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ارائِ یک رٍش اختصبظ کبًبل ابتکبری در ضبکِّبی چٌذ کبًبلی چٌذ
رادیَیی هص بیسین
راضیِ قبدری ،هْذی تخت فَالدی
داًطگبُ آصاد اسالهیٍ ،احذ لضٍیي ،گشٍُ وبهپیَتش ،لضٍیي ،ایشاى
داًطگبُ غٌؼتی اهیشوجیش ،گشٍُ وبهپیَتش ،تْشاى ،ایشاى
هسئَل هىبتجبت :ساضیِ لبدسی
چکیذُ
ضجىِّبی هص ثیسین وبسثشدّبی فشاٍاًی ّوچَى دستشسی ثِ ایٌتشًت سا داسًذ .یىی اص هْوتشیي هؼوبسیّبی هغشح ضذُ دس ایي ًَع ضجىِّب ،ضجىِ-
ّبی چٌذ سادیَیی چٌذ وبًبلی هص ثیسین است .اص هْوتشیي هسبئل دس ایي ًَع هؼوبسی ،هسئلِی تخػیع وبًبل است .اص آًدبیی وِ ضجىِّبی هص ثیسین
ثِ غَست گستشدُ هَسد استفبدُ لشاس هیگیشًذ هسئلِ تخػیع وبًبل ًمص حیبتی سا دس ایي ًَع ضجىِّب داسد .دس ایي هسئلِ ،تذاخل تبثیش هؼىَسی سا ثش
وبسایی ضجىِ داسد .اسائِی ساُ حلی خْت هسئلِی تخػیع وبًبل ثبیذ ثب ّذف افضایص گزسدّی ٍ وبّص تذاخل اًدبم ضَد .ساُحلّبی هختلفی ثشای حل ایي
هسئلِ اسائِ ضذُ است وِ اص آى خولِ هیتَاى سٍشّبی اثتىبسی سا ًبم ثشد .دس ایي همبلِ سؼی ضذُ است ثب استفبدُ اص ایي سٍشّب ،اختػبظ وبًبل ثب ّذف
افضایص گزسدّی ٍ وبّص تذاخل اًدبم ضَد .ثشای ایي هٌظَس خْت هذیشیت سبدُتش اختػبظ وبًبل اص یه سٍش خَضِثٌذی استفبدُ ضذُ است .الگَسیتن
پیطٌْبدی ،ضبهل چْبس فبص است وِ دس آى استجبعبت ثیي خَضِّب ثش اسبس سٍش گشٍُّبی حذاوثشی دس تئَسی گشاف ٍ ثب استفبدُ اص دسخِی هشصی ثَدى ّش
گشُ هشصی اًدبم هیضَدً .تبیح ضجیِ سبصی ًطبى هیدّذ وِ سٍش پیطٌْبدی هیتَاًذ ًشخ تحَیل ثستِّب ٍ ّوچٌیي هیضاى گزسدّی سا افضایص دّذ .ػالٍُ ثش
آى هیضاى اص دست سفتي ثستِّب ٍ تبخیش اًتْب ثِ اًتْب سا وبّص دّذ .پس ثِ غَست ولی وبسایی ضجىِ هص سا ثْجَد هی ثخطذ.
ٍاژگبى کلیذی :ضبکِّبی هص بیسین ،چٌذ رادیَیی چٌذ کبًبلی ،اختصبظ کبًبل ،خَضِبٌذی
هعرفی
اهشٍصُ استجبعبت ثیسین ثِ یىی اص اخضای خذایی ًبپزیش صًذگی اًسبىّب تجذیل ضذُ است .افضایص سٍصافضٍى تمبضب ثشای خذهبت ثیسین ،ثبػث ظَْس
فٌبٍسیّبی خذیذ دس ایي حَصُ ضذُ است .یىی اص ایي فٌبٍسیّبی ًَیذ ثخص ضجىِّبی هص ثیسین 1است وِ دس استجبعبت ثیسین هَسد تَخِ هیثبضذ.
ضجىِّبی هص ثِ دلیل فَایذ فشاٍاى ٍ ّویي عَس ًشخ اسسبل دادُ ثبال ٍ ّضیٌِ پبییي ٍ اًؼغبفپزیشی ،ثسیبس هَسد تَخِ ّستٌذ .یه ضجىِ هص هتطىل اص
چٌذیي گشُ 2است وِ ػجبستٌذ اص :هسیشیبةّبی هص ٍ 3وبسثشاى هص 4است .هسیشیبةّب داسای حذالل لبثلیت حشوت هیثبضٌذ ٍ صیشثٌبی ضجىِ سا تطىیل هی-
دٌّذ .اص وبسثشدّبی ایي ًَع ضجىِّب دس صهیٌِی دستشسی ثِ ایٌتشًت است)2005,Akyildiz, Wang and et al( .
ظشفیت ضجىِّبی هص ثِ دلیل تذاخل وبّص هییبثذ ٍ ایي یىی اص هسبئل اسبسی دس ایي ًَع ضجىِّبست .اهشٍصُ ضجىِّبی چٌذ وبًبلی چٌذ سادیَیی
ثب گشُّبیی وِ هدْض ثِ چٌذیي ٍاسظّ 5ستٌذ هَسد استفبدُ لشاس هیگیشًذ .دس ایي غَست تذاخل وبّص یبفتِ ٍ وبسایی ضجىِ ثبال هیسٍد .دس ایي حبلت ّش
گشُ هیتَاًذ ثِ غَست ّوضهبى ثب گشُّبی ّوسبیِ خَد اسسبل ٍ دسیبفت داضتِ ثبضذ .ثسیبسی اص سٍشّبی اختػبظ وبًبل ثب ّذف ثْجَد وبسایی ضجىِ عشاحی
ضذُاًذ .دس خیلی اص ایي سٍشّب اص خَضِثٌذی استفبدُ ضذُاست تب ایٌىِ هیضاى پیچیذگی اختػبظ وبًبل وبّص یبثذ .دس ایي حبلت ضجىِ ثِ خَضِّبیی
()2012,Ding, Xue and et al
تمسین ضذُ ٍ اختػبظ وبًبل ثِ غَست هحلی دس ّش وذام اص خَضِّب اًدبم هیضَد.
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ثش اسبس همبلِ ، 2ثستِ ثِ هىبى خغشافیبیی ،لیٌهّبی هتذاخل هیتَاًٌذ ثِ دٍ دستِ تمسین ضًَذ وِ ػجبستٌذ اص لیٌهّبی هتذاخل ّوبٌّگ ٍ لیٌه-
ّبی هتذاخل غیشّوبٌّگ .دس همبیسِ ثب لیٌهّبی هتذاخل ّوبٌّگ لیٌهّبی هتذاخل غیش ّوبٌّگ هٌدش ثِ اص دست سفتي هیضاى دادُی ثبالتشی هیضًَذ ٍ
