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خالصه
أطٚظ ٜیىی اظ خسیستطیٗ قجىٞٝبی اضتجبعی زض ز٘یب ،قجىٞٝابی سؿاٍط دٙسضؾاب٘ٝای ثایؾایٓ ٞؿادٙسٚ .یػٌای اناّی ٙٔ ٚحهاطث ٝفاطز آٖٞاب تٛا٘ابیی
اضؾبَ زازٞ ٜب ی دٙسضؾب٘ٝای ثب سدٓ ثؿیبض ظیبز اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝایٗ قجىٞٝب اظ سؿٍطٞبی وٛده ثب تٛا٘بیی وٓ تكىیُ قاسٜا٘اس ،پیابزٜؾابظی
پطٚتىُٞبی ٔطؾ ْٛزض زیٍط قجىٞٝب ثطای قجىٞٝبی سؿٍط دٙسضؾب٘ٝای ثیؾیٓ ثب دبِفٞب یی ضٚثٝض ٚاؾت .ثإٞ ٝایٗ ػّات ثا ٝقاٙبذت ثایفتاط ایاٗ
قجىٞ ٝب ٘یبظٔٙسیٓ .اظ ا یٗ ض ٚزض ایٗ ٔمبِ ٝثب قجىٞٝبی سؿٍط دٙسضؾب٘ٝای ثیؾیٓٔ ،ؤِفاٞٝاب ٚ ،یػٌایٞاب ٘ ٚیبظٔٙاسیٞابی آٖ ثایفتاط آقاٙب ٔایقاٛیٓ.
ٓٞدٙیٗ زض ازأ ٝث ٝثطضؾی ٔؼٕبضی ٔٙبؾت ثطای ایٗ قجىٞٝب  ٚپكاد ٝپطٚتىّای آٖٞاب ٔایپاطزاظیٓ .اٍِاٛضیدٓٞاب ،پطٚتىاُٞاب  ٚدابِفٞابی ییاٞٝابی
وبضثطز ،ا٘دمبَ ،قجى ٚ M AC ،ٝفیعیىی ٔؿبئّی اؾت و ٝثٝنٛضت خساٌب٘ ٝزض ا٘دٟب ثطضؾی ٔی وٙیٓ.
کلوات کلیدی :ضبکه حسگس چندزسانهای بیسین ،ازتباطات چندزسانهای ،چالصهای پطته پسوتکلی ،کیفیت ازائه خدهات

.1

هقدهه

زض ؾبَ ٞبی اذیط ثب ضقس ػاللٙٔ ٝسی ث ٝقجىٞ ٝبی سؿٍط ثیؾیٓ ٔ ،1ؿدٙسات ٔ ٚمبِٞ ٝبی ظیبزی ا٘دكبض پیسا وطز٘ ٚ ٜدبیح لبثُتٛخا ٝآٖٞابٛٔ ،خات تِٛیاس
ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی  2زض ظٔیٞ ٝٙبی ٘ظبٔی  ٚقرهی  3قس ٜاؾت .ث ٝعٛضوّی ،ثیفتط ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ثطای زازٞ ٜبی ػسزی قجىٞ ٝابی سؿاٍط عطاسای
قس ٜا٘س و ٝپٟٙبی ثب٘س وٕی ٘یبظ زاض٘س ٔ ٚؼٕٛیً ٔیتٛا٘ٙس تأذیط ضا تحُٕ وٙٙس [ .]1اظ ؾٛی زیٍط ؾبذت تطاقٞٝبی وٓ ٔهطف  ٚزٚضثیٗ ٞبی ته تطاقاٝ
ثب پیكطفت زض فّٙبٚضی  CM OSأىبٖ پصیط قس ٜاؾت وأ ٝایتٛا٘ٙاس ثاٝضاسدای زض فطؾادٙسٜٞاب ٌ ٚیط٘اسٞ ٜابی اضظاٖ خبؾابظی قا٘ٛس .اتهابَ ٔیابٖ ٔٙابثغ
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دٙسضؾب٘ٝای ٚ ٚؾبیُ اضتجبعی ٔمطٖٚثٝنطف ،ٝا٘دبْ تحمیمابت زض ٔاٛضز قاجى ٝؾابظی سؿاٍطٞبی دٙسضؾاب٘ٝای ضا لاٛت ثركایس ٜاؾات؛ زض ٘دیدا ،ٝعای
ؾبَ ٞبی اذیط« ،قجىٞ ٝبی سؿٍط دٙسضؾاب٘ٝای ثایؾایٓ»  ،1یاب ٞ WM SNاب ،زض ظٔیٙاٞ ٝابی ٔردّفای دا ٖٛپاطزاظـ ؾایٍٙبَ ٞابی زیدیدابِی ،اضتجبعابت،
قجىٝؾبظی ،وٙدطَ  ٚآٔبض ،ث ٝعٛض ٚؾیؼی ٔٛضز تٛخ ٝتحمیمبت لطاض ٌطفدٙس .قجىٞٝبی  WM SNلبزض ذٛاٙٞس ثٛز و ٝخطیبٖ ٞبی دٙسضؾب٘ٝای ضا ثبظیبثی
 ٚآٖ ٞب ضا ثٝنٛضت ثالزضً٘  2شذیط ٚ ٜثٔ ٓٞ ٝطتجظ ؾبظ٘س  ٚتطویجی اظ ٔحدٛای دٙسضؾاب٘ٝای ٔٙابثغ ییاط 3 ٍٕٗٞضا ایدابز ٕ٘بیٙاس .ثایف تاط ثط٘بٔاٞٝابی
وبضثطزی ثبِم ٜٛاظ ٞ WM SNب ،ثبیس عٛضی عطاسی ق٘ٛس و ٝتحٛیُ ٔحد ٛای دٙسضؾب٘ٝای ثب یه ؾغح اظ پیف تؼطیف قس ٜاظ ویفیت ذسٔبت)QoS( 4
ٕٞطا ٜثبقس .وٓ وطزٖ ٔهطف ا٘طغی ،یىی زیٍط اظ پبضأدطٞبی ٔ ٟٓثطای قجىٞ ٝبی سؿٍط دٙسضؾاب٘ٝای ثایؾایٓ اؾاتٞ .آ دٙایٗ فبودٛضٞابی تفبضاُ
تأذیطٞب  ٚ 5تأذیط ا٘دٟب ث ٝا٘دٟب خعء فبودٛضٞبی انّی ٞ ٟٓٔ ٚؿدٙس .تحٛیُ ٔحدٛای دٙسضؾب٘ٝای ٘یع زض قجىٞ ٝبی سؿاٍط ،دابِف ٞابی ظیابزی ضا ثاطای
عطاسی ایٗ قجىٞٝب ٔغطح ٔیوٙس [.]4 – 1
ض٘ٚس ٔغبِؼ ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝایٗ نٛضت اؾت و ٝزض ثرف ز ْٚوبضثطزٞبی ٔدٛٙع  WM SNزض ظٔیٞٝٙبی ٔردّف ضا ٔؼطفای ذاٛاٞیٓ واطز .زض
ثرف ؾٔ ْٛؼٕبضی ٞبی قجىٛٔ ٝخٛز اظ  WM SNضا ذٛاٞیٓ زیس ٓٞ .دٙیٗ ٔؤِفٞ ٝبی ٔٛخٛز زض ایٗ ٘ٛع قجىٞٝب ضا ثطضؾی ذٛاٞیٓ واطز .زض ثراف
دٟبضْ ثب زیس ا٘دعاػی پٙح ییٝای ،پكد ٝاض تجبعی ٔٛخٛز زض ؾبذدبض ایٗ قجى ٚ ٝدبِفٞبی ٞط یی ٝزض آٖ ضا ثطضؾی ٛٔ ٚضٛػبت تحمیمبتی ثابظ زض ٞاط
یی ٝضا ٔؼطفی ٔیوٙیٓ.

بزناهههای کاربزدی اس ضبکههای حسگز چندرسانهای بیسین

.2

قجىٞ ٝبی سؿٍط دٙسضؾب٘ٝای ثیؾیٓ ٘ ٝت ٟٙب ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی قجىٞ ٝبی سؿٍط ٔٛخٛز ٔثُ اتٔٛبؾی ٖٛذٛزوبض ،ضزیبثی ٘ ٚ 6ظبضت ثط ٔحیظ ظیؿات

7

ضا تؿٟیُ ٔی ثركٙس ثّى ٝدٙسیٗ وبضثطز خسیس ضا ٘یع ایدبز وطزٜا٘س و ٝثٝنٛضت ظیط زؾدٝثٙسی ٔیق٘ٛس [.]2[ ,]1
 قجىٞ ٝبی سؿٍط ٘ظبضتی  8دٙسضؾب٘ٝای

.3
.1.3



اخدٙبة اظ تطافیه ،ؾبٔب٘ٞٝبی وٙدطِی  ٚاخطایی



اضائٔ ٝطالجت ٞبی ثٟساقدی پیكطفدٝ



ٔطالجت ٘ ٚظبضت ثط ٔحیظ ظیؿت



وٙدطَ فطایٙسٞبی نٙؼدی

هعواری  WMSNو عواهل هؤثز بز طزاحی آى
هقدههای بز هعواری ضبکه های حسگز

یىی اظ ٔكىالت ٔ ،ٟٓعطاسی ٔؼٕبضی ٔمیبؼ پصیط  9ثطای  WM SNاؾت .ثیفتط پیكٟٙبزٞب ثطای قجىٞ ٝبی سؿٍط ثیؾیٓ ثاط اؾابؼ ؾابذدبض ٔؿاغح

