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 چکیده

ٞبی ٞبی اذیز زر سٔیٙٝثٛزٜ وٝ زر عبَٞبی رسیس ٚ پزوبرثززی أزٚسی ٞبی التضبئی اس ؽجىٝؽجىٝ

ٞبی ٔتقسزی ٔٛرز اعتفبزٜ لزار ٌزفتٝ ٚ تٛرٝ ٔحممبٖ ثغیبری را ثٝ ذٛز رّت ٕ٘ٛزٜ اعت. زر ؽجىٝ

ٞبی ٚیسئٛیی ٚرٛز زارز. ای ٚ رزیبٖٞبی چٙسرعب٘ٝٞب ٘یبس ثٝ ارعبَ زازٜالتضبیی ٘یش ٔب٘ٙس عبیز ؽجىٝ

ٞبی التضبئی عبسی ٚیسئٛ زر عغح ؽجىٝر افشایؼ وبرایی رزیبٖٞبی ٔتقسزی ثٝ ٔٙؾٛرٚ پضٚٞؼاسایٗ

ؽبٖ ٞبی التضبئی ثٝ زِیُ ٘ٛیٗ ثٛزٖؽجىٝ ثبؽٙس.چٙبٖ زر زعت پضٚٞؼ ٔیا٘زبْ ؽسٜ ٚ ثزذی ٘یش ٞٓ

ا٘س.. ثب تٛرٝ ثٝ ٘جٛز ٞب تٛرٝ پضٚٞؾٍزاٖ ثغیبری را ثٝ ذٛز رّت ٕ٘ٛزٜٚ اعتفبزٜ رٚسافشٖٚ اس ایٗ ؽجىٝ

ٞبی تزیٗ ٔفبٞیٓ ؽجىٝتزیٗ ٔفبٞیٓ ٚ زر فیٗ حبَ پزچبِؼی ٔزوشی، یىی اس اعبعیٜوٙٙسوٙتزَ

ٞبی ذبؿ ایٗ ثبؽس وٝ ثٝ زِیُ ٚیضٌیٞب ٔیالتضبئی أز ٔغیزیبثی ٚ ارعبَ اعالفبت ایٗ زعتٝ اس ؽجىٝ

ئی ٞبی التضبای ٔتفبٚت ٚ فّٕىززی ذبؿ زارز. ثب ٘جٛز ایٗ لسرت زر ؽجىٝٞب چٟزٜزعتٝ اس ؽجىٝ

تٛا٘س ٞٓ ٔجسأ ٚ ٞٓ ٌیزز. زر ٚالـ زر ایٗ ؽجىٝ ٞز ٌزٜ ٔیٞب ا٘زبْ ٔیتجبزالت ؽجىٝ ثٝ ٚعیّٝ ذٛز ٌزٜ

ٔمقس ثبؽس ٚ ٕٞچٙیٗ ٘مؼ یه ٔغیزیبة را ثبسی وززٜ وٝ لبزر اعت اعالفبت را اس ٕٞغبیٝ لجّی 

عبسی رزیبٖثٟجٛز ٝ تحمیمبت سیبزی زر سٔیٙزریبفت ٚ ثٝ ٕٞغبیٝ ثقسی زر ٔغیز ٔمقس ارعبَ ٕ٘بیس. 

ارائٝ ؽسٜ افشایؼ وبرایی ا٘زبْ ؽسٜ ٚ تىٙیه ٞبی ٔرتّفی ثزای  ٔتحزن التضبییٞبی زر ؽجىٝ ٚیسئٛ 

ٚ ٞبی ٚیسئٛیی ثالزرً٘ ویفیت زازٜ افشایؼ رٟت ٔٛرٛز ٗ ٔمبِٝ ثزرعی ا٘ٛاؿ راٞىبرٞبیاعت. ٞسف ای

ای ثب ثٝ ٚاعغٝ عزاحی ٔیبٖ الیٝٔمبیغٝ آٖ ٞب ٔی ثبؽس. ٘تبیذ حبفُ اس ایٗ ٔغبِقٝ، ٘ؾبٖ ٔی زٞس 

 ایٞبی چٙسرعب٘ٝزازٜ افشایؼ وبرایی ؽجىٝ زر رٟت ارعبَٔٛرت  ِحبػ ٕ٘ٛزٖ ٕٞزٚ٘س فبُٔ ٔغیزیبثی

 ٔی ؽٛز. 

 

 ، ٔغیزیبثی چٙسرعب٘ٝ ای، ثیٗ الیٝ ای  زازٜ ،  ٔتحزن ؽجىٝ التضبییواشگبن کلیدی: 
 



 

 

 
 مقدمه

عیٓ ٞبی ٔتحزن، ٔزٟش ثٝ ٌیز٘سٜ ٚ فزعتٙسٜ ثٝ ٔٙؾٛر ثزلزاری ارتجبعبت ثیای اس ٌزٜٔزٕٛفٝ 1ٞبی التضبئی ٔتحزنؽجىٝ

زر ٞبی ٔرتّف اعت. ٞب زر سٔیٙٝٞبی التضبئی وبرثززی ثٛزٖ ایٗ زعتٝ اس ؽجىٝثبؽس. یىی اس ذقٛفیبت ٚیضٜ ؽجىٝٔی

٘ؾب٘بٖ زر ای ٚرٛز زارز. ثزای ٔخبَ آتؼٞبی چٙسرعب٘ٝٞبی التضبیی ٘یش ٔب٘ٙس ٞز ؽجىٝ زیٍزی ٘یبس ثٝ ارعبَ زازٜؽجىٝ

ثززاری اس عیٓ یىسیٍز را رزیبثی ٕ٘بیٙس. یب ٔخالً ثزای فیّٓٞبی ثیٞب ٚ ٌیز٘سٜتٛا٘ٙس اس عزیك زٚرثیٗفّٕیبت أساز ٚ ٘زبت ٔی

تٛاٖ ارعبَ ٚیسئٛ ٞبی التضبیی وٕه ٌزفت ٚ یب ٔیتٛاٖ اس ارعبَ ٚیسئٛ رٚی ؽجىٝٚحؼ زر ٔٙبعك زٚر اس زعتزط ٔیحیبت 

أب زر ٔمبثُ  ).A. Torres, et al.4102)ٌیزی اس حٛازث اؽبرٜ ٕ٘ٛز ٞبی التضبئی ذٛزرٚیی را ثٝ ٔٙؾٛر پیؼزر ؽجىٝ

ٞب، ٔبٞیت ؽٛ٘س ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞجٙسی پٛیبی ایٗ زعتٝ اس ؽجىٝٚ اسزحبْ ٔیٞبی التضبیی عیبر اغّت زچبر ذزاثی ارتجبط ؽجىٝ

ٕ٘بیس. زر ایٗ عیٓ ٘یش ثیؾتز ٔیٞبی ثیارتجبط آٖ ثغیبر ذغبذیش اعت ٚ ٘جٛز سیزعبذت، ٔؾىُ آٖ را ٘غجت ثٝ عبیز ؽجىٝ

ؽٛ٘س. فالٜٚ ثز آٖ یه ارتجبط ثزلزار ٔی عیٓ زائٕب لغـ ؽسٜ ٚ ارتجبط رسیسٞبی ثیٞب ارتجبطٞب ثب تٛرٝ ثٝ تحزن ٌزٜؽجىٝ

ثبؽس. ، اس زعت رفتٗ ٔغیز ٚ تساذُ ثب عبیز وبرثزاٖ زارای ٘زخ ذغبی ثبال ٔی3ٔحٛؽسٌی ،2افىٙیٔغئّٝ عبیٝعیٓ ثٝ فّت ثی

(M. Kserawi et al, 2014 )ٞب احتٕبَ اس زعت رفتٗ ثغتٝ 4عیٓ ثٛزٖ وُ ٔغیز ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟباس عزف زیٍز ثب تٛرٝ ثٝ ثی

ٕ٘بیس. ٍٟ٘ساری عیٕی اعت وٝ یه وبرثز را ثٝ ؽجىٝ سیزعبذت زار ٚ عیٕی ٔتقُ ٔیٞب ثغیبر ثبالتز اس ارتجبط ثیزر ایٗ ؽجىٝ

 یه ٔغیز زر ؽجىٝ التضبیی وٝ ٞٓ پبیسار ثٛزٜ ٚ ٞٓ پٟٙبی ثب٘س وبفی زاؽتٝ ثبؽس وبر ثغیبر ٔؾىّی اعت. فالٜٚ ثز آٖ ٚیسئٛی

 فؾززٜ ؽسٜ ثٝ ذغبی ا٘تمبَ حغبط اعت.

ثبؽٙس وٝ زر ازأٝ ثٝ عیٓ ٔیٞبی ثیٞبی ثیؾتزی ثٝ ٘غجت زیٍز ؽجىٝٞبی التضبئی ٔتحزن زارای ٔغبئُ ٚ ٔحسٚزیتؽجىٝ

                      ( S. Kristiansen et al, 2011) (T. Zahariadis et al, 2010)ٞب اؽبرٜ ٌززیسٜ اعت ثزذی اس آٖ

(G. Adam et al, 2014( )Y. Xu et al, 2015) 

 عیٓذغبٞبی ٘بؽی اس ا٘تمبَ ٚ رعب٘ٝ ثی 

 ٖٞبی سیبز ٚ ٔساْٚلغـ ٚ ٚفُ ؽس 

 پٟٙبی ثب٘س ٔحسٚز 

 ارتجبعبت 5عجیقت ٕٞٝ پرؾی 

  ٔغیزٞب ٚ ٕٞجٙسی ٔتغیز ٚ پٛیب 

 ٞبی ؽجىٝزی زر ٌزٜتٔحسٚزیت اعتفبزٜ اس ثب 

 ٞبٞبی ٔحسٚز ٌزٜٞب ٚ لبثّیتؽزفیت 

ثبؽس وٝ زر ازأٝ ثٝ ثزذی وبرٞبیی وبرا ثٝ ٚیضٜ زر الیٝ ٞبی ٔرتّف ؽجىٝ ٔیٞبی فٙٛاٖ ؽسٜ ٘یبسٔٙس ارائٝ راٜٚرٛز ٔحسٚزیت

 ای(:ٞب اؽبرٜ ٌززیسٜ اعت )إٞیت ٔشایبی ثیٗ الیٝاس آٖ

 ٜٞب )الیٝ ا٘تمبَ(وٙتزَ ٔیشاٖ تزاوٓ ٚ رزیبٖ زاز 

 یٝ ؽجىٝ(زٞی ٚ ٔغیزیبثی رسیس )الٞبی آزرطرٚػ 

 )تغییز زر ٚعبیُ ٚ اثشار اتقبِی )الیٝ ارتجبط 

                                                           
1 Mobile Adhoc Network 

2 Shadowing 
3 Fading 
4 end-to-end 
5 Broadcast 



 

 

 )ذغبی رعب٘ٝ ا٘تمبَ )الیٝ فیشیىی 

ثبؽس. حزٓ ٞبی ٚیسئٛیی ٔیٞبی ثغیبر وبرا زر رٟت افشایؼ ویفیت عزٚیظای یىی اس رٚػاعتفبزٜ اس ٔشایبی ثیٗ الیٝ

ثبؽس وٝ ضزٚرت زارز زارای ٔشایبی ٔرقٛؿ ثٝ ذٛز ٔیوبرٞبی پیؾیٗ ا٘زبْ ؽسٜ تأویس وٙٙسٜ ایٗ أز اعت. زر ٚالـ ٞز الیٝ 

ٞبی ٞبی وبرا اس ایٗ ٔشایب ثٝ فٛرت ٔغّٛة ثٟزٜ ثزز. ثزای ٔخبَ زر الیٝ فیشیىی اس تٙٛؿ پزٚتىُتب زر رٟت عزاحی ٔسَ

ٞبی س لبثّیتٞبی ٔزسز پیٛ٘س الیٝ، زر الیٝ ؽجىٝ اٞبی ارعبَزعتزعی ثٝ رعب٘ٝ فیشیىی، زر الیٝ پیٛ٘س زازٜ اس لبثّیت

تٛاٖ اعتفبزٜ ٚ ثٟزٜ ثزز. ٚرٛز ایٗ ٔشایب ٞبی وبرا ٔیٞبی تحٛیُ ثغتٝ، زر عزاحی ٔسَٔغیزیبثی ٚ زر الیٝ ا٘تمبَ اس لبثّیت

 ٔٙزز ثٝ ایزبز رٚؽی وبرا ثب ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ثبسزٞی ثب تٛرٝ ثٝ اٞساف پضٚٞؼ ذٛاٞس ٌززیس.