دس ًتیدِ سجت تَصیغ ًبػبدالًِ ظشفیت ،ثیي لیٌهّب هیضًَذ .ثش عجك همبلِ  )2009, Naveed and Kanhere( 3وِ دس آى سٍش  CCASهغشح ضذُ است
سغَح هختلف لیٌهّبی هتذاخل ثشسسی هیضًَذ .الگَسیتن خَضِثٌذی ایي سٍش هطبثِ ضجىِّبی سلَلی است .اهب اعالػبت هىبًی گشُای وِ هَسد استفبدُ-
ی فشآیٌذ خَضِثٌذی است هطىل ثِ دست هیآیذ .الگَسیتن خَضِثٌذی ثش اسبس سلَلّبی ثبثت وِ هَسد استفبدُی ایي سٍش است هٌبست تَپَلَطی
تػبدفی ًیست .گشُّبی هَخَد دس خَضِّبی یىسبى ًویتَاًٌذ ثب گشُّبیی وِ دس دٍ گبهی خَد ّستٌذ استجبط ثشلشاس وٌٌذ.
دس همبلِ  2یه سٍش خَضِثٌذی هجتٌی ثش گشٍُثٌذی 6ثب ًبم  CCCAهغشح ضذ وِ دس آى ًیض سغَح هختلف لیٌهّبی هتذاخل ثشسسی هیضَد.
ّذف ایي است وِ تذاخل غیش ّوبٌّگ حزف ضذُ ٍ تذاخل ّوبٌّگ وبّص یبثذ .دس ایي سٍش ضجىِ ثش اسبس گشاف تذاخل ٍ ثب استفبدُ اص سٍش گشٍُّبی
حذاوثشی 7ثِ خَضِّبی هدضایی تمسین هی ضَد .اص آًدبیی وِ گشاف تذاخل ثِ ساحتی هی تَاًذ اص سٍاثظ استجبعی ثیي گشُّب دس ضجىِ ثِ دست آیذ اعالػبت
هىبًی ثیطتشی هَسد ًیبص ًیست .پس اًؼغبفپزیشی ایي سٍش اص  CCASثیطتش است .دس ایي سٍش ّش خَضِ ًطبًذٌّذُ یه حَصُ تذاخلی است.
دس ایي همبلِ اص سٍش خَضِثٌذی هغشح ضذُ دس همبلِ 2استفبدُ ضذُ است .گشُّب دس یه خَضِ ثِ خْت ایٌىِ ّوَاسُ هتػل ثبلی ثوبًٌذ اص یه وبًبل
پیص فشؼ ثشای استجبعبت دسٍى خَضِ ای استفبدُ هیوٌٌذ .وبًبل ّبی هتؼبهذ عَسی ثِ ػٌَاى وبًبل پیص فشؼ خَضِّبی ّوسبیِ اختػبظ پیذا هیوٌٌذ
وِ تذاخل غیش ّوبٌّگ تب حذ اهىبى حزف ضَد .ثشخالف همبلِ  2خْت وبّص تذاخل اص دٍ ٍاسظ خْت هشتجظ سبختي خَضِّبی هدبٍس استفبدُ هیضَد.
دس ایي غَست ثب استفبدُ اص سٍش سبختي حذاوثش گشٍُّب دس تئَسی گشاف ٍ اص عشیك دسخِی هشصی ثَدى ّش گشُ ،ثشای ّش گشُی هشصی ،حذاوثش دٍ گشٍُ
سبختِ ضذُ ٍ ثِ گشُّبی ّش گشٍُ وبًبلی اختػبظ هییبثذ .وبًبلی وِ ثِ ٍاسظّبی ثیي خَضِّب اختػبظ پیذا هیوٌذ ثبیذ هتفبٍت اص وبًبل پیص فشؼ
خَضِّبی ّوسبیِ ثبضذ تب آًىِ هیضاى تذاخل وبّص یبثذًْ .بیتبً ثِ ٍاسظّبی دسٍى خَضِ ای ثبیذ وبًبلی اختػبظ دادُ ضَد وِ دس دٍ گبهی یه گشُ حذالل
استفبدُ سا داسد .ثشای اسصیبثی ایي سٍش اص ًشم افضاس  NS2استفبدُ ضذُ است ً .تبیح ضجیِسبصی ًطبى هیدّذ وِ ایي سٍش وبسایی ضجىِ سا ثْجَد هیثخطذ.
اداهِ ایي همبلِ ثِ غَست صیش است  :دس لسوت  2هفبّین ،هذل ضجىِ ٍ فشهَلسبصی هسئلِ هغشح ضذُ ٍ دس اداهِ الگَسیتن پیطٌْبدی دس لسوت 3
ثیبى هیضَدً .تبیح ضجیِسبصی ٍ اسصیبثی ًیض دس لسوت  4هغشح ضذُ ٍ دس لسوت ً 5تیدِگیشی اسائِ هیگشدد .
هفبّین ٍ هذلسبزی ضبکِ
دس ایي لسوت اثتذا هفبّین هَسد ًیبص دس هذلسبصی ضجىِ هغشح ضذُ ٍ دس اداهِ هذل ضجىِ ٍ فشهَلِ سبصی هسبلِ اسائِ هیگشدد.
گراف تَپَلَژی ضبکِ
اگش  kوبًبل دس یه ضجىِ ثِ غَست  ،C k ، ... ،C3 ،C2 ،C1هَخَد ثبضذ ٍ  Iiتؼذاد ٍاسظّبی گشُی  iثبضذ ،دس غَستیوِ ّشوذام اص خفت گشُّب دسٍى
هحذٍدُی اًتمبلی هطتشن ،حذالل یه ٍاسظ داضتِ ثبضٌذ وِ ثش سٍی وبًبل هطتشوی وبس وٌذ ،دس ایي غَست یبلی ثیي آى دٍ گشُ دس تَپَلَطی ضجىِ ٍخَد
خَاّذ داضت)2008,Crichigno,Wu and et al( .
لیٌک ّبی هتذاخل ّوبٌّگ ٍ لیٌک ّبی هتذاخل غیر ّوبٌّگ
ثِ عَس ولی لیٌهّبی هتذاخل ثِ دٍ گشٍُ لیٌهّبی هتذاخل ّوبٌّگ ٍ لیٌهّبی هتذاخل غیشّوبٌّگ تمسینثٌذی هیضًَذ .ایي عجمِثٌذی ثش
اسبس فبغلِی خغشافیبیی دٍ لیٌه هتذاخل اًدبم هیضَد .ثش اسبس ایي تمسینثٌذی دس غَستیوِ دٍ لیٌه )ٍ (C,D) ٍ (A,Bخَد داضتِ ثبضذ ٍ فبغلِی
ثیي  C ٍ Aووتش اص هحذٍدُی تذاخلی ' Rثبضذ ،دس ایي غَست ایي دٍ لیٌه دس گشٍُ لیٌهّبی هتذاخل ّوبٌّگ لشاس دادُ هیضًَذ ٍ دس غیش ایي غَست ایي
لیٌهّب دس گشٍُ لیٌهّبی هتذاخل غیش ّوبٌّگ لشاس هیگیشًذ .ثِ ػٌَاى هثبل دس ضىلّبی  2ٍ 1ایي دٍ گشٍُ ًطبى دادُ ضذُ است.
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ضىل  :1یه هثبل اص لیٌهّبی هتذاخل ّوبٌّگ