10

نٛضت ٔی ٌیطز .ؾبذدبض ٔؿغحٔ ،ؼٕبضی ٍٕٙٞی  11اؾت و ٕٝٞ ٝسؿٍطٞب تٛا٘بیی ٞبی فیعیىی یىؿب٘ی زاض٘س  ٚفمظ ٔی تٛا٘ٙس ثب ٕٞؿبیٍبٖ ذٛز اضتجبط
زاقد ٝثبقٙس .زض ٌصقد ،ٝتحمیمبت ضٚی اٍِٛضیدٓ ٞب  ٚپطٚتىُٞب ثطای قجىٞٝبی سؿٍط ثیؾیٓ ثط ضٚی ٔمیابؼ پاصیطی تٕطواع زاقات ،ثا ٝعاٛضیوا ٝثاب

افعایف سؿٍطٞب  ٚضقس قجى ،ٝوبضایی اٍِٛضیدٓ ٞب  ٚقجىٔ ٝحسٚز ٘كٛزٓٞ .ثٙسی ٔ 12ؿغحٕٔ ،ىٗ اؾت وإٞ ٝیكا ٝثاطای وٙداطَ واطزٖ سدآ ظیابز
تطافیه تِٛیس قس ٜثٚٝؾیّٝی ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی دٙسضؾب٘ٝای قبُٔ ٚیسئ ٚ ٛنٛت ٔٙبؾت ٘جبقس ٓٞ .دٙیٗ ٕٔىاٗ اؾات وا ٝزض ٕٞاٌ ٝاطٜٞاب لاسضت
1
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پطزاظقی ٔٛضز ٘یبظ ثطای پطزاظـ زازٞ ٜب  ٚزضن اضتجبط ٔیبٖ آٖٞب  ٚا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی پطزاظقای ٚخاٛز ٘ساقاد ٝثبقاس .اظ ایا ٗ ضٚ
ٔؼٕبضی ٔؿغح ٔطؾ ،ْٛثطای ٞ WM SNب ٔٙبؾت ٘یؿت [.]1
هعواری هزجع

.2.3

یه ٔؼٕبضی ٔطخغ اظ قجىٞٝبی  WM SNزض قىُ  1اضائ ٝقس ٜو ٝزض آٖٞب ٘مف ٞط یه اظ ٔؤِفٞ ٝبی قجىٔ ٝدفبٚت اؾت [ ٓٞ .]2دٙایٗ قاىُ  ،1ؾاٝ
٘ٛع ٔؼٕبضی ییٝای ضا ثطای سؿٍطٞب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثؼس اظ ٔؼطفی اخعای قجىٞٝبی  WM SNث ٝتٛضیح آٖٞب ٘یع ٔی پطزاظیٓ.
.1.2.3

هعزفی هؤلفه های WMS N

 حسگسهای استاندازد ص وتی و تصویسی
ایٗ سؿٍطٞب ضٚیسازٞب ،نسا  ٚتهبٚیط ثبثت ٔ ٚدحطن ضا شذیطٔ ٜیوٙٙس و ٝثیفتط آٖٞب اظ ضظِٛٚقٗ پبییٙی ثطذٛضزاض ٞؿدٙس.
 حسگسهای عددی
1

ایٗ سؿٍطٞب زازٞ ٜبی ػسزی ٚ ٚیػٌی ٞبی فیعیىی ضا خٕغآٚضی ٔیوٙٙس  ٚث ٝؾطذٛقٞٝب ٌعاضـ ٔای زٙٞاس .ایاٗ سؿاٍطٞب ،ا٘اطغی  ٚطفیات
شذیط ٜؾبظی  ٚتٛا٘بیی پطزاظقی ٔحسٚزی زاض٘س.
 واحدهای پسداشش چندزسانهای

2

ایٗ ٌطٞ ٜب زض ٔمبیؿ ٝثب ثمی ٝاظ تٛاٖ ٔحبؾجبتی ثبییی ثطذٛضزاض٘س  ٚثطای خٕغآٚضی خطیبٖ ٞبی دٙسضؾب٘ٝای اظ سؿٍطٞبی ٔٙفطز ٔٙبؾات ٞؿادٙس.
ایٗ وبض ثبػث وبٞف اثؼبز  ٚسدٓ زازٜٞبی اضؾبِی ثٌ ٝط ٜدبٞه قس ٚ ٜسبفظ ٝؾرتافعاضی وٕدطی ضا ثطای شذیطٜؾبظی اقغبَ ٔیوٙس.
 واحد ذخیسهساشی

3

ثط اؾبؼ ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ،زازٜٞب یب ثٝنٛضت ثالزضً٘  ٚیب ثؼس اظ پطزاظـ ٔٛضز اؾدفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ ٌطٞ ٜب ثٔ ٝاب اخابظ ٜزازٜوابٚی ٚ
اؾدرطاج ٚیػٌی اظ زازٜٞب ضا ٔیزٙٞس ث ٝعٛضیو ٝلجُ اظ اضؾابَ زازٞ ٜاب ثا ٝوابضثط ٟ٘ابیی ٔای تاٛا٘یٓ ثاب ثاٝوابضٌیطی اٍِاٛضیدٓ ٞابی اؾادرطاج،
ٚیػٌی ٞبی ٞط ضذساز ضا قٙبؾبیی وٙیٓ.
 چاهک

4

ایٗ ٌطٔ ٜؿئ َٛثؿدٝثٙسی زضذٛاؾت ٞبی ؾغح وبضثط اؾت و ٝث ٝعٛض ٔؿدمیٓ ث ٝقجى ٝاضؾبَ ٔایقاٛز ٞ ٚآ دٙایٗ ثراف ٞابیی اظ خطیابٖٞابی
دٙسضؾب٘ٝای ضا و ٝتٛؾظ زضذٛاؾت ٞب ٔكرم قس ٜث ٝوبضثط ثطٔیٌطزا٘س  ٚزیٍط ثرف ٞب ضا فیّدط ٔیوٙسٕٔ .ىٗ اؾت وا ٝثاطای یاه قاجىٝی
ثعضي  ٚیب ییط ٍٕٗٞدٙسیٗ دبٞه ٔٛضز ٘یبظ ثبقس.
 گرزگاه

5

آذطیٗ ٘مغ ٝؤ ٝدهُ ث ٝدبٞه اؾت  ٚاضتجبط ثب ایٙدط٘ت ضا فطأ ٓٞیوٙاس .تٟٙاب ٌاط ٜزض ؾابذدبض  WM SNوا IP ٝزاضز .ایاٗ ٔؤِفا ٝترٕایٗ
خغطافیبیی اظ ٔحسٚز ٜی تحت پٛقف ذٛز زاضز  ٚ ٚبیف ضا ثط اؾبؼ اعالػبتی و ٝاظ ٞط دبٞه اضؾبَ ٔیقٛز ،ترهیم ٔیزٞس.
 کازبساى
وبضثطاٖ ثبیتطیٗ ؾغح زض ؾبذدبض ؾّؿّٔ ٝطاتجی ٞ WM SNب ٞؿدٙس ٘ ٚظابضت ثاط  ٚابیف ٞWM SNاب ضا ثاط اؾابؼ ٔٛلؼیات خغطافیابیی ا٘دابْ
ٔی زٙٞس .آٖٞب اظ عطیك  IPقٙبذدٔ ٝیق٘ٛس ٘ ٚطْافعاضٞبی ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ضا اخطا ،زؾدٛضات پطؼٚخٞٛب ضا ث ٝقاجى ٝاضؾابَ واطز٘ ٚ ٜدابیح
ثبظٌطزا٘س ٜقس ٜضا ٕ٘بیف ٔیزٙٞس.
.2.2.3