عٛر وٝ اؽبرٜ ٌززیس، ای ا٘زبْ پذیزفتٝ اعت. أب ٕٞبٖعٙتی عزاحی الیٝ عیٓ التضبیی ثز اعبط ایسٜٞبی ثیعزاحی ؽجىٝ

ٞب را عیٓ(، عزاحی ثٟیٙٝ آٖٞبی ٔزتجظ عیٕی ٚ ثیٞبی پیؾیٗ ذٛز )ؽجىٝٞب ثب ٕ٘ٛ٘ٝٞبی اعبعی ایٗ زعتٝ اس ؽجىٝتفبٚت

 (T. Gupta et al, 2015) ای وززٜ اعتی عٙتی عزاحی الیٝ٘یبسٔٙس تغییزات ٌبٜ اعبعی زر ؽیٜٛ

ٞبی ثبس را آغبس ٕ٘ٛز. ٞسف ای اس پزٚتىُإِّّی اعتب٘سارزعبسی وبر را ثز رٚی ٔزٕٛفٝزر اٚایُ زٞٝ ٞؾتبز ٔیالزی عبسٔبٖ ثیٗ

-ٞب ثٛز وٝ ٘تیزٝ ایٗ تالػٞبی ٔرتّف ثٝ ٔٙؾٛر أىبٖ ارتجبط آٖٞبی ارتجبعی ؽزوتافّی ایٗ پزٚصٜ یىغبٖ عبسی پزٚتىُ

OSIای ٔقزٚف ثٝ ٞب، پؾتٝ ٞفت الیٝ
 (P. Goudarzi, and M. Mohammadzadeh, 2010)ارائٝ ٌززیس  1

 0ؽٛز. ایٗ ٞفت الیٝ زر ؽىُ ٞب ثب یىسیٍز ثٝ عٛر وبُٔ ٔؾرـ ٔی، ٞفت الیٝ ٔزشا ٚ چٍٍٛ٘ی ارتجبط آٖ OSIزر ٔسَ 

TCP/IPٞبیی چٖٛ ا٘س. ٌزچٝ ٞسف ٔذوٛر ثٝ عٛر فّٕی ٔحمك ٘ؾس ٚ پزٚتىُ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ
-)وٝ ٕٞبٖ ایسٜ عزاحی الیٝ 2

 ٞبی وٕتزی ٔحمك وزز٘س( ٌغتزػ یبفتٙس.ای را ثب تقساز الیٝ

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 OSI.  مدل 1ضکل

ٞبی رسیسی را ٔغزح ٔس ٘ؾز لزار ٍ٘زفتٝ ثٛز، چبِؼ OSIٞبیی وٝ زر سٔبٖ عزاحی ٔسَ عیٓ، فٙبٚریثب پیؾزفت فٙبٚری ثی

 تٛاٖ ثٝ ٔٛارز سیز اؽبرٜ ٕ٘ٛز.ٔی ٞبتزیٗ ایٗ چبِؼٕ٘ٛز وٝ اس ٟٔٓ

 تغییزات ویفیت وب٘بَ ارتجبط ثب سٔبٖ ثبالتز زر ٞز ثیت 3اغتؾبؽبت: ٘زخ ذغبی ، 

 َزریبفت یه عیٍٙبَ اس ٔغیزٞبی ٔتفبٚت، احزات ٔحٛ ؽٛ٘سٌی ٚ پزاوٙسٌی عیٍٙب 

                                                           
1 Open Systems Interconnection 

2 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

3 Error Rate 



 

 

 َپسیسٜ تساذُ عیٍٙب 

 لبثّیت حزوت 

 ٜٞبٔحسٚزیت ا٘زصی ٌز 

ای را زر ؽجىٝ آؽىبر عبذت ٞب ثز یىسیٍز، ٘یبس ثٝ ارتجبط ٔیبٖ الیٝٔغتمیٓ ٚ غیز ٔغتمیٓ آٖ ٞبی رسیس ٚ تبحیزایٗ چبِؼ

(B. Fu et al, 2013) 

ٞبی ٞب ثٝ عٛر ٔغتمُ اعت. أب چبِؼعبسی ایٗ ثرؼتز ٚ ثٟیٙٝٞبی وٛچهای، ٔجتٙی ثز ؽىغتٗ ٔغأِٝ ثٝ ثرؼعزاحی الیٝ

ای ؽس وٝ ٔجٙبی آٖ ثٝ اؽتزان ی ٘ٛؽٟٛر عزاحی ٔیبٖ الیٝعٙتی ٔٙزز ثٝ ایسٜعیٓ ٚ ٔؾىالت عزاحی رسیس زر حٛسٜ ثی

تٛاٖ ایٗ عٛر تقزیف ٕ٘ٛز ای را ٔیعبسی ثٟتز اعت. عزاحی ٔیبٖ الیٝٞبی ٔرتّف ثزای رعیسٖ ثٝ ثٟیٌٙٝذاؽتٗ اعالفبت الیٝ

(G. Adam et al, 2014) 

ٞب اس ٚضقیت ؽجىٝ )اس رّٕٝ ٘ؾز ٌزفتٗ تٕبْ )یب ثرؾی اس( زا٘ؼ الیٝعبسی زر عزاحی پزٚتىُ ؽجىٝ، ثب زر حُ ٔغبِٝ ثٟیٙٝ“

QOSؽزایظ فیشیىی وب٘بَ، ٘یبسٞبی 
 زر عغح الیٝ وبرثزز، ٚضقیت زعتزعی ثٝ وب٘بَ زر الیٝ زْٚ ٚ غیزٜ(. 1

ٗ ایسٜ زر ٔمبیغٝ ثب ی وبرایی ٚ ثبسزٞی ٔٙبعت ایعیٓ ٘ؾبٖ زٞٙسٜٞبی ثیی ؽجىٝٞبی ٔتقسز ارائٝ ؽسٜ زر حٛسٜحُ٘تبیذ راٜ

 (A. Torres et al, 2014)ثبؽسٞب ٔیای آٖٞبی ٔتٙبؽز عزاحی الیٕٝ٘ٛ٘ٝ
 

 

 هبی اقتضبئي متحرکهبی ويدوئي در ضبکههبی افسايص کیفیت سرويسنیبزمندی

ثب٘س ٔحسٚز، عیٓ، پٟٙبی ٞبی ثغیبر اس رّٕٝ تٛاٖ ٔقزفی، ارتجبعبت ثیٞبی ثغیبر حغبط ثب ضقفٞبی التضبئی ؽجىٝؽجىٝ

ٞب ثٝ ؽست ثٝ ٌززز تب ایٗ ؽجىٝایٗ أز ثبفج ٔی(T. Zahariadis et al, 2010)ثبؽٙس. تزٟیشات ٔحسٚز ٚ غیزٜ ٔی

 ٞبی ٚیسئٛیی ٘یبسٔٙس ثبؽٙس.  ٞبی تأٔیٗ ٚ تضٕیٗ ویفیت عزٚیظ ثٝ ٚیضٜ زر عزٚیظٞب ٚ ٔسَپزٚتىُ

ثبؽٙس. زر راثغٝ ثب ایٗ زعتٝ اس ٞبی ٚیسٚئی ٔیالتضبئی عزٚیظٞبی ٞبی ارائٝ ؽسٜ زر ؽجىٝتزیٗ عزٚیظیىی اس ٟٔٓ

زٞس وٝ رٟت ٞبی ذٛز را زاؽتٝ ٚ ضزٚرت ایٗ أز را ٘ؾبٖ ٔیٞب، ٔغئّٝ اعبعی ایٗ اعت وٝ ٞز تزافیه ٘یبسٔٙسیعزٚیظ

ٞبی ٚیسیٛئی ظزٞی وزز. عزٚیثبیغت ثب ٞز تزافیه ٔتٙبعت ثب ذقٛفیبت آٖ ثزذٛرز ٚ عزٚیظافشایؼ ویفیت عزٚیظ ٔی

ثبیغت ایٗ ٞبی ٔرقٛؿ ثٝ ذٛز را زاؽتٝ وٝ ثٝ ٔٙؾٛر افشایؼ ویفیت عزٚیظ ٔیٞب ٘یبسٔٙسیزر ٔمبیغٝ ثب زیٍز عزٚیظ

 ٞب را زر رأط وبر لزار زاز.٘یبسٔٙسی

 ؽٛز.ٔی  ٞبی ٚیسئٛیی را ثیبٖ ٚ ٔٛرز ثزرعی لزار زازٜٞب ٚ عزٚیظٞبی اعبعی تزافیهزر ازأٝ ایٗ ثرؼ ٘یبسٔٙسی

 حسبسیت به تأخیر 

ٞبی ٞب زر راثغٝ ثب ارائٝ ٔسِی زر رٟت افشایؼ ویفیت عزٚیظ، تزافیهتزیٗ حغبعیت تزافیهتزیٗ ٚ اعبعیتأذیز اس ٟٔٓ

تزیٗ ٔقیبرٞبی ؽجىٝ ثٛزٜ ٚ زر ثزذی ٞب تأذیز ثٝ فٙٛاٖ یىی اس ٟٔٓثبؽس. زر راعتبی ایٗ زعتٝ اس تزافیهٚیسئٛیی ٔی

ثبؽس وٝ ثغیبر ٟٔٓ ٚ حبئش إٞیت اعت. ایٗ إٞیت تب حسی ٔی 2وبرثززٞبی ٚیسئٛیی ٚ سٔبٖ ٚالقیوبرثززٞب ثٝ ذقٛؿ 

ثبؽس. ایٗ وبرثززٞب زر تٕبٔی ٞب ٘یبسٔٙس ٞغتٙس تب ثب وٕتزیٗ تأذیز ثٝ ٔمقس ثزعٙس ٚ تأذیز زارای اِٚٛیتی ثغیبر ثبال ٔیتزافیه

 (Xin Ming, et al, 2015) ٞب ٔغزح ٚ إٞیت ذبؿ ذٛز را زار٘س.سٔیٙٝ
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ثبیغت ثٝ آٖ تٛرٝ ٕ٘ٛز، فالٜٚ ثز آ٘بِیش تزیٗ فٛأّی وٝ زر تضٕیٗ ویفیت عزٚیظ زر راعتبی تأذیز ٔییىی اس اعبعی

ارعبَ  1تأذیز ٔغیزٞبی ؽجىٝ، حغبعیت ثغتٝ ارعبِی ٚ ا٘زبْ تجبزالت اس ٔغیزٞبیی ثب حسالُ تأذیز؛ افشایؼ لبثّیت اعٕیٙبٖ