ضىل  :2یه هثبل اص لیٌهّبی هتذاخل غیشّوبٌّگ

دس ایي ضىلّب دایشُی پشسًگ ًطبًذٌّذُی هحذٍدُی اًتمبلی است ٍ دایشُی ًمغِچیي ًطبىدٌّذُ هحذٍدُی تذاخلی گشُی ّ .Aوبًغَس وِ دس ضىل
 1هالحظِ هیضَد لیٌه  2یه لیٌه ّوبٌّگ ثب لیٌه  1است .دس ایي حبلت اًتمبالت دٍ خشیبى  C ٍ Aدس هحذٍدُی اًتمبلی یىذیگش ّستٌذّ .ش دٍ دستِ اص
لیٌهّبی هتذاخل وبسایی ضجىِ سا وبّص هیدٌّذ ،اهب لیٌهّبی هتذاخل غیشّوبٌّگ هٌدش ثِ اص دست دادى ًشخ ثبالتشی اص ثستِّب هیضًَذ .ثٌبثشایي دس
تخػیع وبًبل اثتذا ثبیذ اٍلَیت ثب حزف لیٌهّبی هتذاخل غیش ّوبٌّگ ثبضذ ٍ پس اص آى ثبیذ لیٌهّبی هتذاخل ّوبٌّگ تب حذ اهىبى وبّص یبثذ.
هسئلِی گرٍُبٌذی
دس تئَسی گشاف یه گشٍُ ػجبست است اص گشافی غیشخْتذاس وِ ضبهل صیشهدوَػِای اص سئَس هیثبضذ وِ دس آى ّش دٍ ساس تَسظ یبلی ثِ یىذیگش
هتػل ضذُ ثبضٌذ .ثِ ػجبست دلیكتش یه گشٍُ دس یه گشاف غیش خْتی ) G(V,Eیه صیشهدوَػِ اص سئَس هثل  Cاست ثِ عَسیىِ توبم اػضبی  Cػضَ
هدوَػِی  Vثبضذ ٍ دس آى ثِ اصای ّش دٍ ساس دس  Cیبلی ثیي آًْب دس گشاف ٍ Gخَد داضتِ ثبضذ .ثش اسبس تؼشیف اسائِ ضذُ ًتیدِ گشفتِ هیضَد وِ یه
گشٍُ گشافی وبهل است .دس گشاف وبهل ثیي توبم سئَس گشاف حتوبً یبلی ٍخَد خَاّذ داضت(Tomita, Akutsa and et al( .
گشٍُّب یىی اص هفبّین اغلی دس تئَسی گشاف ّستٌذ ٍ وبسثشدّبی صیبدی دس هسبئلی وِ تَسظ گشافّب هذل هیضًَذ داسًذ .ثِ عَس ولی وبسثشد هسئلِ-
ی گشٍُثٌذی دس ػلَم وبهپیَتش دس خبّبیی هغشح هیضَد وِ دس آى ّذف پیذا وشدى صیش گشافّبیی وبهل ثبضذ .یىی اص وبسثشدّبی گشٍُثٌذی استفبدُ اص آى
دس سبختي خَضِّب ٍ اختػبظ وبًبل است .هسئلِی گشٍُثٌذی دس حَصُی هسبئل سخت لشاس دادُ هیضَد .دٍ هفَْم اغلی دس هسئلِی گشٍُثٌذی ،گشٍُّبی
حذاوثشی ٍ ثضسگتشیي گشٍُ 8است .یه گشٍُ حذاوثشی ،گشٍّی است وِ ًویتَاًذ ثب ساس دیگشی خض اػضبی خَدش گستشش یبثذ .ثِ ػجبست دیگش یه گشٍُ
حذاوثشی گشٍّی وبهل است وِ خَد ًویتَاًذ صیش هدوَػِی یه گشاف وبهل ثضسگتش ثبضذ .اگش توبهی گشٍُّبی حذاوثشی دس گشافی هحبسجِ ضًَذ دس ثیي
آًْب گشٍّی وِ حذاوثش اػضب سا داسد ثضسگتشیي گشٍُ ًبهیذُ هیضَد .ایي دٍ هفَْم دسگشاف ضىل ً 3طبى دادُ هیضَد.

