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سريع  انتقال درست و مسيريابي كارا در شبكه تأثير مهمي در :چكيده
جمله ايجاد تأخير كم و   شبكه ازيور هاي الكترونيكي و باالبردن بهره داده

هاي مسيريابي جديدي بر اساس مفاهيم  در دهه اخير الگوريتم. گذردهي باال دارد
 است AntNet ها، وريتميكي از اين الگ. اند هاي چندعامله، پيشنهاد شده سيستم

كه در مقايسه با روشهاي قبلي داراي كارايي بهتري در واكنش نسبت به تغييرات 
هايي مانند همگرايي  ضعف  نقطهي نيز داراAntNet الگوريتم اما. باشد شبكه مي

در اين مقاله سعي شده است اين مشكل تا حدي رفع . نسبي ديرهنگام است
 افزايش همكاري بين ي مورچه كمكي برايپيشنهاد ما افزودن نوع. شود
هاست تا زمان رسيدن به همگرايي در شبكه و واكنش نسبت به تغييرات  گره

اين روش تعميمي از روش پيشنهادي قبلي است كه . تر گرددشبكه سريع
به منظور ارزيابي كارايي، . شوند هاي كمكي در نودهاي مياني نيز ايجاد مي مورچه

هاي  هاي متعددي در شبكه سازي شده و آزمايش  پياده2NS الگوريتم در محيط
NSFNet و NTTNetها،  شتحليل آماري نتايج اين آزماي.  انجام گرديده است
دهد استفاده از روش جديد رسيدن به همگرايي را در اكثر مواقع  نشان مي

% 6و تغييرات تأخير تا % 5ها، تأخير تا  در اين آزمايش. تر ساخته است سريع
ها،  اين در حالي است كه حتي با كاهش آهنگ توليد عامل.  كرده استيداكاهش پ

  .تري نسبت به الگوريتم اصلي داردالگوريتم جديد با سربار كمتر نيز، كارايي به
  

  .هاي متحرك، مسيريابي شبكه ، عاملAntNet :كليد واژه

 قدمهم - 1
ها و اطالعات از مبدأ به مقصد  منظور ازمسيريابي در شبكه، انتقال داده

اين امر تأثير بسيار زيادي در كارايي شبكه از جمله ايجاد تأخير . است
هاي مسيريابي فعلي بر اساس  ريتماكثر الگو. كمتر و گذردهي باال دارد

اند كه براي رسيدن به همگرايي نياز به  ترين مسير بنا شده يافتن كوتاه
 1هاي بردار فاصله  از جمله الگوريتم،هاي مسيريابي دارند جايي جدول هجاب

  .]2[ 4OSPF  مثل3هاي حالت پيوند و همچنين الگوريتم ]2RIP ]1مانند 
ها و تغيير سريع تكنولوژي، نياز به  ون شبكهاما با توجه به رشد روزافز

بودن  شود كه با وجود قابل قبول ها احساس مي نسل جديدي از الگوريتم
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1. Distance Vector 
2. Routing Information Protocol 
3. Link State 
4. Open Shortest Path First 

 از نظر كارايي از جمله همگرايي سريع، همگرايي به مسير بهينه و
بودن نسبت به خطاها و تغييرات شبكه، جوابگوي نيازهاي جديد هم  مقاوم
ن نيازها در دهه اخير نسل جديدي از گويي به اي در پاسخ. باشند

هاي چندعامله معرفي  هاي مسيريابي، بر اساس مفاهيم سيستم الگوريتم
فاصله - الگوريتم بردار. م2001در سال  Mayesو Amin . اند شده

هاي  الگوريتم]. 3[ هاي چندعامله پيشنهاد كردند جديدي بر پايه سيستم
رساني  عات الزم براي به روزجايي اطال هفاصله مرسوم، با جاب-بردار
حجم اين سربار تابعي از . كنند ها، سربار زيادي به شبكه تحميل مي جدول

گرايي است   روش عامل،5ADVR در مقابل. هاي شبكه است تعداد گره
  .ها در شبكه است كه حجم سربار در آن تابعي از تعداد عامل

 ،هاي كامپيوتري كهگرا در كاربرد مسيريابي شب هاي عامل اكثر الگوريتم
. اند ها الهام گرفته بودن اطالعات محيطي از زندگي مورچه به دليل توزيع

ها در طبيعت اين توانايي را دارند كه به كمك مواد شيميايي كه از  مورچه
ترين مسير بين منبع غذايي و النه  گذارند كوتاه خود در محيط به جا مي

ترين مسير تنها با استفاده از  يافتن كوتاه.  كننديگذار خود را عالمت
شاندرورد . هاي كامپيوتري بسيار مفيد است اطالعات محلي، براي شبكه

ارائه كرد .  م1997الگوريتم مسيريابي جديدي بر پايه اين روش در سال 
 اين در. هايي شبيه به مورچه استفاده كرد او در روش خود از عامل]. 4[

 يك مورچه به سمت مقصد ،ني مشخصهاي زما  در بازه الگوريتم هر گره
 برسد، گره بعدي خود iهرگاه مورچه به گره . فرستد  ميdتصادفي 