پذیزؽبٖ زارای ذغبی سیبزی ثٛزٜ ٚ زر عزف ٔمبثُ، فسْ لبثّیت ٞبی التضبئی ثٝ زِیُ ٔبٞیت آعیتؽجىٝثبؽس. سیزا وٝ ٔی

 ثبؽس. تزیٗ زِیُ افشایؼ تأذیز زر ؽجىٝ ٔیاعٕیٙبٖ ٚ ایزبز فٛأّی اس رّٕٝ اس زعت رفتٗ ثغتٝ، ارعبَ ٔزسز ٚ غیزٜ افّی

 هبی میبنيانرشی گره 

ثبیغت زر رٟت تأٔیٗ ویفیت ٞبی التضبئی ٔیوٝ ثب زر ٘ؾز ٌزفتٗ ٔبٞیت ٚ چٍٍٛ٘ی ؽجىٝ اس زیٍز پبرأتزٞبی ٟٔٓ ٚ اعبعی

تزیٗ تزیٗ ٚ اعبعیثبؽس. ا٘زصی یىی اس ثشريٞبی ٔیب٘ی ٔیعزٚیغی ٔغّٛة ثٝ آٖ تٛرٝ ٕ٘ٛز، ٔیشاٖ ا٘زصی ثبلیٕب٘سٜ ٌزٜ

ٞبی التضبئی ٔغزح ٞبی ؽجىٝتزیٗ چبِؼاعبعیرٚز ٚ ٕٞٛارٜ ثٝ فٙٛاٖ یىی اس ٞبی التضبئی ثٝ ؽٕبر ٔیٔحسٚزیت ؽجىٝ

-ٞبی ٔیب٘ی ا٘زبْ ٔیوٝ ٔغیزیبثی ٚ ا٘زبْ تجبزالت ثٝ ٚاعغٝ ٌزٜربییاسآٖ (Lal, Chhagan, et al, 2012) ثٛزٜ ٚ ٞغت.

ٚ لبثّیت  ٞبی ثب ا٘زصیپذیزز، ثٙبثزایٗ تأٔیٗ ویفیت عزٚیظ تجبزالت ٔغتّشْ آٖ اعت تب ایٗ تجبزالت حسالٔىبٖ اس عزیك ٌزٜ

ٞبی ٔیب٘ی اس تٛاٖ اس فٛأُ ٔٙفی ٘بؽی اس ا٘زصی ٌزٜرٚ ٔیٞبیی ؽجىٝ ا٘زبْ ٌززز. اسایٗاعٕیٙبٖ ثبالتزی ثٝ ٘غجت زیٍز ٌزٜ

 ٌیزی ٕ٘ٛز.  رّٕٝ ذغب ٚ ذزاثی ٚ ٘بتٛا٘ی زر ارعبَ ٔغّٛة پیؼ

 2از دست رفتن بسته   

ثبؽس. زر ٚالـ یىی زیٍز اس ٞبی ٚیسئٛیی، ٘زخ اس زعت رفتٗ ثغتٝ ٔیعبسی زازٜیىی زیٍز اس ٔقیبرٞبی ٟٔٓ ؽجىٝ ٚ رزیبٖ

ثبؽس سیزا اس زعت رفتٗ ٞب ٔیٞب ٚ وبرثززٞبی ٚیسئٛیی، حغبعیت عزٚیظ ثٝ اس زعت رفتٗ ثغتٝٞبی ٟٔٓ تزافیهحغبعیت

سر رفتٗ ٔٙبثـ ٔقزفی ؽجىٝ ٞب ٚ ثٝ ٞثغتٝ ذٛز فبّٔی اعبعی زر رٟت افشایؼ تأذیز، ایزبز تغییزات تأذیز فٕسٜ زر زریبفت

 ثبؽس.ٔی

 3حسبسیت به تغییرات تأخیر   

ٞب، حغبعیت ثٝ تزیٗ حغبعیت ایٗ زعتٝ اس تزافیهٞبی ٚیسئٛیی ٚ زر ٚالـ اعبعیتزیٗ حغبعیت تزافیهیىی زیٍز اس ٟٔٓ

ثغیبر حبئش إٞیت ٚ  ٞبی ٚیسئٛییثبؽس، وٝ زر پضٚٞؼ ربری زر رٟت افشایؼ ویفیت عزٚیظ زر تزافیهتغییزات تأذیز ٔی

زر رأط وبر لزار زارز. زر راثغٝ ثب ایٗ ٘ٛؿ حغبعیت تغییزات ایزبز ؽسٜ زر تأذیز ثغیبر ٔٛرز تٛرٝ ٚ حبئش إٞیت اعت. 

ثبؽس وٝ ایٗ ٟٔٓ سٔب٘ی ثزآٚرز ذٛاٞس ؽس وٝ تزیٗ فُّ اذتالَ زر ایٗ ٔقیبر فسْ ٔسیزیت زر تأذیز تجبزالت ؽجىٝ ٔیاعبعی

 (Ghobadi, Monia, et al, 2012) ٌیزی ٚ پؾتیجب٘ی ٌززز.ب ٞز ثغتٝ ٚ زر ٞز ٌبْ پیتأذیز ٔتٙبعت ث

اس عٛی زیٍز ایٗ تغییزات تأذیز زر احز فٛأُ ٔرتّف زیٍزی اس رّٕٝ ذزاثی زر احز فسْ اعٕیٙبٖ زر ارعبَ، اس زعت 

افتس. ثزای ٔخبَ زر ایٗ ٘ٛؿ اس بق ٔیٞبی ارعبِی ٚ غیزٜ اتفٞب، فسْ پؾتیجب٘ی ٔغّٛة اس فٛریت تأذیز ثغتٝرفتٗ ثغتٝ

ٞب ایزبز ٍ٘ززز، سیزا وٝ ثبفج وبرثززٞبی ٚیسئٛیی، ٟٔٓ ایٗ ٔغئّٝ اعت وٝ زر حیٗ پرؼ تغییزات تأذیز زر زریبفت ثغتٝ

ٌیزی اس ٔغبئُ تؾسیس وٙٙسٜ تغییزات تأذیز تٛاٖ ٌفت پیؼاذتالالت اعبعی زر وبرثزز ٔٛرز ٘ؾز ذٛاٞس ؽس. زر ٟ٘بیت ٔی

 ثبؽس. ٞب ٔیتّشْ پؾتیجب٘ی ثٟیٙٝ اس تأذیز، رٌّٛیزی اس فمساٖ ثغتٝ، ٔغیزیبثی ٔٙبعت ٚ ارعبَ ٔغٕئٗ ٚ لبثُ اعٕیٙبٖ زازٜٔغ
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 مروری بر پیطینه پصوهص

عبسی ٚیسئٛ ٚ افشایؼ وبرایی ؽجىٝ زر رٟت ارعبَ زازٜ ٞبی ثٟجٛز رزیبٖ تب ثٝ حبَ پضٚٞؼ ٞبی ثغیبری زر راعتبی 

ارائٝ ٌززیسٜ اعت وٝ ٘ؾبٖ زٞٙسٜ إٞیت ٚ ارسػ ایٗ ٔٛضٛؿ زر ؽجىٝ ٞبی التضبیی ٔتحزن ٔی ثبؽس. چٙس رعب٘ٝ ای 

 راٞىبرٞبی ارائٝ ؽسٜ زر رٟت ثٟجٛز رزیبٖ عبسی ٚیسئٛ را ٔی تٛاٖ ثٝ زٚ زعتٝ سیز تمغیٓ ثٙسی ٕ٘ٛز:

 ایارائٝ رٚؽی ٞبیی ٚاثغتٝ ثٝ ٔقیبرٞبی ثیٗ الیٝ -0

 عبسی ٚیسئٛ ثب اعتفبزٜ اس ٔقیبرٞبی ٔغیزیبثی یبٖارائٝ رٚؽی ٞبیی زر سٔیٙٝ رز -4

ٚ تحّیُ فّٕىزز ٞز وساْ اس آٖ ٞب پززاذتٝ ٚ  زعتٝ اَٚزر ازأٝ ثٝ ثزرعی ثزذی اس ٟٔٓ تزیٗ پضٚٞؼ ٞبی ارائٝ ؽسٜ زر 

 .ٔشایب ٚ ٔقبیت ٞز وساْ را ٔٛرز ثزرعی لزار ٔی زٞیٓ
ٞبی التضبئی ٔتززن ثٝ رٟت اؽبرٜ ثٝ إٞیت ؽجىٝ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت ،  (G. Adam et al, 2014) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

ٞب ثٝ عٛری ٞبی ٔتحزن ٌززیسٜ اعت. ِٚی زر ایٗ زعتٝ اس ؽجىٝعیٓ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ افشایؼ ٔحجٛثیت زعتٍبٜارتجبعبت ثی

ای وٝ ٞسفؼ الیٝی ثیٗؽٛز. زر ایٗ پضٚٞؼ یه عزاحای ٚ ذقٛفبً تجبزَ ٚیسئٛ پؾتیجب٘ی ٕ٘یٔؤحز وبرثززٞبی چٙسرعب٘ٝ

TFRCثبؽس، تحت فٙٛاٖ ٔی TCPتٛعقٝ تجبزَ ٚیسئٛ ثب اعتفبزٜ اس وٙتزَ ٘زخ ٔغبفس 
ارائٝ ؽسٜ اعت. عزح پیؾٟٙبزی  1

وٙس. عزاحی فزاٞٓ ٔی TFRCثٝ ٔٙؾٛر ثٟجٛز ثبسزٞی  MACٞبی ٚیسئٛیی ثب اعتفبزٜ اس اعالفبت الیٝ اِٚٛیت را ثزای ثغتٝ

ٕ٘بیس. زر عَٛ ٔغیز ٔغیزیبثی، ثٝ ٔٙؾٛر ثبسعبسی ٔغیز وبرآٔستز اعتفبزٜ ٔی SNRٌیزی پیؾٟٙبزی اس ا٘ساسٜای ثیٗ الیٝ

ٔٙزز ثٝ   SNRوبر پیؾٟٙبزی ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ زالیت زارز وٝ عجمٝ ثٙسی تزافیه ٚ ٕٞچٙیٗ اعتفبزٜ ٔمِٛٝ٘تبیذ ؽجیٝ عبسی راٜ

رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ پضٚٞؼ ثٝ ٔقیبرٞبی ٔغیزیبثی وبرآٔس )ٔب٘ٙس عزثبر، ٌززز. زر ثٟجٛز ویفیت عزٚیظ ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٔی

ٞب زر عَٛ ٔغیز ارعبِی اس ٔجسأ ثٝ ٔمقس( تٛرٟی ٘ؾسٜ وٝ زر ٟ٘بیت وبٞؼ وبرایی ٚ ثبسزٞی تأذیز ٚ ٘زخ اس زعت رفتٗ ثغتٝ

  رٚػ پیؾٟٙبزی را ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاؽت.