انواع هعواری حسگزها
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زض قىُ  ،1یه ٔؼٕبضی ٔطخغ اظ قجىٞٝبی  WMSNاضائ ٝقس ٜو ٝزض آٖ ؾٛ٘ ٝع قجى ٝاظ سؿٍطٞب ثب ٚیػٌی ٞبی ٔدفبٚت ٘كبٖ زاز ٜقسٜا٘اس .اِٚایٗ
اثط ؾٕت دپ زض قىُ ( 1و ٝثب سطف ٘ aكبٖ زاز ٜقسٜاؾت) یه ٔؼٕبضی ته ییٝای  ٍٕٗٞاظ سؿٍطٞبی ٚیسئٛیی ضا ٘كبٖ ٔی زٞاس .ایاٗ سؿاٍطٞب
تٛا٘بیی پطزاظقی ثبییی زاض٘س  ٚث ٝآٖٞب ٚاسس ٞبی پطزاظقی ٔیٌٛیٙس .اخدٕابع سؿاٍطٞبی پطزاظقای یاه ٔؼٕابضی پطزاظقای تٛظیاغ قاس ٜضا تكاىیُ
ٔی زٙٞس .زض ایٗ ؾبذدبض ٔحدٛای دٙسضؾب٘ٝای ثب دٙس ٌبْ ث ٝعطف ٌصضٌبٜٞب ٞسایت ٔیقٛزٌ .صضٌبٜٞب ٘یع ثب ٌطٜٞبی شذیطٜؾبظی زض اضتجابط ٞؿادٙس ٚ
زازٜٞبی دٙسضؾب٘ٝای ضا ثطای ثبظیبثی ٞبی ثؼسی شذیطٔ ٜیوٙٙسٚ .اضح اؾت و ٝثطای ایٗ ٌطٜٞب ،ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی پیچیس ٜتطی یظْ اؾت وا ٝثدٛا٘ٙاس
ؾبذدبض پطزاظقی تٛظیغقس ٜضا وٙدطَ وٙٙس .اثط ز ) b ( ْٚیه ٔؼٕبضی ذٛقٝثٙسی ته ییٝای ضا ٕ٘بیف ٔای زٞاس .زض ایاٗ ؾابذدبض سؿاٍطٞبی ناٛتی،
تهٛیطی  ٚػسزی زازٜٞبی ذٛز ضا ث ٝؾطذٛقٞٝب اضؾبَ ٔیوٙٙس .ؾطذٛقٞ ٝب اظ لسضت پطزاظقی ثبیتطی ثطذٛضزاض ٞؿدٙس  ٚزازٜٞبی خٕغآٚضیقس ٜضا
ثٌ ٝصضٌبٜٞبی ثیؾیٓ ٞسایت ٔیوٙٙس؛ ثٙبثطایٗ زض ایٗ ٘ٛع قجىٞ ٝب پطزاظـ  ٚشذیطٜؾبظی ثٝنٛضت ٔدٕطوع ا٘دبْ ٔایقاٛزٔ .عیات اناّی اؾادفبز ٜاظ
ؾبذدبض ؾّؿّ ٔ ٝطاتجی ٔمیبؼ پصیطی آٖ  ٚثٟجٛز زض وبضایی ا٘طغی اؾت .اثط ؾٕ٘ ) c( ْٛبیكی اظ یه قجى ٝدٙس ییٝای ثب سؿٍطٞبی ییط ٍٕٗٞاؾت .زض
ایٗ ؾبذدبض ٞط ٌط ،ٜٚثط اؾبؼ ٔٙبثغ  ٚتٛا٘بییٞبی ذٛز ػُٕ ٔی وٙس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ سؿٍطٞبی ػسزی ثب تٛاٖ وٓ ٚ ،بیف ؾبز ٜضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜآٖٞب ضا
ثٚ ٝاسسٞبی پطزاظقی اضؾبَ ٔیوٙٙس زضسبِیو ٝؾرتافعاضٞبی ثب تٛاٖ ثبیٔ ،ؿئ ٚ َٛبیف پیچیس ٜتط ٔثُ پطزاظـ  ٚشذیطٜؾبظی ٞؿدٙس.

قىُ ٔ :1ؼٕبضی ٔطخغ ]2[ WM SN

.3.3

آرایص حسگز چند -الیهای در هقایسه با تک -الیهای

یه ضٚـ ثطای عطاسی ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی سؿٍطٞبی دٙسضؾب٘ٝایٌ ،ؿدطـ سؿٍطٞبی  ٍٕٗٞاؾت وا ٝزض آٖ ٕٞا ٝسؿاٍطٞب تٛا٘ابیی ٞابی یىؿابٖ
زاض٘س و ٝاظ ایٗ عطاسی زض ٔؼٕبضی ٞبی ٔؿغح قجى ٝاؾدفبزٔ ٜیوٙٙس .ضٚـ زیٍط ٔؼٕبضی دٙس ییٝای اؾات وا ٝزض آٖ ػٙبناط ییاطٞ ٍٕٗٞؿادٙس .ثاٝ
ػٛٙاٖ ٔثبَ ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ٘ظبضتی  ،1اظ زٚضثیٗ ٞبی ثب زلت پبییٗ ثطای تكریم تحطن  ٚیب ٘فٛش اؾدفبزٔ ٜیوٙٙس زضسبِیو ٝزٚضثیٗ ٞابی ثاب زلات
ثبی ضا ثطای ضزیبثی  ٚتكریم اقیبء ث ٝوبض ٔیثط٘سٔ .ؼٕبضی دٙس ییٝای ثب ٞسف اؾدفبز ٜاظ سؿٍطٞبی ؾابز ٜتاط  ٚوآ تاٛاٖ تاط ثاطای  ٚابیف ؾابزٚ ٜ
وٓ ٔهطف  ٚثٟطٌٜیطی اظ سؿٍطٞبی ثب زلت ثیف تط ثطای وبضٞبی پیچیس ٚ ٜپطٔهطف ایدبز قاس٘س .ثاط ٕٞایٗ اؾابؼ ٔؼٕابضی دٙاس ییاٝای ٘ؿاجت ثاٝ
ٔؼٕبضی ته ییٝای اظ ٔمیبؼ پصیطی ثیفتطٞ ،عیٝٙی وٕدط ،پٛقف  2ثٟدط ،وبضایی ثبیتط  ٚلب ثّیت اعٕیٙبٖ ثٟدطی ثطذٛضزاض اؾت [.]1
.4.3

عواهل هؤثز بز طزاحی ضبکههای حسگز چندرسانهای

زض ازأ ٝدٙس ػبُٔ تأثیطٌصاض ثط عطاسی ٞWM SNب ضا ٔؼطفی وطزٜایٓ .تٛضیحبت ثیفتط ضا ٔیتٛا٘یس زض [ ]2[ ,]1ز٘جبَ وٙیس.
ٔ حسٚزیت ٔٙبثغ

Surveillance application
Coverage
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طفیت وب٘بَ ٔدغیط

 لبثّیت زیس ثیٗ ییٝای

1


 تمبضبی پٟٙبی ثب٘س ثبی
2
 تىٙیهٞبی وسٌصاضی ٔٙجغ دٙسضؾب٘ٝای

اِعأبت ثط٘بٔ ٝوبضثطی ذبل خٟت تأٔیٗ QoS

 پطزاظـ ٔحدٛای دٙسضؾب٘ٝای زض ٖٚقجىٝ

3

ٔ هطف ا٘طغی

ٔ ؼٕبضی لبثُ ا٘ؼغبف ثطای پكدیجب٘ی اظ ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ییطٍٕٗٞ
 یىپبضدٍی ثب ٔؼٕبضی ایٙدط٘ت ()IP

زض ایٗ ثرف ثب ٔؼٕبضی ٔ ٚؤِفٞٝبی  WM SNآقٙب قسیٓ و ٝاظ اِعأبت ثطضؾی ایٗ قجىٞ ٝب اؾت  ٚزا٘ؿدٗ آٖٞب ث ٝزضن دبِف ٞبی ٔٛخاٛز زض
ایٗ قجىٞٝب وٕه قبیب٘ی ٔیوٙس .زض ثرف ثؼسی ٞط یی ٝاظ پكد ٝپطٚتىُ اضتجبعی زض  ٚ WM SNدبِفٞبی ٞطوساْ ضا ثطضؾی ٔیوٙیٓ.

بزرسی الیههای پطته پزوتکلی در  WMSNو چالصهای هوجود در هز الیه

.4

زض ایٗ ثرف ،ییٞ ٝبی ٔردّف اظ پكدٝی پطٚتىُ اضتجبعی ضا ثطضؾی  ٚزض ٔٛضز دبِف ٞبی ٔٛخٛز زض ٞط یی ٝثحث ٔیوٙیٓ وٞ ٝطوساْ اظ آٖٞب
ٔی تٛا٘ٙس ثطای تحمیك ٔ ٚغبِؼ ٝثط ضٚی ٞ WM SNب ٔٙبؾت ثبقٙس [.]3 – 1ایٗ دبِفٞب ث ٝعٛض ذالن ٝزض قىُ  2ثیبٖ قس ٜاؾت.
الیه کاربزد

.1.4

زض ایٗ ثرف ،دبِف ٞب  ٚلبثّیت ٞب ضا زض یی ٝوبضثطز ثب زض ٘ظط ٌطفدٗ والؼ ٞبی تطافیىی ٔردّفی ؤٕ ٝىٗ اؾت زض ثط٘بٔ ٝوبضثطزی  WMSNزیسٜ
ق٘ٛس ،ثبظثیٙی ٔیوٙیٓ .ایٗ والؼٞبی تطافیىی ث ٝعٛض ٔردهط زض خس٘ 1 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
ؾطٚیؽٞبی پیكٟٙبز قس ٜزض یی ٝوبضثطز قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیقٛز.
 فساهن کسدى هدیسیت تسافیک و قابلیت های کنتسل پریسش ؛ ٔب٘ٙس خٌّٛیطی وطزٖ اظ ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی و ٝذٛاؾدبض ثطلطاضی
4

خطیبٖٞبی زازٜای زض ظٔب٘ی وٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٘یبظ زض قجىٛٔ ٝخٛز ٘یؿت.
 انجام کدگرازی هنبع ثط عجك ٘یبظٔٙسی ٞبی ثط٘بٔ ٝوبضثطزی ٔ ٚحسٚزیتٞبی ؾرتافعاضی ثب اؾدفبز ٜاظ تىٙیه ٞبی وسٌصاضی پیكطفدٝ
دٙسضؾب٘ٝای.


ازائه انعطافپریسی و کازایی نسمافصازی سیستن؛ ٔب٘ٙس :ؾیؿدٓػبُٔٞب ٔ ٚیبٖافعاض ثطای اضائٝی ذسٔبت ث ٝییٞ ٝبی ثبیتط اظ آٖٞب زض
ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی.

