
شبکه هاي موردي گونه اي از شبکه هاي بي سيم هستند که ساختار از قبل تعيين شده اي ندارند. در اين شبکه ها هيچ گره اي به 

عنوان گره مسير ياب و يا مدير مرکزي وجود ندارد و همه گره ها مي توانند هم به عنوان گره مياني در امر مسير يابي عمل کنند و 

ايفا کنند. رسانه به اشتراک گذاشته شده در شبکه هاي موردي باعث ايجاد چالش هايي در تخصيص منابع هم نقش گره پاياني را 

در ميان جريان هاي موجود در شبکه مي شود. منابع همان کانال هاي موجود در شبکه هستند. اين چالش ها، طراحي الگوريتم 

مشکل مي کند. راه کارهاي ارائه شده در تخصيص منابع در شبکه هاي هايي با بازدهي باال و ايجاد عدالت در ميان جريان ها را 

مبتني بر سيم قابل استفاده در محيط هاي بي سيم نيستند و اين به دليل بستر وابسته به موقعيت اين شبکه ها است. همچنين 

اده شبکه مبتني بر سيم استف داشتن ويژگي رسانه مشترک در شبکه هاي بي سيم دليل ديگري است که نمي توان از راه کارهاي

کرد. در اين پايان نامه چهارچوبي مبتني بر روش تئوري بازي ارائه خواهد شد که در آن کاربران مقدار منابع خود را با توجه به شرايط 

ي م محيط و بصورت خودخواهانه در قالب يک استراتژي انتخاب مي کنند و آن را به لينک هاي بي سيم موجود در شبکه تحميل

کنند.در اين چهارچوب، از ابزاري با نام قيمت گذاري بر روي طيف فرکانسي جهت کنترل رفتار کاربران استفاده شده است. در اين 

چهارچوب سعي مي شود با روش تئوري بازي و انتخاب تابع سودمندي و هزينه مناسب براي کاربران، سيستم را به تعادل 

جام شده مبتني بر هزينه ازدحام لينک ها است. براي جلوگيري از تداخل نيز از مفهوم نواحي پايدارمطلوبرساند. قيمت گذاري ان

قيمت گذاري مناسب مي تواند کاربران شبکه را در انتخاب درست استراتژي خود جهت رسيدن به تعادل  .تداخل استفاده شده است

 .دالت در ميان آنها استنش کمک کند.هدف اصلي بيشينه کردن سودمندي کاربران و بر قراري ع