ای ثزای حٕبیت اس تزافیه یه چبرچٛة عزاحی ٔیبٖ الیٝ ،( ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعتT. Yoo et al,2006) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

عیٓ التضبیی ٔغزح ؽسٜ ٚ ٔشایبی آٖ ثزای ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ثزرعی ٌززیسٜ اعت. ٞبی ثیحغبط ثٝ تأذیز ثز رٚی ؽجىٝ

-ٌیزز. ٕٞبٖٚ ؽجىٝ ٕٞب٘ٙس ؽىُ زٚ فٛرت ٔی MACٞبی  زر چبرچٛة ٔغزح ؽسٜ ترقیـ تٛأْ ؽزفیت ٚ رزیبٖ زر الیٝ

-( ٘زخ ارعبَ را زر اتقبadaptive link layer techniquesٌَٛ٘ٝ وٝ زر ؽىُ ٘یش ٕ٘بیؼ زازٜ ؽسٜ اعت زر الیٝ فیشیىی )

ٌززز ٚ زر ٕٞیٗ ارعبَ ٔی MACعیٓ تٙؾیٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ ایٗ اعالفبت ثزای ترقیـ پٛیبی ؽزفیت ثٝ الیٝ ٞبی ٔغتمُ ثی

عبسی اسزحبْ اس عزیك ٔغیزیبثی چٙس ٞبی تزافیه ٔرتّف زر الیٝ ؽجىٝ ثز عجك راٜ حُ ثٟیٙٝترقیـ ٔٙبثـ ثٝ رزیبٖسٔبٖ 

ٞبی ؽٛز. ترقیـ ثٟیٙٝ ؽزفیت ثز رٚی ِجٝ ٘بحیٝ ؽزفیت ذٛاٞس ثٛز ٚ ثٝ وٕه تمغیٓ سٔبٖ زر ثیٗ عزحا٘زبْ ٔی ٔغیزٜ

ٌززز. اسزحبْ ؽجىٝ ٔیشاٖ تأذیز ْ ؽجىٝ ثٝ فٙٛاٖ تبثـ ٞشیٙٝ اعتفبزٜ ٔیؽٛز. زر ایٗ وبر اس اسزحبا٘تمبَ ٔرتّف ٔؾرـ ٔی

ٞبی رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ ٔزرـ ثٝ ٔقیبر ٔغیزیبثی ثٝ تٛرٝ ثغیبر ٘بچیشی ٕ٘بیس. اس ٔحسٚزیتٞبی ٚیسئٛ را ثبستبة ٔیثغتٝ

أذیز ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب( ٚاثغتٝ ثٝ فّٕىزز تزیٗ پبرأتزٞبی ٔزثٛط ثٝ ارعبَ ٚیسئٛ )تغییزات تأذیز، تؽسٜ زر فٛرتی وٝ ٟٔٓ

پرؾی الیٝ پیٛ٘س ٚ تجبزالت ا٘تٟب ٞب ٔب٘ٙسٕٞٝ. ٕٞچٙیٗ ثٝ ثزذی ٔشایبی ٟٔٓ زیٍز الی2ٝثبؽس ؽىُ ٞبی ٔغیزیبثی ٔیپزٚتىُ

 ثٝ ا٘تٟب الیٝ ا٘تمبَ ٘یشی تٛرٟی ٍ٘ززیسٜ اعت.
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 ٞبی التضبئی ٔتحزنای ثٝ رٚی ؽجىٝعبسی چٙسرعب٘ٝای ثزای وبٞؼ تأذیز رزیبٖچٟبرچٛة عزاحی ٔیبٖ الیٝ 2ؽىُ 

 

اٍِٛریتٕی ثٝ ٔٙؾٛر ترقیـ تٛأْ ؽزفیت، رزیبٖ ٚ  ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت،  (S. Adlakha et al,2007)ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

وبر ارائٝ راٜ عیٓ التضبئی ارائٝ ؽسٜ اعت. اٍِٛریتٓ پیؾٟٙبزی زر ایٗ وبر، ٞبی ثی ٘زخ ثزای پؾتیجب٘ی اس ارعبَ ٚیسئٛ زر ؽجىٝ

-ٚ ؽجىٝ ٔی MACٞبی  را وٝ ثٝ ترقیـ تٛأْ ؽزفیت ٚ رزیبٖ زر الیٝ(Y. Xu et al,2015) ای وٝ تٛعظ ٔمبِٝ ؽسٜ زر

 پززاسز، را ثب زر ٘ؾز ٌزفتٗ ترقیـ ٘زخ زر الیٝ وبرثزز ٞز وبرثز، ثغظ زازٜ اعت.

عبسی ترقیـ تٛأْ ؽزفیت ٚ رزیبٖ تزافیه،  ثٟیٕٙٝ٘بیؼ زازٜ ؽسٜ وٝ (Y. Xu et al,2015)وبر پیؾٟٙبزی زر زر راٜ 

تٛا٘س ٔٙزز ثٝ تمٛیت لبثُ تٛرٝ فّٕىزز رٚػ پیؾٟٙبزی، زر ٔٛارز پؾتیجب٘ی اس یه رزیبٖ تقٛیز ٔٙفزز زر ؽجىٝ ؽٛز. زر  ٔی

ای ارعبَ ، ترقیـ تٛأْ ؽزفیت، رزیبٖ ٚ ٘زخ را ثز(S. Mantzouratos, et al al,2012)     ٔمبِٝ اٍِٛریتٓ پیؾٟٙبزی زر

وٝ زر الیٝ وبرثزز، ٘زخ رٔشٌذاری تقٛیز، زر الیٝ ؽجىٝ عٛریٔمقس، زر ٘ؾز ٌزفتٝ، ثٝ-زرً٘ ٚیسئٛ ٔیبٖ چٙسیٗ رفت ٔٙجـ ثی

زٞس. زر ایٗ پضٚٞؼ ثٝ ذٛثی ثٝ ترقیـ ؽزفیت ثٝ ٞز پیٛ٘س را ا٘زبْ ٔی MACترقیـ رزیبٖ ثٝ ٞز پیٛ٘س ٚ زر الیٝ 

وٝ ٔغیزیبثی ثب زر سئٛ ٚاثغتٝ ثٝ الیٝ فیشیىی ٚ وبرثزز پززاذتٝ ؽسٜ اعت، ِٚی ثب تٛرٝ ثٝ ایٗعبسی ٚیٔقیبرٞبی وبرا زر رزیبٖ

-ٞبی ارعبَ ٚیسئٛ یىی اس ٔقیبرٞبی اعبعی زر افشایؼ وبرایی ٚ ویفیت رزیبٖٞبی التضبئی ٚ ٚیضٌی٘ؾز ٌزفتٗ ٔبٞیت ؽجىٝ

 غّٛثی تٛرٟی ٘ؾسٜ اعت.  ثبؽس، ثٝ ایٗ پبرأتز ثٝ فٛرت ٔٞبی ٚیسئٛیی ٔیعبسی تزافیه

ای ثزای ارعبَ ثالزرً٘ ه چبرچٛة عزاحی ٔیبٖ الیٝی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت، ی (E. Settonet al,2010) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظ زر

ؽٛ٘س را ٞبی ٔزبٚر تجبزَ ٔیای وّی را حفؼ ٚ پبرأتزٞبی وّیسی وٝ ثیٗ الیٝوٝ عبذتبر الیٝعٛریٚیسئٛ ٔغزح ؽسٜ، ثٝ

ای ثزای ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ اس ٔشایبی ایٗ افشایؼ ثٟزٜ لبثُ لجَٛ فّٕىزز اس عزیك ایٗ عزاحی ٔیبٖ الیٝ ٕ٘بیس.ٔؾرـ ٔی

ٞبی ای ٔغزح ؽسٜ، ثٝ ٕٞزاٜ ا٘تمبَ اعالفبت زر ثیٗ الیٝچبرچٛة عزاحی ٔیبٖ الیٝ 1ٕ٘بیؼ وّی 3ؽىُ  ثبؽس.رٚػ ٔی

را ثز  constellation size)رٔش( ٚ  2تغجیك اتقبَ ا٘ساسٜ ثغتٝ، ٘زخ ٘ؾب٘ٝٞبی تىٙیهزٞس. زر الیٝ اتقبَ ٔرتّف را ٕ٘بیؼ ٔی

وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٘بحیٝ عٛریرٚز، ثٝاتقبَ ثٝ وبر ٔی 3ثبسزٞی ٚ ٌذرزٞی ٕ٘بیس وٝ ثزای افشایؼاعبط ؽزایظ وب٘بَ تٙؾیٓ ٔی

ترقیـ تٛأْ ؽزفیت ٚ رزیبٖ  MACٚ  وبر پیؾٟٙبزی زر الیٝ ؽجىٝثرؾس. راٜؽزفیت لبثُ زعتزط ؽجىٝ را ٘یش ثٟجٛز ٔی

تٛا٘س ثٝ ثٟجٛز ویفیت ٚیسئٛی ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب زر ٘تیزٝ ٔی ثرؾس ٚ٘زخ تزافیه حٕبیت ؽسٜ را ثٝ عٛر لبثُ تٛرٟی ثٟجٛز ٔی

                                                           
1 Block Diagram 
2 Symbol Rate 
3 Throughput 



 

 

ثغتٝثٝ ٔٛلـ  ٚرٚزٕ٘بیس ٚ ثیؾتز حفبؽت ٔی 1ثٙسی ٞٛؽٕٙس زر الیٝ ا٘تمبَ، رزیبٖ ٚیسئٛ را اس فمساٖ ثغتٝٔٙزز ؽٛز. سٔبٖ

 2تزیٗ ٘زخ رٔشٍ٘بریزر پبیبٖ ٘یش الیٝ وبرثززی ٔٙبعت س.ٕبی٘تضٕیٗ ٔیرا  ؽجىٝ ثیؼ اس حس ثسٖٚ ایزبز اسزحبْ ٞبی ٚیسئٛیی

تٛاٖ ثٝ فسْ اعتفبزٜ ٔٙبعت اس پبرٔتزٞبی وّیسی الیٝ ؽجىٝ اؽبرٜ ٕ٘ٛز، ٞبی ایٗ رٚػ ٔیٕ٘بیس. اس ٔحسٚزیترا ٔؾرـ ٔی

ثبؽسوٝ زر ٟ٘بیت ٔٙزز ثٝ ای ٔیٞبی چٙسرعب٘ٝعبسی زازٜپیچیسٌی سیبزی زر رٟت رزیبٖ ٕٞچٙیٗ رٚػ پیؾٟٙبزی زارای

 3ٌززز ؽىُ ٞبی ٔحبعجبتی سیبزی ٔیفزف ٞشیٙٝ

 
 ٞبی التضبئیعبسی ٚیسئٛ رٟت اعتفبزٜ زر ؽجىٝای ثٝ ٔٙؾٛر رزیبٖعزاحی ٔیبٖ الیٝ 3ؽىُ

چبرچٛثی رٟت ترقیـ تٛأْ ٘زخ ٚیسئٛ آٌبٜ اس تأذیز   ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت، (Y. Liu, D. Ma,2010) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظ زر

عیٓ التضبیی ارائٝ ٌززیسٜ اعت. ٞبی ثیٞبی ٔتقسز ٔٙجـ ٚ ٔمقس، ثٝ رٚی ؽجىٝٚ تٛاٖ ثزای ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ثیٗ رفت

ؽبُٔ افٛربد ٚیسئٛ، ٔقزف ا٘زصی ٚ ٌیزا٘ٝ ا٘زصی ٚ تأذیز، تبثـ ٞشیٙٝ را وٝ ٞبی عرترغٓ  ٔحسٚزیتزر ایٗ رٚػ فّی

ٞب ارائٝ ٌززیسٜ ثٙسی ثغتٕٝ٘بیس. فالٜٚ ثز ایٗ زر رٚػ پیؾٟٙبزی اٍِٛریتٕی ثٝ ٔٙؾٛر سٔبٖاسزحبْ ؽجىٝ اعت را ثٟیٙٝ ٔی

عبسی ٞب را ثٝ رٚػ پیؾٟٙبزی افشٚزٜ وٝ زر ٟ٘بیت ٔٙزز ثٝ ثٟیٙٝ ٕ٘ٛزٖ رزیبٖثٙسی ٔشایبی ٔسیزیت ثغتٝاعت. ایٗ سٔبٖ

ٞبی ٔیب٘ی، تأذیز ٚ رٌّٛیزی اس ثزذٛرز ثٝ ذٛثی ِحبػ ٌززیسٜ ٌززز. زر ایٗ رٚػ ٔغئّٝ وبرایی ٌزٜٚیسئٛ زر ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٔی

ثٙسی رٚػ ٞبی ارعبِی ثب تٛرٝ ثٝ سٔبٖتٛاٖ ثٝ افشایؼ تغییزات تأذیز ثغتٝٞبی ایٗ رٚػ ٔیاعت ِٚی اس ٔحسٚزیت

 پیؾٟٙبزی اؽبرٜ ٕ٘ٛز.