( )jرا به كمك جدول مسيريابي گره  iدست آورده و پس از تغيير  ه، ب
براي تغيير جدول مسيريابي، .  خواهد رفتj، به iل مسيريابي گره جدو

افزايش  dعنوان گره بعدي براي مقصد  به jكافيست احتمال انتخاب 
 Dorigo و Caro. كاهش يابد iهاي  يابد و احتمال انتخاب ساير همسايه

 را بر اساس روش مسيريابي AntNetالگوريتم . م 1997نيز در سال 
در اين الگوريتم دو نوع عامل به نام مورچه . ها پيشنهاد كردند مورچه

هاي  مشابه الگوريتم شاندرورد در بازه.  پسرو وجود داردورچهپيشرو و م
خص، هر گره مورچه پيشرويي به سمت مقصدي مشخص روانه زماني مش

ولي بر خالف الگوريتم قبلي اين مورچه فقط وظيفه دارد به سمت . كند مي
. دست آورد مقصد مورد نظر پيش رفته و اطالعاتي در مورد مسير به

رسد مورچه ديگري به نام مورچه پسرو   كه ميقصدمورچه پيشرو به م
مورچه . رود  انتقال اطالعات خود به او، از بين ميكند و پس از  ايجاد مي

پسرو از همان مسيري كه مورچه پيشرو طي كرده است به عقب 
 دهد  رسد جدول مسيريابي آن را تغيير مي  گردد و به هر گره كه مي برمي

 روز  در مورد كل مسير، جدول نودها را بهالعمورچه پسرو با اط (]6[ و ]5[
  ).كند مي ها اعمال تري روي جدول اين تغييرات مناسبكند، بنابر رساني مي

 انجام شده AntNetهاي فوق، تحقيقات متعددي روي  از بين الگوريتم

 
5. Agent-based Distance Vector Routing 

 يها  گرهيهاي مسيرياب هاي به روزرسان جدول معرفي مورچه
 AntNetدر الگوريتم مسيريابي  مجاور

   زاده  محمود نقيب وآزاده سلطاني، محمدرضا اكبرزاده توتونچي
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.  را توسعه دادندAntNet الگوريتم Sosa و Baranعنوان مثال  به. است
 افزودند از جمله مقداردهي اوليه و AntNetآنها مفاهيم متعددي به 

هاي  رساني هوشمندانه جدول روز  سيريابي، بههاي م هوشمندانه جدول
مسيريابي پس از خطادارشدن منابع شبكه، افزودن عامل نويز و كنترل 

 El-Sharkawi و Kassabalidis همچنين.  ]7[ها در شبكه  تعداد مورچه
توان از مفهوم   هاي بزرگتر مي نشان دادند براي مسيريابي مناسب در شبكه

 نيز با Marwaha]. 8[ استفاده كرد AntNet هاي خودگردان در سيستم
 نحوه ،باشد  ميAntNet و 1AODV ارائه الگوريتمي كه تركيبي از

]. 9[ هاي متحرك نشان داده است  را در شبكهAntNetاستفاده از 
Subing و Zemin مفهوم تضمين كيفيت سرويس را نيز به AntNet 
  ].10[ اند افزوده
، زمان رسيدن به AntNet در الگوريتم شود تا اين تحقيق تالش مي در

ها  پيشنهاد ما افزودن نوع جديدي از عامل. همگرايي كاهش داده شود
 به يها  مجاور كه از اين پس مورچهيها رسان گره هاي به روز مورچه(

 و بدين وسيله افزايش AntNetبه الگوريتم ) رسان ناميده خواهند شد روز
 همچنان ،الگوريتم پيشنهادي. ]12[  و]11[باشد  ها مي ه همكاري بين گر
 سراغ داريم AntNetبودن توزيع اطالعات شبكه كه در  از مزيت محلي

 ولي با افزودن همكاري موجب تسريع همگرايي و بنابراين ،برد بهره مي
  .شود ها مي كاهش آهنگ تأخير در رساندن داده

طالعات كلي هاي مسيريابي قبلي، براي همگرايي نياز به ا در الگوريتم
جايي  هجاب. رسند  ها به هر مسيرياب مي كه از طريق همسايه باشد شبكه مي

ها  از طرفي مسيرياب. كند اين اطالعات سربار زيادي به شبكه وارد مي
شود مقاومت كمتري  هايشان هستند كه باعث مي  وابسته به همسايهكامالً

 AntNetي در مدل از طرف. نسبت به خطاها و تغييرات شبكه داشته باشند
ها براي يافتن مسيرهاي  ه  بنابراين گر،كند  محلي عمل ميهر گره كامالً

.  برسند2هاي زيادي را به شبكه بفرستند تا به همگرايي بهينه بايد مورچه
با . كنند   مستقل از هم عمل ميدو مسيرياب كه همسايه هم هستند كامالً

