
 

 زاده منی کوچک

 (mona.Kouchakzadeh@stu-mail.um.ac.ir)نرم افزار، مشهد، ایران  –دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی کامپیوتر 

 

تمرکز   با کدهای بدون نرخ  گامههای بيسيم چند  های مسيریابی بهينه و زمانبندی در شبکه در تحقيق حاضر ما بر روی استراتژی – چکيده

شود تا کارایی  این باعث می. دهد تا با انتقال هر بسته اطالعات متقابل را انباشت کند کدهای بدون نرخ این اجازه را به هر نود شبکه می .ایم کرده

های ارتباطی مشارکتی  عالوه بر این، این روش برای تکنيک .مسير بدست آوریم ترین ل توجهی را نسبت به روشهای مرسوم مسيریابی کوتاهقاب

به هر حال این روش در خصوص اینکه کدام نود در انتقال شرکت کند و کداميک در  .که مبتنی بر انباشت انرژی هستند، خروجی بهتری دارد

ما سه مشکل مورد توجه در این  .خلق کرده استدر شبکه ای را  های ترکيبی و پيچيده د استفاده قرار گيرد، تصميم گيریرمزگشایی مور

انتشار با  -3محدودیت تاخير و  و با درنظر گرفتنحداقل انرژی مسيریابی با  - ، تاخيرحداقل مسيریابی با  -  :ایم تنظيمات را فرموله سازی کرده

 تر های بهينه، مسئله را ساده های ساختاری راه حل ینها مسائل بهينه سازی ترکيبی دشواری هستند و ما با استفاده از ویژگیا. حداقل تاخير

اند اما هنوز دارای پيچيدگی نمایی هستند، برخالف  اگر چه این مسائل کاهش یافته .ایم ایم و الگوریتم بهينه حریصانه را استخراج کرده کرده

بعالوه، با استفاده از درک و بينش  .شود و نيازی به راه حل برنامه خطی ندارد مشابه الگوریتم حریصانه ما به سادگی استفاده می کارهای پيشين

ای زمانی در سبک توزیع شده اجرا شود را پيشنهاد  تواند با چند جمله کلی از راه حل بهينه برای یک شبکه خطی، ما دو روش اکتشافی که می

سازی برای هر دو روش اکتشافی پيشنهاد شده  است که بسيار نزدیک به راه  شبيه .های بهينه مقایسه کرد را با راه حل توان آن ه میایم ک کرده

 .های بهينه برای توپولوژی شبکه تصادفی است حل

 

 .حداقل انرژیانباشت اطالعات متقابل، کدهای بدون نرخ، مسیریابی با حداقل تاخیر، مسیریابی با  -کلید واژه

 مقدمه - 

های بیسیم بر روی روشهای سنّتی وعده داده است، که درآن  ارتباطات مشارکتی دستاوردهای قابل توجهی را در کارایی شبکه

برد و دستاوردهای  وتکلهای ارتباط مشارکتی از ذات پخشی انتقال بیسیم بهره میپر. کند های نقطه به نقطه رفتار می شبکه مانند لینک

تواند باعث افزایش قابلیت  این می .کند های مشارکتی پیشنهاد می های چندگانه جهت انتقال کننده مکانی را با استفاده از تقویت متنوع

 .رجوع شود[ 2]برای اطالعات بیشتر به تحقیق جامع  .های بیسیم شود شبکه یها اطمینان و کاهش هزینه انرژی در انتقال داده

، [ ]  سیگنالینگ/تکرار متعامد کدگذاریهای الیه فیزیکی مانند  ه ارتباطات اشتراکی بر روی تکنیکاکثر کارهای اخیر در زمین

های چندگانه جهت رمزگشایی  ها از انتقال ی این تکنیک همه .تمرکز دارند غیرهو   زمان-، توزیع کدهای فضا[ ]  توزیع به شکل اشعه

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . multi-hop wireless networks 

2 . rateless codes 

3 . orthogonal repetition coding/signaling 

4 . distributed beamforming 

5 . distributed space-time codes 

 ميس یب یبا انباشت اطالعات متقابل در شبکه ها نهيبه یابیريمس



کل در انباشت انرژی یک دریافت کننده زمانی یک بسته را می تواند رمزگشایی کند که  .ندهد را انجام می  یک بسته، انباشت انرژی

روش جایگزینی که اخیرا مورد توجه قرار  .به یک حد آستانه معینی رسیده باشند، دریافت شود ها های چندگانه که بسته انرژی از انتقال

های چندگانه را تا  در این روش، یک گره اطالعات متقابل از انتقال [.7] و[ 6]باشد  باشت اطالعات متقابل میگرفته است مبتنی بر ان

های مبتنی بر انباشت  نشان داده شده است که طرح[ 7] و[ 6]در  .کند می آوری جمع زمانی که بتواند با موفقیت رمزگشایی شود،

 .باال دارای کارایی بهتری است SNRانرژی  به ویژه با رژیم 

 [.1 ]-[8]  و رپتور 2ند با استفاده از کدهای بدون نرخ در تمرین پیاده سازی شوند، مثل دو کد چشمهتوا مانند طرحی که می

پس از آن، بیت توازن اضافی  .کنند های اطالعاتی را بطور بالقوه به کلمه کدهایی با طول نامحدود رمزگذاری می کدهای بدون نرخ بیت

روال رمزگشایی در گیرنده با استفاده از  .دوش توسط فرستنده تا زمانی که دریافت کننده قادر به رمزگشایی است، ارسال می

ده در ما شما را به تحقیق کامل انجام ش Raptorو  Fountain ،LTبرای بررسی بر روی کدهای  .شود انجام می  های انتشار باور الگوریتم

 .دهیم ارجاع می[   ]

های سنتی با نرخ ثابت در زمینه تقویت  عالوه بر امکان انباشت اطالعات متقابل، کدهای بدون نرخ مزایای بیشتری را بر روی طرح

ز به های با کد نرخ ثابت که فرستنده نیا بر خالف طرح .به طور کامل بحث شده است[   ]و [ 2 ]این مبحث در  .کند شبکه فراهم می

این مزیت هنگامی بسیار  .دهند تطبیق می CSIدارد، کدهای بدون نرخ شرایط کانال را بدون نیاز به  (CSI)  دانش حالت جاری کانال

با این حال این معرفی یک  .شود با رشد اندازه شبکه نمایی می CSIشود که شبکه بزرگی داشته باشیم، زیرا هزینه دستیابی  مهم می

برای رمزگشایی  ستتوان های چندگانه بالقوه در گذشته می خاطره قدیمی در سیستم است زیرا اطالعات متقابل انباشت شده از انتقال

 .بسته استفاده شود

چندگانه با استفاده از های بیسیم  در این مقاله، ما به مطالعه سه مشکل در بهینه سازی مسیریابی و زمانبندی بر روی شبکه

نود تقویت کننده در نظر  nبه طور خاص ما برای اولین بار یک شبکه با یک جفت منبع و مقصد و  .پردازیم انباشت اطالعات متقابل می

ودشان های ورودی خ یابد، دیگر نودها اطالعات متقابل در یک نرخ که بستگی به ظرفیت لینک هنگامی که یک نود انتقال می. ایم گرفته

شرح داده شده است، عمل  2های پهنای باند و انرژی همانطور که در بخش  ی نودها تحت محدودیت همه .کنند دارد، انباشت می