 ازائه تکنیک های پسداشش پیطسفته دزوى ضبکه ی چندزسانهای و هوکازی و هطازکت هیاى بسناهه های کازبسدی.
.1.1.4

تکنیکهای کدگذاری چندرسانهای

زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی  ٕٝٞپركی  5لسیٕی ثب اؾدفبز ٜاظ تىٙیه وسٌصاضی پیفٌٛیب٘ ،ٝخطیبٖ ٞبی ٚیسئٛیی یهثبض زض وسوٙٙس ٜفكطز ٚ ٜدٙسیٗ ثبض زض ٔمهسٞب
وسٌكبیی ٔیقس٘س .فطٔتٞبی  H.264 ٚ H.263 ، M PEGاظ ایٗ ضٚـ اؾدفبز ٜوطز٘ ٚ ٜطخ ثیت تِٛیس قس ٜضا وبٞف ٔیزٙٞس .اظایٗضٔ ٚؿدّعْ
ٔهطف ا٘طغی ثبی یی ٞؿدٙس .ایٗ زض سبِی اؾت و ٝوسٌكبٞب ؾبز ٚ ٜاظ ٞعیٝٙی پطزاظقی پبییٙی ثطذٛضزاض ٞؿدٙس .ثطای اؾدب٘ساضزٞبی فكطزٜؾبظی

Cross-layer
Coding
Multimedia in-network processing
Admission control functionalities
Broadcast

5

1
2

3
4
5

The 9 th Symposium on Advances in Science and Technology (9thSASTech), Mashhad, Iran. 9thSASTech.khi.ac.ir

ٚیسئٛیی ٔثُ  M PEGیب  ،H.264 ٚ H.263وسوٙٙسٜٞب پٙح ثطاثط پیچیس ٜتط اظ وسٌكبٞب ٞؿدٙس .اظ عطف زیٍط وٓٞعی ٝٙثٛزٖ  ٚوٓ ثٛزٖ ا٘طغی
سؿٍطٞبی دٙسضؾب٘ٝای اخجبض ٔیوٙس و ٝوسوٙٙسٞ ٜب ؾبز ٜثبقٙس أب وبضایی  ٚلبثّیت ثبیی فكطزٜؾبظی ذٛز ضا سفظ وٙٙس [.]2[ ,]1
ذٛقجردب٘ٔ ٝغبِؼبتی زض ایٗ ظٔی ٝٙا٘دبْ قس ٚ ٜزض آٖ وسٌكبٞب ثٝخبی وسٌصاضٞب اظ آٔبضٞبی ٔٙجغ اؾدفبزٔ ٜیوٙس تب ثدٛا٘ٙس یه فكطزٜؾبظی
ٔؤثط ضا ث ٝزؾت ثیبٚض٘س .زض ایٗ ضٚـ تؼبزِی ٔیبٖ وسٌصاضٞبی پیچیس ٚ ٜوسٌكبٞبی ؾبز ٜثطلطاض قس ٜاؾت .تىٙیىی و ٝایٗ ٞسف ضا ٔحمك ٔیؾبظز
ٔؼٕٛیً ث٘ ٝبْ وسٌصاضی ٔٙجغ تٛظیغقس 1 ٜقٙبذدٔ ٝیقٛز .ایٗ وسٌصاضی ث ٝفكطزٜؾبظی اقبضٔ ٜیوٙس و ٝزض آٖ زازٞ ٜبی دٙسیٗ ٔٙبثغ اعالػبتی
ٕٞجؿد 2 ٝضا فكطزٔ ٜیوٙس ث ٝعٛضی وٞ ٝیچ یه اظ ایٗ ٔٙبثغ ثب زیٍطی اضتجبط ٘ساضزٚ .اضح اؾت و ٝایٗ ٘ٛع تىٙیهٞب ثطای ٞWM SNب ثؿیبض پیكٟٙبز
ٔیقٛز .زض ایٗ ٘ٛع اظ قجىٞ ٝب وسٌصاضٞبی ؾبزٔ ٜی تٛا٘ٙس زض سؿٍطٞب  ٚوسٌكبٞبی پیچیس ٜزض ٌطٞ ٜبی دبٞه لطاض ثٍیط٘س [.]1
اهداف اصلی اش طساحی تکن یک های فطسدهساشی:

 کازایی باالی فطسدهساشی :ث ٝزؾت آٚضزٖ ثٟطٜٚضی ظیبز اظ فكطز ٜؾبظی ثبػث وبٞف ٔؤثط پٟٙبی ثب٘س  ٚا٘طغی ٔهطفی ٔیقٛز.
 پیچیدگی کن :وسوٙٙسٜٞبی دٙسضؾب٘ٝای زض ٖٚسؿٍطٞب تؼجی ٝقسٜا٘س .اظایٗض ٚآٖٞب ثبیس اظ پیچیسٌی وٕی ثط ذٛضزاض ثبقٙس تب ثبػث
وبٞف ٞعی ٚ ٝٙتٛاٖ ٔهطفی قٛز  ٚع َٛػٕط ٌطٞ ٜبی سؿٍط افعایف یبثس.

 حالت ازتجاعی خطا  :3أىبٖ اضؾبَ لبثُاعٕیٙبٖ زازٞ ٜب ضا ضٚی وب٘بَٞبی پط ذغب فطأ ٓٞیوٙس.

قىُ  :2دبِفٞبی تحمیمبتی زض ییٞٝبی ٔردّف اظ پكدٝی پطٚتىّی []2
.2.1.4

پزداسش دروى ضبکه هطتزک

4

اظ ثطذی ٔٙبثغ زازٜای ٔثُ خطیبٖٞبی ٚیسئٛیی ٔی تٛاٖ اعالػبت ٔدفبٚتی ضا ٔدٙبؾت ثب ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ٔردّف اؾدرطاج وطز .ایٗ وبض ث ٝپطزاظـ ٚ 5
 ٚپطؼٚخ 6 ٛثطای ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ذبل ٘یبظ زاضز .اظایٗض٘ ٚیبظٔٙس تٛؾؼ ٝظثبٖٞبی پطؼٚخٛی وبضآٔس ،فیّدطی ًٙتٛظیغقسٔ ٚ ٜؼٕبضی پطزاظـ
زض ٖٚقجىٞ ٝؿدیٓ تب ثدٛا٘یٓ پطزاظـ ثالزضً٘  ٚثبظیبثی اعالػبت ٔفیس ضا اظ قجى ٝزاقد ٝثبقیٓ .زض سبَ سبضط ،پطزاظـ زضٖٚقجىٝای  ٚپطزاظـ
تٛظیغقس ٜثطای زازٞ ٜبی ػسزی ٚخٛز زاضز ِٚی ثطای پطزاظـ ٔحدٛای دٙسضؾب٘ٝای عطاسی ٘كسٙٔ ٚ ٜبؾت ٞWM SNب ٘یؿدٙس [.]3[ , ]1
.3.1.4

نزمافشار سیستن  7و هیاىافشار

8

ثطای ایدبز یه ا٘دعاع ػّٕىطزی  ٚخٕغ آٚضی اعالػبت ػسزی  ٚدٙسضؾب٘ٝای اظ سؿٍط ٞب اظ عطیك ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ٔٛخٛز٘ ،یبظ ث ٝتٛؾؼ٘ ٝطْافعاض
ؾیؿدٓ وبضآٔس  ٚلبثُ ا٘ؼغبف زاضیٓ و ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ دبِفٞبی پیفضٚی ٔحممیٗ ثطای ٔسیطیت زازٜٞبی ییط ٚ ٍٕٗٞپیچیسٌی قجىٝی
Distributed source coding
Correlated
Error resiliency
Collaborative in-network processing
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Querying
System software
Middleware
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سؿٍطٞب اؾتِ .غت ٘طْافعاض ؾیؿدٓ ث ٝؾیؿدٓػبُٔٔ ،بقیٗ ٞبی ٔدبظی ٔ ٚیبٖافعاض اعالق ٔیقٛز و ٝؾطٚیؽٞبی ٚیػٜای ضا ث ٝیی ٝثبیتط (وبضثطز)
اضائٔ ٝیوٙٙس .ثطای زضن ثٟدط ایٗ ییٝثٙسی ث ٝقىُ ٔ 3طاخؼ ٝوٙیس.
جدول  :1کالسهای ترافیکی []2

تفبٚت ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی سؿٍطٞبی دٙسضؾب٘ٝای ثب ٔؤِفٞ ٝبی ٔٛخٛز زض قجىٞ ٝبی سؿٍط ٔؼِٕٛی ٘یبظٔٙسی ٞبی ضطٚضی ضا ثطای ٘طْافعاض
ؾیؿدٓ ٔدؼّك ثٞWM SN ٝب ٔغطح ٔیوٙس .ثطذی اظ ایٗ ٚیػٌی ٞبی ٔ ٚ ٟٓاؾبؾی ثطای ٘طْافعاض ؾیؿدٓ ضا زض ازأٔ ٝؼطفی ٔیوٙیٓ [.]1
 اضائ ٝیه ٚاؾظ ؾغح ثبی  ٚوبضآٔس ثطای ٔكرم وطزٖ ضفدبض ؾیؿدٓ سؿٍط

 أىبٖ ٔكرم وطزٖ اٍِٛضیدٓٞبی ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ذبل تٛؾظ وبضثط ثطای پطزاظـ زض ٖٚقجى ٝزازٜٞبی دٙسضؾب٘ٝای
 ع َٛػٕط ظیبز ٔ ٚمیبؼ پصیطی

 أىبٖ ث ٝاقدطان ٌصاقدٗ ٔیبٖ دٙسیٗ ثط٘بٔ ٝوبضثطزی ییطٍٕٗٞ
 أىبٖ ث ٝاقدطان ٌصاقدٗ ٔیبٖ سؿٍطٞب  ٚثؿدطٞبی ییطٍٕٗٞ

ث ٝعٛض ذالن ،ٝثب ثیبٖ یه ا٘دعاع ٘طْافعاض ییٝای اظ ؾیؿدٓ ،تِٛیس ٘طْافعاض ؾیؿدٓ  ٚپٟٙبٖ وطزٖ ٘حٜٛی ػّٕىطز ؾغ ٛح پبییٗ اظ زیس
تٛؾؼٝزٙٞسٌبٖ  ٚث ٝز٘جبَ آٖ تؼطیف ٔؤِفٞ ٝبی ٔٛضز اؾدفبز ٜزض دٙسیٗ ثط٘بٔ ٝوبضثطزی ٔی تٛا٘یٓ وبضایی  ٚوبضآٔسی قجىٞ ٝبی سؿٍط ضا ثٝذهٛل
زض پطزاظـ زضٖٚقجىٝای زازٜٞبی دٙسضؾب٘ٝای افعایف زٞیٓ.

