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  چكيده

آسا، يكي از مهمترين عمليات اوليه و زيربنايي الگوريتم سيل

. هاي موردي سيار استهاي مسيريابي در شبكهبراي پروتكل

هاي اضافي زيادي توليد جايي كه اين الگوريتم پيغاماما، از آن

ند شبكه، كند، بسيار پرهزينه بوده، باعث اتالف پهناي بامي

ها شده كه در نهايت ممكن مصرف بيش از نياز انرژي گره

هاي زيادي براي روش. است موجب طوفان همه پخشي شود

آسا پيشنهاد شده است كه عمدتاً به دو بهبود الگوريتم سيل

شوند كه دستة دوم هاي قطعي و احتمالي تقسيم ميدسته روش

ها عمدتاً باعث روش اما اين. بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

در اين مقاله، ما . شوندافزايش تأخير و عدم پوشش كامل مي

آسا پيشنهاد يك روش جديد براي بهبود عملكرد الگوريتم سيل

اساس كار اين روش بازپخش احتمالي بر مبناي . ايمكرده

در اين روش جديد احتمال بازپخش . باشدمشاهدات محلي مي

نتايج . باشدي از مشاهدات محلي ميپيغام توسط هر گره، تابع

سازي نشان داده است كه روش پيشنهادي در مقايسه با شبيه

ها هاي مشابه ضمن كاهش قابل توجه تأخير تحويل بستهروش

  .كندبا سربار پيغام قابل قبول پوشش كامل شبكه را فراهم مي

  

آسا، هاي موردي سيار، الگوريتم سيلشبكه :كليد واژگان

  .م مبتني بر شمارش، احتمال بازپخشيالگوريت

  
  

  
  )F.nourazar@gmail.com(دار مكاتبات  نويسنده عهده ▪

 مقدمه - 1

هاي موردي سيار ، نقش اساسي را در شبكه1پخشيانتشار همه

پخشي به اين معني است كه پيغامي را كه انتشار همه. كندايفا مي

منتشر هاي شبكه توسط يك گره ارسال شده است به تمام گره

 DSR ]1[ ، AODVهاي مختلف مسيريابي مانند پروتكل. كنيم

]2[ ،ZRP ]3[  وLAR ]4 [هاي مسيريابي و همچنين پروتكل

چندپخشي از انتشار همه پخشي براي كشف و نگهداري مسير، 

ها به سرعت در حال تغيير است، هايي كه توپولوژي آندر محيط

  .كننداستفاده مي

سازي انتشار همه پخشي، الگوريتم اي پيادهترين راهكار برساده

سيل آسا است كه در آن هر گره پيغامي را كه براي اولين بار 

. كنددريافت كرده است بالفاصله پس از دريافت بازپخش مي

آسا، نرخ موفقيت بااليي در رساندن پيغام اگرچه الگوريتم سيل

اضافي هاي هاي شبكه دارد، با اين وجود پيغامبه تمام گره

-اين افزونگي پيغام مخصوصاً در شبكه. كندزيادي را توليد مي

ها، هاي با چگالي باال، باعث از دست رفتن توان باتري گره

به اين . شودكمبود پهناي باند و كاهش شديد كارايي شبكه مي

2پخشيطوفان همه"پديده 

  .گوييممي] 5[ "

تم سيل آسا و هاي مختلفي براي بهبود عملكرد الگوريالگوريتم

ها پخشي ارائه شده است كه معموالً آنپرهيز از بروز طوفان همه

هاي قطعي و روش: كنيمبندي ميرا به دو گروه اصلي تقسيم

هاي قطعي يك ساختار انتزاعي روش. هاي احتماليروش

كنند كه با فرض داشتن يك اليه مسيريابي را در شبكه ايجاد مي

                                                 
1 . Broadcasting. 
2 . Broadcast storm. 
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MAC مي100آل، پوشش شبكه ايده كنند. ولي اين % را تضمين