سطوح نیروی انتقال از نودها ثابت است و هدف این است که  مسئله اول،. در این تنظیمات دو مسئله در نظر گرفته شده است .کنند می

سطوح نیروی انتقال متغیر است و هدف به مسئله دوم،  (. بخش )دا به مقصد با حداقل تاخیر صورت گیرد انتقال یک بسته از مب

ما یک شبکه مدل را با در مسئله سوم،  .( بخش)  باشد سته در مقصد با محدودیت تاخیر میحداقل رساندن انرژی کل جهت دریافت ب

گیریم که در آن هدف این است که انتشار یک بسته به تمام  یک منبع در نظر می با تنها( مشابه مسئله اول)سطوح نیروی انتقال ثابت 

 .همه این اهداف در انواع مختلف سناریوهای شبکه مهم هستند (. بخش )نودها با حداقل تاخیر صورت گیرد 

در حالی که  .شده استبحث [ 7 ]-[  ]های بیسیم با چند گیرنده متنوع در  سازی مسیریابی در شبکه مسائل مربوط به بهینه

ها ذات پخشی  اگر چه این فرمول .اند مورد بررسی قرار گرفته[  2]-[8 ]سازی مسریابی مشارکتی و پخشی در  مسائل مربوط به بهینه

ر عالوه ب .اند که نتیجه هر انتقال یک موفقیت یا شکست دودویی است کند، آنها فرض را بر این گذاشته های بیسیم را متحد می انتقال

 سناریوهای در نظر گرفته شده این تفاوت مهم .شود ای که نتواند در یک انتقال با موفقیت رمزگشایی شود، دور ریخته می این، هر بسته

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 .energy accumulation 

2 . Fountain 

3 . Rapto 

4 . belief propagation algorithms 

5 . channel state information 



توان  این را می .های متفاوت یک بسته در طول زمان، جمع آوری کنند در این تحقیق این است که نودها اطالعات جزئی درباره انتقال

 .در نظر گرفت "نرم"ا اطالعات بعنوان شبکه ب

خصوصاً  [.27]-[22]،[7: ]اند عبارتند از های چندگانه تحقیق کرده کارهای پیشین که بر روی انباشت اطالعات جزئی روی انتقال

 NPمسئله مسیریابی تک پخشی با حداقل انرژی در شبکه بیسیم با انباشت انرژی نشان داده است که یک مسئله [ 22]در تحقیق 

 چندپخشی مسئله مرتبط. بدست آمده است [ 2]-[ 2]با حداقل انرژی در   جمع شوند پخشنتایج مشابهی برای مسئله  .ل استکام

پخشی با انباشت انرژی تنها در مقصد، مورد بررسی  حداقل انرژی مسریابی تک[ 27]در  .مطالعه شده است[ 26]نیز در  2جمع شوند

قیق بکار ما است که مسئله مسیریابی با حداقل تاخیر توسط انباشت اطالعات متقابل مورد بررسی ترین تح نزدیک[ 7] .قرار گرفته است

اند، تا از آن جهت حل مشکالت خودشان  استفاده کنند، که این  توسعه داده LPفرمول مبتنی بر [ 7]و  [ 2]هر دوی . قرار گرفته است

 های نودهای تقویت کننده است دستور ممکن از نودهای تقویت کننده بر روی تمام زیر مجموعه هر مسئله با یک برنامه خطی برای

نود تقویت کننده این روش خسته کننده نیاز به حل  nبنابراین، برای یک شبکه با  .را استخراج کند تا راه حل بهینه درگیر است
   

 
       

 .برنامه خطی دارد    

ترین  برخالف مسائل سنتی مسیریابی کوتاه .باشد ل مطرح شده، ماهیت ذاتی ترکیبی آنها میچالش اصلی مرتبط با حل مسائ

در دنباله انتقال   ابی با انباشت اطالعات متقابل نه تنها به مجموعه نودها در راه مسیریابی، بلکه به دستورات نسبیمسیر، هزینه مسیری

از این رو، رویکرد ما با این مسئله  .ن مسیر استاندارد را غیر عملی کرده استتری نیز بستگی دارد، در نتیجه ساخت الگوریتم کوتاه

ایم  فرموله کرده 2- سازی را در بخش  مسئله بهینه جهت استخراج یک استراتژی انتقال بهینه برای مشکل اول، ما ابتدا .متفاوت است

این  .([ 2]و [ 7])کند مشابه  سازی می قویت کننده را بهینههای نودهای ت که تمام دستورات انتقال ممکن را روی تمام زیر مجموعه

حل بهینه را  ، ما یک ویژگی ساختاری کلیدی از راه - سپس در بخش  .است       با مرتبه روش بطور مشهودی دارای پیچیدگی

ساده را داریم که جهت بهینه سازی دهد، بنابراین ما یک الگوریتم حریصانه  کنیم که به ما اجازه ساده کردن مسئله را می اثبات می

 .است      بنابراین پیچیدگی آن از مرتبه  .بعالوه این روش نیاز به هیچ برنامه خطی ندارد .کنیم تمام زیرمجموعه نودها استفاده می

وز پیچیدگی مسئله توجه داشته باشید که هن .دهیم یک الگوریتم حریصانه با پیچیدگی یکسان را برای مسئله دوم ارائه می  در بخش 

داریم،  n=10برای مثال فرض کنید  .بهبود قابل توجهی داشته است       نمایی است، اما نسبت به راه حل برنامه خطی با پیچیدگی

 .اجرا داریم            نیاز به  LPاجرا داریم در حالی که با حل کننده          بنابراین با الگوریتم حریصانه ساده نیاز به 

، استفاده از الگوریتم ما جهت محاسبه دقیق راه حل بهینه کامالً منطقی (    یعنی )های کوچک  جه داشته باشید که برای شبکهتو

مانند معیاری که در مقابل راه  ،دهد های بزرگتر روش ما یک راه عملی را برای محاسبه راه حل بهینه ارائه می nبعالوه، برای  .است

 .گیرد قایسه قرار میهای هوشمند مورد م حل

دهیم که به ما این اجازه را  ارائه می  برای مسئله پخش با حداقل تاخیر، ما یک ویژگی ساختاری مشابه از راه حل بهینه در بخش 

در حالی که این الگوریتم حریصانه همچنان دارای  .دهد تا مسئله را ساده کنیم و یک الگوریتم حریصانه ساده را استخراج کنیم می

برنامه    که نیاز به حل [  2]های خطی ندارد، بنابراین نتایج آن نسبت به  است، اما نیازی به حل برنامه      پیچیدگی با مرتبه 

بطور خاص برای  .باشند[  2]-[22]کامل مبتنی بر نتایج  NPبه طور کلی ما انتظار داریم تمام این مسائل  .خطی دارد، بهتر است

پیشنهاد  ، ما دو روش هوشمند6در نهایت در بخش  .یک راه حل بهینه دقیق استخراج شده است  - توپولوژی خطی در بخش 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . accumulative broadcast 
2 . accumulative multicast 
3 . relative ordering 



سازی دو   شبیه .شده است و با راه حل بهینه مورد مقایسه قرار گرفته استاجرا  ای و در مُد توزیع شده که در زمان چندجمله ایم کرده