عبسی وسٌذاری تٛأْ ٔٙجـ ؽجىٝ ثٝ ثزرعی ٔغأِٝ ثٟیٙٝ   ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت، (H. Cui et al,2012) وٝ تٛعظٔمبِٝ ای زر  

عیٓ چٙسٌبٔٝ پززاذتٝ ؽسٜ اعت. زر رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ ٔمبِٝ، ٔٙجـ ثب ٞسف افشایؼ ٞبی ثیثزای ارعبَ ٚیسئٛ زر ؽجىٝ

ٚری ٞب ثز رٚی ٘زخ ٔٙجـ، ثٟزGOPٜوٝ ا٘ساسٜ عٛریٕ٘بیس، ثٝٝ ٔیٞب لغقٝ لغقGOPعبسی ٚیسئٛ، رزیبٖ را ثٝ ویفیت رزیبٖ

ٞبی GOPٞبی ٔرتّف ٔٙجـ، ا٘ساسٜ رٔشٌذاری ٚ رٔشٌؾبئی تأحیز ذٛاٞس زاؽت. عپظ احزات عزثبر ٚ تأذیز ا٘تمبَ ثزای ٘زخ

ٞبی عبسیٞب ٚ ؽجیٝاس تحّیُٞبی رٔشٌذاری ؽجىٝ اس ٔٙؾز ویفیت ٚیسئٛ ثزرعی ٌززیسٜ اعت. زر پبیبٖ پظ ٔتفبٚت ٚ افشٍٚ٘ی

ٔٙبعت عزح رٔشٌذاری تٛأْ ٔٙجـ ؽجىٝ، ٔٙزز ثٝ افشایؼ ویفیت   GOPفٛرت ٌزفتٝ، ایٗ ٘تیزٝ حبفُ ٌززیسٜ وٝ ثب ا٘ساسٜ

تٛاٖ ثٝ فسْ ثٝ وبرٌیزی ٔقیبرٞبی ٔٙبعت ٔغیزیبثی ٚ ٞبی رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ وبر ٔیٚیسئٛ ذٛاٞس ؽس. اس ٔحسٚزیت

 ىٝ را اؽبرٜ ٕ٘ٛز. ٔشایبی الیٝ ؽج

ٌیزی اس ٔشایبی الیٝ ای ثب ثٟزٜیبٖ الیٝٔوبری راٜ ،ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت (L. Chhagan et al,2013) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

MAC  الیٝ ؽجىٝ ارائٝ ٌززیسٜ اعت. زر ایٗ ٔقٕبری اس پزٚتىُ الیٝ فیشیىی ٚIEEE 802.11e  ٗثب تٛرٝ ثٝ لبثّیت ای

ٞبی ٔرتّف، ٚ پزٚتىُ ٔغیزیبثی الیٝ ؽجىٝ ٔجتٙی ثز ا٘زصی ٔجتٙی ثز اِٚٛیت رعب٘ٝ ارتجبط ثزای تزافیهثٙسی پزٚتىُ زر سٔبٖ
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ٚ ٘یبسٔٙسی آٖ  IEEE 802.11eٞبی پزٚتىُ الیٝ فیشیىی ٚ تٛاسٖ ثبر، اعتفبزٜ ٌززیسٜ اعت. زِیُ ایٗ أز ثب تٛرٝ ثٝ لبثّیت

فزاٞٓ  IEEE 802.11eٞبیی وٝ پزٚتىُ ثبؽس. زر ٚالـ لبثّیتایی ٔیٞبی الیٝ ؽجىٝ رٟت افشایؼ وبرثٝ تزویت ثب پزٚتىُ

ٞبی ارعبِی ثٙسی تزافیهٕ٘بیس، ضزٚرت ٚرٛز یه پزٚتىُ ٔغیزیبثی الیٝ ؽجىٝ را ٔؾرـ ٕ٘ٛزٜ تب ثٝ ٚاعغٝ آٖ اِٚٛیتٔی

ٔغیزیبثی ا٘زصی ٔحٛر  زر الیٝ ؽجىٝ ٔؾرـ ٚ زر الیٝ فیشیىی ترقیـ زازٜ ؽٛز. پزٚتىُ ٔغیزیبثی ِحبػ ؽسٜ یه پزٚتىُ

ٞبی ٔیب٘ی ٔغیزٞبی ٔٛرٛز پززاذتٝ ٚ ٚ تقبزَ ثبر اعت. فّٕىزز ایٗ پزٚتىُ ثسیٗ فٛرت اعت وٝ اثتسا ثٝ تحّیُ ا٘زصی ٌزٜ

ٕ٘بیس. زر ازأٝ ثبر تزافیىی ٔغیزٞب را ٘یش ثز ٞبی آٖ ارسیبثی ٔیزر ازأٝ وبرایی ا٘زصی ٔغیز را ثب تٛرٝ ثٝ ٔیشاٖ ا٘زصی ٌزٜ

ٞب آ٘بِیش ٕ٘ٛزٜ ٚ عقی ثز ا٘تؾبر تزافیه اس ٔغیزٞبیی ثب وٕتزیٗ تزافیه ٚ ثیؾتزیٗ ا٘زصی زارز. پزٚتىُ ٔٛرز ی ثبفز آٖٔجٙب

ٞبی رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ وبر فسْ تضٕیٗ ٌغتزػ ٚ تٛعقٝ یبفتٝ اعت. اس ٔحسٚزیت AODV٘ؾز ٔجتٙی ثز پزٚتىُ پبیٝ 

 ثبؽس.تأذیز ٔی تأذیز ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٚ فسْ وٙتزَ تغییزات
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 یٞب ثغتٝ یرا ثزا تیاِٚٛ یؾٟٙبزیعزح پ

ثٝ  MAC ٝیثب اعتفبزٜ اس اعالفبت ال ییسئٛیٚ

 .وٙسی ٔ فزاٞٓ TFRC یٔٙؾٛر ثٟجٛز ثبسزٞ

اس  یؾٟٙبزیپ یا ٝیال ٗیث یعزاح

 زیزر عَٛ ٔغ SNR یزیا٘ساسٜ ٌ

 زیٔغ یثٝ ٔٙؾٛر ثبسعبس ،یبثیزیٔغ

عجمٝ  .سیٕ٘ب یوبرآٔستز اعتفبزٜ ٔ

اعتفبزٜ  ٗیٚ ٕٞچٙ هیتزاف یثٙس

 تیفیٔٙزز ثٝ ثٟجٛز و  SNRٔمِٛٝ

 .ٌزززی ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٔ ظیعزٚ

زر ایٗ پضٚٞؼ ثٝ ٔقیبرٞبی 

وبرآٔس )ٔب٘ٙس عزثبر، ٔغیزیبثی 

تأذیز ٚ ٘زخ اس زعت رفتٗ ثغتٝ ٞب 

زر عَٛ ٔغیز ارعبِی اس ٔجسأ ثٝ 

ٔمقس( تٛرٟی ٘ؾسٜ وٝ زر ٟ٘بیت 

وبٞؼ وبرایی ٚ ثبسزٞی رٚػ 

پیؾٟٙبزی را ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس 

 زاؽت

T. Yoo et al,2006 ٝای ثزای یه چبرچٛة عزاحی ٔیبٖ الی

رٚی حٕبیت اس تزافیه حغبط ثٝ تأذیز ثز 

عیٓ التضبیی ٔغزح ؽسٜ ٚ ٞبی ثیؽجىٝ

ٔشایبی آٖ ثزای ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ 

 ثزرعی ٌززیسٜ اعت.

ترقیـ ثٟیٙٝ ؽزفیت ثز رٚی ِجٝ 

٘بحیٝ ؽزفیت ذٛاٞس ثٛز ٚ ثٝ 

-وٕه تمغیٓ سٔبٖ زر ثیٗ عزح

-ٞبی ا٘تمبَ ٔرتّف ٔؾرـ ٔی

ؽٛز. زر ایٗ وبر اس اسزحبْ ؽجىٝ 

-ٜ ٔیثٝ فٙٛاٖ تبثـ ٞشیٙٝ اعتفبز

ٌززز. اسزحبْ ؽجىٝ ٔیشاٖ تأذیز 

 ٕ٘بیس.ٞبی ٚیسئٛ را ثبستبة ٔیثغتٝ

ثٝ ٔقیبر ٔغیزیبثی ثٝ تٛرٝ ثغیبر 

-٘بچیشی ؽسٜ زر فٛرتی وٝ ٟٔٓ

تزیٗ پبرأتزٞبی ٔزثٛط ثٝ ارعبَ 

ٚیسئٛ )تغییزات تأذیز، تأذیز ا٘تٟب 

ثٝ ا٘تٟب( ٚاثغتٝ ثٝ فّٕىزز 

ثبؽس. ٞبی ٔغیزیبثی ٔیپزٚتىُ

ثٝ ثزذی ٔشایبی ٟٔٓ  ٕٞچٙیٗ

پرؾی الیٝ ٞب ٔب٘ٙسٕٞٝزیٍز الیٝ

پیٛ٘س ٚ تجبزالت ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب الیٝ 

 ا٘تمبَ ٘یشی تٛرٟی ٍ٘ززیسٜ اعت.
Y. Xu et al,2015  ثٝ ترقیـ تٛأْ ؽزفیت ٚ رزیبٖ زر

پززاسز، را ثب زر ٚ ؽجىٝ ٔی MACٞبی  الیٝ

٘ؾز ٌزفتٗ ترقیـ ٘زخ زر الیٝ وبرثزز ٞز 

 زازٜ اعت وبرثز، ثغظ

عبسی ترقیـ تٛأْ ؽزفیت  ثٟیٙٝ

تٛا٘س ٔٙزز ثٝ  ٚ رزیبٖ تزافیه، ٔی

تمٛیت لبثُ تٛرٝ فّٕىزز رٚػ 

پیؾٟٙبزی، زر ٔٛارز پؾتیجب٘ی اس 

یه رزیبٖ تقٛیز ٔٙفزز زر ؽجىٝ 

 ؽٛز.

ثٝ ٔقیبر ٔغیزیبثی ثٝ تٛرٝ ثغیبر 

-٘بچیشی ؽسٜ زر فٛرتی وٝ ٟٔٓ

تزیٗ پبرأتزٞبی ٔزثٛط ثٝ ارعبَ 

ٚیسئٛ )تغییزات تأذیز، تأذیز ا٘تٟب 

ثٝ ا٘تٟب( ٚاثغتٝ ثٝ فّٕىزز 

 ثبؽس.ٞبی ٔغیزیبثی ٔیپزٚتىُ

S. Mantzouratos, 

et al al,2012 
ترقیـ تٛأْ ؽزفیت، رزیبٖ ٚ ٘زخ را ثزای 

زرً٘ ٚیسئٛ ٔیبٖ چٙسیٗ رفت  ارعبَ ثی

وٝ زر عٛریٔمقس، زر ٘ؾز ٌزفتٝ، ثٝ-ٔٙجـ

الیٝ وبرثزز، ٘زخ رٔشٌذاری تقٛیز، زر الیٝ 

ؽجىٝ ترقیـ رزیبٖ ثٝ ٞز پیٛ٘س ٚ زر الیٝ 

MAC  ترقیـ ؽزفیت ثٝ ٞز پیٛ٘س را

زر ایٗ پضٚٞؼ ثٝ ذٛثی ثٝ 

عبسی ٔقیبرٞبی وبرا زر رزیبٖ

ٚیسئٛ ٚاثغتٝ ثٝ الیٝ فیشیىی ٚ 

 وبرثزز پززاذتٝ ؽسٜ اعت.

