سیستم توازن بار ترافیکی مدیریت خودکار اتصاالت در شبکه های بیسیم ناهمگون
دکتر سیذ هجتجی هتیي خَاُ در هقبلِ ای کِ حبصل ّوکبری داًشگبُ شْرضب ٍ داًشگبُ ایبلتی هیسیسیپی آهریکب است ثِ ثررسی جٌجِ
ّبی عولی ٍ ریبضی حل هشکل عذم تَازى در شجکِ ّبی ثیسین هی پردازد .دستبٍردّبی ارائِ شذُ ایي هقبلِ در یکی از هجالت هعتجر
ثیي الوللی ( )ISIاز اًتشبرات  Elsevierثِ چبح رسیذُ است کِ ثب تشَیق داٍراًی کِ ثِ ارزیبثی هقبلِ پرداختٌذ هَاجِ شذ .اهرٍزُ شجکِ
ّبی کبهپیَتری ثستر اصلی جَاهع اطالعبتی قرى  ۱۲را تشکیل هی دٌّذ کِ تبثیر زیبدی ثر فرٌّگ ،اقتصبد ،سالهت ٍ ثْذاشت ٍ حول ٍ
ًقل دارد  .ایٌترًت دًیبی اهرٍزی را ثِ شکل یک دّکذُ ای کِ خبًِ ّبی آى ثِ ّن ًسدیک است ٍ ارتجبطبت اًسبًی را شکل هی دّذ ثذل
کردُ است.
شجکِ ّبی ثیسین ٍ هَثبیل ،اتصبل ثِ ایٌترًت را ثیش از پیش فراّن کردُ است .ثب ایي ٍجَد هحذٍدیت ٍ هشکالت فراٍاًی پیش رٍی
هٌْذسیي شجکِ ثرای افسایش خذهبت شجکِ ّبی ثیسین ٍ افسایش ظرفیت اًتقبل دادُ ٍجَد دارد .یکی از ایي هشکالت عذم تَازى ثبر در
ایي شجکِ ّبست .کبرثراى هَثبیل در شجکِ ّبی ًسل آتی هَقع اتصبل ثِ ایٌترًت گسیٌِ ّبی هتعذدی ثرای اتصبل دارًذ هثال تکٌَلَشی
ّبیی هثل ً ٍ wifiسل چْبرم ٍ  WiMaxتٌْب ثخشی از اًَاع رایج اهرٍزی اتصبل است .ثِ ّویي ترتیت در داخل ّر تکٌَلَشی ّن تقریجب
ثب تعذاد ثسیبر هتعذدی از گسیٌِ ّبی اًتخبة هَاجِ ّستینٍ .قتی کِ گَشی کبرثراى از تَاًبیی پردازشی ثبالیی ثرخَردار است ٍ کبرثراى ثب
فبکتَرّبیی از قجیل اًتخبة کوتریي ّسیٌِ ،هیساى هصرف ثبتری ،سرعت ایٌترًت ،اهٌیت شجکِ ٍ عَاهل هتعذد دیگری هَاجِ ّستٌذ ٍ
تصوین گیری ثِ عْذُ کبرثراى سپردُ شذُ است ،اهکبى ًبپبیذار کردى ٍ عذم تَازى ترافیکی شجکِ ّبی ثیسین ثِ ٍجَد هی آیذ .اگر ثتَاى
ثب استفبدُ از اًگیسُ ّبیی هثل هبلیبت ٍ دیگر ثبزخَردّبی هٌبست (کِ هحبسجِ آى از دستبٍردّب هقبلِ جبری است) اًضجبط هشخصی در
شجکِ ثرقرار کرد ایي هشکل ثرطرف خَاّذ شذ ٍ کبثراى از خذهبت ثب کیفیت تری هبًٌذ سرعت ثبالی ایٌترًت ثرخَدار خَاٌّذ شذ.
ّوچٌیي ثرای شرکت ّبیی کِ خذهبت ایٌترًت را فراّن هی کٌٌذ استفبدُ ٍ ثْرُ ٍری تجْیسات ٍ زیرسبخت ّبیی کِ ثب ّسیٌِ زیبدی
تْیِ شذُ است ثْیٌِ خَاّذ شذ.

در ایي هقبلِ عالٍُ ثرطراحی هٌْذسی ٍ پیشٌْبد هذل ّبی جذیذ کبرایی ،ایي طرح ّب ثب استفبدُ از الگَّبی ریبضی ٍ تئَریْبی ارزیبثی
کبرایی ثِ دقت ثررسی شذُ است ٍ در ًْبیت ثب استفبدُ از شجیِ سبزیّبی هتعذد ،ایي فبکتَرّبی تئَری ،در عول ّن هَرد آزهبیش ٍاقع
شذًذ ٍ درستی ٍ کبرایی آًْب تبییذ شذ.
آدرس دسترسی ثِ صفحِ هقبلِ:
S. M. Matinkhah, S. Khorsandi, and S. Yarahmadian, “A load balancing system for autonomous
connection management in heterogeneous wireless networks,” Computer Communications, vol. 79,
pp. ۲۲۲–۲۲7, Jan. ۱1۲9.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1۲016660۲6610۲70