ساختار بايد مكرراً به روز رساني شود كه باعث تحميل هزينه 

و پيامي به الگوريتم مي - شود. الگوريتمبصورت پيچيدگي زماني

] ، بازپخشي]7[اي]، بازپخشي چندنقطه6هاي هرس كردن

[]8[انتخابي و ...10،9، حذف همسايگان ]، مبتني بر كالستر

ميايي از روشهمثال  روند.هاي قطعي به شمار

هاي احتمالي مبتني بر هيچ ساختار اساسي در مقابل، روش

مسيريابي نيستند بلكه هر گره با استفاده از اطالعات محلي كه از 

و مستقل بسته هاي دريافت شده به دست آورده است به تنهايي

مياز ديگر گره كنها تصميم و يا آن گيرد كه پيغام را بازپخش د

هاي قطعي سربار ها نسبت به روشرا دور بيندازد. اين روش

و در برابر تغييرات كمتري را به الگوريتم تحميل مي كنند

 Niپذيري بهتري دارند. براي اولين بار توپولوژي شبكه تطبيق

] ] چند روش احتمالي را پيشنهاد داد كه عبارتند از:5در

و الگوريتم مبتني بر احتمال، مب تني بر شمارش، مبتني بر فاصله

هاي مبتني بر احتمال، هر گره كه مبتني بر موقعيت. در روش

مي ����كند، آن را با احتمال پيغام را دريافت مي كند. بازپخش

اي يك پيغام همه پخشي را ها هنگامي كه گرهدر ديگر روش

كند تايمري را به مدت زمان تصادفي براي اولين بار دريافت مي

گره در صورتي پيغام��كند. پس از گذشت زمان فعال مي��

كند كه شرايط بازپخشي فراهم باشد. شرايط را بازپخش مي

هاي مختلف، بصورت متفاوت تعريف بازپخشي در الگوريتم

شود: در الگوريتم مبتني بر شمارش اگر گره كمتر از تعداد مي

) هاي تكراري دريافت كند اقدام به ) پيغامCحد آستانه معيني

كند. در الگوريتم مبتني بر فاصله اگر فاصله بازپخشي پيغام مي

(حد آستانه  و فرستنده بيشتر از يك فاصله معيني گره گيرنده

كند. در الگوريتم مبتني بر ) باشد، گره پيغام را بازپخش مي����

گره تصميم گيرنده منطقه موقعيت اگر در محدوده ارسالي

اي وجود داشته باشد كه مساحت آن از مقدار پوشش داده نشده

از ���� بيشتر باشد، گره پيغام را بازپخش خواهد كرد. يكي

اي هاي احتمالي تنظيم مناسب مقادير آستانهمشكالت روش

آوري اطالعات باعث افزايش تأخير است. از طرف ديگر جمع

هاي احتمالي براي بهبود عملكرد روششود. الگوريتم مي

آن]13،12[هاي مختلفي الگوريتم ها پيشنهاد شده است. بيشتر

و اند كه با تركيب روشتالش كرده هاي مختلف با يكديگر

ها را بهبود اي عملكرد اين روشانتخاب مناسب مقادير آستانه

 دهند.

ب هبوديافته الگوريتم پيشنهادي ما، يك الگوريتم مبتني بر شمارش

است. ايده اصلي اين الگوريتم استفاده از احتمال در بازپخش 

هاست. بر خالف الگوريتم مبتني بر شمارش، در اين كردن پيغام

و بدون  الگوريتم هر گره بالفاصله پس از دريافت پيغام جديد

اينكه مدت زماني را صبر كند بصورت احتمالي اقدام به 

ابازپخش كردن پيغام مي گر موفق به بازپخش كردن پيغام كند.

و با جمع آوري اطالعات محلي شبكه(مانند  نشود، به تدريج

و تعداد پيغامتعداد گره هاي تكراري دريافت شده) هاي همسايه

و در مرحله بعد با مقدار تابع احتمال را دقيق تر محاسبه كرده

مياحتمال دقيق  كند.تري اقدام به بازپخش كردن پيغام

به ساختار ادامه مقاله به صورت زير است: در بخش دوم ابتدا

- كارهايي كه تا كنون دربارة اين موضوع انجام شده است مي

پردازيم. سپس در بخش سوم انگيزه طرح پيشنهادي خود را

دهيم. در بخش چهارم روش پيشنهادي خود را توضيح شرح مي

ي خود دهيم. در بخش پنجم به ارزيابي كارايي روش پيشنهادمي

و نتايج آن را با ديگر روش ميپرداخته كنيم. در بخش ها مقايسه

و كارهاي آينده را معرفي مي  كنيم.ششم نيز نتيجه گيري كرده

 مروري بر كارهاي مرتبط-2

] ] به عنوان راهكاري براي5الگوريتم مبتني بر شمارش، ابتدا در

و پرهيز از بروزكاهش تعداد پيغام  هاي بازپخشي اضافي

آسا پيشنهاد شد. مبناي در الگوريتم سيل"طوفان همه پخشي"

ايده الگوريتم مبتني بر شمارش اين است كه پوشش اضافي 

هاي تكراري رابطه عكس با تعداد پيغامEAC(1مورد انتظار(

دريافت شده دارد. اگر پوشش اضافي مورد انتظار گره كم باشد، 

مفهوم پوشش شود.مي گره از بازپخش كردن پيغام منصرف

) توضيح1) را با يك مثال در شكل EACاضافي مورد انتظار

هاي مبدأي هستند كه پيغام را به هاي توخالي گرهايم. گرهداده

و گرهشبكه ارسال كرده هايي هستند كه ما هاي سياه رنگ گرهاند

مياز آن 1كنيم. با توجه به شكل ها براي بيان ايده خود استفاده

است. بنابراين تعدادbباالتر از گرهaايگي گره چگالي همس

كند بايد بيشتر باشد. دريافت ميaهاي تكراري كه گره پيغام

هايي كه در محدوده ارسال گره عالوه بر اين به احتمال قوي گره

هاي بازپخش قرار دارند، در محدوده ارسال ديگر گرهaسياه 

افي مورد انتظار گره كننده نيز قرار دارند. بنابراين پوشش اض

 است.b كمتر از گره سياهaسياه 

1 .Expected Additional Coverage. 
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)EAC: مثالي از پوشش شبكه مورد انتظار(1شكل