ضىل  :3یه هثبل اص هسبلِ گشٍُثٌذی
گراف تذاخل
گشاف تذاخل ،گشاف غیشخْتی ) G(V,Eاست وِ دس آى  Vهدوَػِ هسیشیبةّبی هص است ٍ ّ Eن هدوَػِ لیٌهّبی هتذاخل است .لیٌهّبی
هتذاخل ثیي ّش دٍ گشُای وِ دس فبغلِ تذاخلی ّن ثبضٌذ ٍخَد خَاّذ داضت ٍ ایي ثِ هؼٌبی آى است وِ گشُّب هیتَاًٌذ اًتمبل یىذیگش سا حس وشدُ ٍ اص
ثشخَسد خلَگیشی وٌٌذ( 2011,Ding and Xiao(.
هذل ضبکِ
فشؼ ثش ایي است وِ ضجىِی هص اص تؼذادی هسیشیبة تطىیل ضذُ ٍ ّش گشُ حذالل ثِ سِ ٍاسظ هدْض ضذُ است .تؼذاد وبًبلْب هغبثك ثب استبًذاسد
 812.11aهحذٍد ٍ ثشاثش ثب  12وبًبل است .یىی اص گشُّب ثِ ػٌَاى دسٍاصُ دس ًظش گشفتِ هیضَدّ .ش گشُ تَسظ دسٍاصُ ثِ ایٌتشًت دستشسی پیذا هیوٌذ.
توبهی گشُّب هیتَاًٌذ ثِ غَست هستمین یب غیشهستمین ثِ دسٍاصُ هتػل گشدًذ.
دس ایي سٍش ،تَپَلَطی ضجىِ ثب گشاف غیشخْتی)ً GT(VT,ETطبى دادُ هیضَد ثِ عَسیىِ دس آى ،هدوَػِی } VT={v1,v2,…,vnهدوَػِی سئَس
گشاف است وِ ًطبى دٌّذُی هسیشیبةّبست ٍ هدوَػِی }  ،ET={e(i,j)| vi VT, vj VTهدوَػِی لیٌهّبی ثیي گشُّب سا ًطبى هیدّذ .دس ایي
غَست  viگشُی هجذا ٍ  vjگشُی همػذ است .دس غَستی ثیي دٍ گشُ لیٌىی هَخَد خَاّذ ثَد وِ ایي دٍ گشُ دس حَصُ فشوبًسی یىذیگش ثَدُ ٍ اص وبًبل
هطتشوی استفبدُ وٌٌذ .ثِ ٍاسظّبی یه گشُ هوىي است وبًبلّبی هتفبٍتی دس غَستی وِ هَخَد ثبضذ ،اختػبظ یبثذ.
Maximum Clique
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دس ایي الگَسیتن یىی اص ٍاسظّب ثِ ػٌَاى ٍاسظ پیص فشؼ تٌظین هیضَد .هحذٍدُی اًتمبلی ٍ هحذٍدُی تذاخلی ثبثت ّستٌذ ٍ ّوِی گشُّب ثب تَاى
ثبثتی ػولیبت اًتمبل سا اًدبم هیدٌّذ .هحذٍدُی تذاخلی دٍ ثشاثش هحذٍدُی اًتمبلی است .هذل تذاخلی هَسد استفبدُ دس ایي سٍش ،هذل پشٍتىلی است ،دس
ایي غَست تذاخل ثب گشاف ) G(V, Eهذل هیضَد .ثِ عَسیىِ دس آى هدوَػِی } V={v1,v2,…,vnهدوَػِی هسیشیبةّبست ٍ هدوَػِی{V, vj V
 ،E={e(i,j)| viهدوَػِ گشُّبیی سا ًطبى هیدّذ وِ دس فبغلِی دٍ گبهی اص یىذیگش ّستٌذ ٍ ثب یىذیگش تذاخل داسًذ.
ثش اسبس گشاف تَپَلَطی توبهی ّوسبیگبى یه گبهی ثب ّش گشُی  viدس هدوَػِی  OHNiلشاس دادُ هیضًَذ .ػالٍُ ثش آى ثب تَخِ ثِ گشاف تذاخل
توبهی ّوسبیگبى دٍ گبهی ثب گشُی  viدس هدوَػِی  THNiلشاس هیگیشًذّ .وچٌیي ثشای ّش گشُی  viهدوَػِی  CHiضبهل توبم وبًبلّبیی است وِ ثِ
ٍاسظّبی آى گشُ اختػبظ دادُ هیضَد.
الگَریتن پیطٌْبدی
دس ایي لسوت ثِ اختػبس الگَسیتن اختػبظ وبًبل پیطٌْبدی ضشح دادُ هیضَد .الگَسیتن پیطٌْبدی یه سٍش ایستب ،هجتٌی ثش گشاف ٍ هتوشوض است
وِ دس آى اص یه دسٍاصُ خْت اتػبل ثِ ایٌتشًت استفبدُ هیضَد .دسٍاصُ ػولیبت تخػیع وبًبل سا ًیض ثش ػْذُ داسد .سٍش پیطٌْبدی اص یه سٍش خَضِثٌذی
خْت سبختي گشٍُّبیی هدضا استفبدُ هیوٌذ .ثِ عَس ولی ایي سٍش ضبهل  4فبص است وِ ػجبستٌذ اص:




فبص :1خَضِثٌذی
فبص :2اختػبظ وبًبل ثِ ٍاسظ پیصفشؼ گشُّبی ّش خَضِ
فبص :3اختػبظ وبًبل ثِ گشُّبی هشصی ،خْت استجبط ثشلشاس وشدى ثیي خَضِّب

 فبص :4اختػبظ وبًبل ثِ سبیش ٍاسظّبی دسٍى ّش خَضِ
دس اداهِ خضئیبت ّش یه اص ایي فبصّب ثِ اختػبس ضشح دادُ خَاّذ ضذ.
فبز اٍل :خَضِبٌذی

دس صهبى ساُاًذاصی ضجىِ ،دس اثتذا ٍاسظّبی پیصفشؼ توبهی گشُّب ثِ وبًبل هطتشوی گَش هیدٌّذ تب آًىِ استجبط ثیي آًْب ثشلشاس گشدد .دس فبص
ًخست ّش گشُ ثستِّبی سالم 9سا ثشای ّوسبیگبى یه گبهی خَد پخص ّوگبًی هیوٌذ تب آًىِ ّوسبیگبى خَد سا ضٌبسبیی وشدُ ٍ لیستی اص آًْب سا تَلیذ
وٌذ ٍ آى لیست سا ثِ ّوشاُ ضٌبسِی خَد ثِ دسٍاصُ اسسبل وٌذ .دسٍاصُ ثب استفبدُ اص ایي اعالػبت گشاف تَپَلَطی ضجىِ یب ) GT=(VT,ETسا ثِ دست آٍسدُ ٍ دس
اداهِ گشاف تذاخل یب ) G=(V,Eسا ثب استفبدُ اص گشاف تَپَلَطی تَلیذ هیوٌذّ .وبًغَس وِ دس لسوت لجل روش ضذ هحذٍدُی تذاخلی دٍ گبم دس ًظش گشفتِ
ضذُ است .گشاف تذاخل هیتَاًذ تَسظ افضٍدى یبلّبیی ثیي یه گشُ ٍ ّوسبیگبى دٍ گبهی آى تَلیذ ضَد .ثب استفبدُ اص گشاف تَپَلَطی توبم گشُّبیی وِ دس
فبغلِی دٍ گبهی یىذیگش ّستٌذ ضٌبسبیی ضذُ ٍ یبلی ثیي آًْب دس گشاف تذاخل ایدبد هیگشدد.
پس اص عی ایي هشاحل ،دسٍاصُ الگَسیتن خَضِثٌذی سا ثب استفبدُ اص گشاف تذاخل ثِ غَستیوِ دس اداهِ خَاّذ آهذ اخشا هیوٌذ .ایٌىِ ضجىِ چگًَِ ثِ
خَضِّبیی تمسین ضَد وِ حذالل ّوپَضبًی سا ثب ّن داضتِ ثبضٌذ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه هسئلِ گشٍُثٌذی هغشح گشدد .ایٌگًَِ هسبئل دس عجمِی هسبئل
سخت ّستٌذ .دس ایي فبص سؼی ضذُ است ثب ّذف وبّص پیچیذگی هسئلِ اص الگَسیتن اثتىبسی هغشح ضذُ دس همبلِ  2خْت ػولیبت خَضِثٌذی استفبدُ
گشدد.
الگَسیتن خَضِثٌذی ضبهل دٍ فبص است وِ ػجبستٌذ اص  :هحبسجِ گشٍُّب ٍ تٌظین گشٍُّب .دس ایي الگَسیتن خْت تَلیذ ّش خَضِ اص گشُی اًتخبثی  viدٍ
هشحلِ عی هیضَد وِ ػجبستٌذ اص :تَلیذ یه صیشگشاف اص گشُّبیی وِ ثش اسبس گشاف تذاخل دس فبغلِی دٍ گبهی گشُی  viاست ٍ ثِ دست آٍسدى یه حذاوثش
گشٍُ دس صیش گشاف .پس اص آى گشُّبی ثشسسی ًطذُ دس هدبٍست گشُی  viثش اسبس هدوَػِی  OHNiثِ حذاوثش گشٍُ سبختِ ضذُ اضبفِ هیضًَذ ٍ آى گشٍُ
ثِ ػٌَاى یه خَضِ دس ًظش گشفتِ هیضَدّ .ش خَضِ ضبهل ضٌبسِی خَضِ ٍ لیست ضٌبسِی گشُّبی آى خَضِ است  .دس اداهِ فشآیٌذ تٌظین ثشای سبیش
گشُّبی ثبلیوبًذُ ٍ ّوچٌیي توبم خَضِّبیی وِ حذاوثش دٍ ػضَ داسًذ ،اًدبم هیضَد .دس ایي غَست خْت هتؼبدلسبصی ثبس ضجىِ گشُّبی ثبلی هبًذُ ثِ
ًضدیىتشیي خَضِّبیی اضبفِ هیضًَذ وِ حذالل تؼذاد گشُ سا داسًذ .ػالٍُ ثش آى گشُّبی توبم خَضِّبیی وِ حذاوثش دٍ ػضَ سا داسًذ ،ثِ خَضِّبی هدبٍس
افضٍدُ هیضَد.
فبز دٍم :اختصبظ کبًبل بِ ٍاسط پیص فرض گرُّبی ّر خَضِ
دس فبص دٍم الصم است خْت ثشلشاسی استجبط اٍلیِ ثیي گشُّبی دسٍى ّش خَضِ ثِ ٍاسظ پیص فشؼ گشُّبی ّش خَضِ وبًبلی اختػبظ یبثذ .وبًبلی وِ
ثِ گشُّبی ّش خَضِ اختػبظ هییبثذ ثبیذ هتفبٍت اص وبًبلّبیی ثبضذ وِ ثِ خَضِّبی هدبٍس ّش خَضِ اختػبظ دادُ هیضَد .ایي ػول سجت وبّص
تذاخل هیگشدد .ثش ایي اسبس وبًبل اختػبظ دادُ ضذُ ثِ گشُی  viثِ هدوَػِ وبًبلّبی آى افضٍدُ خَاّذ ضذ.
فبز سَم :اختصبظ کبًبل بِ گرُّبی هرزی جْت ارتببط برقرار کردى بیي خَضِّب