غیزیبثی ثب زر وٝ ٔثب تٛرٝ ثٝ ایٗ

ٞبی ٘ؾز ٌزفتٗ ٔبٞیت ؽجىٝ

ٞبی ارعبَ ٚیسئٛ التضبئی ٚ ٚیضٌی

یىی اس ٔقیبرٞبی اعبعی زر 

-افشایؼ وبرایی ٚ ویفیت رزیبٖ

-ٞبی ٚیسئٛیی ٔیعبسی تزافیه



 

 

ثبؽس، ثٝ ایٗ پبرأتز ثٝ فٛرت  زٞس.ا٘زبْ ٔی

 ٔغّٛثی تٛرٟی ٘ؾسٜ اعت.  

E. Settonet al,2010 ثزای ای ه چبرچٛة عزاحی ٔیبٖ الیٝی

-عٛریارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ٔغزح ؽسٜ، ثٝ

ای وّی را حفؼ ٚ وٝ عبذتبر الیٝ

ٞبی ٔزبٚر پبرأتزٞبی وّیسی وٝ ثیٗ الیٝ

 ٕ٘بیس.ؽٛ٘س را ٔؾرـ ٔیتجبزَ ٔی

ترقیـ  MACزر الیٝ ؽجىٝ ٚ 

تٛأْ ؽزفیت ٚ رزیبٖ ٘زخ تزافیه 

حٕبیت ؽسٜ را ثٝ عٛر لبثُ 

زر ٘تیزٝ  ثرؾس ٚتٛرٟی ثٟجٛز ٔی

تٛا٘س ثٝ ثٟجٛز ویفیت ٚیسئٛی ٔی

ثٙسی ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٔٙزز ؽٛز. سٔبٖ

ٞٛؽٕٙس زر الیٝ ا٘تمبَ، رزیبٖ 

ٚیسئٛ را اس فمساٖ ثغتٝ ثیؾتز 

ثٝ ٔٛلـ  ٚرٚزٕ٘بیس ٚ حفبؽت ٔی

ثسٖٚ ایزبز  ٞبی ٚیسئٛییثغتٝ

را  ؽجىٝ ثیؼ اس حس اسزحبْ

زر پبیبٖ ٘یش الیٝ  س.ٕبی٘تضٕیٗ ٔی

زیٗ ٘زخ توبرثززی ٔٙبعت

 ٕ٘بیس.رٔشٍ٘بری را ٔؾرـ ٔی

فسْ اعتفبزٜ ٔٙبعت اس پبرٔتزٞبی 

وّیسی الیٝ ؽجىٝ اؽبرٜ ٕ٘ٛز، 

ٕٞچٙیٗ رٚػ پیؾٟٙبزی زارای 

-پیچیسٌی سیبزی زر رٟت رزیبٖ

-ای ٔیٞبی چٙسرعب٘ٝعبسی زازٜ

ثبؽسوٝ زر ٟ٘بیت ٔٙزز ثٝ فزف 

-ٞبی ٔحبعجبتی سیبزی ٔیٞشیٙٝ

 ٌززز.

Y. Liu, D. 

Ma,2010 
چبرچٛثی رٟت ترقیـ تٛأْ ٘زخ ٚیسئٛ 

آٌبٜ اس تأذیز ٚ تٛاٖ ثزای ارعبَ ثالزرً٘ 

ٞبی ٔتقسز ٔٙجـ ٚ ٔمقس، ٚیسئٛ ثیٗ رفت

عیٓ التضبیی ارائٝ ٞبی ثیثٝ رٚی ؽجىٝ

 ٌززیسٜ اعت.

-رغٓ  ٔحسٚزیتزر ایٗ رٚػ فّی

ٌیزا٘ٝ ا٘زصی ٚ تأذیز، ٞبی عرت

تبثـ ٞشیٙٝ را وٝ ؽبُٔ افٛربد 

سئٛ، ٔقزف ا٘زصی ٚ اسزحبْ ٚی

ٕ٘بیس. ؽجىٝ اعت را ثٟیٙٝ ٔی

فالٜٚ ثز ایٗ اٍِٛریتٕی ثٝ ٔٙؾٛر 

ٞب ارائٝ ٌززیسٜ ثٙسی ثغتٝسٔبٖ

ثٙسی ٔشایبی اعت. ایٗ سٔبٖ

ٞب را ثٝ رٚػ افشٚزٜ ٔسیزیت ثغتٝ

وٝ زر ٟ٘بیت ٔٙزز ثٝ ثٟیٙٝ ٕ٘ٛزٖ 

عبسی ٚیسئٛ زر ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب رزیبٖ

 ٌززز.ٔی

ٞبی تغییزات تأذیز ثغتٝ افشایؼ

ثٙسی رٚػ ارعبِی ثب تٛرٝ ثٝ سٔبٖ

 پیؾٟٙبزی اؽبرٜ ٕ٘ٛز.

 

H. Cui et al,2012  زر ایٗ ٔمبِٝ، ٔٙجـ ثب ٞسف افشایؼ ویفیت

ٞب GOPعبسی ٚیسئٛ، رزیبٖ را ثٝ رزیبٖ

وٝ ا٘ساسٜ عٛریٕ٘بیس، ثٝلغقٝ لغقٝ ٔی

GOPٜٚری ٞب ثز رٚی ٘زخ ٔٙجـ، ثٟز

رٔشٌؾبئی تأحیز ذٛاٞس زاؽت. رٔشٌذاری ٚ 

-عپظ احزات عزثبر ٚ تأذیز ا٘تمبَ ثزای ٘زخ

ٞبی ٔتفبٚت GOPٞبی ٔرتّف ٔٙجـ، ا٘ساسٜ 

ٞبی رٔشٌذاری ؽجىٝ اس ٔٙؾز ٚ افشٍٚ٘ی

 ویفیت ٚیسئٛ ثزرعی ٌززیسٜ اعت

ٔٙبعت عزح   GOPثب ا٘ساسٜ

رٔشٌذاری تٛأْ ٔٙجـ ؽجىٝ، ٔٙزز 

ثٝ افشایؼ ویفیت ٚیسئٛ ذٛاٞس 

 ؽس.

فسْ ثٝ وبرٌیزی ٔقیبرٞبی ٔٙبعت 

ٔغیزیبثی ٚ ٔشایبی الیٝ ؽجىٝ را 

 اؽبرٜ ٕ٘ٛز. 

 

L. Chhagan et 

al,2013 
ٌیزی اس ٔشایبی ای ثب ثٟزٜوبری ٔیبٖ الیٝراٜ

ٚ الیٝ ؽجىٝ ارائٝ ٌززیسٜ اعت.  MACالیٝ 

زر ایٗ ٔقٕبری اس پزٚتىُ الیٝ فیشیىی 

IEEE 802.11e  ٗثب تٛرٝ ثٝ لبثّیت ای

ثٙسی ٔجتٙی ثز اِٚٛیت پزٚتىُ زر سٔبٖ

ٞبی ٔرتّف، ٚ رعب٘ٝ ارتجبط ثزای تزافیه

پزٚتىُ ٔغیزیبثی الیٝ ؽجىٝ ٔجتٙی ثز 

فّٕىزز ایٗ پزٚتىُ ثسیٗ فٛرت 

-اعت وٝ اثتسا ثٝ تحّیُ ا٘زصی ٌزٜ

ٞبی ٔیب٘ی ٔغیزٞبی ٔٛرٛز 

ززاذتٝ ٚ زر ازأٝ وبرایی ا٘زصی پ

ٔغیز را ثب تٛرٝ ثٝ ٔیشاٖ ا٘زصی 

ٕ٘بیس. زر ٞبی آٖ ارسیبثی ٔیٌزٜ

ازأٝ ثبر تزافیىی ٔغیزٞب را ٘یش ثز 

ا٘تٟب ٚ  فسْ تضٕیٗ تأذیز ا٘تٟب ثٝ

-فسْ وٙتزَ تغییزات تأذیز ٔی

 ثبؽس.

 



 

 

ٞب آ٘بِیش ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔجٙبی ثبفز آٖ ا٘زصی ٚ تٛاسٖ ثبر، اعتفبزٜ ٌززیسٜ اعت.

عقی ثز ا٘تؾبر تزافیه اس 

ٔغیزٞبیی ثب وٕتزیٗ تزافیه ٚ 

 ثیؾتزیٗ ا٘زصی زارز

 

 

 

ٚ تحّیُ فّٕىزز ٞز وساْ اس آٖ ٞب پززاذتٝ ٚ ٔشایب ٚ  زْٚ ثزذی اس ٟٔٓ تزیٗ پضٚٞؼ ٞبی ارائٝ ؽسٜ زر زعتٝ اوٖٙٛ ثٝ ثزرعی

 ٔقبیت ٞز وساْ را ٔٛرز ثزرعی لزار ٔی زٞیٓ.

 

ٞبی التضبئی ٔتحزن چٙس چبِؼ افّی زر ؽجىٝؽسٜ اعت ،( ٘ٛؽتٝ P. T. Quang et al, 2014) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

-وٝ ثٝ عٛر رٚ ثٝ رؽسی زر سٔیٙٝ التضبئی ٞبیای ثٝ رٚی ؽجىٝٞبی چٙسرعب٘ٝعبسی زازٜٞب ثٝ ٚیضٜ زر رزیبٌٖبٔی ثٛزٖ آٖ

-عبسی ٚیسئٛ، رٚػٞبی ٔرتّفی افشایؼ یبفتٝ، ٔقزفی ٌززیسٜ اعت. زر ٔغبِقبت لجّی ٔزتجظ ثب ایٗ پضٚٞؼ زر رٟت رزیبٖ

ٞب ثز رٚی پبرأتزٞبیی اس لجیُ پٟٙبی وٝ تٕزوش ایٗ رٚػعٛریارائٝ ؽسٜ اعت، ثٝ (QoS) ٞبیی ثز ٔحٛریت ویفیت عزٚیظ

ٞبی پیؾیٗ ثٝ تززثٝ وبرثزاٖ ٚاثغتٝ ٞبی پیؾٟٙبزی زر پضٚٞؼثبؽس. ثب ایٗ حبَ رٚػثب٘س، تغییزات تأذیز، تأذیز ٚ غیزٜ ٔی

OLSRوبر پیؾٟٙبزی زر ایٗ پضٚٞؼ، یه ٔىب٘یغٓ ٔغیزیبثی ثز اعبط پزٚتىُ ٔغیزیبثی ثبؽس. زر راٜٕ٘ی
ثٝ ٔٙؾٛر  1

ای تحت ثزآٚرز ؽسٜ ثٝ ٚاعغٝ راثغٝ 3ارائٝ ؽسٜ اعت. ترٕیٗ ویفیت ؽجٝ ٔقمَٛ 2تضٕیٗ ویفیت ٔٙبعت اس تززثٝ وبرثزاٖ