در الگوريتم مبتني بر شمارش هر گره به محض اين كه پيغامي

) را به منظورcكند يك شمارشگر(را براي اولين بار دريافت مي

ميشمارش پيغام و به مدت زمان هاي تكراري دريافتي فعال كند

RAD1ماند. مدت زمان منتظر ميRAD و بين به طور تصادفي

مي ����تا0 ماكزيمم تأخير ����شود، كه ثانيه انتخاب

به دو دليل ضروري RADزماني ممكن است. وجود تايمر 

هاي ها فرصت كافي براي دريافت پيغامكه به گرهاست: اول اين

تااضافي مي را دهد بر اساس آن تصميم گيري كنند كه پيغام

ها بازپخش كنند يا نه. همچنين زمانبندي تصادفي بازپخش پيغام

 RADكه تايمر شود. به محض اينمانع از بروز تصادم مي

مقايسهCبا مقدار آستانه يعنيcمنقضي شد، مقدار شمارشگر

و اگر مي  پيغام بازپخش نخواهد شد. c>Cشود

Ni در] ] يك الگوريتم مبتني بر شمارش12ادامه كار خود در

تطبيقي ارائه داده است كه در آن هر گره مقدار حد آستانه 

) ) را با توجه به تعداد همسايگان خود به طورCشمارشگر

و پويا تغيير مي آنديناميكي ها كوشيدند كه مقدار دهد. اگر چه

ح بيان)n)C(n)سب حد آستانه شمارشگر را به عنوان تابعي بر

هنوز تعريف c(n)اند كه تابع ها بيان كردهكنند، با اين وجود آن

] يك14نشده است. روش همه پخشي مبتني بر رنگ ] نيز

الگوريتم مبتني بر شمارش است كه ايده اصلي آن افزودن رنگ 

رنگnهاي همه پخشي است. با استفاده از به پيغام

��� ��� � � و آن را در هر گره يك رن�� گ را انتخاب كرده

هايي كه اين پيغام را دريافت نويسد. همه گرهفيلد رنگ پيغام مي

ميمي رنگ را قبل ازnكنند مگر اينكه همه كنند آن را بازپخش

اينكه مدت زمان انتظار به اتمام برسد دريافت كرده باشند. 

شدبا n=3شود اين است كه : اگر سوالي كه در اينجا مطرح مي

���}هاي پيغام را فقط با رنگ 2nو يك گره دريافت كرده{��

باشد، چه بايد بكند؟ با توجه به الگوريتم ارائه شده اين گره با 

هاي تكراري زيادي را دريافت كرده ولي وجودي كه پيغام

 
1 . Random Access Delay. 

كند. عالوه بر اين الگوريتم مبتني همچنان پيغام را بازپخش مي

بابر رنگ مشكلي را كه  ثابت باC الگوريتم مبتني بر شمارش

هاي با چگالي ها فقط در شبكهآن مواجه بود دارد: اين الگوريتم

و در شبكه هاي ناهمگون همگن داراري پوشش بااليي هستند

ميكارايي يابد. الگوريتم مبتني بر شمارش مطلع از شان كاهش

] آن]، فاصله گره15فاصله درها را در تصميم گيري بازپخش ها

ميكردن پيغام دهد. همسايگاني كه به مرز محدوده ها دخالت

ارسالي نزديكتر هستند با مقدار احتمال بيشتري اقدام به 

كنند زيرا پوشش اضافي مورد انتظاري كه تأمين بازپخشي مي

 كنند بيشتر است.مي

] يك الگوريتم مبتني بر شمارش تطبيقي ارائه شده است]16در

هاي با چگالي را براي شبكه)C(آستانه شمارشگر كه مقدار حد

و پايين متفاوت در نظر مي هاي با چگالي گيرد. براي شبكهباال

گيرد در صورتي كه براي را عدد كوچكي ميCباال مقدار 

را عددCهاي با چگالي پايين الزم است كه مقدار شبكه

انتظار بزرگتري در نظر بگيريم. اين مقاله همچنين مدت زمان 

- هاي تكراري را براي شبكه هر گره براي شمارش تعداد پيغام

- گيرد. در شبكههاي با چگالي هاي مختلف متفاوت در نظر مي

كند در هاي با چگالي باال هر گره مدت زمان كمتري را صبر مي

هاي تنك الزم است هر گره زمان بيشتري را حاليكه در شبكه

تكبراي شمارش تعداد پيغام آنهاي ها مدت راري صرف كند.

���زمان انتظار را با رابطه  � مي �����  RFكنند كه تنظيم

هاي مختلف هاي با چگاليفاكتوري است كه مقدار آن در شبكه

بهفرق مي هاي با چگالي زياد مقدار اي كه در شبكهگونهكند.