 .باشد های شبکه تصادفی می کامال نزدیک به راه حل بهینه است و بر روی توپولوژیادی هیشنروش هوشمند پ

تواند برای  یابی به این نتایج ساختاری همچنین می های بکار برده شده جهت دست قبل از ادامه، توجه داشته باشید که تکنیک

 .کنند، بکار برده شود تفاده میمسائل مشابه که از انباشت انرژی بجای انباشت اطالعات متقابل اس

 مدل شبکه - 

تغییرات زمان در حالت  .است شدهنمایش داده   شکل در            نود تقویت کننده  nمقصد و  dمنبع،  sمدل شبکه شامل 

در  .باشد های کدگذاری شده می ها بزرگتر از هر زمان انتقال بیت این مدل سناریویی است که زمان پیوستگی کانال .کانال وجود ندارد

در مسئله سوم، بسته منبع باید در تمامی نودهای شبکه دریافت . شود رد که در مقصد دریافت میدو مسئله اول، منبع یک بسته دا

 .شود

 
 سرعت باهای انباشت شده اطالعات متقابل را  بستهنودهای دیگر که یک نود در حال مخابره است و . نود تقویت کنند  مثالی از شبکه با منبع، مقصد و :  شکل 

 .اند داده شده با توجه به ظرفیت لینک میان فرستنده و نود، رمزگشایی نکرده

یکنواخت یابد که در سراسر باند انتقال  انتقال می( هرتز/ ثانیه/ در واحد ژول)     (PSD) با یک چگالی طیفی انرژی ثابت iهر نود 

 .باشد هرتز می Wکل پهنای باند در دسترس .شود راحی محسوب میبه هر حال، زمان انتقال هر نود متغیر است و یک پارامتر ط .است

از      برای همین باید حداقل  .کرده باشد 2تواند یک بسته را انتقال دهد که بطور کامل آن را رمزگشایی یک نود فقط زمانی می

 .های اطالعات متقابل کل را انباشت کند بیت

توانند روی یک کانال فرکانسی در هر زمان  دهد و اکثر نودها می زمان یا فرکانس رخ میهایی متعامد و در  ها روی کانال همه انتقال

به هر حال، این در  .باشد شود که مستقل از کانال فرکانسی می مشخص می    بوسیله   jو  iکانال بین دو نود  .داده شده منتقل شوند

یعنی نودها در زمان )ات، حداقل زمان انتقال تحت دو طرح متعامد بر اساس این مفروض .نودهای انتقال لزوماً شناخته شده نیست

ها متعامد در زمان هستند  در ادامه، ما بر روی موردی که انتقال. یکسان است (ندشو های فرکانسی منتقل می متعامد در مقابل کانال

اطالعات متقابل را با یک سرعت وابسته به لی ندارد، که هنوز بسته کام jیابد، هر نود دیگر  انتقال می iزمانی که نود  .کنیم تمرکز می

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . power spectral density (PSD) 
2 . decoded 



 2و مقاومت کانال     این ظرفیت کانال خود به نیروی انتقال .کند دریافت می i-jاز پیوند ( هرتز/ ثانیه/ در واحد بیت)    ظرفیت انتقال 

           ، با استفاده از فرمول شانون، AWGNبعنوان مثال، در کانال  .بستگی دارد    
     

  
  داده شده است که در آن   

 
 

      ، jمنتقل شود، آنگاه نود  Wبر روی پهنای باند   به مدت  iبویژه اگر نود  .باشد از فرآیند نویز می( PSD)چگالی طیفی انرژی 

  ای بدون نرخ ایده آلکنیم که نودها کده ما فرض می .کنیم فرض می W=1در ادامه ما برای سادگی  .کند بیت اطالعاتی را انباشت می

توانیم  ما می .شود های متفاوت اضافه می کنند بطوریکه اطالعات متقابل جمع شده توسط نودی از انتقال را بصورت مستقل استفاده می

 با فاکتور     آل را توسط ضرب  غیر ایده  کدهای بدون نرخ کاربردی

   
ϵمتحد کرد که در آن   مدلی [ 7]در  .باشد سربار می   

 .مشابه مورد بررسی قرار گرفته است

 مسيریابی با حداقل تاخير -3

های زیر  ها از مقصد به مبدا با حداقل تاخیر شامل زیر مسئله ، مسئله مسیریابی بسته2با در نظر گرفتن مدل فرض شده در بخش 

 :شود می

 ها شرکت کنند؟ ستهاوالً، کدام زیرمجموعه از نودهای تقویت کننده باید در حمل و نقل ب

 ثانیاً، به چه ترتیبی این نودها باید انتقال یابند؟

 ثالثاً، مدت زمان انتقال این نودها چقدر باید باشد؟

 .تحت این مدل را بحث خواهیم کرد ساختار انتقال در ادامه ما سیاست کلی

  قطعه زمان و ساختار انتقال - -3

𝒢 این شامل  .ها به مقصد تحت مدل شرح داده شده در باال در نظر بگیرید ی بستهرا بعنوان هر استراتژی انتقال برای مسیریاب

نشان دهنده  ℛ .باشد انتخاب مجموعه تقویت کننده، ترتیب انتقال برای این مجموعه و مدت زمان انتقال برای هر نود این مجموعه می

به این ترتیب، منظور ما این است  .کنند شرکت می 𝒢ای از نودهای تقویت کننده که در فرایند مسیریابی تحت استراتژی  زیرمجموعه

نودهای دیگر در اینجا  .باشد و سپس با مدت زمانی غیر صفر انتقال می دهد ها قبل از مقصد می قادر به رمزگشایی بسته ℛ  که هر نود

 .گیرند قرار نمی ℛ ها قبل از مقصد هستند، اما در فرآیند حمل و نقل شرکت ندارند و لذا در مجموعه بستهقادر به رمزگشایی 

هستند که با  ℛقرار دهید که دنباله نودهایی در  ℛرا ترتیب نودها در  𝒪همچنین،  .قرار دهید  ℛ   اندازه این مجموعه را 

 k , … ,3 ,2 ,1را با  𝒪 بدون از دست دادن کلیت قضیه، ترتیب نودها تقویت کننده .اند رمزگشایی شده 𝒢موفقیت تحت استراتژی 

را زمان شروع انتقال تنظیم کنید و     .ایندکس گذاری نمایید k+1را با  d ارو مقد 0را با  sهمچنین مبدا  .ایندکس گذاری کنید

باشند که اطالعات متقابل کافی را برای رمزگشایی  می 𝒪ترتیب  در k , … ,2 ,1های  کننده دهنده زمان تقویت نشان             

                    با توجه به تعریف  .باشد زمان رمزگشایی بسته در مقصد می     همچنین .اند ها انباشت کرده بسته

 .             باشد  می          نشان دهنده فاصله  jدهد، که در ان مرحله  مرحله رخ می k+1ما گفتیم که انتقال در . باشد می

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . transmit power 
2 . channel strength 
3 . ideal rateless codes 
4 . practical rateless codes 
5 . Timeslot and Transmission Structure 



های کامل دارند و تمام نودهای دیگر که تاکنون اطالعات متقابل در آنها انباشت شده  حالت شبکه در هر زمانی توسط نودهایی که بسته

رمزگشایی شده را در است و مبدا بسته کامل  𝒪در ترتیب  j، اولین نود jبه یاد داشته باشید که در هر مرحله  .شود است، مشخص می