Hello Packet
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دس ایي فبص خْت ثشلشاسی استجبط ثیي خَضِّبی هدبٍس الصم است ثِ سادیَّبی گشُّبی هشصی وبًبلی اختػبظ دادُ ضَد .ثش ایي اسبس ثب تَخِ ثِ گشاف
تَپَلَطی توبهی گشُّبی هشصی دس هدوَػِای ثب ػٌَاى  BORلشاس دادُ هیضًَذ .اص آًدبیی وِ هجٌبی اًتخبة گشُّبی هشصی خْت تخػیع وبًبل ثش اسبس
دسخِی هشصی ثَدى ّش گشُ است ،ثٌبثشایي الصم است ثب تَخِ ثِ گشاف تَپَلَطی دسخِی هشصی ثَدى توبم گشُّبی هشصی هطخع ضَد .دسخِی هشصی ثَدى ثب
تَخِ ثِ ایٌىِ ّش گشُ ثب چِ تؼذاد گشُ دس خَضِّبی دیگش ّودَاس است ،هطخع هیگشدد .دسخِی هشصی گشُی  viثب ً BOiوبیص دادُ هیضَد .حذاوثش تؼذاد
ٍاسظّبیی وِ دس ایي هشحلِ هَسد استفبدُ لشاس هیگیشًذ  2تبست .ثب تَخِ ثِ ایي هحذٍدیت ،هدوَػِای ثب ًبم  LIMدس ًظش گشفتِ هیضَد .ایي هدوَػِ ضبهل
توبهی گشُّبی هشصی است وِ هَسد ثشسسی لشاس ًگشفتِاًذ ٍ تؼذاد وبًبلّبی اختػبظ دادُ ضذُ ثِ آًْب  3تب خَاّذ ضذ .دس اداهِ تؼذاد اػضبی هدوَػِی
 LIMهَسد ثشسسی لشاس هیگیشد .دس غَستی وِ دس ایي هدوَػِ ػضَی ٍخَد داضت یىی اص گشُّبی هَخَد دس ایي هدوَػِ اًتخبة هیضَد اهب اگش ایي
هدوَػِ فبلذ ػضَ ثبضذ اص ثیي اػضبی هدوَػِی  BORگشُای وِ ثضسگتشیي دسخِی هشصی ثَدى سا داساست ،اًتخبة هیگشدد .ثش اسبس تَضیحبت فَق
الگَسیتن اختػبظ وبًبل ثِ گشُّبی هشصی ٍ ّوچٌیي الگَسیتن ثشسسی هحذٍدیت گشُّبی هشصی ثشسسی ًطذُ ،هغبثك ضىل 5 ٍ4خَاّذ ثَد.

)given topologh graph GT=(VT,ET
BOR

vi

for

according to the graph topology calculate BOi
end for
do

While LIM

Select vi from
LIM
هشصی
ضىل :4الگَسیتن اختػبظ وبًبل ثِ گشُّبی
)AssingChannels_Inter (vi
end while
search for vi with maximum BOi from BOR
)AssingChannels_Inter (vi