MOSفٙٛاٖ 
ٙبعت تٛعظ ٔجسأ اعتفبزٜ ٌززیسٜ اعت. ٘تبیذ ثٝ رٟت ا٘تربة ٔغیز ٔ MOSثبؽس، زر ازأٝ اس ٔمسار ٔی 4

وبر پیؾٟٙبزی زر ایٗ پضٚٞؼ فّٕىزز ثٟیٙٝ رٚػ پیؾٟٙبزی ثٝ ٚیضٜ زر عٙبریٛٞبیی ثب ثبر ؽسٖ سیبز ؽجىٝ را عبسی راٜؽجیٝ

عبسی تٛاٖ ثٝ فسْ تٛرٝ وبفی ثٝ ٔقیبرٞبی وبرا زر رزیبٖٞبی رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ وبر ٔیزٞس. اس ٔحسٚزیتٕ٘بیؼ ٔی

 ، الیٝ ا٘تمبَ ٚ غیزٜ را اؽبرٜ ٕ٘ٛز. پیٛ٘س زازٜ ٞب اس رّٕٝ الیٝٚیسئٛ ٚاثغتٝ ثٝ ثمیٝ الیٝ

 

زر ارعبَ  5عبسی ٔغیزیبثی چٙسٔغیزٜٔشایبی ثٟیٙٝ  ( ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت،E. Settonet al,2004) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظ زر

تٛا٘س، ٞبیی فّٕىزز ٞز ٌزٜ ٔیزرعی ؽسٜ اعت. زر چٙیٗ ٔحیظعیٓ التضبیی ثب٘س ٔحسٚز ثٞبی ثیٚیسئٛ زر ؽجىٝ 6ثالزرً٘

ٞبی ٔغیزیبثی ثٟیٙٝ وٝ ثٝ ز٘جبَ وبٞؼ اسزحبْ حُعٛر ثبِمٜٛ ثز رٚی ٔٛلقیت وُ ؽجىٝ تبحیز زاؽتٝ ثبؽس. ثٙبثزایٗ راٜثٝ

وبر پیؾٟٙبزی زر ایٗ ٔمبِٝ ثزای ٕ٘بیٙس. راٜٞب اعتفبزٜ اس ٔٙبثـ را ثٟیٙٝ ٔیٞغتٙس، رذاة ذٛاٞس ثٛز. چزا وٝ ایٗ راٜ حُ

ٞبیی زارز. حُٞب را ثزای غّجٝ ثز ٔحسٚزیت چٙیٗ راٜارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ثب تأذیز وٓ، پیؾٟٙبز ٔحسٚز وززٖ تقساز ٔغیز

بی ٞٞبی ٔغیزیبثی ٌبْزٞس. اٍِٛریتٓرٚسرعب٘ی را وبٞؼ ٚ اعتحىبْ را افشایؼ ٔیاعتفبزٜ اس ٔغیزیبثی چٙس ٔغیزٜ فزوب٘ظ ثٝ

-ٞبی رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ وبر ٔیٕ٘بیٙس. اس ٔحسٚزیتثیٗ ٔجسأ ٚ ٔمقس را ثٝ حسالُ رعب٘سٜ ٚ اسزحبْ ؽجىٝ را حسالُ ٔی

ٞبی چٙسٔغیزٜ زر عَٛ ٞز ٔجسأ ٚ ٔمقس اؽبرٜ ٕ٘ٛز ٚ ٕٞچٙیٗ تٛاٖ ثٝ ٘یبس رٚػ پیؾٟٙبزی حبفؾٝ ثبال ثٝ رٟت ٔىب٘یشْ

ٞبی زیٍز زر ٛاٖ اس ٔقبیت رٚػ پیؾٟٙبزی زا٘غت. اس عزفی ثٝ ٔقیبرٞبی وبرآٔس الیٝتٞبی چٙسٔغیزی را ٔیعزثبر ثبال رٚػ

 ایٗ رٚػ تٛرٟی ٘ؾسٜ اعت.  

                                                           
1 Optimized Link State Routing 
2 Quality of Experience 
3 Pseudo-Subjective Quality Assessment  
4 Mean Opinion Scores 
5 Multi-Path Routing 
6 Real Time 



 

 

وٝ زر ٍٞٙبْ ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ   ( ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت،W. Hussain et al,2015) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظ زر

پذیزی ٚ اس زعت رفتٗ ای، سٔبٖ پبعد، تأذیز، ٔمیبط، ا٘ساسٜ فبیُ چٙسرعب٘ٝعیٓ التضبیی، ثبسزٞی ؽجىٝٞبی ثیثز رٚی ؽجىٝ

پذیزی ٞبی ٔرتّف ٔب٘ٙس ذٛز پیىزثٙسی، أٙیت، ا٘قغبفپذیزی اس رٙجٝٞب ٔٛرز تٛرٝ لزار ذٛاٞٙس ٌزفت. ٔمیبطثغتٝ

ٔغیزیبثی ٔٛرٛز ثزای ارعبَ  ٙس رٚػٔغیزیبثی، تٛسیـ زازٜ، ویفیت عزٚیظ ٚ سٔبٖ پبعد آ٘بِیش ذٛاٞٙس ؽس. زر ایٗ ٔمبِٝ، چ

پذیز ثٛزٖ ٞبی ٔٛرٛز را ثب تٛرٝ ثٝ ٔمیبطعیٓ التضبیی ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ٚ رٚػٞبی ثیثالزرً٘ ٚیسئٛ ثز رٚی ؽجىٝ

 ٞبی ٔٙبعتٞبی ٔغیزیبثی ثٝ ٔٙؾٛر ا٘تربة پزٚتىُوالط تمغیٓ ٕ٘ٛزٜ اعت. ٕٞچٙیٗ زر ایٗ راعتب پزٚتىُ 5ٞب ثٝ آٖ

ٞبی عبسی ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اؽبرٜ زارز وٝ رٚػعبسی ثب ٞٓ ٔمبیغٝ ٌززیسٜ اعت. زر ا٘تٟب ٘تبیذ حبفُ اس ؽجیٝت پیبزٜرٟ

رٚسرعب٘ی ٔٙؾٓ رسَٚ عیٓ التضبیی ثٝ زِیُ ثٝٞبی ثیثزای ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ثز رٚی ؽجىٝ 1فقبَٔغیزیبثی پیؼ

AODVٔب٘ٙس  2ی ٚاوٙؾیٞبی ٔغیزیبثٔغیزیبثی ٔٙبعت ٘رٛاٞٙس ثٛز. پزٚتىُ
رٚسرعب٘ی ٔتٙبٚة رساَٚ ذٛز ثٝ زِیُ ثٝ 3

تٛاٖ ٕ٘بیٙس. زر پبیبٖ ثز ٔجٙبی زعتبٚرزٞبی حبفّٝ، ایٗ ایسٜ را ٔغزح ٌززیسٜ وٝ ٔیٞب ارائٝ ٔیوبرایی ثبالتزی را زر ایٗ ؽجىٝ

زر الیٝ ؽجىٝ ثب تٛرٝ ثٝ تغییز پٟٙبی عبسی ترقیـ ٘زخ ٚ ثٟیٙٝ MACای ثب اعتفبزٜ اس پزٚتىُ الیٝ یه ٔىب٘یغٓ زٚ ٔزحّٝ

ٞبی ٞب ٚ ایزبز حجبت زر ویفیت پرؼ ٚیسئٛ وٕه ٕ٘بیس. اس ٔحسٚزیتثب٘س اتقبَ ارائٝ ٕ٘ٛز وٝ ثٝ وبٞؼ اس زعت رفتٗ ثغتٝ

تٛاٖ ثٝ افشایؼ عزثبر ٚ پیچیسٌی رٚػ پیؾٟٙبزی ٚ ٕٞچٙیٗ فسْ تٛرٝ ثٟیٙٝ ثٝ رٚػ پیؾٟٙبزی زر ایٗ پضٚٞؼ ٔی

 ٞبی زیٍز اؽبرٜ ٕ٘ٛز.وبرآٔس الیٝٔقیبرٞبی 

 

 ٔٛرز تٛأْ فٛرت ثٝ ٚرٚزی ٘زخ وٙتزَ ٚ ٔغیزیبثی، ( ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت Y. Qin et al,2015) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

 ٞشیٙٝ تبثـ یه ٔحبٚرٜ ٚ ٞز یبفتٝ ترقیـ ٚرٚزی ٘زخ ثزای ٔحسة ٘شِٚی تبثـ ٞشیٙٝ یه رٚػ ایٗ زر. اعت ٌزفتٝ لزار ثحج

 ثززٖ ثبال زر ؽجىٝ عقی تٕبْ زر تٛاثـ ایٗ ٔزٕٛؿ وززٖ وٕیٙٝ ثب ٚ ٌززیسٜ ذظ تقزیف ٞز رزیبٖ ؽست ثزای ٔحسة فقٛزی

تٛرٟی ثٝ ٔشایبی زیٍز ٞبی ایٗ رٚػ فسْ تضٕیٗ ویفیت تجبزالت ٚ ثیاس ٔحسٚزیت .زارز اسزحبْ وبٞؼ ٚ ؽجىٝ ٌذرزٞی

 تٛاٖ اؽبرٜ ٕ٘ٛز.ٞب را ٔیالیٝ

 

 سٔبٖ ٞٓ فٛرت ثٝ ٔغیزیبثی ٚ ثٙسی سٔبٖ ٔغئّٝ ، ( ی ٘ٛؽتٝ ؽسٜ اعت K. Wang et al,2016) ٔمبِٝ ای وٝ تٛعظزر 

اثتسای  زر وٝ فٛرت ثسیٗ. اعت ثٟیٙٝ ٌذرزٞی ِحبػ اس ارائٝ ؽسٜ اٍِٛریتٓ وٝ اعت ؽسٜ زازٜ ٘ؾبٖ. اعت ؽسٜ ٌزفتٝ زر ٘ؾز

 ثٝ فٙٛاٖ آٟ٘ب ثشرٌتزیٗ ٚ ٔحبعجٝ ذظ ا٘تٟبی ٚ اثتسا ثیٗ ٔرتّفٞبی  ٔمقسٞبی  فف عَٛ تفبضُ ذظ ٞز زر سٔب٘ی ثبسٜ ٞز

 یه حُ ثب .ثبؽٙس ٘ساؽتٝ تساذُ ٞٓ ثب وٝ ؽٛز ٔی ا٘تربة ٔزٕٛفٝ ذغٛعی ٟ٘بیت زر ٚ ؽٛز ٔی ٌزفتٝ ٘ؾز زر ذظ ٚسٖ

 ارشا رٚیىزز، زر ایٗ .ؽٛ٘س ٔی حُ ٍٕٞبْ ٚ ٕٞبًٞٙ فٛرت ثٝ ٔٙبثـ ٔغئّٝ ترقیـ عٝ اثتسا ٚاحس، عبسیثٟیٙٝ ٔغئّٝ

 فجبرت ثٝ. آٚر٘سٔی ٚرٛز ثٝ را ثٟتزی ٕٞبٍٞٙی ٚ ؽسٜ ٔزتجظ ٚ زرٌیز ثب ٞٓ سیزثٙبیی فٛرت ثٝ أىب٘بت ترقیـ ٔرتّف

 وٙتزَ ثب تٛاْ اٍِٛریتٓ ٔغیزیبثی اس ؽسٜ افالح ؽىُ یه ثب ثٙسیسٔبٖ ٚ ترقیـ وب٘بَ ٔغأِٝ عبسی،ثٟیٙٝ رٚػ ایٗ زر زیٍز

 ٘تبیذ. ٕ٘ٛز ِحبػ آٖ ٘یش زر را تٛاٖ وٙتزَ ٔغئّٝ چٟبرچٛة، ایٗ ثغظ ثب تٛاٖ ٔی ٟ٘بیتزر . اعت ؽسٜ یىپبرچٝ ٚرٚزی ٘زخ

ٞبی ایٗ اس ٔحسٚزیت .زٞس ٔی ٘ؾبٖ ٔؾبثٝ ٞبیرٚػ ثٝ ٘غجت ٌٛ٘بٌٖٛٞبی  زر لغٕت را اٍِٛریتٓ ایٗ ثزتزی عبسی،ؽجیٝ

 تٛاٖ اؽبرٜ ٕ٘ٛز.ٞب را ٔیالیٝرٚػ فسْ تضٕیٗ ویفیت ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٚ ٕٞچٙیٗ فسْ تٛرٝ ثٝ ٔشایبی زیٍز 

 

 

 

                                                           
1 Proactive 
2 Reactive 
3 Adhoc On-demand Distance Vector 



 

 

 سبزی ويدئو بب استفبده از معیبرهبی مسیريببيمروری بر جريبن -2جدول 

 معایب مزایا و روش حل مسئله يمتدولوژ سال/ نویسنده
P. T. Quang et al, 2014  یه ٔىب٘یغٓ ٔغیزیبثی ثز اعبط

ثٝ  OLSRپزٚتىُ ٔغیزیبثی 

ٔٙؾٛر تضٕیٗ ویفیت ٔٙبعت اس 

تززثٝ وبرثزاٖ ارائٝ ؽسٜ اعت. 

