٔی ثب یه سیستٓ ٞٓ

 

 ( هذل شبکه و توصیف هشکل :3

 : هذل شبکه  3-1

یه  Iیه سزی اس ٌزٜ ٞبی ٔٛخٛز زر ضجىٝ ٚ   vٔسَ ضٛ٘س وٝ  G( V,Iٔطىُ تٛاسٖ ثبر سٝ ثؼسی ٔی تٛا٘س ثٝ ٚسیّٝ ٌزاف )

ٔی ثبضس وٝ ثٝ تزتیت  VAP  ٚVMDزارای زٚ سیز ٔدٕٛػٝ  V( را ٘طبٖ ٔی زٞس . ٔدٕٛػٝ ٌزٜ U,Vسزی ِیٙه ٞبی )

زر ر٘ح ا٘تمبَ ٔطبروت ذٛاٞس زاضت . زر حبِت  UEVAPفمظ ثب ٌزٜ  VEVMDٞز ٌزٜ ذٛاٞٙس ثٛز .  APٚMDٔزثٛط ثٝ 

یه وبرت ارتجبط ضجىٝ  APتبٔیٗ ٔی ٕ٘بیس . ٞز  MD( را ثزای اتػبَ MACیه وٙتزَ زیتبی ٔتٛسظ ) APػٕٛٔی ، یه 

(NIC( را ثزای اخزای پزٚتىُ ٘مغٝ زستزسی زاذّی )IAPP )]25[  اس عزیك ضجىٝ ثی سیٓ ٔب٘ٙس (WIMN ٓیب ضجىٝ ثب سی )

زارای چٙسیٗ ٔس ) ٔب٘ٙس آ٘تٗ چٙس ٞسفٝ ٔتػُ ثٝ  MDذبی ٕٞسبیٝ ذٛاٞس زاضت . ٞز AP) اتز٘ت ( ٚ تجبزَ پیبْ وٙتزِی ثب 
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AP  ثب ر٘ح ثبال یب وٓ (ذٛاٞس ثٛز. ثبیس تٛخٝ زاضت وٝ ٞزMD  ٔی تٛا٘س فمظ ثب یه ضجىٝ ثی سیٓ زر یه سٔبٖ ٔطبروت

 زاضتٝ ثبضس . 

 

 : هذل تاخیز 3-2

ٔی ثبضس وٝ ثٝ ػٙٛاٖ سٔبٖ ٔٛرز ٘یبس ثزای  ONE-LOOPٞب ثزای وبٞص تبذیز ٌزٜ ثٝ ٌزٜ APٞسف ایٗ ٔمبِٝ تٛاسٖ سبسی ثبر 

ٔٛرز ٘ظز ٔی  APثزای ارسبَ ٔٛلت زازٜ ثٝ   MDٚ یب غف زازٜ زر  MD ثزای ارسبَ ٔٛلت زازٜ ثٝ APیه غف زازٜ زر 

٘تمبَ ضبُٔ سٔبٖ ا٘تطبر ) سٔبٖ ثزای ارسبَ زازٜ ثیٗ فزستٙسٜ ٚ ٌیز٘سٜ ( سٔبٖ ارسبَ ) سٔبٖ ثبضس ، تؼزیف ٔی ضٛز . تبذیز ا

ثزای ارسبَ تٕبْ زازٜ اس فزستٙسٜ ثٝ ٌیز٘سٜ زر سٔبٖ ایدبز ضسٜ ( سٔبٖ پززاسش ) سٔبٖ ٔٛرز ٘یبس ثزای ٔسیز یبثی ( ٚ تبذیز 

زٜ لجُ اس ارسبَ ( ٔی ثبضس . چٖٛ سٔبٖ ا٘تطبر ٚ سٔبٖ پززاسش ثزای ثبفز وززٖ یه ٌ غف ) سٔبٖ ٔٛرز ٘یبس ثزای یه ثستٝ 

وٛتبٜ ٔی ثبضس ، تبذیز غف ٚ سٔبٖ ارسبَ ثٝ ػٙٛاٖ تبذیز ثستٝ زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ضٛز . تبذیز ثستٝ ثز ٔجٙبی ٔسَ غف  

M/M/1 ]22[  ٝٔحبسجٝ ٔی ضٛ٘س. تبثغ تبذیز وB4  ٘طبٍ٘ز ٘زخ سزٚیسAPU ف ٔی ضٛز ( ٚ ) وٝ تٛسظ پٟٙبی ثب٘س تؼزی