ز انتشار مسيرهاي نادرست وجود اينكه اين استقالل به علت جلوگيري ا
ها نتوانند  شود مسيرياب  گردد، اما باعث مي   تلقي ميAntNetيك مزيت 

هاي خود استفاده كنند و در نتيجه رسيدن به  از تجربيات همسايه
  .افتد  همگرايي به تأخير مي

AntNetكه  طوري به. باشد  بهبوديافته، تلفيقي از اين دو مدل مي
. تر كند  هر دو استفاده كرده و معايب را كمرنگكند از مزاياي سعي مي

هاي پيشرو  شود كه عالوه بر مورچه براي رسيدن به اين مقصود فرض مي
مورچه پسرو به هر گره . رسان هم داريم روز يك نوع مورچه به و پسرو،
هاي  مورچه) در صورتي كه مسير پيداشده مسير خوبي باشد(رسد  كه مي
فرستد تا  ها مي رده و هر كدام را به يكي از همسايهرسان را ايجاد ك به روز

روش فوق تعميمي است از روش . آنها را در مورد اين مسير جديد آگاه كند
هاي  رسان در گره روز هاي به كه در آن مورچه] 12[پيشنهادي قبلي 
رسد جدول  رسان وقتي به مقصد مي روز مورچه به. شدند مياني ايجاد نمي
 نحوه به روز). شوند منتشر نمي(شود   مي كرده و نابود آن گره را اصالح

يد، با افزودن اين نوع مورچه جد.  شبيه الگوريتم اصلي استرساني كامالً
هايشان استفاده  توانند از اطالعات و تجربيات همسايه هاي همسايه مي ه گر

 .كنند گيري مي تري تصميم در نتيجه با اطالعات دقيق. كنند
  

 
1. Ad-hoc on Demand Distance Vector Routing 
2. Convergence 

 به معرفي AntNet پس از بررسي و مرور كلي الگوريتم در اين مقاله
سازي  روش پيشنهادي خود پرداخته و سپس نتايجي را كه به كمك شبيه

  .دهيم ايم نشان مي دست آورده ه ب2NSدر محيط 

 ANTNET الگوريتم - 2
. باشد ها در طبيعت مي گرفته از زندگي مورچه اين الگوريتم الهام

ها اين توانايي را دارند كه به كمك مواد  دانيم مورچه طور كه مي همان
گذارند با يكديگر ارتباط برقرار  خود به جاي مي  كه در محيط از3شيميايي

مانند يافتن . (كرده و كارهاي مشكلي را با همكاري هم انجام دهند
  ).ترين مسير بين منبع غذايي تا النه كوتاه

AntNetها را  اي كار مورچه گونه  به،4هاي متحرك  با استفاده از عامل
ماده شيميايي فرومون در اينجا همان احتماالت  .كند سازي مي شبيه

اي از مسيري عبور  هرگاه مورچه. هاي مسيريابي است موجود در جدول
هاي مشخص، احتمال رفتن از آن مسير افزايش  كند به كمك فرمول

  :در اين مدل دو نوع عامل وجود دارد. خواهد يافت
5شروهاي پي مورچه

اين نوع عامل وظيفه دارد كه در شبكه جستجو  : 
شده و  ي طيهاي موجود در مسيرها ه شناسه گر(كرده و اطالعات الزم 

رسد عامل  وقتي به مقصد خود مي. آوري كند را جمع) زمان رسيدن به آنها
  .رود نوع دوم را ايجاد كرده و خودش از بين مي

6هاي پسرو مورچه
هاي  ان مسيري كه مورچهها از هم اين مورچه:  

آنها در هنگام بازگشت، به هر . گردند اند به عقب برمي پيشرو طي كرده
  .كنند شان را اصالح مي رسند جدول مسيريابي گره كه مي

ها قابل  باشد كه توسط عامل  داراي دو ساختار داده مي،kهر گره 
 تعداد kN هاي شبكه است و ه  تعداد كل گرN.(رساني هستند روز به

  .)باشد  ميkهاي گره  همسايه
ين در ا .باشد  ستون ميkN سطر و N داراي kPجدول مسيريابي 

)جدول براي هر زوج گره  , )d n احتمال ،dnp شود كه  نگهداري مي
 dعنوان گره بعدي براي مقصد  به nبودن انتخاب گره  احتمال خوب

  باشد مجموع احتماالت هر سطر يك مي. باشد مي
, [ ... ] , [ ... ]dn k

n Nk

p d N n N
∈

= ∈ ∈∑ 1 1 1  )1(  

)]ماتريس  , , )] , ...k j j best j
T j Nµ σ= =M 2   به ازاي هرk، گره 1

j ( ... )j N= ، jµ .كند  اطالعات آماري فوق را نگهداري مي1
jσ ميانگين و best، واريانس و 2 j

Tترين زماني است كه تاكنون   كوتاه
 7اي ها حافظه اين داده. اند  صرف كردهjبه  kها براي رسيدن از  عامل

  .است از آنچه اين مسيرياب تاكنون از كل شبكه ديده است
  AntNetوريتم  مراحل مختلف الگ1- 2