قىُ  :3ییٝثٙسی ٘طْافعاضی

.4.1.4

هسائل تحقیقاتی باس در الیه کاربزد

)1

قیٞ ٜٛبی وسٌصاضی ثب زض ٘ظط ٌطفدٗ ٔیعاٖ ٔهطف ا٘طغی

)2

ٚخٛز ٘یبظ ثطای ا٘دعاع ؾغح ثبیی ٘طْافعاضی خٟت تٛؾؼ ٝثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی وبضآٔس ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚز ثٛزٖ ٔٙبثغ زض سؿٍطٞب  ٚوٙدطَ
وبضآٔسی ػّٕىطز یی ٝپبییٗ

)3

٘یبظ ث ٝثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ؾغح ثبی ثطای ٕٞىبضی زض ٖٚقجى ٚ ٝتىٙیه ٞبی پیكطفد ٝپطزاظـ دٙسضؾب٘ٝای زض ٖٚقجىٝ
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.2.4

الیه انتقال

1

یی ٝا٘دمبَ زض ثط٘بٔٞ ٝبیی و٘ ٝطخ زازٜی ثبییی ضا تِٛیس ٔیوٙٙس ،ز ٚ ٚیف ٟٓٔ ٝضا ثط ػٟس ٜزاضز .یىی ٟٔیبوطزٖ لبثّیت اعٕیٙبٖ  2ثطای ا٘دمبَ ا٘دٟب ث ٝا٘دٟب
ا٘دٟب  ٚزیٍطی اضائٝی ٔىب٘یعْٞبی وٙدطَ اظزسبْ  3و ٝثطای  WM SNایٗ ز ٚ ٚیف٘ ٝیع اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ٞؿدٙس .ػسْ ٚخٛز ایٗ زٚ ٚیػٌی زض
زض ٞ WM SNب ٔكىالت ظیبزی ضا ٔرهٛنبً ثطای خطیبٖ ٞبی ٚیسئٛیی  ٚاضؾبَٞبی ثالزضً٘ ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز؛ ثٙبثطایٗ فطا ٓٞوطزٖ ایٗ زٚ ٚیػٌی
ثطای  WM SNاظ دبِف ٞبی اؾبؾی زض ایٗ یی ٝثٝسؿبة ٔیآیٙس.
زض ازأ ٝپطٚتىُ ٞبی یی ٝا٘دمبَ ضا ث ٝزٌ ٚط ٜٚزؾدٝثٙسی ٔیوٙیٓ ٚ TCP/UDP )1 .اٍِٞٛبی ٔكبث ) 2 .TCP ٝپطٚتىُٞبی ییطاؾدب٘ساضز ٚ
ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ذبل .زض قىُ  4ثٝنٛضت ٕ٘ٛزاضی ٔی تٛا٘یس ایٗ زؾدٝثٙسیٞب ضا ٔكبٞس ٜوٙیس [.]1
1.2.4

پزوتکلهای  TCP/UDPو الگوهای هطابه  TCPبزای WMSNها

ث ٝزِیُ ایٙى ٝثٛٔٝلغ ثٛزٖ اضؾبَ زض ٘ UDPؿجت ث ٝلبثّیت اعٕیٙبٖ اضؾبَ زازٜٞب زض  TCPثطای زازٞ ٜبی خطیب٘ی اظ إٞیت ثیفتطی ثطذٛضزاض اؾت،
ثطای ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ثالزضً٘ ٔثُ ضؾب٘ٞٝبی خطیب٘ی  4پطٚتىُ ٘ UDPؿجت ث TCP ٝثطتطی زاضز .اٌطد ٝو ٝزض ٞ WM SNب ،ایٗ ا٘دظبض ٚخٛز
زاضز و ٝث ٝزِیُ فكطزٜؾبظی زض ٔجسأ ،افعٍ٘ٚی وبٞف پیسا وٙس ِٚی ثبظ  ٓٞأىبٖ افعایف ؾطثبض وٙدطِی ا٘دمبَ ضٚی ٔٙبثغ ٔحسٚز سؿٍطٞب ٚخٛز زاضز.
ِصا زٚ ٚیػٌی اظ  UDPو ٝزض ٞWM SNب اظ إٞیت ثیفتطی ثطذٛضزاض٘س "ا ثطات سصف ثؿدٞٝب زض  " ٚ " UDPپكدیجب٘ی ثطای تطافیهٞبی ییط" ٍٕٗٞ
ٞؿدٙس؛ ثٙبثطایٗ ٔب اػدمبز زاضیٓ و ٝپطٚتىُ ٕٞ TCPطا ٜثب تغییطات ٔٙبؾت ثطای ٞWM SNب اظ  UDPثٟدط ػُٕ ٔیوٙس  ٚثطتطی زاضز .ػال ٜٚثط
ٔكىالت ثبیٔ ،كىالت زیٍطی ٘یع زض  TCPقٙبؾبیی قس ٚ ٜضاٜسُٞبیی ٘یع زض ٘ظط ٌطفد ٝقس ٜاؾتٔ .كىالتی اظ لجیُ ؾطثبض ٔىب٘یعْٞبی لبثّیت
اعٕیٙبٖ اضؾبَ زض ٔ ٚ TCPطتت وطزٖ خطیبٖٞبی زازٜای و ٝاظ عطیك دٙس اتهبَ ٙٔ TCPدمُ قسٜا٘س.

قىُ  :4زؾدٝثٙسی اظ پطٚتىُٞبی یی ٝا٘دمبَ []1
. 2.2.4

پزوتکلهای غیزاستاندارد و بزناهههای کاربزدی خاظ

زض پطٚتىُ ٚ TCPیػٌیٞبی لبثّیت اعٕیٙبٖ ،وٙدطَ اظزسبْ  ٚاؾدفبز ٜاظ دٙس ٔؿیط ثطای اضؾبَ زاز ٜثطای ٔحدٛاٞبی دٙسضؾب٘ٝای ٘بٔٙبؾت ٞؿدٙسِ .صا
زض ثطذی اظ پطٚتىُٞبیی و ٝثٝنٛضت اؾدب٘ساضز ثجت ٘كس ٓٞ ٚ ٜدٙیٗ زض ثطذی اظ ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ذبل ،قیٞ ٜٛبیی ٔغطح قس ٜو ٝزض ٞطوساْ
یه یب دٙس ٚیػٌی ٘بٔٙبؾت اظ  TCPضا ٔدٙبؾت ثب اٞساف ذٛز تغییط زاز ٚ ٜثٟجٛزٞبیی ضا زض ٔٛضز ایٗ پطٚتىُ ایدبز وطزٜا٘س.
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض قىُ ٔ 4كبٞسٔ ٜیوٙیس ثطای ٞطوساْ اظ ٚیػٌی ٞبی ٘بٔٙبؾت تساثیطی ا٘سیكیس ٜقس ٜو ٝآٖٞب ثطای ٞ WM SNب ٔٙبؾت ق٘ٛس .ثٝ
ػٛٙاٖ ٔثبَ ٚیػٌی ٘بٔٙبؾت لبثّیت اعٕیٙبٖ ،ثب اؾدفبز ٜاظ  ٚ cachingیب فطا ٓٞوطزٖ لبثّیت اعٕیٙبٖ فمظ ثطای ثؿدٞ ٝبی ذبل ثٟجٛز ثركیس ٜقسٜا٘س.
T ransport layer
Reliability
Congestion control
Streaming media
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 . 3.2.4هسائل تحقیقاتی باس در الیه انتقال

ث ٝعٛض ذالنٔ ٝىب٘یعْ ٞبی ٔٛخٛز زض یی ٝا٘دمبَ ٛٙٞظ  ٓٞثطای ٞWM SNب دبِفثطاٍ٘یع ٞؿدٙس .زض ازأ ٝؾٛٔ ٝضز اظ ٔؿبئُ تحمیمبتی ضا ٔغطح
ٔیوٙیٓ و ٝزض اضتجبط ثب پطٚتىُ ٞبی یی ٝا٘دمبَ ٞؿدٙس [.]3 – 1
)1