FU  ، ٘طبٍ٘ز ٘زخ ٚرٚز تزافیه ) ٔجتٙی ثز تٛسیغ پٛاسٖٛ ( است . ثٙبثزایٗ تبذیز ثستٝ ، وٝ ضبُٔ سٔبٖ ارسبَ ٚ غف ٔی ثبضس

 است . APٚMDسٔبٖ ٔٛرز ٘یبس ثزای ا٘تمبَ زازٜ ثیٗ یه 

 

 fairness: هذل عذالتی  3-3

 ]17[ٔؼیبرٞبی ارسیبثی ثز ٔجٙبی ثبثت ٞبی سیز ارسیبثی ٔی ضٛ٘س 

A) ( ضبذع ػساِتFI : )FI  راثغٝ آٖ ثٝ  ]17[ثزای ٚسٖ زٞی ثٝ تٛسیغ ثبر ٔٛرز استفبزٜ لزار ٔی ٌیزز .

ست . ایٗ فزَٔٛ ثب ا APuتبذیز ثستٝ ٔزثٛط ثٝ  dUاست وٝ   )غٛرت

 استفبزٜ اس ٔشیت ا٘حزاف ٔؼیبر تؼزیف ٔی ضٛز . 

B)  تغییزات تبذیز) w ؛ ضزایظ تٛاسٖ ثبر )AP ( ٗٞب ثب تغییزات تبذیز ثیٗ عٛال٘ی تزیMAX=10 وٛتبٞتزیٗ تبذیز ٚ )

( ضجىٝ W1=MAX-MIN=1( ٔی ثبضس . سٔب٘یىٝ ر٘ح تغییزات وٛچه ثبضس )MIN-MAX( ثزاثز )MIN=9ثستٝ 

( یه ضزایظ تٛاسٖ ثٟیٙٝ زر سٔبٖ غفز ثٛزٖ تغییزات MAX=10,MIN=1,W2=9ٔتٛاسٖ ذٛاٞس ثٛز ٚ ثز ػىس )

 ثسست ذٛاٞس آٔس .

 

 روش تنظین پیشنهادی و روش ارسیابی  -4

ٗ تبذیز ثب وٕتزی APثب ثیطتزیٗ تبذیز ثستٝ ثٝ  AP( حزوت iٔفبٞیٓ اسبسی رٚش تٙظیٓ ٔجتٙی ثز زا٘ٝ پیطٟٙبزی ثٝ غٛرت )

( خبثدبیی زٚرتزیٗ ٌزٜ زر اثتسا ثب استفبزٜ اس ٔفْٟٛ تٙفس سِّٛی ، ثب ایٗ ٚخٛز ػسْ ٔطبروت حمیمی ٌزٜ ثب استفبزٜ iiثستٝ )

ثب سٍٙیٗ  APٞب ثزای وٕیٙٝ سبسی  APاس رٚش ٔطبروتی اخزا ٔی ضٛز . ٞسف رسیسٖ ثٝ تبذیز ثستٝ ٔتٛسظ تمزیجی تٕبْ 

  ) 1٘شزیه ثٝ   FIتزیٗ ثبر ٔی ثبضس . )

 ٔزحّٝ یه : 
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ٞبی سزػت پبییٗ APٞبی سزػت ثبال ثب  MD( ٔطبروت وززٜ ٚ Zuv=1) RSSI APUتزٖ ثب لٛی MDٔمسارزٞی اِٚیٝ: ٞز 

ثب تبثغ  APٞز  Buضٛز. ثٙبثزایٗ پٟٙبی ثب٘س تؼزیف ٔی MDثب استفبزٜ اس زٚرتزیٗ  Cuٔطبروت ٘رٛاٞٙس زاضت. ٘زخ ا٘تمبَ 

 ضٛز.تؼزیف ٔی  پٟٙبی ثب٘س  

 ثب ثیطتزیٗ تبذیز AP: خستدٛ ثزای 2ٔزحّٝ 

AP  تٛا٘س ٔطبروت ثبضس وٝ ٔیوب٘سیسایی ٔی   ثب ثیطتزیٗ تبذیزMD  اسAP.ٞبی ٕٞسبیٝ را حذف ٕ٘بیس 