هاي زماني منظم يك مورچه پيشرو از هر گره شبكه به  در دوره  •
هزينه به آن  آيد تا يك مسير كم سمت مقصدي مشخص به حركت در مي

مقصدها بنا . مقصد را كشف كند و حالت ترافيك شبكه را نيز بازرسي كند
آيد،  دست مي ه ب2بر بار ترافيكي محلي با احتمالي كه بر اساس 

  شوند مي خصمش
 

3. Pheromone 
4. Mobile 
5. Forward Ant 
6. Backward Ant 
7. Memory 
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sdfكه از ) تعداد بيت يا تعداد بسته(ايست   حجم دادهs  بهd رفته 
به  s احتمال فرستادن مورچه پيشرو از گره dprobability  واست
  .باشد مي d مقصد
شده و زمان  هاي مالقات مورچه پيشرو در هنگام حركت شناسه گره  •
 1ها را در يك پشته شده از ابتداي حركت تا مالقات اين گره صرف
  .كند مي ذخيره
هر عامل براي يافتن گره بعدي از اطالعاتي كه در جدول   •

 گره جاري ذخيره شده است و همچنين طول صف در پيوندهاي مسيريابي
، مورچه پيشرو گره بعدي را از بين kدر هر گره . كند مختلف استفاده مي

كه تمام  اند و در صورتي حال مالقات نشده هب هايي كه تا همسايه
ام kهاي گره   همسايهkNها مالقات شده باشند از بين تمام  همسايه

 به عنوان گره بعدي انتخاب ′ndPهر همسايه با احتمال . كند انتخاب مي
 گردد محاسبه مي) 3( بر اساس ′ndP. گردد مي

( )
nd n

nd
k

P l
P

N
α

α
+′ =

+ −1 1  )3(  

nl) باشد كه   مي]0،1[اي بين  مقدار نرماليزه) ها  همسايه2پارامتر آمادگي
 nاش   به همسايهkهايي است كه از گره  ، طول صف بستهnq به

نيز  α. دهد  ا نشان مياين ارتباط ر) 4. (بستگي دارد فرستاده شده است،
/ عددي است /( )α< <0 2 0  كه ′ndPدر محاسبه  nlدادن به  براي وزن 5

 دست آمده است هبه صورت تجربي ب
n

n N

n
n

k

q
l

q ′
′=

= −

∑
1

1  )4(  

هاي موجود در حلقه را  رچه گرهاگر يك حلقه تشخيص داده شد، مو  •
 .كند از پشته خارج كرده و گره ديگري را براي حركت انتخاب مي

مورچه پيشرو وقتي به گره مقصد رسيد، عامل ديگري كه مورچه   •
هايش را به او منتقل  شود توليد كرده و تمام حافظه و داده پسرو ناميده مي

 به عهده يي مسيريابها اصالح جدول.(رود كند و خودش از بين مي يم
 .)باشد  پسرو مييها مورچه

در ( كند مورچه پسرو مسيري مشابه عامل مورچه پيشرو طي مي  •
  .)جهت عكس

 همچنان كه در ذيل توضيح ،مورچه پسرو هنگام ورود به هر گره  •
  .رساند داده شده است دو ساختار داده آن گره را به روز مي

 .رود  هم از بين مي مورچه پسرو أپس از رسيدن به مبد  •

  ها در هر گره روز درآوردن جدول  نحوه به2- 2
 Mجدول 

( )d d k d doµ µ η µ−>= + −  )5(  

(( ) )d d k d d doσ σ η µ σ−>= + − −2 2 2 2  )6(  

max

( )c c
W

η = <5 1  

 
1. Stack 
2. Availability Factor 

k do  رسيده d به گره kمدت زماني است كه مورچه پيشرو از گره  →
شده از  هايي است كه كمترين زمان طي حداكثر تعداد نمونه maxWاست و 

تر از صفر و   ضريب ثابتي است كه بزرگc. دست آمده است هبين آنها ب
 .باشد كمتر از يك مي

 k وارد گره f باشد و از همسايه d اگر مقصد :جدول مسيريابي
 آنگاه رديف آن ، باشندkهاي ديگر گره  ها همسايهnشده باشيم و 

افزايش و احتمال  fاحتمال  .كند مقصد خاص به صورت زير تغيير مي
  يابد بقيه كاهش مي

 ( )fd fd fdp  = p  + r - p1  )7(  

    , ,nd nd nd p   p  rp n N k n f= − ∈ ≠  )8(  

اين ( شود  درجه خوبي مسير است كه به صورت زير محاسبه ميr كه
  )دست آمده است هفرمول بر اساس تجربه ب

sup inf

sup inf inf

( ) ( )
( ) ( )

Best d
T  T T

r c c
T T T T T

−
= +

− + −1 2  )9(  

c/كه در اين فرمول  =1 0 c/ و 7 =2 0 3 ،T طول زماني است   
inf است، پيشرو به مقصد رسيده كه مورچه Best dT T=و  

sup ( )d d dT z wµ σ=  كه كمترين هايي است  تعداد نمونهdw كه +
 يكي dwبا هر نمونه جديد، . آيد دست مي هشده از بين آنها ب زمان طي
z  و3شود اضافه مي γ= −1 در  r. باشد  مي4 بازه اطمينانγ، و 1