خبیٍعیٙی  1ثیٗ لبثّیت اعٕیٙبٖ  ٚوٙدطَ اظزسبْ

)2

سٕبیت اظ اضتجبعبت ثالزضً٘

)3

اضتجبط ثیٗ ٘طخ وسٌصاضی دٙسضؾب٘ٝای  ٚلبثّیت اعٕیٙبٖ

. 3.4

2

الیه ضبکه

 ٚیف ٝدبِفثطاٍ٘یع یی ٝقجى ٝتضٕیٗ ٔ QoSدغیط اؾتٞ .ط یه اظ والؼ ٞبی تطافیىی ٔغطح قس ٜزض خس٘ 1 َٚیع ٘یبظٔٙسیٞبی  QoSذٛز ضا
زاض٘سو ٝثبیس زض یی ٝقجى ٝثب ٔحیظ ؾبظٌبض ق٘ٛس.
٘مبط تحمیمبتی زیٍطی اظ یی ٝقجى٘ ٝیع ثطای ٔحممبٖ ٔ ٟٓقس ٜو ٝثٚٝؾیّٔ ٝحسٚزیت ٞبی ٔٛخٛز زض ثط٘بٔٞٝبی دٙسضؾب٘ٝای ٚخٛز زاض٘س .ایٗ ٘مبط
ضؼف فمساٖ یه زا٘ف ػٕٔٛی ،وٓ ثٛزٖ ا٘طغی  ٚتٛا٘بیی ٔحبؾجبتی زض ٞط ٌطٙٔ ٜفطز ٞؿدٙس.
زض ایٗ یی ٝثیفتط تحمیمبت ٔٛخٛز ٔطثٛط ث ٝز ٚتٛا٘بیی ٞبی یی ٝقجى ٝاؾت - 1 .آزضؼزٞی ٔ ٚحّی وطزٖ ٔ - 2ؿیطیبثی.
.1.3.4

آدرسدهی و هحلی کزدى

زض قجىٞٝبی  WM SNثعضي یظْ اؾت وٞ ٝط ٌط ٜثدٛا٘س تٛؾظ ایٙدط٘ت ٘ظبضت قٛز  ٚلبثُ زؾدطؼ ثبقسٔ .كىُ آزضؼزٞی خٟب٘ی ثب IPv6

لبثُسُ اؾت أب ث ٝقطعی وٞ ٝط سؿٍط آزضؼ  M ACذٛزـ ضا زاقد ٝثبقس تب ثدٛا٘س یه آزضؼ  IPv6وبُٔ زضؾت وٙس؛ أب ثب ایٗ ضٚـ ٘یع ث ٝزِیُ
 16ثبیت فیّس آزضؼ زٞی ؾطثبض ظیبزی ثٞ ٝط ثؿد ٝزازٜای اظ سؿٍط تحٕیُ ٔیقٛز .پؽ ث ٝایٗ ؾبزٌی لبثُسُ ٘یؿت .ضٚـ ٞبی زیٍطی ٘یع اظ عطیك
اٍِٞٛبی ٔكبث ٝثطای تؼطیف یه  IDزض قجىٔ ٝغطح قس ٜاؾت ِٚی ث ٝزِیُ ایٙى ٝثب ؾبذدبض آزضؼزٞی خٟب٘ی  IP ٚاؾدب٘ساضز ٘كسٜا٘س ،ذغط
٘بؾبظٌبضی آٖٞب ٚخٛز زاضزٔ .حّی وطزٖ پطزاظـ ٞب ثب زاقدٗ اعالػبت ٔىب٘ی سؿٍطٞب ثطای وبٞف ٘طخ زاز ٜا٘دمبِی زض ٞWM SNب اظ ٚیػٌیٞبی
ثؿیبض ٔ ٟٓثطای ایٗ قجىٞٝب ٔحؿٛة ٔیقٛز.
 . 2.3.4هسیزیابی
زازٜٞبی خٕغ آٚضی قس ٜتٛؾظ سؿٍطٞب ث ٝدبٞه اضؾبَ ٔی قٛز  ٚزض آ٘دب اعالػبت ٔفیس  ٚیظْ ثطای وبضثط اظ آٖٞب اؾدرطاج ٔیقٛزٔ .غبِؼبت
خبٔؼی اظ اٍِٞٛبی ػٕسٔ ٜؿیطیبثی زض ٔطخغ [ٚ ]4خٛز زاضز .إٞیت ٔؿیطیبثی زض  WM SNث ٝزِیُ ٘یبظٔٙسی ٞبی ٔدفبٚت ثط٘بٔٞٝبی خطیب٘ی دٙسضؾب٘- ٝ
ای اؾتٚ .خٛز ایٗ ٘یبظٔٙسی ٞبی ٔدفبٚت ٔٙدط ث ٝتِٛیس ضٚـ ٞبی ٔدفبٚت ٔؿیطیبثی ثطای ایٗ قجىٞٝب قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝطوساْ اظ
ٔؿیطیبثیٞب ثطذی اظ ٚیػٌیٞبی ذبل ٞ WM SNب ضا تأٔیٗ ٔیوٙٙسٔ ،یتٛا٘یٓ آٖٞب ضا ث ٝؾ ٝزؾد ٝػٕس ٜتمؿیٓثٙسی وٙیٓ .ثطای زضن ثٟدط ،ایٗ زؾد- ٝ
ثٙسی ثٝنٛضت قبذٝای زض قىُ  5ثیبٖ قس ٜاؾت.
)1

ٔؿیطیبثیٞبیی و ٝثط اؾبؼ قطایظ سبوٓ ثط قجى ،ٝوب٘بَ ِ ٚیٙه اضتجبعی عطاسی قسٜا٘س.

)2

ٔؿیطیبثی ٞبیی و ٝثط اؾبؼ والؼ ٞبی تطافیىی و ٝثؿدٞٝب ضا اٛ ِٚیتثٙسی ٔیوٙٙس ثٚ ٝخٛز آٔسٜا٘س.

)3

پطٚتىُ ٞبی ذبنی و ٝثطای اضؾبَ خطیب٘ی زازٜٞبی ثالزضً٘ ٔغطح قسٜا٘س.

T rade-off
Relation between multimedia coding rate and reliability
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قىُ  :5زؾدٝثٙسی پطٚتىُ ٞبی ٔؿیطیبثی ٔٛخٛز []1
 . 3.3.4هسائل تحقیقاتی باس در الیه ضبکه
قٙبؾبیی ٔدطیه ٞبی ٔؿیطیبثی ثٟی ٝٙیىی اظ سیغٞٝبی ازأٝزاض تحمیمبتی اؾت .ثیفتط پطٚتىُ ٞبی ٔؿیطیبثی ،ثیف اظ یه ٔدطیه ضا زض ٘ظط ٔیٌیط٘س.
ا٘دربة ٚظٖ ثطای ایٗ ٔدطیه ٞب زض تبثغ ٞعیٚ ٝٙظٖ یىی اظ تهٕیٕبتی اؾت و ٝثبیس ذطزٔٙسا٘ ٝثبقس .ایٗ ا٘دربة ذطزٔٙسا٘ ٝثطای قجىٞٝبی پٛیب آؾبٖ
٘یؿت؛ ثٙبثطایٗ ایٗ ٔؿئّ ٝیىی اظ ٔٛضٛػبت ثبظ تحمیمبتی ٔحؿٛة ٔی قٛز .اظ زیٍط ٔؿبئُ ثبظ ،تضٕیٗ  QoSثیٗ ز ٚا٘دٟبی ٔؿیط ثبٚخٛز تفبٚتٞبی
اضتجبعبت ؾیٕی  ٚثی ؾیٓ زض یه قجى ٝاؾت .زض سبَ سبضط ٔیعاٖ ٔدطیهٞب اظ ٔجسأ تب ٔمهس ٟ٘بیی زض ٔؿیط یىؿبٖ زض ٘ظط ٌطفدٔ ٝیقٛز.
زضنٛضتیو ٝزض قجىٞ ٝبی پٛیبی ٔٛخٛز و ٓٞ ٝاظ فّٙبٚضی ؾیٕی  ٓٞ ٚثی ؾیٓ ثطای ثطلطاضی اضتجبعبت اؾدفبزٔ ٜیقٛزٚ ،یػٌی ٞبیی ٔثُ پٟٙبی ثب٘س
ثطای وُ ٔؿیط ٘جبیس یىؿبٖ زض ٘ظط ٌطفد ٝقٛز .ایٗ ٔؿئّ ٝیىی زیٍط اظ ٔؿبئُ تحم یمبتی ثبظ زض ایٗ سیغ ٝاؾت .ثطای ٔغبِؼ ٝثیفتط زض ایٗ یی ٚ ٝثطضؾی
دبِف ٞبی زیٍط زض سیغٔ ٝؿیطیبثی ٔطخغ [ ]5ضا ث ٝذٛا٘ٙس ٜتٛنیٔ ٝی وٙیٓ و ٝزیس ٔدفبٚت  ٚذبنی ضا زض ایٗ ظٔی ٝٙاضائٔ ٝیوٙس.

 . 4.4الیه  MACو لینک
ز ٚوبضایی ٞبی ٔ ٚ ٟٓانّی یی " M AC ٝزاٚضی ثط ضٚی ث ٝزؾت آٚضزٖ وب٘بَ "  " ٚاضائ ٝوٙدطَ ذغب  ٚاٍِٞٛبی ثبظیبثی زازٜٞب " اؾت .ضٚـٞب ٚ
ٍ٘طـ ٞبی ظیبزی ثطای زؾدطؾی ث ٝوب٘بَ ثط اؾبؼ ضلبثت ٚخٛز زاضز ٓٞ ،دٙیٗ ٔی تٛاٖ اظ پطٚتىُ ٞبیی و ٝثس ٖٚضلبثت ث ٝوب٘بَ زؾدطؾی پیسا ٔیوٙٙس،
ثطای  WM SNاؾدفبز ٜوطزٔ .ب  ٓٞدٙیٗ فبودٛضٞبی تأثیطٌصاض ثط ضٚی ا٘دربة اٍِٛی تهحیح ذغبی ضٚثٝخّ 1 )FEC( ٛضا ثطضؾی ٔیوٙیٓ و ٝثطای
ٔمبثّ ٝثب تىطاض ذٛزوبض زضذٛاؾت ( 2 )ARQث ٝوبض ٔیضٚز [.]1
. 1.4.4

سیاستهای دستزسی به کانال

ثطذی اظ پطٚتىُٞبی  M ACثط اؾبؼ ٘حٜٛی زؾدطؾی ث ٝوب٘بَٚ ،یػٌی ٞبیی ٕٞچ ٖٛؾغح ثبییی اظ تٛاٖ ػّٕیبتی ِیٙه ،ذغبی وٓ  ٚیب تضٕیٗ
 QoSثطای ٞط ٘ٛع ثؿد ٝزضیبفدی ضا اضائٔ ٝیوٙٙس .ز ٚزؾد ٝاظ ایٗ پطٚتىُ ٞب ثط اؾبؼ ٘حٜٛی زؾدطؾی ث ٝوب٘بَ ثٝنٛضت ظیط زؾدٝثٙسی ٔیق٘ٛس.