ساختار قطعه  2شکل  .ممکن در طول این مرحله انتقال یابند( بطور بالقوه تمام آنها)بنابراین هر زیرمجموعه از این نودها  .اختیار دارد

توجه داشته باشید که در هر مرحله، مجموعه نودهای تقویت کننده که با موفقیت بسته را  .دهد را برای انتقال نشان میزمان 

 (.ایم نیستند چشم پوشی کرده ℛای که در  ما در اینجا از نودهای تقویت کننده) شود  می  اند، بعالوه  رمزگشایی کرده

 .با حداقل تاخیر را توسط انباشت اطالعات متقابل فرموله کنیماکنون ما آماده هستیم تا مسئله مسیریابی 

 
 .کنند های متعامد در زمان ارسال می کامل رمزگشایی شده را بر روی کانال های در هر مرحله، نودها بسته. مثالی از قطعه زمان و ساختار انتقال: 2شکل 

 فرموله کردن مسئله - -3

 jدر مرحله  iنشان دهنده مدت انتقال برای نود     همچنین  .کنیم تعریف می           را با  j، مدت مرحله jبرای هر مرحله 

به این دلیل که  .باشد می      ، در غیر اینصورت      باشد آنگاه     توجه داشته باشید که اگر . باشد می 𝒢تحت استراتژی 

          دهیم که توسط  نشان می     زمان کل جهت تحویل بسته در مقصد را با  .اردبسته کامل ند  i-1تا پایان مرحله  iنود 

      
 
استفاده  𝒪با ترتیب  ℛای از نودهای تقویت کننده  که از زیرمجموعه 𝒢برای هر استراتژی انتقال  .داده شده است    

 .آید سازی زیر بدست می کند، حداقل تاخیر توسط حل مسئله بهینه می

         : حداقل رساندن به
 
    

 :2به پیرو

             

   

   

   

   

                 

       

 

   

                

                                    
            

(  )                        

-mاز اطالعات متقابل تا مرحله      است که باید حداقل مقدار  𝒪 در ترتیب mدر اینجا، اولین محدودیت ضبط نیازمندهای نود 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Minimize 
2 . Subject to 



، کل زمان انتقال jدومین محدودیت این است که در هر مرحله . جمع کند m-1ها در تمام مراحل تا مرحله  با استفاده از همه انتقال 1

 .مرحله تجاوز کنداند نباید از طول  ها را بطور کامل رمزگشایی کرده برای تمام نودهایی که بسته

را بطور  𝒪و ترتیب آن  ℛتوان مجموعه تقویت کننده  یک برنامه خطی است و بنابراین میرسد که  مسئله باال این طور به نظر می

ها جهت هر زیر مجموعه از  مانند یک برنامه خطی برای هر ترتیب ممکن از تقویت کننده[ 7]در واقع، این روش در  .موثر حل کرد

کند، اما دارای پیچیدگی  در حالی که این روش یافتن راه حل بهینه را تضمین می .ودهای تقویت کننده، حل شده استمجموعه ن

تواند بطور قابل توجهی با  ه محاسبات باال میدر بخش بعدی ما نشان خواهیم داد ک .باشد می(   )محاسباتی بسیار بزرگ برنامه خطی 

 .بهینه، ساده سازی شوداستفاده از ویژگی ساختاری راه حل 

  ( )توصيف راه حل بهينه معادله  -3-3

ℛ
   

اندازه  .کنند راه حل بهینه شرکت می ای است که در فرآیند مسیریابی ای از نودهای تقویت کننده نشان دهنده زیرمجموعه 

ℛ   این مجموعه 
   

𝒪همچنین  .باشد  می  
   

ℛتوجه داشته باشید که طبق تعریف، هر نود در  .باشد ، ترتیب بهینه می
   

برای  

توانیم آن را  از مجموعه بدون تاثیرگذاری روی حداقل زمان کل  در غیر این صورت، ما می)یابد  یک مدت زمان غیر صفر انتقال می

 :بنابراین، داریم(. انتقال حذف کنیم

، تنها برای انتقال یک نود بهینه j، در هر مرحله ( )ا حداقل تاخیر بر اساس راه حل بهینه برای مسئله مسیریابی ب: تئوری یک

 .باشد می jاست و آن نود، نود 

ها، در صورتی که ویژگی ضمنی تئوری یک در تمام مراحل  kباشد، برای همه  بر اساس اصل استقراء می  اثبات تئوری : اثبات

j>k  حفظ شود، آنگاه این ویژگی برای مرحلهk آورده شده است[  ]اثبات کامل این بحث در . اهد شدنیز حفظ خو. 

تواند  تنها یک نود میدهد که  تئوری باال نشان می .دهد نمایشگر ساختار قطعه زمان بر اساس راه حل بهینه را نمایش می  شکل 

ℛدر هر مرحله انتقال یابد، و ترتیب انتقال بهینه همان ترتیب نودها در مجموعه 
   

در مقایسه با  .باشد های رمزگشایی می هبست 

ور بط .را بطور قابل توجهی ساده کرده است(  )شود تئوری یک، مسئله  طور که مالحظه می ، همان2شکل ساختار قطعه زمان کلی در 

ℛدهد که مجموعه تقویت کننده بهینه داده شده  خاص، تئوری یک نشان می
   

بعنوان مثال، ترتیب رمزگشائی )، ساختار انتقال بهینه 

دهد تا  کنند و این کار را ادامه می ابتدا منبع شروع به انتقال می .در مد حریصانه به شرح ذیل محاسبه شوندتوانند  می (و مدت انتقال

آورد، ما از تئوری یک  هنگامی که نود تقویت کننده بسته را بدست می .ای در مجموعه بسته را بدست آورد زمانی که نود تقویت کننده

کند تا زمانی که نود  این نود شروع به انتقال بسته میسپس  .دهد دانیم که منبع در هر یک از مراحل باقیمانده انتقالی انجام نمی می

تواند بوسیله  می(  )سپس راه حل بهینه  .یابد این فرآیند تا زمانی که مقصد بسته را رمزگشایی کند ادامه می. دیگری آن را بدست آورد

 .2شود یکی از آنها منجر به تاخیر حداقل میبکار بردن استراتژی انتقال حریصانه به تمام زیرمجموعه نودهای تقویت کننده و برداشتن 

ها  جو بر روی همه زیرمجموعهو درحالی که جست .ندارد LPتوجه داشته باشید که بکارگیری استراتژی انتقال حریصانه نیازی به حل 

 .تفاده قرار گیردتواند برای محاسبه راه حل بهینه مانند یک معیار مورد اس ، اما می     همچنان دارای پیچیدگی نمایی است 

برای مثال، توجه . در سراسر شبکه نیست های متعدد از بسته نسخه نیازی به نگهداری دهد که تئوری یک همچنین نشان می

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Characterizing the Optimal Solution of (1) 

برای مسئله [ 22]نمایش داده شده در ( wavepath property)ما توجه داریم که خصوصیات ساختار انتقال در تئوری یک مشابه ویژگی مسیر موج .  2

 .به هر حال، اثبات تکینیک بطور قابل توجهی متفاوت است. تهای بیسیم اس پخسی با حداقل انرژی با انباشت انرژی در شبکه مسیریابی تک