RF مي و براي شبكهرا عدد كوچكي در نظر هاي با گيريم

نيز يك مقدارxرا بزرگتر بگيريم. RFچگالي كم بايد مقدار 

] ، مدت]17[ RAD] است. الگوريتم توسعه0و1تصادفي بين

هاي تكراري بيشتري دريافت هايي را كه پيغامزمان انتظار گره

ميكرده دهد. با دريافت هر پيغام اضافي، مدت زمان اند افزايش

ميانتظار آن گره به مقدار مش  يابد.خصي افزايش

] يك الگوريتم مبتني بر شمارش بهبوديافتهECS ]18الگوريتم

است كه الگوريتم مبتني بر احتمال را با الگوريتم مبتني بر 

شمارش تركيب كرده است. در اين الگوريتم هر گره به محض 

دريافت پيغام جديد يك شمارشگر را به منظور شمارش تعداد 

ميهاي تكراري پيغام  و به مدت زمان دريافت شده فعال كند

RAD مي ����تا0(كه بصورت تصادفي بين شود) انتخاب

ماند. بعد از به پايان رسيدن اين زمان اگر تعداد منتظر مي

رسيده باشد، پيغام راCبه مقدار حد آستانهcپيغامهاي تكراري 
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مقدار كند.بازپخش ميPبه صورت احتمالي با مقدار احتمال

و برابر   در نظر گرفته است. P=0.65احتمال را نيز ثابت

] را به عنوان DAPF]، الگوريتم19ما در كار قبلي خود

ايم. آسا پيشنهاد دادهراهكاري براي بهبود عملكرد الگوريتم سيل

ها را با استفاده از تابع احتمال اين الگوريتم بازپخشي پيغام

احتمال بازپخشي پيغام توسط هر دهد. پيشنهاد شده انجام مي

و مشاهدات محلي است. مبناي كار اين  گره تابعي از زمان

روش بر اين اساس است كه هر گره، ابتدا كار را به اطرافيان 

ميواگذار مي و خود از بازپخش كردن امتناع كند. بنابراين كند

كند كه با كمترين احتمال ممكن پيغام را هر گره ابتدا سعي مي

زپخش كند. ولي با گذشت زمان اگر متوجه شود كه ديگران با

ميبازپخش نكرده  دهد.اند احتمال بازپخشي را افزايش

 انگيزه طرح پيشنهادي:-3

[نتايج شبيه مي5سازي الگوريتم مبتني بر شمارش كه] نشان دهد

- اين الگوريتم ضمن اينكه مقدار پوشش شبكه الگوريتم سيل

كند، توانسته است سربار ناشي از آساي كالسيك را حفظ مي

آساي كالسيك را به طور آساي الگوريتم سيلهاي سيلپيغام

 دهد.قابل توجهي كاهش مي

و ولي خود الگوريتم مبتني بر شمارش نيز داراي نقايص

ها مشكالت جدي است كه در ادامه اين بخش به آن

 پردازيم: مي

ه ر بار بازپخشي الگوريتم مبتني بر شمارش به علت اينكه در

و بين�� پيغام به مدت زمان  ����تا0(كه بصورت تصادفي

ميانتخاب مي كند، تأخير بااليي را به كل الگوريتم شود) صبر

كند. اين تأخير باال باعث ناكارآمدي الگوريتم بويژه تحميل مي

هايي كه تا كنون براي شود. الگوريتمدر كاربردهاي بالدرنگ مي

اند، به مسئله عملكرد الگوريتم مبتني بر شمارش ارائه شده بهبود

و كاهش هرچه بيشتر سربار پرداخته و مشكل پوشش شبكه اند

اند. در الگوريتم تأخير اين الگوريتم را مورد بررسي قرار نداده

پيشنهادي به منظور كاهش تأخير هر گره الزم نيست كه به مدت 

و سپس در مور��زمان  د بازپخش كردن پيغام تصميم صبر كند

بگيرد بلكه بالفاصله پس از دريافت پيغام به صورت احتمالي به

 بازپخش كردن پيغام اقدام كند.

هايي كه براي بهبود عملكرد الگوريتم مبتني بر از جمله الگوريتم

است كه از تركيب]ECS ]18اند الگوريتم شمارش ارائه شده

و مبتني بر شمارش بهره مي گيرد. ولي الگوريتم مبتني بر احتمال

و نيز در طول  اين الگوريتم مقدار احتمال را در همه جاي شبكه

مياجراي شبيه گيرد. از آن جايي كه سازي يك مقدار ثابت

هايي هستند كه توپولوژي شبكه هاي موردي سيار شبكهشبكه

ل تغيير است، ثابت بودن مقدار احتمال به بطور مرتب در حا

 داليل زير مطلوب نيست:

ها صرف نظر از وضعيت محلي توپولوژي شبكه با همه گره.1

و يكسان اقدام به بازپخش كردن پيغام مي كنند. يك مقدار ثابت

ها باالست با هايي از شبكه كه چگالي گرهدر نتيجه در قسمت

موافزونگي پيغام و در قسمتهاي تكراري هايي اجه خواهيم شد

و چگالي گره ها پايين است نمي توانيم كه شبكه تنك است

اي پوشش مناسبي بدهيم. بنابراين بايد مقدار احتمال را به گونه

به چگالي محلي شبكه وابسته كنيم. ما در الگوريتم پيشنهادي 

ها كه همان تعداد همسايگان خود مقدار احتمال را به درجه گره 

ايم. در واقع مقدار احتمال تعيين مرتبه اول است وابسته كرده

شده رابطه معكوس با تعداد همسايگان مرتبه اول دارد 

)� � هاي همسايه بيشتر باشد، ). زيرا هرچه تعداد گره���

آناحتمال اين ها هم پيغام را بازپخش كنند بيشتر است، كه

به بازپخش كردن بنابراين گره تصميم گيرنده با احتمال كمتري 

 كند.پيغام اقدام مي

هاي تكراري دريافت شده جزء اطالعاتي است كه . تعداد پيغام2

ها بدون گره ECSاز شبكه در اختيار داريم، ولي در الگوريتم 

كه از اين اطالعات براي تنظيم مقدار احتمال بازپخشي اين

ما در اند. استفاده كنند، مقدار احتمال را ثابت در نظر گرفته

ايم كه مقدار احتمال را در هر مرحله با الگوريتم خود سعي كرده

و نيز مقدار حد آستانه توجه به تعداد پيغام هاي تكراري دريافتي

 تغيير دهيم.)C(شمارشگر 

 روش پيشنهادي-4

ايده اصلي روش پيشنهادي اين است كه هر گره پس از دريافت

يا يك پيغام جديد با يك احتمال بازپخشي را و انجام دهد

هاي ديگر بماند. بعد از هر منتظر دريافت اين پيغام از گره

مرحله زماني، بر مبناي مشاهدات خود مشابه روش مبتني بر 

و بيشتر از شمارش اگر تعداد پيغام Cهاي دريافت شده برابر

باشد، از بازپخشي منصرف شده در غير اينصورت با محاسبه

ب مياحتمال جديد تصميم به و يا تا مرحله زماني ازپخشي گيرد

ماند. اين عمل آنقدر تكرار خواهد شد كه يا گره بعد منتظر مي

و يا با دريافت برابر يا بيشتر از  Cاين پيغام را بازپخش كند

 پيغام از بازپخش كردن منصرف شود.
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را مشابه die outبنابراين روش پيشنهادي به هيچ وجه مشكل

برروش و اگر ميزان احتمال بازپخشي هاي مبتني احتمال ندارد

در هر مرحله بطور مناسب تنظيم شود، عالوه بر اينكه تأخير 

تواند كاهش پيدا كند، تعداد پيغام هاي بازپخش شده ارسال مي

ها پيغام را با مقدار نيز كنترل خواهد شد. در مرحله اول، گره

�احتمال  � �
حبازپخش مي� الت اين است كنند. زيرا بهترين

ها بدون هيچ معطلي پيغام را بازپخش گره�� كه بطور متوسط 

ها پيغام را با مقدار احتمال كنند. بنابراين در مرحله اول گره

� � �
�كند. در نتيجه بطور متوسط بازپخش مي�

گره بدون�

 كنند. منتظر ماندن پيغام را ارسال مي

هايي كه گره)،2(شكل��� بعد از به پايان رسيدن مدت زمان

ميموفق به ارسال پيغام نشده كنند اند به مشاهدات خود رجوع

هاي تكراري را كه در طي اين مدت زمان دريافتو تعداد پيغام

ميكرده باشد، آنگاه مقدار تابع C>��). اگر��شمارند(اند

�احتمال را بصورت  � ����
و���� پيغام را دوباره محاسبه كرده

باشد، C<��كند. اگر با اين مقدار احتمال جديد بازپخش مي

p=0 مي  باشد. كه به معني منصرف شدن از بازپخشي

 هاي مختلف.: تغيير مقدار احتمال بازپخشي در زمان2شكل

توان رابطه كلي زير را براي محاسبه احتمال معرفي بنابراين مي

 نمود:

� � �
����
����

����� � �
� ������ � �

� (1) 

ام�هاي تكراري دريافت شده تا مرحله زماني تعداد پيغام��كه

و�است،  تعداد همسايگان مرتبه اول�حد آستانه شمارشگر

 است. 

ه نحوه عملكرد اين الگوريتم با توجه به تابع احتمال پيشنهاد شد

كند در كمترين زمان ممكنمي اي است كه سعيبه گونه

و پوشش كامل در شبكه  بيشترين ميزان بازپخشي را انجام دهد

ايجاد كند. به همين علت هم هست كه ميزان تأخير الگوريتم را 

در3در شكلAدهد. گره به طرز قابل توجهي كاهش مي ،

هر9ه كه اي قرار گرفتمنطقه همسايه مرتبه اول دارد. با دريافت

كاهشAپيغام تكراري مساحت پوشش اضافي مورد انتظار گره 

در دورترينBيابد. در بدترين حالت، اگر گره فرستنده مي

�قرار گرفته باشد،Aفاصله ممكن از 
Aاز محدوده ارسال گره�

مانند مرحله قبلAدهد. لذا لزومي ندارد كه گره را پوشش مي

با مقدار احتمال باال بازپخش كند. بلكه با دخالت دادن 

- مشاهدات خود در اين بازه زماني ميزان احتمال را كاهش مي

از3دهد. اگر Aگره پيغام را بازپش كنند محدوده ارسال9گره

- ديگر پيغام را بازپخش نميAشود. لذا كامالً پوشش داده مي

 كند.