پسوتکل های بس اساس زقابت
ثیفتط پطٚتىُ ٞبی ایٗ زؾد ٝاظ  CSM A/CAزض یی M AC ٝاؾدفبزٔ ٜیوٙٙس .زض ایٗ قیٚ ٜٛلدی ٌطٜای زض سبَ ا٘دمبَ زاز ٜاؾتٔ ،ب٘غ ایٗ
ٔیقٛز و ٝزیٍط ٌطٞ ٜب ثٌ ٝطٔ ٜمهس زاز ٜاضؾبَ وٙٙس .اظ ٘دبیح ٘بٔٙبؾت زض اؾدفبز ٜاظ ایٗ ضٚـ ،تأذیط ییطلبثُوٙدطَ  ٚثیٟٛزٌی ٔهطف
ا٘طغی زض سبِت  idleثٛزٖ اؾت .ثطذی اظ پطٚتىُٞب ثدبی  idleثٛزٖ ٌطٞ ٜب اظ سبِت ذٛاة  3ثطای ٌطٜٞب اؾدفبزٔ ٜیوٙٙس و ٝث ٝایٗ
نٛضت ٔهطف ا٘طغی وٓ  ٚا٘طغی شذیطٔ ٜیقٛز.



پسوتکل های کانال هنفسد بدوى زقابت

Forward Error Correction
Automatic Repeat Request
Sleep
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پطٚتىُٞبیی و ٝثط اؾبؼ  TDM A 1ػُٕ ٔیوٙٙس زض ایٗ زؾد ٝلطاض ٔی ٌیط٘س .زض ایٗ ضٚـ ثطای ٞط فطیٓ یه زٚض ٜظٔب٘ی وٛده ضظضٚ
قس ٚ ٜظٔبٖ وّی ثٝنٛضت دطذكی  ٚثس ٖٚضلبثت ٔیبٖ وب٘بَ ٞبی ٔردّف تمؿیٓ ٔی قٛز  ٚزض ٞط ثبض ث ٝا٘ساظٔ ٜكرم قس ٜث ٝفطیٓ
ترهیم ٔی یبثس .ا٘دربة ثبظ ٜظٔب٘ی ضظض  ٚقس ٜتٛؾظ ٞط فطیٓ  ٚعٔ َٛدغیط فطیٓٞبی  TDM Aذٛز ٔؿئّٝای پیچیس ٜثطای ایٗ پطٚتىُٞب
اؾت .قی TDM A ٜٛثطای قجىٞ ٝبی سؿٍط ایّت ثبػث ٔحسٚزیت ٔمیبؼ پصیطی  ٚپیچیسٌی ظٔبٖثٙسی ٔیق٘ٛس ؤ ٝكىالت تفبٚت
ٍٕٞ ٚ clockبٔی  2ضا ٘یع ز٘جبَ زاضز .ثطذالف ٞTDM Aب وٞ ٝسفكبٖ ٔٙحهطاً ضظض ٚوطزٖ وب٘بَ ثط اؾبؼ ظٔبٖ اؾت .ؾبٔب٘ٞٝبی آ٘دٙی
 3M IM Oاظ تىٙیه ٞبی سصف تساذُ اؾدفبزٔ ٜی وٙٙس .زض ایٗ تىٙیه ثطای افعایف وبضایی اظ دٙسیٗ وب٘بَ ضازیٛیی ثیٗ فطؾدٙسٚ ٜ
ٌیط٘س ٜاؾدفبزٔ ٜی قٛز ِٚی ثبیس زض ٘ظط زاقت وٌ ٝط ٜفمظ یه آ٘دٗ فیعیىی زاضز  ٚاظ دٙسیٗ ؾیٍٙبَ اؾدفبزٔ ٜیوٙس .ایٗ ٚیػٌی ٔؿبئُ
ظیبزی ضا زض قجىٞٝبی  WM SNایدبز ٔی وٙس و ٝثبیس ثطضؾی ق٘ٛسٔ ،ثُ ؾغح ٔٙبؾت ٚضؼیت وب٘بَ ٔ ٚ 4یعاٖ ٞعی ٝٙلبثُلج َٛا٘طغی وٝ
ثیٗ فطؾدٙسٌ ٚ ٜیط٘س ٜقٙبذدٔ ٝیقٛز.
.2.4.4

کنتزل خطا

زٔ ٚىب٘یعْ و ٝاظ ٌصقد ٝثطای فطا ٓٞقسٖ لبثّیت اعٕیٙبٖ زض ییِ ٝیٙه  ٚفیعیىی ثطای وب٘بَ ثی ؾیٓ اؾدفبز ٜقس ٜوٙدطَ ذغبی ضٚثٝخّٚ )FEC( ٛ
زضذٛاؾت تىطاض ذٛزوبض ( ٚ ) ARQیب تطویجی اظ ایٗ زٔ ٚىب٘یعْ اؾتٔ .ىب٘یعْ  FECزضخٞ ٝبی ٔدفبٚتی زاضز و ٝثط ضٚی ثرف ٞبی ٔردّفی اظ
خطیبٖ ٞبی ٚیسئٛیی اػٕبَ ٔیقٛز و ٝثط اؾبؼ إٞیت اضتجبط آٖٞب اؾت (ؾغٛح سفب دی ٘بثطاثط) .ثٕٞ ٝیٗ ػّت ؾطثبض ٔدفبٚتی ضا ثط ضٚی ثؿدٞٝبی
ٔٙدمُقس ٜاػٕبَ ٔیوٙسٔ .ىب٘یعْ ٘ ARQیع ث ٝزِیُ اضؾبَ ٞبی ٔدسز یه زضذٛاؾت ،پٟٙبی ثب٘س ظیبزی ضا اقغبَ ٔیوٙس  ٚثبػث ٔیقٛز و ٝتأذیط
ظیبزی زض قجى ٝضخ زٞس .زض ٔمبیؿٞٝبی اذیط نٛضت ٌطفد ٝثیٗ ٔ ARQ ٚ FECكرم قس ٜاؾت و ٝوسٞبی ثالن ٔ( FECثُ ٔ ،)5BCHهطف
ا٘طغی زض ٔؿیطٞبی عٛی٘ی  ٚتأذیطٞبی ا٘دٟب ث ٝا٘دٟب ضا وبٞف ٔیزٞس؛ ثٙبثطایٗ وسٞبی  FECیه ٌعیٙٔ ٝٙبؾت ثطای تطافیه ٞبی سؿبؼ ث ٝتأذیط زض
ٞWM SNب اؾت.
 . 3.4.4هسائل تحقیقاتی باس در الیه لینک و MAC
زض پطٚتىُٞبیی و ٝثط اؾبؼ  TDM Aوبض ٔیوٙٙس تؼییٗ ثبظٞ ٜبی اذدهبل زاز ٜثٞ ٝط ٌط ٜاظ ٔؿبئّی اؾت و ٝسدٕبً ثبیس ثط ضٚی آٖٞب تحمیمبتی ا٘دبْ
قٛز ثطای ایٙى ٝثبیس ثط اؾبؼ طفیت آٖٞب ثبقس  ٚثٟدطیٗ وبضایی ضا ایدبز وٙس .ث ٝعٛضوّی ظٔبٖثٙسی اظ ٔؿبئُ ٔ ٚ ٟٓدبِفثطاٍ٘یع زض ایٗ ضٚـ اؾت.
پطٚتىُ ٞبی دٙسوب٘بِ ٝوبٔالً ثس ٖٚتهبزْ ٘یؿدٙس  ٚثطذی اظ ٔٛاضز ،تهبزْ ٔیبٖ ثؿدٞ ٝبی وٙدطِی زیس ٜقس ٜاؾت ٕٝٞ .وب٘بَ ٞبی ٔٛخٛز ضا ٕ٘یتٛا٘یٓ
وبٔالً ثسٕٞ ٖٚپٛقب٘ی زض ٘ظط ثٍیطیٓ؛ ثٙبثطایٗ تهبزْٞب تأثیطاتی  ٓٞثط ضٚی  QoSقجى ٝثبلی ٔیٌصاضز و ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛاضز ثطای قجىٞٝبی WM SN

ؾؤاَٞبی ثس ٖٚپبؾد ٞؿدٙس.
6

ایٗ ٘یبظ ٚخٛز زاضز ؤ ٝسَ ٞب  ٚاٍِٛضیدٓ ٞبیی ضا تٛؾؼ ٝزٞیٓ و ٝزض دٟبضدٛةٞبی ثٟیٝٙؾبظی ثیٗ ییٝای ٔٛخٛز ،اٍِٞٛبی وسٌصاضی وب٘بَ
ٔ ٚجسأ ضا ثب  ٓٞیىپبضد ٝوٙس .اٍِٞٛبی ٔٛخٛز ٔؼٕٛیً فمظ اضتجبط ثیؾیٓ ٘مغٝث٘ٝمغٌ( ٝبْثٌٝبْ ) ضا زض ٘ظط ٔیٌیط٘س ٛ٘ ٚع ٚاؾظ اضتجبعی اظ
ؾرتافعاضٞبی ٕٞؿبی ٝثٌ ٝبْ ٞبی ثؼسی ضا زض ٘ظط ٕ٘یٌیط٘س.
5.4