داشته باشید که منبع نیازی به انتقال پس از اینکه اولین تقویت کننده بسته رمزگشایی را در اختیار گرفت ندارد، بنابراین منبع 

 .را از صف خود خارج کن تواند بسته می

 
 .کند در هر مرحله، نود تنها بسته را در ابتدای مرحله انتقال دادن، رمزگشایی می. قطعه زمان بهینه و ساختار انتقال:  شکل 

هر مرحله، افزایش جدید در آغاز برای مثال، . کنیم که ساختار انتقال بهینه پیشنهادی توسط تئوری یک واضح نیست می دما تاکی

از )به مجموعه نودهای تقویت کننده با بسته کامل ممکن است بهترین پیوندها را به همه نودهای باقیمانده از جمله مقصد، نداشته باشد

ر است به های کامل بهت دهد که بر اساس راه حل بهینه، بطور کلی در هر مرحله، نودها با بسته این امر نشان می .(نظر ظرفیت انتقال

 .های تئوری یک مانند اشتراک زمانی، نیازی ندارد به هر حال، به حالت. ها را انتقال دهند نوبت بسته

 راه حل دقيق برای توپولوژی خطی -3-4

نشان داده   شکل همان طور که در بطور خاص،  .دهیم در این بخش ما بطور ویژه راه حل بهینه را برای توپولوژی خطی ارائه می

کنیم که هر نود با یک  ما فرض می .دارندو هیچ دو نودی در یک محل قرار ن اند تمام نودها بر روی یک خط قرار گرفتهشده است 

باشد که تابع آن  می    تنها وابسته به فاصله بین دو نود  jو  iبین نودهای     بعالوه، ظرفیت انتقال  .یابد یانتقال م Pچگالی انرژی 

           برای مثال، ما داریم . یابد کاهش می    بطور یکنواخت از 
    

  
است و ( PSD)چگالی طیف انرژی  Pکه در آن   

    
 

   
αکه در آن    را برای مسئله   بهینه همکاری توانیم مجموعه بر اساس این مفروضات، ما می .ضریب مسیر گمشده است    

 .مسیریابی با انباشت اطالعات متقابل را تعیین کنیم، که به شرح زیر است

ای تقویت کننده که ای از تمام نوده توسط مجموعهمجموعه همکاری بهینه برای توپولوژی خطی که در باال به آن اشاره شد :  لم

 .بین منبع و مقصد قرار دارند، داده شده است

 .مراجعه شود[  ]به : اثبات

 
 توپولوژی خطی:  شکل 

های خطی سنتی،  ای جهت کاهش تاخیر ایجاد شده توسط روش انباشت اطالعات متقابل بر روی توپولوژی برای بدست آوردن ایده

همچنین،  .در نظر گرفت( ها iبرای همه           )اند  های برابر قرار گرفته با فاصله dو  sنود که در بین  nباید توپولوژی مذکور را با 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . optimal cooperating set 



    برابر با  i-jنتقال روی لینک فرض کنید ظرفیت ا
  

   
γکه در آن    برابر  s-1آنگاه ظرفیت لینک  .است و مقداری ثابت دارد   

  برابر است با  s-2، ظرفیت  γاست با 

 
  برابر است با  s-3، ظرفیت 

 
θ .و به همین ترتیب   γ  بنابراین، حداقل . کنیم تعریف می

   تاخیر با انباشت اطالعات متقابل با 
 .داده شده به شرح ذیل است    
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 .داشتواحد از گیرنده دور هستند را حذف کنیم، بنابراین خواهیم   برای سادگی، اجازه دهید، مشارکت نودهایی که بیش از 
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بنابراین حداقل تاخیر برای مسیریابی سنتی برابر است با . ایم استفاده کرده             که در آن ما از حقیقت 

             
    

 
از این رو برای این شبکه، تاخیر بر اساس انباشت اطالعات متقابل نسبت به روش مسیریابی سنتی . 

کوچکتر است، حداقل برای یک فاکتور 
     

 

 
 

 

 

        
 

 
 

 

 
 

  در این روش  

  
 .آید های بزرگ بدست میnبرای       

  مسيریابی با محدودیت تاخير و با حداقل انرژی -4

ادامه، ما مسئله به حداقل رساندن مجموع کل انرژی الزم جهت انتقال یک بسته از مبدا به مقصد را با استفاده از انباشت در 

چالش بر انگیزتر است زیرا عالوه بر  ( )این مسئله از مسئله  .کنیم بررسی می      اطالعات متقابل با محدودیت تاخیر داده شده

برای استفاده هر نود ( PSD)ترتیب انتقال نودها در این مجموعه، با تعیین مقدار چگالی طیفی انرژی  مجموعه همکاری تقویت کننده و

عالوه بر این همکاری نود تقویت کننده ممکن است نیاز به چگالی طیفی انرژی متفاوتی در مدت مراحل مختلف از  .نیز درگیر است

 .زمانبندی انتقال داشته باشد

 فرموله کردن مسئله - -4

و اندازه آن  ℛرا که بوسیله مجموعه همکاری تقویت کننده ( انجام شده  - مشابه بحثی که در بخش )تراتژی انتقال اس

 ℛ     و ترتیب رمزگشایی آن𝒪 همچنین، مقدار چگالی . را به روش مشابه تعریف کنید    و    مقادیر  .باشد را در نظر بگیرید  می

که از  𝒢بنابراین برای هر استراتژی انتقال  .دهیم نشان می    دهد را با  ام انتقال می jرا در مرحل  iکه نود ( PSD)طیفی انرژی 

، حداقل مجموع انرژی کل جهت انتقال یک بسته از مبدا به مقصد با کند استفاده می 𝒪با ترتیب  ℛزیرمجموعه نودهای تقویت کننده 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Minimum Energy Routing With Delay Constraint 



 :آید ه سازی که در ادامه آورده شده است، بدست میتوسط راه حل مسئله بهین     محدودیت تاخیر 

         : به حداقل رساندن
 
   

 
    

 :2به پیرو

        

 

   

 

             

   

   

   

   

                 

       

 

   

                

                                        
                   

(2 )                        

در ترتیبی  mمحدودیت دوم نیاز به گرفتن نود  .تجاوز کند     که در آن اولین محدودیت نیاز ارائه کل تاخیر است که نباید از 

 m-1ها تا مرحله  ها در تمام مرحله با استفاده از همه انتقال m-1از اطالعات متقابل تا پایان مرحله      است که باید با مقدار حداقل 

ام است و تابع  jدر مرحله  i-mنشان دهنده ظرفیت انتقال لینک          توجه داشته باشید که در محدودیت دوم،  . آوری شود جمع

در کل یک برنامه خطی نیست، از این رو ( 2)هچنین، معادله  .باشد  ام می jدر مرحله  iنود ( PSD)چگالی طیفی انرژی      

 .غیرخطی باشد    ممکن در           

 ( )توصيف راه حل بهينه معادله  - -4

ℛ
   

اندازه . کنند ای است که در فرآیند مسیریابی راه حل بهینه شرکت می ای از نودهای تقویت کننده نشان دهنده زیرمجموعه 

ℛ   این مجموعه 
   

𝒪همچنین  .باشد  می  
   

ℛتعریف، هر نود در  توجه داشته باشید که طبق. باشد ، ترتیب بهینه می
   

برای  

توانیم آن را  از مجموعه بدون تاثیرگذاری روی حداقل زمان کل  در غیر این صورت، ما می)یابد  یک مدت زمان غیر صفر انتقال می