  .باشد  مي]0،1[بازه 

 بهبوديافته ANTNET الگوريتم معرفي - 3
هاي پيشرو، پسرو  مورچه: در اين الگوريتم سه نوع مورچه وجود دارد

هاي  و مورچه)  دارندAntNetهاي الگوريتم  كه وظايفي مشابه به مورچه(
رساني را دارا  ها و اطالع رسان كه نقش ايجاد همكاري بين همسايه به روز
جدول .(است AntNetمشابه هاي اين الگوريتم نيز  ساختار داده. باشند مي

  .)kM و جدول kP مسيريابي
 يك مورچه پيشرو توليد sهاي زماني مشخص هرگره  در بازه -1

  ).شود مشخص مي) 1(مقصد بر اساس .(فرستد  ميdكرده و به مقصد 
، با d مسيري به مقصد AntNet مورچه پيشرو طبق الگوريتم -2

مورچه . رود ديدگاه جلوگيري از ايجاد حلقه، پيدا كرده و به مقصد مي
هاي موجود در مسير را در حافظه   شناسه و زمان رسيدن به گره،پيشرو

  .دارد خود نگه مي
اش را به مورچه پسرو  ن به مقصد حافظهمورچه پيشرو پس از رسيد -3

  .رود منتقل كرده و از بين مي
همان مسير كه مورچه پيشرو طي كرده است به  مورچه پسرو از -4

 AntNetشده در  ها را در آنها به روش ارائه گردد و جدول عقب باز مي
  .دهد  تغيير مي

  طي كرده باشد∆kdT را در d و kاگر مورچه پيشرو فاصله  -5
kd d kT t t∆ = ، تشخيص دهد اين مسير k و مورچه پسرو در گره −

kdخوب است، يعني Best d
T T∆  kشده جديد براي رفتن از  زمان صرف (>

رسان  هاي به روز مورچه) هاي قبلي كمتر باشد از مينيمم زمان ،dبه 
را در ) k زمان جاري در گره (kT و ∆kdT و kتوليد كرده و شناسه گره 

  .فرستد مي) هاk) inهاي گره  حافظه آنها قرار داده و آنها را به همسايه
 

3. W is incremented modulus |W|max 
4. Confidence Interval 
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  .NSFNet : 1شكل 

  
را  ∆kiT شود i وارد گره kرسان از گره   هرگاه مورچه به روز-6

  كند محاسبه مي
ki i kT T T∆ = −  )10(  

iT  زمان جاري در گرهi اگر فرض شود كه .باشد ميik kiT T∆ = ∆، 
را به صورت  kاز طريق گره  dبه  i براي رفتن از ∆idT توان زمان مي

  زير تخمين زد
id ik kdT T T∆ = ∆ + ∆  )11(  

idحال اگر Best d
T T∆  به iشده جديد براي رفتن از  زمان صرف( >

dهاي قبلي كمتر باشد ، از مينيمم زمان( ،i جدول مسيريابي خود را 
در اينجا . دهد  تغيير ميAntNet مانند الگوريتم اصلي dبراي مقصد 
بنابراين در .  خواهد بودkره بعدي،  و گ∆idTشده جديد،  زمان صرف

 kاحتمال انتخاب  (kdp، احتمال d ، براي مقصدiجدول مسيريابي 
افزايش يافته و احتمال انتخاب ) dعنوان گره بعدي براي رفتن به  به

) iهاي گره  ساير همسايه N , )in n k∈   ابدي كاهش مي ≠
( )kd kd kdp = p + r p−1  )12(  

 nd nd ndp p r p  = −  )13(  

,in N n k∈ ≠  

sup inf

sup inf inf

( ) ( )
( ) ( )

best

id id

T TT  
r c c

T T T T T
−

= +
∆ − + ∆ −1 2  )14(  

  .∆idT  است غير ازAntNet تمام پارامترها مانند الگوريتم )14(در 
 پيشرو در هر دو الگوريتم يكسان باشد، در يها اگر آهنگ توليد مورچه

رسان، از   به روزيها ها به كمك مورچه  بهبوديافته، گرهAntNetالگوريتم 
اند، در   به آنها نفرستادهيشوند كه خود، مورچه پيشروي  مطلع مييمسيرهاي

 هستند و ي اطالعات بيشتري داراينتيجه در مقايسه با الگوريتم اصل
 كه آهنگ يهمچنين در حالت.  برسنديرود زودتر به همگراي انتظار مي

 در ي بهبوديافته كمتر از الگوريتم اصلAntNet پيشرو در يها توليد مورچه
كردن يك  يرسان بدون ط روز به يها نظر گرفته شده باشد، چون مورچه

 با سربار فتتوان گ رسانند مي ها مي  در مورد آن به گرهيمسير، اطالعات
  . را حفظ كنندي قبليتوانند كاراي كمتر مي