الیه فیشیکی

زض ثیٗ  ٕٝٞفّٙبٚضیٞبی أیسثرف ثطای یی ٝفیعیىی ،فّٙبٚضی  UWBایٗ پدب٘ؿیُ ضا زاضز ؤ ٝیعاٖ ٔهطف ا٘طغی ضا وبٞف ٘ ٚطخ زاز ٜاضتجبعی ضا زض
فبنّٞ ٝبی عٛی٘ی افعایف زٞسٌٞٝ٘ٛ .بی ٔدفبٚتی اظ ٚ UWBخٛز زاضزٔ .ىب٘یعْ ظٔبٖ پطـ ضطثٞٝبی ضازیٛیی  )TH-IR-7UWB(UWBثطای ا٘دمبَ
T ime Division Multiple Access
Synchronization
Multiple Input Multiple Output
Channel state

1
2
3
4

ٛ٘ 5ػی اظ وسٞبی  FECاؾت و ٝیه ؾطی وسٞبی  parityضا ث ٝثؿدٞ ٝب اضبفٔ ٝی وٙس تب ثدٛا٘س ذغب ضا تكریم  ٚتهحیح ذغب ضا ضٚی ثؿدٞ ٝب ا٘دبْ زٞس.
Frameworks
T ime-hopping impulse radio UWB
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ا٘دمبَ اعالػبت اظ اضؾبَ پبِؽٞب زض ثبظٞ ٜبی ظٔب٘ی ذیّی وٛتب ٜاؾدفبزٔ ٜیوٙس .زض ایٗ ٔىب٘یعْ ظٔبٖ ث ٝفطیٓٞب تمؿی ٓ ٔیقٛز وٞ ٝطوساْ تطویجی اظ
دٙسیٗ ٞ chipؿدٙس ٞ ٚط  chipثبظ ٜظٔب٘ی ذیّی وٛتبٞی ضا زاضزٞ .ط فطؾدٙس ٜپبِؽ ذٛز ضا زض یه  chipو ٝزض یه فطیٓ لطاض ٔیٌیطز ،اضؾبَ ٔی -
وٙس .ثطای فطا ٓٞوطزٖ زؾدطؾی دٙس وبضثط ،تطتیت زؾدطؾیٞب ثٚٝؾیّ ٝیه ز٘جبِ ٝپطـ ظٔب٘ی  1تهبزفی تؼییٗ ٔیقٛز و ٝتطتیت اضؾبَ زازٜٞبی ٞط
وبضثط ضا ٔكرم ٔیوٙس .ؾبٔب٘ٞٝبی  TH-IR-UWBؾبز ٜثؿیبض اضظاٖ لیٕت ٞؿدٙسٔ .ىب٘یعْ  TH-IR-UWBث ٝدٙسیٗ زِیُ ثطای قجىٞٝبی
ٙٔ WM SNبؾت اؾت .ا ،َٚایٗ ٔىب٘یعْ ٘طخ زاز ٜثبی ،تٛاٖ ٔهطفی وٓ ،اضتجبعبت ثس ٖٚسبُٔ  ٚفطوب٘ؽٞبی ضازیٛیی وٓٞعیٝٙای ضا فطأ ٓٞیوٙس.
ػالٜٚثطایٗ یه ثٟط ٜپطزاظقی ثعضٌی ضا ثبٚخٛز تساذُ اضائٔ ٝیزٞسٟٓٔ .تطیٗ ٚیػٌی فّٙبٚضی ضطثٞ ٝبی ضازیٛیی ایٗ اؾت و ٝاخبظٔ ٜیزٞس
ضاٜسُ ٞبی یی ٝفیعیىی  M AC ٚثب یىسیٍط یىپبضد ٝق٘ٛس ،ثطای ایٙى ٝزیٍط یظْ ٘یؿت و ٝفّٙبٚضیٞبی وبٞف تساذُ و ٝا٘حهبض ٔدمبثُ ضا ٔیبٖ
ا٘دمبَ ٞبی ٔدفبٚت ا٘دبْ ٔیزٙٞس ،اخطا ق٘ٛس .اظایٗض ٚاضتجبعبت ٕٞعٔبٖ ٌطٞ ٜبی ٔدبٚض ثس ٖٚپیچیس ٜتط قسٖ فطؾدٙسٞ ٜب لبثُ ا٘دبْ اؾت .زضٟ٘بیت
ؾیٍٙبَ  UWBدٍبِی عیفی وٓ لسضتی زاضز و ٝثبػث ٔیقٛز اسدٕبَ تكریم آٖ ثٝقست و ٓ قٛز  ٚآٖ ضا ثطای ػّٕیبت ٘ظبٔی ٔ ٚرفیب٘ٙٔ ٝبؾت
ٔیوٙس [.]3[ ,]1
اٌطد ٝو ٝفّٙبٚضی ا٘دمبَ  UWBثٝؾطػت تٛؾؼ ٝپیسا وطزِٚ ٜی ٛٙٞظ  ٓٞدبِف ٞبیی ثطای قجىٞٝبی دٙس ٌ-بٔٚ ٝخٛز زاضز و ٝثبیس ضاٜسُٞبیی
ثطای آٖٞب پیسا قٛز .تحمیمبت ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝعطاسی یه ٔؼٕبضی اضتجبعی ثیٗ ییٝای ٘یبظ زاض٘س و ٝثط اؾبؼ آٖ  UWBثدٛا٘س  QOSضا زض
 WM SNپكدیجب٘ی وٙس.

 .5نتیجه گیزی
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثیبٖ قس یىی اظ خسیستطیٗ قجىٞ ٝبی اضتجبعی زض ز٘یب ،قجىٞ ٝبی سؿٍط دٙسضؾب٘ٝای ثیؾیٓ ٞؿدٙس  ٚثطای پیبزٜؾابظی آٟ٘اب ثاب ٔكاىالت
ثؿیبضی ضٚثطٞ ٚؿدیٓٔ .ؤِفٞٝبی قجىٞ ٝبی سؿٍط دٙسضؾب٘ٝای ثیؾیٓ ٔ ٚؼٕبضی آٟ٘ب اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٔٛضز تٛخ ٝزض ایٗ قجىٞ ٝب اؾتٔ .ؼٕبضی ٔؿاغح،
ٔؼٕبضی ذٛق ٝثٙسی ٔ ٚؼٕبضی ؾّؿّٔ ٝطاتجی ثط اؾبؼ ذٛق ٝثٙسی ،ؾٔ ٝسَ ٔؼٕبضی ٔغطح قس ٜثطای ایٗ قجىٞٝب اؾت ٔ ٚؼٕبضی ؾّؿّٔ ٝطاتجی ثط اؾابؼ
ذٛقٝثٙسی ثطای ٞWM SNب ثیفتط یٗ ثبظزٞی ضا ایدبز وطز ٜاؾت.اظ خّٕٔ ٝكىالت ٔی تٛاٖ ث ٝوسٌصاضی ٔٙبثغ دٙسضؾاب٘ٝای ،پٟٙابی ثب٘اس ثابیٔ ،یاعاٖ
ٔهطف ا٘طغی سؿٍطٞبٔ ،ؿیطیبثی  ٚوٙدطَ ذغب اقبض ٜوطز ٓٞ .دٙیٗ ٔحسٚز ثاٛزٖ ٔٙابثغ ٔ ٚدغیاط ثاٛزٖ طفیات وب٘ابَ ثاط اخطایای واطزٖ ٞWM SNاب
تبثیطٌصاض ٞؿدٙس .یىی اظ ٕٟٔدطیٗ ذٛاؾدٞٝبی قجىٞ ٝبی سؿٍط دٙسضؾب٘ٝای ثیؾیٓ ا٘دمبَ اعالػبت دٙسضؾب٘ٝای ٌؿدطز ٜث ٝنٛضت لبثاُ اعٕیٙابٖ  ٚثاب
ویفیت لبثُ لج َٛاؾت .سدٓ ظیبز زازٜٞبی دٙسضؾب٘ٝای ثبػث ثٚ ٝخٛز آٔسٖ اظزسبْ زض قجىٔ ٝیقٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔىب٘یعْٞبی وٙدطَ ذغاب زض ایاٗ
قجىٞ ٝب اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ٞؿدٙسٍ٘ .ب ٜث ٝایٗ قجىٞ ٝب ٍ٘ب ٜییٝای اؾت  ٚزض ا٘دٟب اٍِٛضیدٓٞب ،پطٚتىُٞب  ٚدبِفٞبی ییٞ ٝبی وبضثطز ،ا٘دمابَ،
قجى ٚ M AC ،ٝفیعیىی ضا ثطضؾی وطزیٓ .ثب تٛخ ٝث ٝثطذی دبِفٞب زض ییٞ ٝب ٍ٘ب ٜثیٗ ییٝای ثطای ایٗ قجىٞ ٝب تٛنیٔ ٝایقاٛز  ٚعطاسایٞابی ثایٗ
ییٝای وبضایی قجى ٝضا افعایف ٔیزٙٞس.

.6
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