   نهایتاً،   (.انتقال حذف کنیم
مشابه  بنابراین .باشد یم ما jدر مرحله  iنمایانگر چگالی طیفی انرژی بهینه استفاده شده توسط نود     

 :، داریمتئوری یک

، آن تنها برای j، در هر مرحله (2)بر اساس راه حل بهینه جهت مسیریابی با حداقل انرژی و با محدودیت تاخیر مسئله : تئوری دو

 .باشد  می jانتقال یک نود بهینه است و آن نود نود 

در دیگر متغیرها مشابه ( 2)داده شده ثابت هستند، مسئله     سطوح نیروی مجموعه توجه داشته باشید که : اثبات تئوری دو

توان برای برقراری این ویژگی بکار برد و ما جهت اختصار  بنابراین، استدالت مشابه در اثبات تئوری یک را می .شود خطی می(  )مسئله 

ه سازی کرده است، آن یک استراتژی انتقال حریصانه را بر را ساد( 2)اگرچه تئوری دو مسئله بهینه سازی  .کنیم جزئیات را حذف می

دلیل آن این است که ترتیب انتقال تولید شده توسط استراتژی  .برد ها جهت محاسبه راه حل بهینه بکار نمی روی همه زیرمجموعه

توان ارائه داد که  فاوتی را میقدرت، سطوح نیروی مت -برای توابع غیرخطی نرخ .حریصانه وابسته به سطوح نیروی استفاده شده است

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Minimize 
2 . Subject to 



[  ]برای مثال به ) شود ت کننده یکسان بر اساس استراتژی حریصانه میمجموعه تقوی یک های رمزگشایی متفاوت برای منجر به ترتیب

با  .شودهای ممکن  های ممکن از تمام زیرمجموعه وجو بر روی تمام ترتیب ممکن است درگیر جست( 2)بنابراین، راه حل  .(رجوع شود

 -یک تابع نرخ .تر شود تواند بطور قابل توجهی ساده قدرت، در این مسئله می -این حال، بطور خاص، هنوز مورد مهمی از توابع نرخ

های حسگر با پهنای باند باال و  بعنوان مثال، در شبکه .پایین است( نسبت سیگنال به نویز) SNRقدرت خطی تقریب خوبی برای رژیم 

خواهیم فرض کنیم، ظرفیت  در ادامه، ما می. کنند پایین کار می SNRرژیم سطوح نیروی کم، منطقی است که فرض کنیم نودها با 

چگالی    ثابت است و  γن شود که در آ مشخص ( هرتز/ ثانیه/ بر حسب بیت)       γ         توسط  i-jروی لینک         انتقال 

 :بنابراین خواهیم داشت. باشد می iنود ( PSD)طیفی انرژی 

ℛقدرت خطی، ترتیب رمزگشایی نودها در مجموعه بهینه  -برای توابع نرخ: تئوری سه
   

بر اساس استراتژی انتقال حریصانه  

کل مورد نیاز جهت انتقال یک بسته از مبدا به مقصد  بعالوه، مجموعه نیروی .های نیروی غیر صفر یکسان است برای تمام تخصیص

 .های نیروی غیر صفر یکسان است تخصیص برای تمام

 .مراجعه شود[  ]برای اثبات کامل به : اثبات تئوری سه

 الگوریتم حریصانه -4-3

بطور  .دهد می پیشنهاد( 2)قدرت خطی است، یک روش ساده را برای محاسبه راه حل بهینه  -تئوری دو هنگامی که تابع نرخ

از تئوری سه ما دریافتیم که (. P > 0)با یک مقدار یکسان شروع کردیم ( PSD)خاص، ما با تنظیم تمام سطوح چگالی طیف انرژی 

بنابراین حل . های نیروی غیر صفر یکسان است مجموع نیروی مورد نیاز جهت انتقال یک بسته از مبدا به مقصد برای تمام تخصیص

تواند با استفاده از  این می. با سطوح نیروی داده شده، بجز محدودیت تاخیر(  )برابر است با حل مسئله حداقل تاخیر ( 2)معادله 

را راضی کند، بنابراین      اگر راه حل بدست آمده محدودیت تاخیر  .انجام شود  - استراتژی حریصانه شرح داده شده در بخش 

را توسط  Pتوانیم سطح نیروی  سپس ما می .کنیم فرض می       D،تاخیر بدست آمده را در غیر این صورت. کار انجام شده است

 فاکتور 

    
این محدودیت تاخیر را در مواجه با  .با استفاده از فاکتور یکسان کاهش دهیمهر مرحله را    افزایش دهیم و مدت زمان  

 .کند ماند را تضمین می زمانی که مجموع انرژی کل یکسان باقی می

  حداقل تاخيرپخش با  - 

در این مسئله  .دهیم شرح داده شد را مورد بررسی قرار می 2ای که در بخش  در ادامه ما مسئله پخش با حداقل تاخیر برای شبکه

اده شود، هدف این است که بسته به تمام نودهای شبکه در حداقل زمان با انباشت اطالعات متقابل، تحویل د که با نود مبدا شروع می

که بر روی انباشت انرژی [  2]-[ 2]مشابه مسئله  .نود دیگر در شبکه وجود دارد nکنیم که عالوه بر نود مبدا  ما فرض می .شود

  .کنیم، در آنها هدف این است که بسته به همه نودهای شبکه با حداقل مجموع انرژی پخش شود اند را بررسی می تمرکز کرده

 قطعه زمانی و ساختار انتقال - - 

برای مسئله پخش با حداقل تاخیر، استراتژی انتقال و نتایج زمان ساختار قطعه زمان بر اساس یک سیاست کلی مشابه مسئله 

قرار دهید که نمایانگر دنباله نودهایی  nرا ترتیب نودهای  𝒪 بطور خاص،  .باشد  می  - بحث شده مسیریابی با حداقل تاخیر در بخش 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Minimum Delay Broadcast 



ایندکس  n , … ,3 ,2 ,1را با  𝒪بدون از دست دادن کلیت قضیه، ترتیب نودها . اند استراتژی رمزگشایی شدهکه با موفقیت تحت هر 

را زمان شروع انتقال تنظیم     .در ابتدا فقط مبدا بسته را در اختیار دارد .ایندکس گذاری نمایید 0را با  sهمچنین مبدا . گذاری کنید

باشند که اطالعات متقابل کافی را برای  می 𝒪در ترتیب  n , … ,2 ,1های  کننده دهنده زمان تقویت نشان             کنید و 

          نشان دهنده فاصله  jدهد، که در ان مرحله  مرحله رخ می nما گفتیم که انتقال در  .اند ها انباشت کرده رمزگشایی بسته

است و مبدا بسته کامل رمزگشایی  𝒪در ترتیب  j، اولین نود jبه یاد داشته باشید که در هر مرحله .                باشد  می

، jبرای هر . ممکن در طول این مرحله انتقال یابند( بطور بالقوه تمام آنها)بنابراین هر زیرمجموعه از این نودها . شده را در اختیار دارد

همان طور  .باشد می jدر مرحله  iنشان دهنده مدت انتقال برای نود     همچنین . کنیم یف میتعر           را با  jمدت مرحله 