 دارد اين است AntNetاز طرف ديگر يكي از مشكالتي كه الگوريتم 
هايي بسيار نزديك  كه ممكن است بعضي از مسيرهاي بهينه داراي احتمال

 از همان مسير ها طبق الگوريتم معموالً  شوند در اين حالت مورچه1ه ب
 در نتيجه مسيرهاي جديد بهتري كه ممكن است اخيراً. كنند عبور مي

. شوند اضافه شده باشند و يا در آينده اضافه شوند، بسيار دير كشف مي
هاي هوشمندي هستند كه در  رسان در حقيقت مورچه هاي به روز مورچه
ونه موارد بدون توجه به جدول احتماالت قبلي اطالعات مفيدي را اين گ
توانند بر اساس اين اطالعات و اطالعات  ها مي رسانند و گره ها مي به گره

  .گيري بهتري انجام دهند موجود در جدول خودشان تصميم

  
  .NTTNet : 2شكل 

  

 نتايج و ها آزمايش - 4
  شده استفاده توپولوژي 1- 4

در .  سناريوي مختلف را آزمايش كرديم4براي ارزيابي الگوريتم جديد 
 استفاده شده NTTNet و NSFNetها از توپولوژي  اين آزمايش

  ].13[ است
NSFNet :ساختار شبكه)1 شكل (اين شبكه ، NSF بوده 97 در سال 

تأخير .  پيوند دوطرفه21 گره و 14 است با WANاين شبكه يك . است
 Mb/s5/1 متغير بوده و پهناي باند آنها ms20  تاms4 پيوندها بين

اين شبكه به منظور مشاهده رفتار الگوريتم در يك شبكه با . باشد مي
  .گيرد توزيع متناسب مورد استفاده قرار مي

NTTNet :پيوند دوطرفه 68 گره و 55داراي  ،)2شكل  (ژياين توپولو 
. باشد مي ms1خير آنها أو ت Mb/s6پهناي باند پيوندها . باشد مي

NTTNetاي بزرگ است با توزيع نامتناسب، بنابراين محيط   شبكه
هاي  دادن سرعت همگرايي در الگوريتم آزمايش مناسبي براي نشان

  .باشد مختلف مي
  شده  روشهاي آماري استفاده2- 4

هاي   بر اساس انتخابAntNetكه مبناي كار الگوريتم  از آنجايي
بار  10آمده هر آزمايش  دست ت، براي اطمينان از نتايج به اس1تصادفي

عنوان نتيجه اصلي در نظر   اجرا به10اجرا شده و ميانگين نتايج حاصل از 
توان به اين  ها مي در نهايت با تحليل آماري اين داده .گرفته شده است

اله در اين مق. باشد يا خير نتيجه رسيد كه آيا تفاوت در عملكرد، معنادار مي
  . استفاده شده استT-Testاز آزمون آماري 

  كارايي ارزيابي براي شده استفاده اندازه شاخصهاي 3- 4
 به مقصد أكشد بسته از مبد مدت زماني كه طول مي: تأخير ابتدا به انتها

كه الگوريتم مسير بهينه را پيدا كند اين تأخير به  صورتي در. نهايي برسد
نگام ايجاد تغيير يا خطا در شبكه، همگرايي در ه. حداقل خود خواهد رسيد

بنابراين براي . سريع الگوريتم نقش مهمي در كاهش تأخير خواهد داشت
  .مقايسه سرعت همگرايي دو الگوريتم، شاخص تأخير مناسب خواهد بود

سرعت به همگرايي   اگر الگوريتم نتواند به:ها  رفتن بستهنيب آهنگ از
هاي  اين حلقه. مسيرها به وجود خواهد آمد در 2برسد امكان تشكيل حلقه
. هاي اطالعاتي خواهند شد رفتن بعضي از بسته ناخواسته باعث از بين

بنابراين براي مقايسه سرعت همگرايي دو الگوريتم، اين شاخص نيز 
  . خواهد بوداسبمن

 
1. Random 
2. Loop 
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 .1 آزمايش از آمده دست هب نتايج كلي ميانگين :1 جدول
  

Modified AntNet Standard AntNet  
050011/0 052658/0 Mean of delay 
005614/0 006035/0 Mean of jitter 

826/5% 377/6% Loss Rate 
3209 2887 #Ant Packet 

  
 .2 آزمايش از آمده دست هب نتايج كلي ميانگين :2 جدول

  

Modified AntNet Standard AntNet  
050824/0 052658/0 Mean of delay 
005666/0 006035/0 Mean of jitter 

814/5% 377/6% Loss Rate 
2855 2887 #Ant Packet 

  
ها تغييرات تأخير مهمتر از خود   براي بعضي از سرويس:1تغييرات تأخير

كه الگوريتم دير به همگرايي برسد تغييرات تأخير  صورتي در. تأخير است
  .ده استها استفاده ش اين شاخص نيز در مقايسه. يابد هم افزايش مي