ترٕیٗ ویفیت ؽجٝ ٔقمَٛ ثزآٚرز 

ای تحت ؽسٜ ثٝ ٚاعغٝ راثغٝ

ثبؽس، زر ازأٝ اس ٔی MOSفٙٛاٖ 

ثٝ رٟت ا٘تربة  MOSٔمسار 

ٔغیز ٔٙبعت تٛعظ ٔجسأ اعتفبزٜ 

 ٌززیسٜ اعت.

فّٕىزز ثٟیٙٝ رٚػ پیؾٟٙبزی ثٝ 

بیی ثب ثبر ؽسٖ ٚیضٜ زر عٙبریٛٞ

 زٞس.سیبز ؽجىٝ را ٕ٘بیؼ ٔی

فسْ تٛرٝ وبفی ثٝ ٔقیبرٞبی وبرا 

عبسی ٚیسئٛ ٚاثغتٝ ثٝ زر رزیبٖ

پیٛ٘س  ٞب اس رّٕٝ الیٝثمیٝ الیٝ

، الیٝ ا٘تمبَ ٚ غیزٜ را اؽبرٜ زازٜ

 ٕ٘ٛز.

E. Settonet al,2004  ً٘زر ایٗ ٔمبِٝ ثزای ارعبَ ثالزر

حسٚز ٚیسئٛ ثب تأذیز وٓ، پیؾٟٙبز ٔ

ٞب را ثزای غّجٝ وززٖ تقساز ٔغیز

ٞبیی حُثز ٔحسٚزیت چٙیٗ راٜ

زارز. اعتفبزٜ اس ٔغیزیبثی چٙس 

رٚسرعب٘ی را ٔغیزٜ فزوب٘ظ ثٝ

-وبٞؼ ٚ اعتحىبْ را افشایؼ ٔی

 زٞس.

اعتفبزٜ اس ٔغیزیبثی چٙس ٔغیزٜ 

رٚسرعب٘ی را وبٞؼ ٚ فزوب٘ظ ثٝ

زٞس. اعتحىبْ را افشایؼ ٔی

ٞبی یزیبثی ٌبْٞبی ٔغاٍِٛریتٓ

ثیٗ ٔجسأ ٚ ٔمقس را ثٝ حسالُ 

رعب٘سٜ ٚ اسزحبْ ؽجىٝ را حسالُ 

 ٕ٘بیٙس.ٔی

٘یبس رٚػ پیؾٟٙبزی حبفؾٝ ثبال ثٝ 

ٞبی چٙسٔغیزٜ زر رٟت ٔىب٘یشْ

عَٛ ٞز ٔجسأ ٚ ٔمقس اؽبرٜ ٕ٘ٛز ٚ 

ٞبی ٕٞچٙیٗ عزثبر ثبال رٚػ

تٛاٖ اس ٔقبیت چٙسٔغیزی را ٔی

فی رٚػ پیؾٟٙبزی زا٘غت. اس عز

ٞبی زیٍز ثٝ ٔقیبرٞبی وبرآٔس الیٝ

 زر ایٗ رٚػ تٛرٟی ٘ؾسٜ اعت.  

 
W. Hussain et al,2015 ٔغیزیبثی ٔٛرٛز ثزای  چٙس رٚػ

ارعبَ ثالزرً٘ ٚیسئٛ ثز رٚی 

عیٓ التضبیی ٔٛرز ٞبی ثیؽجىٝ

ٞبی ثزرعی لزار ٌزفتٝ ٚ رٚػ

پذیز ٔٛرٛز را ثب تٛرٝ ثٝ ٔمیبط

تمغیٓ والط  5ٞب ثٝ ثٛزٖ آٖ

ٕ٘ٛزٜ اعت. ٕٞچٙیٗ زر ایٗ 

ٞبی ٔغیزیبثی ثٝ راعتب پزٚتىُ

 ٞبی ٔٙبعتٔٙؾٛر ا٘تربة پزٚتىُ

عبسی ثب ٞٓ ٔمبیغٝ رٟت پیبزٜ

 ٌززیسٜ اعت.

ثب تٛرٝ ثٝ تغییز پٟٙبی ثب٘س اتقبَ 

ارائٝ ٕ٘ٛز وٝ ثٝ وبٞؼ اس زعت 

ٞب ٚ ایزبز حجبت زر رفتٗ ثغتٝ

 ویفیت پرؼ ٚیسئٛ وٕه ٕ٘بیس.

ایؼ عزثبر ٚ پیچیسٌی رٚػ ثٝ افش

پیؾٟٙبزی ٚ ٕٞچٙیٗ فسْ تٛرٝ 

ٞبی ثٟیٙٝ ثٝ ٔقیبرٞبی وبرآٔس الیٝ

 زیٍز اؽبرٜ ٕ٘ٛز.

 

Y. Qin et al,2015 ثٝ ٚرٚزی ٘زخ وٙتزَ ٚ ٔغیزیبثی 

 ٌزفتٝ لزار ثحج ٔٛرز تٛأْ فٛرت

 .اعت

 ٘شِٚی تبثـ ٞشیٙٝ یه رٚػ ایٗ زر

 ترقیـ ٚرٚزی ٘زخ ثزای ٔحسة

 ٞشیٙٝ تبثـ یه ٔحبٚرٜ ٚ ٞز یبفتٝ

 رزیبٖ ؽست ثزای ٔحسة فقٛزی

 وٕیٙٝ ثب ٚ ٌززیسٜ ذظ تقزیف ٞز

 تٕبْ زر تٛاثـ ایٗ ٔزٕٛؿ وززٖ

 ٌذرزٞی ثززٖ ثبال زر ؽجىٝ عقی

 .زارز اسزحبْ وبٞؼ ٚ ؽجىٝ

-فسْ تضٕیٗ ویفیت تجبزالت ٚ ثی

ٞب را تٛرٟی ثٝ ٔشایبی زیٍز الیٝ

 تٛاٖ اؽبرٜ ٕ٘ٛز.ٔی

 

K. Wang et al,2016 ّٝثٝ ٔغیزیبثی ٚ ثٙسی سٔبٖ ٔغئ 

 ٌزفتٝ زر ٘ؾز سٔبٖ ٞٓ فٛرت

 اعت ؽسٜ زازٜ ٘ؾبٖ. اعت ؽسٜ

 ِحبػ اس ارائٝ ؽسٜ اٍِٛریتٓ وٝ

 ٔغأِٝ عبسی،ثٟیٙٝ رٚػ ایٗ زر

 یه ثب ثٙسیسٔبٖ ٚ ترقیـ وب٘بَ

اٍِٛریتٓ  اس ؽسٜ افالح ؽىُ

 ٘زخ وٙتزَ ثب تٛاْ ٔغیزیبثی

فسْ تضٕیٗ ویفیت ا٘تٟب ثٝ ا٘تٟب ٚ 

ٕٞچٙیٗ فسْ تٛرٝ ثٝ ٔشایبی 

 تٛاٖ اؽبرٜ ٕ٘ٛز.ٞب را ٔیزیٍز الیٝ

 



 

 

 .اعت ؽسٜ یىپبرچٝ ٚرٚزی .اعت ثٟیٙٝ ٌذرزٞی

 

 گیرینتیجه

، إٞیت ثٟیٙٝ ٕ٘ٛزٖ تحمیكٞبی ٞبی ٔزثٛعٝ پیؾیٙٝ تحمیك ٚ ثٝ ٚیضٜ ٔحسٚزیتَٚ ارائٝ ؽسٜ ٚ تحّیُاثب تٛرٝ ثٝ رس

ٞبی ارائٝ ؽسٜ ثٝ عزاحی ٌززز. ٕٞچٙیٗ زر پضٚٞؼای ثٝ ٚضٛح احغبط ٔیٚاعغٝ عزاحی ٔیبٖ الیٝعبسی ٚیسئٛ ثٝ رزیبٖ

یٙس آٞبی پیٛ٘س زازٜ، ا٘تمبَ ٚ ؽجىٝ ثب پؾتیجب٘ی اس فزٌیزی اس ذقٛفیبت الیٝعبسی ٚیسئٛ ثب ثٟزٜتٛإ٘ٙس زر راعتبی رزیبٖ

رزیبٖ ی ثٙسی آٟ٘ب زر سٔیٙٝٔزٚری ثز وبرٞبی ا٘زبْ ؽسٜ ٚ عجمٝزر ایٗ ٔمبِٝ ثٝ  ٔغیزیبثی تٛرٝ ٔغّٛثی ٍ٘ززیسٜ اعت.

ای ٞبی پیؾیٗ ثٝ ٚاعغٝ یه عزاحی ٔیبٖ الیٝپززاذتٝ ٚ ثزرعی ؽس زر رٚػٞبی التضبئی ٔتحزن عبسی ٚیسئٛ زر ؽجىٝ

أب ثب تٛرٝ ثٝ  عبسی ٚیسئٛ زر عغح ؽجىٝ ٌززیسٜ اعت.ٔٙبعت ثب ترقیـ تٛأْ ٘زخ، ؽزفیت ٚ رزیبٖ عقی ثز ثٟجٛز رزیبٖ

ثبؽس را ثٝ فٛرت ٕٞزٚ٘س ثب عزاحی ٞبی التضبئی ٔیتزیٗ رشء ؽجىٝوٝ فبُٔ ٔغیزیبثی وٝ یىی اس اروبٖ اعبعی ٚ ٟٔٓایٗ

تب یه  ا٘زبْ ؽٛزای وبرٞبی ثیٗ الیٝٔیبٖ الیٝ ای زر ٘ؾز ٍ٘زفتٝ ا٘س،  پیؾٟٙبز ٔی ٌززز، ایسٜ افشٚزٖ فبُٔ ٔغیزیبثی ثٝ راٜ

 ٞبی ٚیسئٛیی زر ؽجىٝ ارائٝ ؽٛز.ٞبی رزیبٖٞبی التضبئی ٚ ٚیضٌیای وبرا ٚ ٔتٙبعت ثب ٔبٞیت ؽجىٝیٝعزاحی ٔیبٖ ال
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