) PROCEDURE Update_Lim (vz
if |CHz|=3 then
vz

LIM = LIM
end if

ضىل  :5الگَسیتن ثشسسی هحذٍدیت گشُّبی هشصی
دس اداهِ سٍیِی  AssingChannels_Interاخشا خَاّذ ضذ .ثش ایي اسبس ثِ اصای ّش گشُی اًتخبثی  viصیش گشاف  G'iثب استفبدُ اص توبهی ّوسبیگبى ته
گبهی ّودَاس دس خَضِّبی دیگش تَلیذ خَاّذ ضذ .دس صیشگشاف ثِ دست آهذُ دس غَستیوِ ّش یه اص گشُّبی ّودَاس ثب گشُی اًتخبثی  ،viدس هدوَػِی
گشُّبی هشصی ثشسسی ًطذُ هَخَد ثبضٌذ ٍ حذاوثش ثب گشُی اًتخبثی  viیه وبًبل هطتشن داضتِ ثبضٌذ ،الگَسیتن حذاوثش گشٍُ ثشای آًْب اخشا خَاّذ ضذ.
ًْبیتبً توبم گشٍُّبی حذاوثشی گشُی  viثِ غَست  MCLi,kاص صیشگشاف استخشاج خَاٌّذ ضذ .دس ایي حبلت اگش تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یب Ki
ثیص اص  2تب ثَد ،اثتذا  2تب اص گشٍُّبیی وِ حذاوثش تؼذاد اػضب سا داسا ّستٌذ ثب ًبمّبی  Bٍ Aاًتخبة هیضًَذّ .ش یه اص اػضبی سبیش گشٍُّب ثِ گشٍّی اضبفِ
هیضًَذ وِ ثب تؼذاد ووتشی اص گشُّبی آى گشٍُ دس فبغلِی دٍ گبهی ثبضذ .اگش تؼذاد گشٍُّب  2تب ثَد یىی  ٍ Aدیگشی ً Bبهگزاسی هیضَد ٍ اگش تٌْب یه
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 ٍ دس غَستBOR  اص هدوَػِیvi  غفش ضذُ ٍ گشُیvi  ثشای گشُیBOi ، دس پبیبى اخشای الگَسیتن. ًبهیذُ خَاّذ ضذA ٍُگشٍُ ٍخَد داضت آى گش
. ًطبى دادُ ضذُ است7 ٍ 6  دس ضىلAssingChannels_Inter  الگَسیتن سٍیِی. ًیض حزف خَاّذ ضذLIM ٍخَد اص هدوَػِی

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

AssingChannels_Inter  الگَسیتن سٍیِی:6ضىل

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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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

)ِ(اداهAssingChannels_Inter  الگَسیتن سٍیِی:7ضىل

remove vi from BOR and LIM
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ٍ  سِ تب ثَدvi  دس غَستیوِ تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبلّبی گشُی. هَسد ثشسسی لشاس خَاٌّذ گشفتvi دس اداهِ هدوَػِ وبًبلّبی گشُی اًتخبثی
- دس ایي غَست هدوَػِ وبًبل. اخشا خَاّذ ضذA  ثشای گشٍُ حذاوثشیAssingChannels_Inter1  سٍیِی،تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یىی ثَد
- دس ایي ضشایظ اص ثیي وبًبل. افضٍدُ هیضَدUA  ثِ هدوَػِیUseChannel  ثب استفبدُ اص سٍیِی،A ّبی ته ته گشُّبی دٍ گبهی گشُّبی گشٍُ حذاوثشی
ِ ثِ هدوَػAssingChannels  داسد اًتخبة ضذُ ٍ هغبثك ثب سٍیِیUA  وِ حذالل تىشاس سا دسCHAa  وبًبلی ثب ػٌَاى،vi ّبی هدوَػِ وبًبلّبی گشُی
AssingChannels ٍ UseChannel ٍ AssingChannels_Inter1  ثب تَخِ ثِ ایي تَضیحبت الگَسیتن سٍیِّبی. افضٍدُ هیضَدA وبًبلّبی گشٍُ حذاوثشی
. ًطبى دادُ ضذُ است11 ٍ 9 ٍ 8 ثِ تشتیت دس اضىبل
PROCEDURE AssingChannels_Inter1 (Z )
U Z=
UseChannel(Z,UZ)
search for CHAa with minimum number from UZ
AssingChannels(Z, CHAa)

AssingChannels_Inter1  الگَسیتن سٍیِی:8 ضىل

PROCEDURE UseChannel(X,UX)
for

vj

X

for

vk

THNj

UX = UX

CHk

end for
end for

UseChannel  الگَسیتن سٍیِی:9 ضىل

PROCEDURE AssingChannels(W,CHAz)
for

vi

W

CHi = CHi CHAz
Update_Lim (vi )
end for
AssingChannels  الگَسیتن سٍیِی:11ضىل
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اهب اگش تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ ثیص اص یىی ثَد ،سٍیِی  AssingChannels_Inter1ثشای ّش دٍ گشٍُ حذاوثشی  B ٍ Aاخشا خَاّذ ضذ.
ثش ایي اسبس هدوَػِ وبًبلّبی توبم گشُّبی دٍ گبهی گشُّبی گشٍُّبی حذاوثشی  ،B ٍ Aثِ تشتیت ثِ هدوَػِی  UB ٍ UAافضٍدُ ضذُ ٍ اص ثیي وبًبلّبی
هدوَػِ وبًبلّبی گشُی  ،viوبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس  UB ٍ UAداسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ تشتیت ثِ هدوَػِ وبًبلّبی گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Bٍ Aافضٍدُ
هیضَد.
دس غَستیىِ تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبلّبی گشُی  viدٍ تب ثَد ٍ تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یىی ثَد ،سٍیِی AssingChannels_Inter2
اخشا خَاّذ ضذ .ثش ایي اسبس اثتذا هدوَػِ وبًبلّبی ته ته گشُّبی دٍ گبهی گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  ،Aثِ هدوَػِی  UAافضٍدُ هیضَد .دس اداهِ خْت
ثشسسی ایٌىِ هدوَػِ وبًبلّبی آصاد یب  AVخْت استفبدُ هَخَد هیثبضذ یب خیش ،سٍیِی  SelectChannelsاخشا خَاّذ ضذ .ثش ایي اسبس هدوَػِی  UAاص
هدوَػِ وبًبلّبی ضجىِ یب  CHوبستِ هیضَد .دس غَستیوِ وبًبل آصادی هَخَد ًجَد ،وبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس  UAداسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ
وبًبلّبی گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Aافضٍدُ هیضَد .اهب اگش وبًبل آصادی ٍخَد داضت یىی اص وبًبلّبی هدوَػِی  AVاًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبلّبی
گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Aاضبفِ هیضَد .ثب تَخِ ثِ ایي تَضیحبت الگَسیتن سٍیِّبی  ٍ SelectChannels ٍ AssingChannels_Inter2ثِ تشتیت دس اضىبل
ً 12 ٍ 11طبى دادُ ضذُ است.
) PROCEDURE AssingChannels_Inter2 (M
=UM
)UseChannel(A,UM
)SelectChannels(UM
)AssingChannels(M, CHAm

ضىل :11الگَسیتن سٍیِی AssingChannels_Inter2

) PROCEDURE AssingChannels_Inter2 (M
=U M
)UseChannel(A,UM
)SelectChannels(UM
)AssingChannels(M, CHAm