 . استهاي به مقصد رسيده در واحد زمان  بستهحجم: 2گذردهي شبكه
بين رفته و آهنگ  هاي كمتري از شود بسته تر باعث مي همگرايي سريع

  .توان اين شاخص را نيز براي مقايسه به كار برد مي. گذردهي افزايش يابد
  ها  آزمايش4- 4

 با مسيرهاي هاي مسيريابي شود جدول رسيدن به همگرايي سبب مي
. ها كاهش يابد بهينه مقدار يابند و در نتيجه تأخير و آهنگ نابودي بسته

سازي ترافيك داده در شبكه ارسال شود  بنابراين اگر با شروع هر شبيه
هاي ذكرشده، تشخيص داد چه الگوريتمي  توان با مقايسه شاخص مي

  .زودتر به همگرايي رسيده است
اي را  سازي، ترافيك داده ان شروع شبيهدر هر آزمايش، هر گره از زم

 10هاي ذكرشده در  سپس شاخص. فرستد هاي ديگر مي براي تمام گره
با توجه به پهناي باند پيوندها، آهنگ ارسال . ِشوند ثانيه اول مقايسه مي

اي در نظر گرفته شده است كه شبكه گنجايش حجم  ها به گونه داده
  .ها را داشته باشد داده

 اجرا و نتيجه نهايي در NSFNetآزمايش فوق در شبكه  :1آزمايش 
و تغييرات % 026/5، تأخير 1با توجه به جدول .  خالصه شده است1جدول 
تنها . كاهش يافته است% 640/8ها  و نرخ نابودي بسته% 975/6تأخير 

افزودن . نكته منفي در اين نتايج سربار بيشتر الگوريتم بهبود يافته است
  .روزرسان باعث افزايش سربار شده است هاي به مورچه

هاي بيشتر و   است به نظر برسد به علت وجود مورچهممكن: 2آزمايش 
 بهبوديافته، نتايج بهتري به دست AntNetجايي اطالعات بيشتر در  هجاب

 اصلي هم به همان ميزان AntNetهاي  آمده است، يعني اگر تعداد مورچه
براي رد اين نظريه و به . ت خواهد آمددس افزايش يابد، نتايج مشابهي به

يافته، بار ديگر آزمايش د بهبوAntNetمنظور بررسي سربار در الگوريتم 
 در پيشرو هاي مورچه تفاوت كه آهنگ توليد اين با .است شده قبل تكرار
AntNetبهبوديافته كاهش يافته است .  

و % 482/3دهد، الگوريتم بهبوديافته تأخير را   نشان مي2جدول 
  داده كاهش  % 828/8  را  ها بسته  نابودي  نرخ و  % 114/6  را  تأخير  تغييرات

 
1. Jitter 
2. Throughput 

 .3 آزمايش از آمده دست هب نتايج كلي ميانگين :3 جدول
  

Modified AntNet Standard AntNet  
043336/0 044711/0 Mean of delay 
003111/0 003338/0 Mean of jitter 

61/86% 64/86% Loss Rate 
12353 11908 #Ant Packet 

  
 .4 آزمايش از آمده دست هب نتايج كلي ميانگين :4 جدول

  

Modified AntNet Standard AntNet  
043696/0 044711/0 Mean of delay 
003168/0 003338/0 Mean of jitter 

63/86% 64/86% Loss Rate 
11735 11908 #Ant Packet 

  
 TTEST آزمون از آمده بدست نتايج :5 جدول

  

Loss Rate Jitter Delay  
07E-91837/5 07E-38289/3 13E-41985/3 1 آزمايش 
09E-87358/2 06E-63724/2 10E-05911/2 2 آزمايش 

314114747/0 11E-92668/3 10E-39308/1 3 آزمايش 
456125946/0 11E-81208/5 08E-13271/1 4 آزمايش 

  
  . يكسان استسربار در دو الگوريتم تقريباً. است

هاي بزرگتر، آزمايش فوق  براي ارزيابي الگوريتم در شبكه :3آزمايش 
  . تكرار شده استNTTNetدر شبكه 

كاهش % 800/6و تغييرات تأخير % 075/3، تأخير 3با توجه به جدول 
  . يكسان استها تقريباً آهنگ نابودي بسته. يافته است

ن تفاوت كه به منظور  قبل تكرار شده است با ايآزمايش: 4آزمايش 
ها در الگوريتم بهبوديافته كاهش  بررسي سربار، آهنگ توليد مورچه

  .است يافته
و تغييرات % 27/2دهد، در الگوريتم بهبوديافته تأخير   نشان مي4جدول 

 ها و سربار تقريباً آهنگ نابودي بسته. كاهش يافته است% 092/5تأخير 
  .يكسان است

   تحليل آماري5- 4
و مشخص )  نمونه براي هر آزمايش10(ها   تعداد كم نمونهبه دليل

 T-Testها، براي مقايسه ميانگين نتايج، از آزمون  نبودن واريانس نمونه
كند كه   بيان ميT-Testفرضيه صفر در آزمون ]. 14[ ايم استفاده كرده