نشان      را با  نود nبه تمام زمان کل جهت تحویل بسته . است      باشد، در غیر اینصورت     اگر       که قبالً گفته شد، 

              دهیم که توسط  می
   
 .داده شده است    

 فرموله سازی مسئله - - 

سازی بصورت  است، حداقل تاخیر پخش توسط راه حل مسئله بهینه 𝒪برای استراتژی انتقال که نتایج آن در ترتیب رمزگشایی 

 .آید ذیل بدست می

         : به حداقل رساندن
   
    

 :2به پیرو

             

   

   

   

   

               

       

 

   

                  

                                        
            

  (  )                          

بسته را  dاست و که در آن نیازی نیست آخرین نود  nشامل تمام نودهای  ℛاست با این تفاوت که (  )این مشابه مسئله معادله 

از اطالعات      است که باید حداقل مقدار  𝒪در ترتیب  mاولین محدودیت ضبط نیازمندهای نود ، ( )مانند معادله  .رمزگشایی کند

مین محدودیت این است که در هر مرحله دو. جمع کند m-1ها در تمام مراحل تا مرحله  با استفاده از همه انتقال m-1متقابل تا مرحله 

jمشابه معادله  .اند نباید از طول مرحله تجاوز کند ها را بطور کامل رمزگشایی کرده ، کل زمان انتقال برای تمام نودهایی که بسته( ) ،

با )انجام شده است [  2]این روش در  .بطور موثر حل کرد 𝒪توان آن را با ترتیب  مسئله باال یک برنامه خطی است و بنابراین می

، این روش یک برنامه (انباشت انرژی بجای انباشت اطالعات متقابل و با هدف به حداقل رساندن انرژی کل جهت پخش بجای تاخیر

در بخش  .استیک برنامه خطی    آن از مرتبه  دهد،  در نتیجه پیچیدگی پیشنهاد می nخطی را برای هر ترتیب ممکن از نودهای 

مشابه نتایج تئوری  تواند بطور قابل توجهی با استفاده از ویژگی ساختاری راه حل بهینه ا نشان خواهیم داد مه محاسبات باال میبعدی م

طی جهت محاسبه راه حل بهینه های خ این نتایج در یک الگوریتم حریصانه است که نیازی به حل برنامه .، ساده سازی شودیک و دو

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Minimize 
2 . Subject to 



 .دندار

 (3)نه معادله توصيف راه حل بهي -3- 

𝒪
   

                 های  فرض کنید که نودها به ترتیب با شماره. را ترتیب رمزگشائی بر اساس راه حل بهینه قرار دهید 

 :مشابه تئوری یک و دو، داریم .باشد خورند که صفر متعلق به نود مبدا می برچسب می

، آن برای حداکثر انتقال یک نود بهینه j، در هر مرحله ( )بر اساس راه حل بهینه برای مسئله پخش با حداقل تاخیر : تئوری چهار

 .است

 .مراجعه شود[  ]برای اثبات کامل به : اثبات تئوری چهار

یابد، برخالف  انتقال می jدر هر مرحله در حالی که تئوری چهار بیان کننده این است که بر اساس راه حل بهینه، حداکثر یک نود 

 .تواند هر نودی که بسته کامل را در اختیار دارد باشد در واقع این نود می. باشد jگوید که این نود حتما باید نود  تئوری یک و دو، نمی

ساختار قطعه .               سپس با استفاده از تئوری چهار داریم . مشخص کنید   ام را با  jنود انتقالی در مرحله بطور خاص، 

توجه داشته باشید که برخالف ساختار قطعه زمان  .نشان داده شده است  شکل زمان بهینه برای مسئله پخش با حداقل تاخیر در 

این . یکبار در دوره پخش، انتقال یابد ، در اینجا یک نود ممکن است بیش از( شکل )بهینه برای مسئله مسیریابی با حداقل تاخیر 

با این حال ما . دهد کاهش می       به اجراهای استراتژی حریصانه       پیچیدگی یافتن راه حل بهینه را از برنامه خطیگی ویژ

 .ندارد[  2]مانند    نشان دادیم که تاکنون الگوریتم حریصانه جهت یافتن راه حل بهینه نیازی حل برنامه خطی [  ]در 

 
در هر مرحله، حداکثر یک نود از مجموعه نودهایی که بسته کامل را در اختیار دارند، . قطعه زمان بهینه و ساختار انتقال جهت پخش با حداقل تاخیر:  شکل 

 .شود منتقل می

  سازی توزیع هوشمند و شبيه -6

و ه دارای پیچیدگی محاسباتی نمایی کرد ک محاسبه می(  )راه حل بهینه را برای مسئله   - الگوریتم ارائه شده در بخش 

ای و مد تورزیع شده پیاده سازی  دهیم که در زمان چندجمله در این بخش، ما دو روش هوشمند ساده را پیشنهاد می .متمرکز شده بود

ن عملکرد ما همچنی. ایم ما کارایی این دو روش هوشمند را با راه حل بهینه روی توپولوژی شبکه عمومی مقایسه کرده .شده است

 .ایم های سنتی را بدون استفاده از انباشت اطالعات متقابل نمایش داده مسیریابی با تاخیر حداقل در روش

در اینجا، ابتدا مسیریابی با حداقل تاخیر در روش سنتی با استفاده از الگوریتم کوتاهترین مسیر دایجکسترا روی :  روش هوشمند 

. تعریف شده است jبه  iبعنوان زمان مورد نیاز جهت تحویل بسته از  i-jوزن پیوند     در آن که )حاسبه شده است دار م گراف وزن

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 . Distributed Heuristics And Simulations 



    
    

   
) .ℳ سپس الگوریتم حریصانه شرح . دهد ترین مسیر با حداقل تاخیر را نشان می مجموعه نودهای تقویت کننده درکوتاه

وجو بر روی  توجه داشته باشید که ما نیازی به جست. ه خواهد شدبکار برد ℳای از نودهای  روی مجموعه  - داده شده در بخش 

ترین مسیر یعنی  هر الگوریتم کوتاه پیچیدگی بنابراین پیچیدگی روش هوشمند برابر است با . ندارد ℳهای  همه زیر مجموعه

   ℳ 
 

 . 