ثب ثیطتزیٗ تبذیز  APوٝ تٛسظ ثب وٕتزیٗ تبذیز  AP، 2ثب وٕتزیٗ تبذیز ثز ٔجٙبی ٔزحّٝ  AP: خستدٛ ثزای 3ٔزحّٝ 

 ضٛز. . پٛضیسٜ ٔی

ثب وٕتزیٗ  APثب ثیطتزیٗ تبذیز ثٝ  APٔٙبست خستدٛ ضسٜ حزوت اس  MDٔٙبست ثزای تٙغیٓ.  MD: خستدٛ ثزای 4ٔزحّٝ

 زٞس. تبذیز ثزای تٛاسٖ ثبر را ٘طبٖ ٔی

خسیس پیسا ضسٜ ٚ تزافیه ٚ تبذیز را پس اس تٙظیٓ  APثزای اتػبَ ثٝ  MD: ٔحبسجٝ تٙبیح زٚرٜ حبضز، سٔب٘ی وٝ یه 5ٔزحّٝ 

MD ٕ٘بیس. ر٘ح سیٍٙبَ ثز ٔجٙبی ٔحبسجٝ ٔیMD ضٛز. ٔٛرز استفبزٜ ثزای وبٞطتساذُ ٚ افشایص پٟٙبی ثب٘س ٔحسٚز ٔی 

 TALBالگوریتن 

ایٗ أز ثٝ ایٗ زِیُ اتفبق آیس. ثٝ زست ٔی AP٘تبیح پبیسار ثب استفبزٜ اس ٔؼیبرٞبی تبذیز ثستٝ، ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ٚ تزافیه

ضٛز. سٔب٘ی وٝ ر٘ح سیٍٙبَ ٔی APافتس وٝ رٚش تٙفس سِّٛی ثزای تٛسؼٝ ٞسف استفبزٜ ضسٜ ٚ ثبػث تغییز زر پٟٙبی ثب٘س ٔی

زارای ٔتٛسظ تبذیز ثزاثز  40Mbpsثب پٟٙبی ثب٘س  APیبثس. ثزای ٔثبَ یه افشایص ٔی MDافشایص یبثس، تبذیز تؼساز سیبزی 

1ms ٞس ثٛز.ذٛا 

 تزکیبات پهنای بانذ هتغیز 

 یبثس. افشایص ٔی FIیبثس، ٔتٛسظ تبذیز ٚ تغییزات تبحیز وبٞص یبفتٝ ٚ افزایص ٔی APسٔب٘ی وٝ پٟٙبی ثب٘س 

 MDهای تزافیک تغییز درخوایت

ري ثبضس ثٝ پٟٙبی ثب٘س ثبثس. سٔب٘ی وٝ ثبر تزافیىی ثشٞبی تزافیه افشاش ٔیتبذیز ٔتٛسظ ٚ تغییزات تبذیز ثب افشایص زرذٛاست

AP رسس زر ٘تیدٝ تبذیز ٚ تغییزات تبذیز زر ٍٞٙبْ استفبزٜ اس ٔؼیبر ٔمسار ٔیMD یبثس. ثٝ غٛرت ٕ٘بیی افشایص ٔی 

 پهنای بانذ هتغیز

a)  تعذاد  1شزایطMDهای هختلف 

 16ٚ  15ٞب ىُٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زر ض ثبضس.ٔی AMثٟتز اس رٚش  TALbزر حبِت وّی وبرایی پبسد حُ ضسٜ ثب رٚش 

ٞب زر سٔبٖ، استفبزٜ اس ٔؼیبر ٞب افشایص ٔییبثس تؼساز ٌزMDٜ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است ثبر تزافیىی ٍٞٙبْ افشایص تؼساز 

MD  ٜتزافیه استفبزٜ ضس ٚAP ضٛز.یبثس وٝ ٔٙدز ثٝ ِفشایص سزیغ تبذیز ٔتٛسش ٚ تغییز تبذیز ٔیافشایص ٔی 
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b)  تعذاد هتغیز 2شزایط :APها 

یجبز. وٝ ٔٙدز ثٝ ثٟجٛز وبرایی ذٛاٞس ضس. زر حبِت وّی ٞب افشایص ٔی APتؼساز ٔٙبثغ استفبزٜ ضسٜ ثب افشایص تؼساز 

 18ٚ  17ٞبی ذٛاٞس ثٛز وٝ زر ضىُ AMثٟجٛز تبذیز ٔتٛسظ زر ٔمبیسٝ ثب رٚش  %25ٕ٘بیبٍ٘ز  TALBرٚش 