گره9آساي كالسيك در شرايط مشابه، هر سيلدر الگوريتم

و نيز گره  كنند. بنابراين در يك پيغام را بازپخش ميAهمسايه

پيغام را تقريباً بصورت همزمان10محدوده ارسال كوچك 

كند. الگوريتم مبتني بر شمارش، در اين شرايط تقريباً ارسال مي

تفاوت كه به كند با اين مانند الگوريتم پيشنهادي ما عمل مي

ازاي كاهش سربار پيغام تأخير بااليي را به الگوريتم تحميل 

 كند. مي

هاي بازپخشي توسط الگوريتم : مثالي از كاهش تعداد پيغام3شكل

Effective-CB.

 ):C( مقدار حد آستانه شمارشگر-١-�

اي انتخاب شده است كه هم مقدار حد آستانه شمارشگر به گونه

ميافزونگي پيغام را  و هم پوشش شبكه كافي ايجاد كاهش دهد

[ كند.مي سازيهايي كه انجام داديم به اين ] طي شبيه20ما در

و چگال اگر چه در شبكه C=2نتيجه رسيديم كه  هاي متوسط

دهد ولي نمي افزونگي پيغام را بطور قابل توجهي كاهش مي

چه C>4تواند پوشش شبكه كافي ايجاد كند. مقادير  نيز اگر

آنپوشش مناسبي دارند ولي تعداد پيغام ها هاي بازپخش شده

آسا رفتاري شبيه الگوريتم سيل C>6اي كه باالست. به گونه

مقادير C=4و C=3دارد. با توجه به نتايج بدست آمده مقادير 

 مناسبي هستند. 

جا به ذهن برسد اين است كه اگر سوالي كه ممكن است در اين

آن موقعيتي �پيش آيد كه در � شود الگوريتم چگونه عمل �
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ميمي �افتد كه كند؟ پاسخ اين است كه اين مورد زماني اتفاق
عدد كوچكي باشد. بنابراين اين شرايط در نواحي تنك شبكه كه

آنتعداد گره و فاصله بين ميها كم است آيد ها زياد است پيش

باو الگوريتم براي اطمينان از حفظ پوشش  �كامل شبكه � � 

 كند.پيغام را بازپخش مي

 مقدار حد آستانه مدت زمان انتظار:-٢-�

، از بازه)��(مدت زمان انتظار در الگوريتم مبتني بر شمارش،

مي ����تا� و تصادفي انتخاب شود. بصورت يكپارچه

ماكزيمم تأخير ممكن در بازپخشي است كه بهتر است ����

هاي با به چگالي شبكه وابسته كنيم. زيرا در شبكهرا مقدار آن

و گره ها به چگالي باال تعداد همسايگان مرتبه اول زياد است

يكديگر نزديكترند. بنابراين مقدار شمارشگر زودتر به حد 

را ����رسد. لذا بهتر است كه مقدار آستانه خود مي

آكوچكتر انتخاب كنيم. ولي در شبكه كهنهاي تنك، از جايي

و فاصله گره ها از هم زياد تعداد همسايگان مرتبه اول كم است

است بايد مدت زمان بيشتري را منتظر بمانيم تا بتوانيم 

هاي بازپخشي كسب تري راجع به تعداد پيغاماطالعات دقيق

و پيغام را با دقت بيشتري بازپخش كرده ويا از بازپخشي  كرده

 آن منصرف شويم.

ر-�  وش پيشنهاديارزيابي

ميهاي سيلكارايي الگوريتم توان آسا را با معيارهاي مختلفي

هاي بازپخش شده ترين معيارها، تعداد پيغامسنجيد. يكي از مهم

هاي است. ما در اين مقاله، مكمل اين معيار يعني تعداد پيغام

ايم. ) را استفاده كردهSaved ReBroadcastصرفه جويي شده(

ايم، پوشش كه استفاده كرده معيار مهم ديگري

- ) است كه برابر است با نسبت تعداد گرهREachabilityشبكه(

هاي موجود اند به تعداد كل گرههايي كه پيغام را دريافت كرده

در شبكه. سومين معياري كه براي ما اهميت دارد اين است كه 

كشد كه هر الگوريتم يك پيغام همه چه مدت زمان طول مي

در پخشي را به كل شبكه ارسال كند. بنابراين، معيارهاي كارايي

 نظر گرفته شده عبارتند از:

