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 رادیویی چنذ سیم بی مش های شبکه در کانال تخصیص جذیذ الگوریتم یک ارائه

  چنذکاناله
 

 فر صنعتی مریم

َتز هٌْسسی ارضس کبرضٌبس  (کزهبًطبُ) تحمیمبت علَم ٍاحس آسازاسالهی زاًطگبُ افشار ًزم کبهپی

 

 چکیذه

ًبل زر ضبکِ هص بی َلَص ِبسین  ضبکِ هص بی. ِل اس ًَع حسگز استسین چٌس رازیَیی چٌس کبًب هَضَع ایي تحمیك ترصیص کب  یتکٌ
 زستگبُ زٍ يیب گٌبلیس اًتمبل یبزا، کببل ٍ نیس یجب ِب، َیکزٍٍیهب ٍ لزهش هبزٍى، ییَیراز اهَاج اس آى زر کِ ضَزیه اعالق یارتببع

بِ گزُ زیگز چٌسیي هسیز یب کبًبل ٍجَز ّبیی بب ارتببط لَی ّستٌس یعٌی اس ّز گزُ  سین حسگز ضبکِ ّبی هص بیضبکِ. ضَز یه استفبزُ
گ چبلص اس یکی. ّبی هتفبٍت ارسبل کزز ّب را اس کبًبل تَاى بستِرٍ هی  زارز اس ایي  هسئلِ، نیس یب هص یّب ضبکِ یّب هسئلِ يیشتزیبزًا

ببر تزافیکی ِب هسیزّبی ترصیص  ًُحَ ٍ یب یفزکبًس یّب تیهحسٍز ٍ ّوشهبى یّب ارسبل اس یًبض یّب تصبزم جِیزرًت ضبکِ یگذرزّ

 یسهبً ّب ضبکِایي ًَع  اهب. ضَز یه استفبزُ ییَیراز چٌس -یکبًبل چٌس هص یّب ضبکِ اس هعوَالً، هطکل يیا حل یبزاارتببعی است. 
بزز کی کِ زٌّس کبّص را تصبزم ٍ ببضٌس هغلَة تَاًٌس یه  ییَیراز یّب رابظ ِب ّب کبًبل زازى صیترص یبزا کبرا کبًبل صیترص رّا

اًتربة بْتزیي کبًبل بزای . راّکبر پیطٌْبزی اراِئ ضسُ بزای ترصیص بْیٌِ کبًبل استفبزُ اس رٍش هبضیي یبزگیز است. ببضس زاضتِ ٍجَز
تکٌیک زیگزی کِ زر ایي . کٌس ارسبل بستِ بزعْسُ هبضیي یبزگیز است ٍ الگَریتن بب تَجِ ِب پبسد هبضیي یبزگیز کبًبل را اًتربة هی

ّبی هزکشی کِ ّسایت کٌٌسُ ّستٌس ببعث  بب لزار زازى گزُبٌسی  عول ذَضِ. استفبزُ ضسُ استفبزُ اس ذَضِ بٌسی زر ضبکِ استتحمیك 
-ّب را بزای هزکش یب همصس ارسبل هی ّب بستِّب را بزای سزذَضِ ٍ سزذَضِ ّبی عضَ ذَضِ بستِ گزُ. ضَز تسْیل زر اهز هسیزیببی هی

تْب ص تعساز گبمایي رٍش ببعث کبّ. کٌٌس تْب ِب ًا ّبی سزذَضِ لزار  اتَهبتبّبی یبزگیز رٍی ّویي گزُ. ّبی ارسبلی بستِ ٍ کبّص تأذیز ًا

ًبل را بِ سزذَضِ بسّسًگیز هی تزیي کب ٍ بِ صَرت سبذت یبفتِ  ++Cبب سببى سبسی  ایي تحمیك بِ کوک ضبیِ. س تب تَاى تطریص ْب
 11کبّص . ّب زر همبیسِ بب زٍ الگَریتن هَرز همبیسِ کبّص هیبًگیي تبذیز بزای ارسبل بستِ: هلسبسی ضب بزذی اس ًتبیج ضبیِ. اًجبم ضسُ

زرصس ًسبت  31تحَیل بستِ بزابز بب حسٍز ًزخ  ّب ًسبت ِب سبیز رٍضْب ٍ زیگزی افشایص هیبًگیي زرصسی هیبًگیي ًزخ اس بیي رفتي بستِ
ّب بیطتز ضَز  ضَز کِ ّزچِ تعساز سزذَضِ عی ضسُ اس هبسا بِ همصس زیسُ هیٍ ّوچٌیي کبّص هیبًگیي گبهْبی   SICAبِ الگَریتن

کبرا ٍ لببل  ،سَزهٌس ،تَاى ًتیجِ گزفت کِ رٍش پیطٌْبزی زر ایي تحمیك بزاسبس ایي ًتبیج هی. یببس تعساز گبهْبی عی ضسُ کبّص هی
 . سین ٍ حل هطکل آى است ّبی هص بی اجزا بزای استفبزُ زر ضبکِ

 

 .ّبی هص ضبکِ، بٌسی ذَضِ، هبضیي یبزگیز ،ضبکِ حسگز، ترصیص کبًبلی کلیذی: ها واژه
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