افشایص ذٛاٞس  APٞبی ٔٛرز استفبزٜ زر ٞز  MDٔمسار یبثس ٞب وبٞص ٔی AP٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. سٔب٘ی وٝ تؼساز 

افشایص ٔییبثس.  MDٔتغیزثبر تزافیىی زر سٔبٖ افشایص زرذٛاست تزافیه  MDزرذٛاست تزافیه  3یبفت. ضزایظ 

 19ٞبی ( ذٛاٞس زاضت. وٝ زر ضىُ%16.6)خسٚز  AMپیطٟٙبزی وبرایی ثبالتزی ٘سجت ثٝ رٚش  TALBاٍِٛریتٓ 

ضٛز. سٔب٘ی وٝ ثبر ٞب تٛسیغ ٔیAPسٜ است. ٔػشف پٟٙبی ثب٘س ٚ ٔؼیبر تبذیز وٕتز ٚ ثبر زر عَٛ ٘طبٖ زازٜ ض 21ٚ 

ٞبی سیبزی ثبال ثٛزٜ  ٚ  APضٛز. سیزا ثبر ثستز ٔی APٚ تزافیه زرذٛاست ضسٜ  MDتزافیىی ثبالتز ثبضس، ٔمسار 

-ا ٘طبٖ زٞٙس. ثٙبثزایٗ رٚش پیطٟٙبزی ٔیر APتٛا٘ٙس پٟٙبی ثب٘س ٔتغیز ثبضس. ایٗ زٚ رٚش ٕ٘یپٟٙبی ثب٘س وٓ ٔی

 ٞب ثب پٟٙبی ثب٘س ٔتغیز استفبزٜ ضٛز. APتٛا٘س ثزای تٛاسٖ ثبر زر ثیٗ 

 

 AP، پهنای بانذ هتغیز 4شزایط         

پیطٟٙبزی رٚش  TALBیبثس. رٚش زر حبِت وّی تبذیز ٚ تغییزات تبذیز ثب افشایص پٟٙبی ثب٘س زر زستزس وبٞص ٔی

AM ٔ زٞس ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ٚ ٔؼیبر تبذیز ثستٝ ٚ تغییزات تبذیز ثبال ذٛاٞس ثٛز.  ایٗ أز ثٝ ایٗ زِیُ است یرا ثٟجٛز

ٌیزز. ٕٞچٙیٗ ٔؼیبر ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ٔطىُ تغییزات پٟٙبی زر ایٗ زٚ ٔؼیبر ٔٛرز استفبزٜ لزار ٕ٘ی APوٝ، پٟٙبی ثب٘س 

ٛز. زر ٘تیدٝ ٔؼیبر تبذیز ٔٙدز ثٝ ٘تیدٝ ثب ثٟتزیٗ تٛاسٖ ذٛاٞس ضزٞس. تبذیز غف زر ٘ظز ٌزفتٝ ٕ٘یثب٘س را وبٞص ٔی

 ضس. 

سبسی وزز. ِٚی ایٗ أز ٔٙدز ثٝ را ٔتٛاسٖ MDتٛاٖ ٞبی ٔتغیز ٔی MDثٝ غٛرت ذالغٝ ثب استفبزٜ اس ٔؼیبر تٛاسٖ ثبر ٚ 

ؼیبر تزافیه استفبزٜ ضسٜ ٞب ثز ٔجٙبی ٔ APذٛاٞس ضس. اٌز  MDٞبی ٔتغیز یه ػسْ تٛاسٖ زر  سٔبٖ زرذٛاست تزافیه

AP ٖٞب فمظ یه خزیبٖ ٔتٛاسٖ اس سزٚیس ٔتٛاسٖ ضٛ٘س، آAP وٙٙس وٝ ذٛز ٔٙدز ثٝ ػسْ تٛاسٖ زر پٟٙبی تِٛیس ٔی

تٛا٘ٙس زر ٞب  ٔی APسبسی استفبزٜ ضٛز ذٛاٞس ضس. اٌز ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبر ٔتٛاسٖ APثب٘سٞبی ٔرتّف 

تٛا٘س ثٝ تبذیز تٛاسٖ ثزسس سیزا تبذیز زر سبذتبر ٕ٘ی APٝ تٛاسٖ ثزسٙس. ثب ایٗ ٚخٛز یه پٟٙبی ثب٘س ٔػزفی ٔرتّف ث