ضىل :12الگَسیتن سٍیِی SelectChannels

)PROCEDURE SelectChannels(U
AV = CH - U
then

if AV

select CHAZ from AV
else
search for CHAZ with minimum number from U
end if
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حبل اگش تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبلّبی گشُی  viدٍ تب ثَد ٍ تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ ثیص اص یىی ثَد ،سٍیِی
 AssingChannels_Inter3اخشا خَاّذ ضذ .ثش ایي اسبس اثتذا هدوَػِ وبًبلّبی ته ته گشُّبی دٍ گبهی گشُّبی گشٍُّبی حذاوثشی  ،B ٍ Aثِ تشتیت
ثِ هدوَػِی  UB ٍ UAاضبفِ ضذُ ٍ پس اص آى ثشسسی هیضَد وِ اص هدوَػِ وبًبلّبی گشُی  viوذاهیه دس ول هدوَػِّبی  UB ٍ UAووتش تىشاس ضذُ
است .اگش وبًبل هَسد ًظش دس هدوَػِی  UAلشاس داضت ،ایي وبًبل ثِ توبم گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Aافضٍدُ هیضَد ٍ پس اص آى هدوَػِی  UBاص هدوَػِ
وبًبلّبی ضجىِ یب  CHوبستِ هیضَد .دس غَستیوِ وبًبل آصادی هَخَد ًجَد ،وبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس  UBداسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبلّبی
گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Bافضٍدُ هیضَد .اهب اگش وبًبل آصادی هَخَد ثَد یىی اص وبًبلّبی هدوَػِی  AVاًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبلّبی گشُّبی گشٍُ
حذاوثشی  Bافضٍدُ هی گشدد .اگش وبًبل هَسد ًظش دس هدوَػِی  UBلشاس داضت ،ایي وبًبل ثِ توبم گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Bاضبفِ ضذُ ٍ پس اص آى
هدوَػِی  UAاص هدوَػِ وبًبلّبی ضجىِ یب  CHوبستِ هیضَد .دس غَستیوِ وبًبل آصادی هَخَد ًجَد ،وبًبلی وِ حذالل تىشاس سا دس  UAداسد اًتخبة ضذُ
ٍ ثِ هدوَػِ وبًبلّبی گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Aاضبفِ هیضَد .اهب اگش وبًبل آصادی ٍخَد داضت یىی اص وبًبلّبی هدوَػِی  AVاًتخبة ضذُ ٍ ثِ
هدوَػِ وبًبلّبی گشُّبی گشٍُ حذاوثشی  Aافضٍدُ هیگشدد .ثب تَخِ ثِ تَضیحبت اسائِ ضذُ الگَسیتن سٍیِّبی  AssingChannels_Inter3دس ضىل 13
ًطبى دادُ ضذُ است.
) PROCEDURE AssingChannels_Inter3 (A,B
=U A
)UseChannel(A,UA
=U B
)UseChannel(B,UB
search for CHAa with minimum number from UA
search for CHAb with minimum number from UB
| CHAb | then

| if | CHAa

)AssingChannels(B, CHAb
) SelectChannels(UA
)AssingChannels(A, CHAa
else
)AssingChannels(A, CHAa
)SelectChannels(UB
)AssingChannels(A, CHAb
end if