 ):SavedReBroadcast(جويي شدههاي صرفهپيغام•

�����برابر
هايي است كه پيغام را تعداد گرهrاست كه�

و دريافت مي هايي است كه پيغام را واقعاً تعداد گرهtكنند

 كنند.بازپخش مي

هايي كه پيغام تعداد گره ):REachability(پوشش شبكه•

هايي كه توسط گره اند، تقسيم بر كل گره را دريافت كرده

 يا غيرمستقيم در دسترس هستند. مستقيممبدأ، به طور 

مدت زمان سپري ):Average Latency(متوسط تأخير•

اي پخشي آغاز شده تا لحظهاي كه ارسال همهشده از لحظه

ب آخرينكه   ازپخشي را تمام كند.گره عمل

ساز شبكة ما ارزيابي روش پيشنهادي خود را با استفاده از شبيه

Glomosim ]21سازي ايم. پارامترهاي ثابت شبيه] انجام داده

يك1در جدول  و سعي شده است با مشخصات آمده است

 هاي موردي سيار مطابقت داشته باشد. گرة واقعي شبكه

 سازي: پارامترهاي شبيه1جدول

ValueParameter 

250mTransmission range

50Number of nodes

2Mbps Bandwidth 

CBRTraffic Type
10 pkts per 

secondPacket rate 

Random 
waypointMobility model 

IEEE 802.11MAC Protocol
120sSimulation time
10Trails

هاي شبكه اندازه شبكه در طول شبيه با ثابت بودن تعداد گره

شده متغير در نظر گرفته 1300*1300تا 600*600سازي از 

ها نيز در اين سناريوها متفاوت خواهد است. لذا چگالي گره

 بود:

 : مشخصات سناريوها.2جدول

ميانگين تعداد

 همسايگان
 شماره سناريو اندازه شبكه

26600x600Scenario1
19700x700Scenario2
14800x800Scenario3
11900x900Scenario4
91000x1000Scenario5
81100x1100Scenario6
71200x1200Scenario7
51300x1300Scenario8
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روش پيشنهادي با سه الگوريتم مبتني بر شمارش، الگوريتم

ECS و الگوريتمDAPF نمودار4مقايسه شده است. . شكل ،

ميتأخير متوسط الگوريتم دهد. هاي مورد مقايسه را نشان

همانطور كه از نمودارها پيداست الگوريتم پيشنهادي ميزان 

اي گونهمتوسط تأخير را بطور قابل توجهي كاهش داده است به

كه اين الگوريتم تقريباً تأخيري معادل تأخير الگوريتم كالسيك 

نيم بگوييم كه الگوريتم تواسيل آسا دارد. به عبارت بهتر مي

Effective-CB را مشكل تأخير الگوريتم مبتني بر شمارش

 برطرف كرده است.

هاي با چگالي زياد، ها در شبكه: متوسط تأخير الگوريتم4شكل

 متوسط وكم.

مي5نتايج شبيه سازي ما در شكل دهد كه الگوريتم نشان

مبتني بر پيشنهادي ما ضمن كاهش ميزان تأخير الگوريتم 

اي را كه الگوريتم مبتني بر شمارش نرخ باالي پوشش شبكه

هاي مورد مقايسه كند حفظ نمايد. الگوريتمشمارش ايجاد مي

ECS وDAPF هاي با پوشش شبكه مناسبي بويژه در شبكه

و البته اين مشكل يكي از نقاط ضعف  چگالي پايين ندارند

ميجدي آن  رود.ها به شمار

هاي با چگالي كم، ها در شبكهنمودار پوشش شبكة الگوريتم:5 شكل

و زياد.  متوسط

معيار سومي كه ما به كمك آن عملكرد الگوريتم خود را ارزيابي

هاست. شده توسط الگوريتمجويي هاي صرفهايم تعداد پيغامكرده

و ECSهاي دهند الگوريتمهمانطور كه نمودارها نشان مي

DAPF هاي بيشتري را نسبت به الگوريتم ما صرفهتعداد پيغام -

اند. ولي بايد توجه داشته باشيم كه اين موفقيت با جويي كرده

و نيز افزايش تأخير  هزينه از دست دادن پوشش شبكه كامل

الگوريتم به دست آمده است. بنابراين اگر نتايج اين سه معيار 

تم پيشنهادي ما گيريم كه الگوريارزيابي را در نظر بگيريم نتيجه مي

 عملكرد بهتري نسبت به سه الگوريتم مورد مقايسه دارد.

جويي شده در هاي بازپخشي صرفهنمودار درصد پيغام:6 شكل

و كم.شبكه  هاي با چگالي زياد، متوسط

بر-5-1 تأثير مقادير متفاوت حد آستانه مدت زمان انتظار

 عملكرد الگوريتم:

خواهيم داد كه با تغيير مدت زمان در اين بخش از مقاله نشان

ميانتظار گره كند. ما مقدار ها عملكرد الگوريتم چگونه تغيير

تا12آستانه مدت زمان انتظار را از  ميلي ثانيه 160ميلي ثانيه

و رفتار الگوريتم تأثير اين7را مطالعه كرديم. شكل تغيير داديم

مين تغييرات را بر ميزان پوشش شبكه الگوريتم دهد. شان

دهند اين تغييرات بر ميزان همانگونه كه نمودارها نشان مي

 ”d“9تا7هاي تأثير است. در شكلبي پوشش شبكه الگوريتم

 دهنده مقدار متوسط چگالي شبكه است.نشان

مي8شكل كند كه هر چه مقدار حد آستانه را بزرگتر در بيان

غام بيشتري دارد. تعداد نظر بگيريم، الگوريتم تمايل به ذخيره پي

����هاي بازپخش شده در پيغام � به ������ نسبت

���� � مي20-15حدود ����� دهد. نتايج % كاهش نشان

و متوسط به دست نشان داده شده در شبكه هاي با چگالي باال

ميها در شبكهسازيآمده است. نتايج شبيه دهد هاي تنك نشان

و قابل توجيهي بر رفتار ����كه تغييرات مقادير  تأثير قطعي

 الگوريتم ندارد. 
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 تأثير تغييرات مدت زمان انتظار بر پوشش شبكه.:7شكل