  - سپس، درحالی از الگوریتم حریصانه بخش  .کنیم بعنوان مجموعه همکاری اولیه شروع می ℳ در اینجا ما با: 2روش هوشمند 

که در آن نود بعدی تعریف )نیستند اقدام به رمزگشایی بسته قبل از نود بعدی کنند،  ℳکنیم، اگر نودهای دیگر که در  استفاده می

ین نودها به مجموعه آنگاه ا( قال خود ادامه دهد، رمزگشایی کنددر صورتی که فرستنده فعلی به انت خواهد بسته را می ℳشده در 

بطور شهودی در پشت این روش هوشمند در . شود همکاری در صورتی که کانال بهتری به نود بعدی از فرستنده فعلی باشد، اضافه می

دهد تا به اکتشاف نودهای بیشتر بپردازد و  یک مجموعه همکاری خوب باشد، این اجازه را به الگوریتم می ℳرود  انتظار می حالی که

 .ر بالقوه روش هوشمند یک را بهبود بخشدبطو

قرار گرفته است، در نظر  1 *1 نود تقویت کننده که در یک فضای  nسازی، ما یک شبکه با یک منبع، یک مقصد و  ما در شبیه

بصورت  ثابت است در حالی که محل نودهای دیگر بطور یکنواخت( 8.1،8.1)و محل نود مقصد ( 1،2.1. )محل نود مبدا . ایم گرفته

برای سادگی برای همه  .باشد می  با متوسط  2انتخاب شده از توزیع رایلی jو  iپیوند بدست آمده میان دو نود  .شود تصادفی انتخاب می

است که هر دو را در یک      ها  و اندازه بسته Wپهنای باند کل . ایم یکسان در نظر گرفته( PSD)نودها یک چگالی طیفی انرژی 

           را  i-jظرفیت انتقال پیوند . ایم سازی کرده رمالواحد ن
   

   
 jو  iفاصله میان نود     کنیم که در آن  مشخص می   

 .ایم را انتخاب کرده    سازی ها  ما برای تمام شبیه .است  مسیر از دست رفتهتوان   باشد و  می

سپس ما مسیریابی با حداقل تاخیر  .نمایش داده شده است 6شکل نود ثابت در توپولوژی شبکه در  n=25سازی، با  اولین شبیه

ما . کنیم ، محاسبه می - یتم حریصانه بخش سنتی و راه حل بهینه را جهت مسیریابی با انباشت اطالعات متقابل با استفاده از الگور

شود  همان طور که مشاهده می. دهد نتایج را نشان می 6شکل . ایم همچنین روشهای هوشمند یک و دو را بر روی این شبکه اجرا کرده

شود، در حالی که مسیریابی با انباشت  مشخص می                             مسیریابی با حداقل تاخیر سنتی توسط

ترتیب رمزگشایی نودها بر . باشد می                                         (مزگشاییطبق ترتیب ر)اطالعات متقابل 

اساس روش هوشمند یک با روش مسیریابی با حداقل تاخیر سنتی یکسان است در حالی که  بر اساس روش هومند دو مسیر 

تاخیر کل بر اساس مسیریابی با حداقل تاخیر سنتی، روش هوشمند یک،  .مشخص شده است                               

 .باشد ثانیه می 8 .22و  22.88،  7. 2،  28.8روش هوشمند دو و مسیریابی با انباشت اطالعات متقابل به ترتیب 

. باشد داقل تاخیر سنتی میمسیریابی بهینه بر اساس انباشت اطالعات متقابل کامال متفاوت از مسیر با ح نشان داد که این مثال

به . باشد مجموعه نودهای تقویت کننده همکاری در این مثال میزیرمجموعه ای از  ℳاین نیز جالب توجه است که نودهای مجموعه 

ید که تاخیر بر اساس هر دو روش هوشمند یک و دو نزدیک به همچنین توجه داشته باش. شود هر حال، این در حالت کلی حفظ نمی

انجام کند، روش هوشمند دو کاوش بیشتری  استفاده می ℳنهایتاً، در حالی که روش هوشمند یک تنها از نودهای . بهینه است مقدار

 

 

 

 
 

 

 

 

 
صورت گیرد، اما دربدترین حالت پیچیدگی  ℳهای  وجو بر روی تمام زیرمجموعه این امکان وجود دارد که جهت دست یافتن به دستاوردهای بیشتر جست.   

 .باشد ای می های زمان چندجمله هدف ما در اینجا توسعه الگوریتم. دوباره نمایی خواهد شد
2 . Rayleigh distribution 
3 . path loss exponent 



 .کند نود استفاده می 6 و تا پایان از  هدد می

 
هوشمند دو و راه حل بهینه با انباشت انرژی متقابل نشان داده  سنتی، روش هوشمند یک، روشجهت مسیریابی با حداقل تاخیر نود   2یک شبکه با : 6شکل 

 .شده است

های مبدا و مقصد مانند قبل ثابت هستند، اما مکان نودهای تقویت کننده  مکان. نود استفاده کردیم 21سازی دوم ما از  در شبیه

داقل تاخیر بدست آمده را توسط چهار الگوریتم برای هر توپولوژی نمونه، ما ح .کند نمونه تغییر می 11 بصورت تصادفی بر روی 

ترین مسیر سنتی با  تابع توزیع تجمعی نسب از حداقل تاخیر بر اساس دو روش هوشمند و روش کوتاه 7شکل در  .کنیم محاسبه می

هر دو روش شود  از این رو، همان طور که مشاهده می .بر اساس راه حل بهینه انباشت اطالعات متقابل، رسم شده است حداقل تاخیر

به ترتیب در زمان % 61و % 1 در واقع آنها قادر به دستیابی به کارایی  .شوند هوشمند بخوبی بر روی توپولوژی شبکه عمومی اجرا می

همچنین، همان  .دنباش  از زمان می% 88از بهینگی حداقل %   از زمان و در % 81از بهینگی حداقل % 1 بعالوه، آنها در . اولیه هستند

نهایتاً، متوسط تاخیر در مسیریابی با  .شود، روش هوشمند دو در کل عملکرد بهتری از روش هوشمند دو دارد طور که مشاهده می

 11 که در آن میانگین از )ی با کوتاهترین مسیر سنتی دریافت شد از متوسط تاخیر در مسیریاب% 77انباشت اطالعات متقابل 

توجه داشته باشید که پس از این که مجموعه تقویت کننده بهینه محاسبه شد، تنها سربار انبات  (.تصادفی گرفته شده است توپولوژی

بطور خاص، این طرح تنها نیاز به  .باشد یاطالعات متقابل مبنی بر کوتاهترین مسیر سنتی در عملیات رمزگشایی و کدگذاری مجدد م

سازی، هماهنگی و یا باخورد اطالعات  بیت از گیرنده هنگامی که بسته را با موفقیت رمزگشایی کرد، دارد، و نیازی به همگام  بازخورد 

 .حالت کانال گسترده ندارد

 
ترین مسیر سنتی با حداقل تاخیر بر اساس راه حل بهینه انباشت  اساس دو روش هوشمند و روش کوتاه تابع توزیع تجمعی نسب از حداقل تاخیر بر: 7شکل 

 .اطالعات متقابل، رسم شده است
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های بیسیم چندگامه با استفاده از انباشت اطالعات متقابل را  در این تحقیق، ما سه مشکل مسیریابی بهینه و زمانبندی روی شبکه

ما کل مسائل را مانند مسائل بهینه سازی ترکیبی فرموله کردیم و سپس با استفاده از چندین ویژگی ساختاری جهت . یمبررسی کرد

ها برخالف  نکته کلیدی در مورد این الگوریتم. های حریصانه بهینه را استخراج کردیم ها استفاده کردیم و الگوریتم ساده سازی راه حل

های  در حالی که این الگوریتم.  ا نیازی به حل هیچ برنامه خطی برای محاسبه راه حل بهینه ندارندکارهای پیشین این است که آنه

دهند تا راه  های پیشین هستند و این اجازه را به ما می تر از طرح حریصانه همچنان پیچیدگی نمایی دارند، آنها بطور قابل توجهی ساده

ا همچنین، دو روش هوشمند ساده و عملیاتی را جهت نمایش خوب کارایی در مقایسه با م. حل بهینه را مانند یک معیار محاسبه کنیم

 .ایم راه حل بهینه پیشنهاد داده
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