ضىل :13الگَسیتن سٍیِی AssingChannels_Inter3
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اهب اگش تؼذاد اػضبی هدوَػِ وبًبلّبی گشُی  viووتش اص دٍ تب ثَد ٍ تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ یىی ثَد ،سٍیِی
 AssingChannels_Inter2ثِ اصای گشٍُ حذاوثشی  Aاخشا خَاّذ ضذ .اگش تؼذاد گشٍُّبی حذاوثشی سبختِ ضذُ ثیص اص یىی ثَدّ ،ویي سًٍذ ثشای ّش دٍ
گشٍُ حذاوثشی  B ٍ Aتىشاس خَاّذ ضذ.
فبز چْبرم :اختصبظ کبًبل بِ سبیر ٍاسطّبی درٍى ّر خَضِ
دس فبص چْبسم خْت اختػبظ وبًبل ثِ سبیش ٍاسظّبی گشُّب دسٍى ّش خَضِ وبًبلی وِ حذالل استفبدُ سا دس فبغلِی دٍ گبهی ّش دٍ گشُ ای وِ دس
فبغلِی اًتمبلی ّن ّستٌذ ،داسد اًتخبة ضذُ ٍ ثِ هدوَػِ وبًبلّبی ّش دٍ گشُ افضٍدُ هی ضَد .دس ایي غَست تذاخل ّوبٌّگ وبّص هییبثذ.
ثؼذ اص اًدبم ایي  4فبص ،وبًبل ّش ٍاسظ ثبثت هیضَد .پس اص آى دسٍاصُ اعالػبت خَضِ سا ثِ ّش سشخَضِ تحَیل هیدّذ .ایي اعالػبت ػجبستٌذ اص :
ضٌبسِی خَضِ ،ضٌبسِی سشخَضِ ،لیست ضٌبسِی گشُّبی ّش خَضِ ٍ وبًبلّبی اختػبظ دادُ ضذُ ثِ ّش گشُ  .پس اص دسیبفت اعالػبت ،سشخَضِّب
آًْب سا ثشای گشُّبی خَضِ خَد پخص ّوگبًی هیوٌٌذ .گشُّب پس اص دسیبفت اعالػبت ،وبًبلّبی خَد سا تٌظین هیوٌٌذ .دس ایي ضشایظ اختػبظ وبًبل
خبتوِ هییبثذ.
ًتبیج ضبیِسبزی ٍ ارزیببی
خْت ػولیبت ضجیِسبصی ،ضجىِ اص تؼذادی هسیشیبة تطىیل ضذُاست وِ ّوبى گشُّبی ضجىِ ّستٌذ .هسألِ تخػیع وبًبل ثش سٍی ّویي
هسیشیبةّب تؼشیف هیضَد .ایي گشُّب داسای چٌذیي ٍاسظ ضجىِ ّستٌذ .دس ضجیِسبصیّبی اًدبم ضذُ ،تؼذاد ٍاسظّب ثشای توبهی گشُّب یىسبى دس ًظش
گشفتِ ضذُ است .گشُّب حذالل ٍ 3اسظ داسًذ .استبًذاسد هَسد استفبدُ  812.11aاست وِ اص  12وبًبل هتؼبهذ تطىیل ضذُ است .ایي وبًبلّب هیتَاًٌذ
تَسظ ٍاسظّبی گشُّبی هختلف هَسد استفبدُ لشاس گیشًذ ،ثِ گًَِای وِ چٌذیي استجبط هیتَاًذ ثِ غَست ّوضهبى ثشلشاس ضَد .تؼذاد گشُّبی هَخَد دس
ضجیِسبصی  36تبست ٍ یىی اص ایي گشُّب ثِ ػٌَاى دسٍاصُ دس ًظش گشفتِ هیضَد .ایي گشُّب دس یه هحیظ  1211*1111هتش هشثغ ثِ غَست تػبدفی تَصیغ
هیضًَذ .پشٍتىل هَسد استفبدُ خْت هسیشیبثی  AOMDVاست .ضجیِسبصیّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس ضجیِ سبص  NS-2.34اًدبم ضذُ است .ثِ عَس ولی ایي
ًسخِ اص ضجیِسبص ،ضجىِّبی چٌذ وبًبلی چٌذ سادیَیی سا پطتیجبًی ًویوٌذ .خْت پطتیجبًی اص ایي ًَع ضجىِّب هیتَاى تغییشاتی سا دس ایي ًسخِ اػوبل وشد.
هذت صهبى ّش ثبس ضجیِسبصی  1111ثبًیِ است .خْت اسصیبثی ثْتش ،ػولیبت ضجیِسبصی چٌذیي ثبس تىشاس ضذُ ٍ ًْبیتبً اص ول ًتبیح ،هیبًگیي گشفتِ ضذُ است.
خْت سٌدص ثْتش ،سٍش  BFS-CAوِ دس همبلِ  )Si, Selvakennedy and et al( 7هغشح گشدیذ ٍ ّویي عَس الگَسیتن  CSASوِ دس همبلِ  3ثیبى
ضذ ًیض ضجیِسبصی هیضًَذ .پبساهتشّبی هَسد ثشسسی خْت اسصیبثی ػجبستٌذ اص :تبخیشً ،11شخ اص دست سفتي ثستِّبً ،11شخ تحَیل ثستِّب (ٍ 12)PDR
گزسدّی.
یىی اص خػَغیبت هْن خْت اسصیبثی ضجىِّب هیضاى تبخیش است .تبخیش ػجبست است اص هذت صهبًی وِ عَل هی وطذ تب یه ثستِ اص هجذا ثِ همػذ
ثشسذ .دس ایي لسوت ّذف اسصیبثی هیبًگیي تبخیش ثشای ول ثستِّبست .ثش اسبس ًوَداس ضىل  14هیبًگیي تبخیش دس سٍش پیطٌْبدی وبّص هییبثذ.
هؼیبس هْن دیگش خْت ثشسسی اسصیبثی ضجىِّب ،هیضاى اص دست سفتي ثستِّبست .هیضاى اص دست سفتي ثستِّب ػجبست است اص ًسجت ول ثستِّبی اص
دست سفتِ ثِ ول ثستِّبی هجبدلِ ضذُ دس صهبى ضجیِسبصی .اگش ّذف ثشسسی دسغذ اص دست سفتي ثستِّب ثبضذ ایي ًسجت دس  111ضشة خَاّذ ضذ .ثش
اسبس ًوَداس ضىل  15هیضاى اص دست سفتي ثستِّب دس سٍش پیطٌْبدی وبّص هییبثذ.
هیضاى ًشخ تحَیل ثستِّب هؼیبس هْن دیگشی خْت اسصیبثی ضجىِّبستً .شخ تحَیل ثستِّب ػجبست است اص ًسجت ول ثستِّبی دسیبفت ضذُ ثِ ول
ثستِّبی هجبدلِ ضذُ دس صهبى ضجیِسبصی .اگش ّذف ثشسسی دسغذ ًشخ تحَیل ثستِّب ثبضذ ایي ًسجت دس  111ضشة خَاّذ ضذ .ثش اسبس ًوَداس ضىل 16
ًشخ تحَیل ثستِّب دس سٍش پیطٌْبدی افضایص هییبثذ.
هؼیبس هْن دیگش خْت اسصیبثی ضجىِّب هیضاى گزسدّی است .گزسدّی ػجبست است اص ًسجت ول ثیتّبی دسیبفت ضذُ دس صهبى ضجیِسبصی .اص آًدبیی
وِ دس ایي ضجیِسبصی اًذاصُ ّش ثستِ  1111ثبیت دس ًظش گشفتِ ضذُ است ،ثٌبثشایي خْت هحبسجِی تؼذاد ول ثبیتّبی اسسبلی اًذاصُی ّش ثستِ سا ثش 1111
تمسین وشدُ ٍ ًتبیح سا ثب ّن خوغ هیوٌٌذ .اگش ّذف هحبسجِی گزسدّی ثش اسبس ویلَ ثیت ثش ثبًیِ ثبضذ ول ثبیتّبی دسیبفتی سا ثش صهبى ضجیِسبصی
تمسین وشدُ ،حبغل سا دس ػذد  8ضشة وشدُ تب تؼذاد ثبیتّب ثِ ثیت تجذیل ضًَذًْ .بیتبً حبغل سا ثش ػذد  1111تمسین وشدُ تب ًتیدِ ثش حست ویلَ ثیت
هحبسجِ گشدد .ثش اسبس ًوَداس ضىل  17هیضاى گزسدّی دس سٍش پیطٌْبدی افضایص هییبثذ.
ًتیجِ گیری
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ّوبًغَس وِ دس ایي همبلِ هالحظِ ضذ دس سٍش پیطٌْبدی سؼی ضذ ثب استفبدُ اص سٍشّبی اثتىبسی هسئلِی تخػیع وبًبل ثِ غَست هتوشوض ٍ ثب
استفبدُ اص دسٍاصُ ثِ گًَِای هذیشیت ضَد وِ هیضاى تذاخل وبّص یبفتِ ٍ گزسدّی افضایص یبثذ .دس ایي سٍش دس اثتذا خَضِّب ثش اسبس سٍش حذاوثش گشٍُ ٍ
ثب استفبدُ اص گشاف تذاخل سبختِ هیضًَذ .دس فبص ثؼذی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خَضِّبی هدبٍس ًجبیذ اص وبًبل یىسبًی استفبدُ وٌٌذ ،ثِ ٍاسظّبی پیص فشؼ گشُ-
ّبی ّش خَضِ وبًبلی تخػیع دادُ ضذ .دس اداهِ خْت استجبط ثیي خَضِّبی هدبٍس ،ثب استفبدُ اص سٍش سبختي حذاوثش گشٍُّب دس تئَسی گشاف ٍ اص عشیك
دسخِی هشصی ثَدى ّش گشُ ،ثشای ّش گشُی هشصی حذاوثش دٍ گشٍُ سبختِ ضذُ ٍ ثِ گشُّبی ّش گشٍُ وبًبلی اختػبظ دادُ ضذ .دس ًْبیت ثِ سبیش ٍاسظّبی
دسٍى ّش خَضِ وبًبلی وِ حذالل استفبدُ سا دس فبغلِی دٍ گبهی گشُّب داضت اختػبظ یبفت .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ اص ضجیِسبصی ،سٍش پیطٌْبدی
هیضاى تبخیش ٍ ًشخ اص دست سفتي ثستِّب سا وبّص دادُ ٍ ًشخ تحَیل ثستِّب ٍ هیضاى گزسدّی سا افضایص هیدّذ ٍ ثِ غَست ولی سجت افضایص هیضاى وبسایی
ضجىِ ٍ وبّص تذاخل هی گشدد.
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