 هاي بازپخشي.تأثير تغييرات مدت زمان انتظار بر تعداد پيغام:8شكل

در نهايت، تأثير اين تغييرات را بر مقدار متوسط تأخير الگوريتم

مي9بررسي كرديم. همانطور كه شكل  دهد در تمام نشان

سناريوها با اقزايش مقدار حد آستانه متوسط تĤخير نيز افزايش 

ميمي دهد كه تأثير افزايش مقدار يابد. مقايسه نمودارها نشان

بآستانه بر روي الگوريتم از C=3ا هاي است. C=4بيشتر

با)d=9و d=26(همچنين، در سناريوهاي با چگالي باال 

دهد. افزايش مقدار آستانه، الگوريتم كارايي خود را از دست مي

و ها با توجه به نزديكي گرهزيرا در اين شبكه ها به يكديگر

ها الگوريتم به طور طبيعي تمايل دارد كه عمل تعداد زياد آن

و لذا انتخاب مقادير  بازپخشي را در زمان كمي انجام دهد

كند نه تنها كمكي به كمتر كردن ميزان تأخير نمي Tmaxبزرگ 

 بلكه نتيجه عكس نيز دارد.

توان نتيجه گرفت كه بايدمي9و8با مقايسه نمودارهاي شكل

و تعداد پيغامميان معيارهاي متوسط تأ هاي بازپخشي يكي خير

هاي كاربردي بي درنگ كه متوسط تأخير را برگزينيم. در برنامه

را كوچك در نظر گرفته Tmaxاهميت زيادي دارد، بايد مقدار 

هاي بازپخشي باال را ناديده بگيريم. اما اگر كمتر تعداد پيغام

را Tmaxر ها براي ما اهميت دارد بايد مقدابازپخش كردن پيغام

 بزرگ انتخاب كنيم تا در نهايت به نتيجه مطلوب خود برسيم.

 تأثير تغييرات مدت زمان انتظار بر متوسط تأخير.:9شكل

و كارهاي آيندهنت-"  يجه گيري

- در اين مقاله، يك روش جديد براي بهبود عملكرد الگوريتم سيل

آسا پيشنهاد شده است. اساس كار اين روش بازپخش كردن

و بر مبناي مشاهدات محلي است. به پيغام ها بصورت احتمالي

و مناسب پيغام ها، يك تابع احتمال منظور بازپخش آگاهانه

هاي دريافتي را بر مبناي آن ها پيغامتعريف شده است كه گره

كنند. تابع احتمال پيشنهاد شده يك تابع احتمال بازپخش مي

از چگالي محلي شبكه تطبيقي است كه مقدار آن را با آگاهي 

و تصميم گره (تعداد(تعداد همسايگان مرتبه اول) هاي اطراف

هاي تكراري دريافت شده) با گذشت زمان بصورت متناوب پيغام

و با شرايط شبكه وفق مي دهد. روش پيشنهادي به تغيير داده

ميكمك شبيه دهد كه سازي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان

كاهش قابل توجه تأخير الگوريتم، پوشش شبكه اين روش ضمن 

و سربار پيغام قابل قبولي دارد. همچنين، كاملي را ايجاد مي كند

تأثير مقادير متفاوت حد آستانه مدت زمان انتظار بر كارايي 

الگوريتم را بررسي كرديم. اين تغييرات بر پوشش شبكه تأثيري 

ار متوسط تأخير نداشته اما با افزايش مقدار حد آستانه انتظ

و نيز تعداد پيغام  هاي بازپخش نشده افزايش يافت.الگوريتم

يكي از نقاط قوت الگوريتم پيشنهادي اين است كه نسبت به

(تقريباً برابر با تأخير روش هاي مشابه تأخير بسيار كمي

هاي با چگالي متوسط آسا) دارد. به ويژه در شبكهالگوريتم سيل

و پايين كه سه الگوريتم ديگر تأخير بااليي دارند، الگوريتم 

Effective-CB مي - عملكرد بسيار رضايتبخشي دارد. بنابراين

هايي شود. هاي پيشين در چنين شبكهتواند جايگزين روش

ها بايد مخصوصاً در كاربردهاي بالدرنگ كه تأخير تحويل بسته

ب  هاي مشابه ارجحيت دارد.ر روشكم باشد، اين روش

كنيم كه رابطه تأثير مقدار حد در كارهاي آتي خود سعي مي

آستانه مدت زمان انتظار را كه در اين مقاله بررسي كرديم، 

بصورت تابع رياضي بيان كنيم. همچنين با دخالت دادن فاصله 
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و گيرنده در اين رابطه بر دقت آن ميان گره هاي فرستنده

ميسازيشبيهبيفزاييم.  دهد كه دخيل كردن هاي اوليه نشان

 شود.فاكتور فاصله باعث بهبود كارايي الگوريتم مي
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