ٞب زر سٔبٖ زر ٘ظز ٌزفتٗ تبذیز ثستٝ ٔتٛاسٖ APضٛز.  زر ٘تیدٝ ثبر تزافیىی ٔػشف پٟٙبی ثب٘س زر ٘ظز ٌزفتٝ ٕ٘ی

 Qosزر عَٛ خزیبٖ را ثزای رسیسٖ ثٝ  AP٘رٛاٞٙس ضس. ٔؼیبر تبذیز ثستٝ، تبذیز ا٘تمبَ ٚ تبذیز غف ٔزثٛط ثٝ ٞز 

 سبسز.زرذٛاستی وبرثزاٖ فؼبَ ٔی

 گیزینتیجه

حُ ضسٜ، ارائٝ ضسٜ است. وبرایی ایٗ  TALBزر ایٗ ٔمبِٝ ٔطىُ تٛاسٖ ثبر سٝ ثؼسی، وٝ ثب استفبزٜ اس اٍِٛریتٓ پیطٟٙبزی 

ٚ پٟٙبی ثب٘س ٔػشفی ٔؼیبر تبذیز ثستٝ  APٚ تزافیه استفبزٜ ضسٜ  MDاس ٘ظز سٔبٖ استفبزٜ، ٔمسار  AMرٚش ثب رٚش 

ٔمبیسٝ ضسٜ است. ٔؼیبر تبذیز پیطٟٙبزی ثٟتز اس سٝ ٔؼیبر زیٍز زر رسیسٖ ثٝ تبذیز پبییٗ ٚ تغییزات تبذیز ٔب٘ٙس تٛاسٖ 
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ایٗ رٚش ٕٞچٙیٗ ٔٙدز ثٝ رسیسٖ ثٝ ٞسف تٛاسٖ ثبر ثزای فزاٞٓ آٚرزٖ   .(FIثبر ذٛاٞس ثٛز. )ارسیبثی ضسٜ ثز ٔجٙبی 

ٞبی APٚ ٔؼیبر تزافیه استفبزٜ ضسٜ است سیزا  MDوبرثزاٖ ذٛاٞس ثٛز. ٔػزف پٟٙبی ثب٘س ثٟتز اس ٔمسار  Qosٛاست زرذ

تٛا٘س ثزای ثبرٞبی تزافیىی، پٟٙبی ثب٘س ٚ ا٘ٛاع ثبضٙس.تبذیز ٔیسیٓ زارای پٟٙبی ثب٘س ٔرتّف ٔیٞبی ثی٘بٍٕٖٞٛ، زر ضجىٝ

 ٘بٍٕٖٞٛ استفبزٜ ضٛز.ٞبی ٞبی ضجىAPٝٔرتّف 

تٛا٘ٙس ثز رٚی سزریش ٚ حزوت ٔطىالت ٔطبروتی ٚ غیزٔطبروتی وبر وٙٙس. پبسد ٘یبس ثٝ ثزرسی ٔغبِؼبت پیطٟٙبزی ٔی

وٙٙس.  اٍِٛریتٓ پیطٟٙبزی ٞب زر ٞز اسالت سٔب٘ی ثٝ زاذُ ٚ ثزذی ثٝ ذبرج ذزوت ٔیMDٔٛرزی زارز وٝ زر آٖ ثزذی 

ثبضس. ثزای ٞز زرذٛاست تحٛیُ، ٔسبِٝ ٞبی ٔرتّف ٔٙبست ٔیزتیجی ػّٕیبت زر سزػتثزای وبرثززٞبی ضبُٔ اخزای ت

ضٛز.  ثٙبثزایٗ رٚش ٔسٚالسٖٛ ثزای اعٕیٙبٖ اس لبثّیت اعٕیٙبٖ زستزسی زر تٛاسٖ زر فزایٙس تٙظیٓ زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔی

ضٛز. زر ٘تیدٝ تٛاسٖ تٛسظ ٔی MD ٞبیضٛز. وٝ ٔٙدز ثٝ تغییز وٝ ٔٙدز ثٝ تغییز پٟٙبی ثب٘س ٚ ٔىبٖحزوت تٙظیٓ ٔی

 ضٛز.ٞبی سٔب٘ی تمسیٓ ضسٜ ارسیبثی ٔیاسالت
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