به . ندارد) از نظر آماري(داري  ميانگين دو گروه هيچ تفاوت معني
  ديگر عبارت

:H orµ µ µ µ− = =1 2 1 20 0  

به كمك (دست آمده  ه بα براي رد اين فرضيه، بايد مقدار
 5جدول . باشد) 05/0(سطح معناپذيري  كمتر از )هاي اين آزمون فرمول
پس از اعمال استراتژي  (T-Test دست آمده از آزمون هنتايج ب

"leave one out" (دست آمده قبلي را  هج بدهد، كه نتاي را نشان مي
  .كند تأييد مي

  گيري نتيجه - 5
 استفاده از روش ،دهد هاي مختلف شبكه نشان مي سازي حالت شبيه

هاي  در آزمايش. تر ساخته است جديد همگرايي را در اكثر مواقع سريع
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% 6و تغييرات تأخير تا % 5تا   متوسط تأخير،متعددي كه انجام شده است
ست كه حتي با كاهش آهنگ توليد   در حالياين. كاهش پيدا كرده است

ها، الگوريتم جديد با سربار كمتر نيز، كارايي بهتري نسبت به  عامل
ها نيز برتري  تحليل آماري اين آزمايش. الگوريتم اصلي داشته است

AntNetدهد  بهبوديافته را نشان مي.  
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 در دانشگاه  وكارشناسي ارشدتحصيالت خود را در مقطع كارشناسي آزاده سلطاني
 به پايان 1383 و 1380در رشته مهندسي كامپيوتر به ترتيب در سالهاي فردوسي مشهد 

قيقاتي مورد هاي تح زمينه. كند ميهمكاري  بجنورد دانشگاه بارسانده است و هم اكنون 
هاي چندعامله و  ها، الگوريتمهاي موازي، سيستم پايگاه داده: عالقه ايشان عبارتند از

  . هاي كامپيوتري شبكه
  

، هم اكنون دانشيار گروه برق دانشگاه IEEEعضو ارشد ، محمدرضا اكبرزاده توتونچي
حقيقاتي خويش وي اخيراً دوره يكساله ت. باشد فردوسي و استاد مشاور دانشگاه پوردو مي

 وي از سال .را در زمينه محاسبات نرم، در دانشگاه بركلي كاليفرنيا تكميل نموده است
در مركز مهندسي كنترل خودمختار ناسا در دانشگاه نيومكزيكو . م 2002 تا 1996

ايشان مدرك دكتراي خود را در زمينه بهينه سازي تكاملي و كنترل . همكاري داشت
از آن پس، . از همين دانشگاه دريافت نمود. م 1998ه  درسال فازي سيستمهاي پيچيد

 يادگير اطالعات كامپيوتري و چند عامله در هاي سيستمرياست دو سمپوزيوم در زمينه 
اي هب در طي ساليران را به ترتيپزشكي و هوشمند در امهندسي  هاي سيستماسپانيا و 

اي ه مكنفرانس سيست دبير. م 2003ايشان در سال . به عهده داشت. م 2005 و 2004
س انجمن علمي يرا در حال تاسياخهوشمند بود و اولين كميته دائمي اين كنفرانس را كه 

 وي جوايز متعددي دريافت نموده .ه گذاري نمودي پاباشد، ميران ياي هوشمند اه مستيس
ل بورس محقق شايسته از بانك توسعه اسالمي در ساكه از آن جمله مي توان به  است 
 2004هاي علمي دانشجويان در سال  ، جايزه استاد برجسته در حمايت از فعاليت.م 2006

و  .م 1998 ، جايزه دانشجوي دكتراي ممتاز در سال2002، جايزه استاد نمونه در سال .م
هاي   زمينه.اشاره كرد. م 1989در سال آمريكا ات ياضي خدمات از انجمن مفاخر رجايزه

 و منطق فازي، هاي تكاملي، كنترل الگوريتم : ايشان عبارتند ازتحقيقاتي مورد عالقه
 ايه مسيست پيچيده، روبوتيك و ايه مسيستاي چند عامله، ه ممحاسبات نرم، سيست

  .است ها به چاپ رسانده  مقاله در اين زمينه140ايشان تاكنون بيش از . مهندسي پزشكي
 

سي در دانشگاه فردوسي مشهد و تحصيالت خود را در مقطع كارشنا محمود نقيب زاده
 و 1355كارشناسي ارشد و دكتراي خود را به ترتيب در رشته هاي علوم كامپيوتر در سال 

 در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي آمريكا، به پايان رسانده 1359مهندسي كامپيوتر در سال 
نامبرده . باشد است و هم اكنون استاد گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد مي

 ضمن گذراندن 1361 و 1360قبل از پيوستن به دانشگاه فردوسي مشهد در سالهاي 
دوره فوق دكترا در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، در اين دانشگاه مشغول تدريس و پژوهش 

زمانبندي فرايندها در : هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. بوده است
 ايه مسيست بالدرنگ، ايه مسيست چند پردازنده، گريد و  وزنده تك پرداايه مسيست

  .ها داده  ها و مباحث پيشرفته در پايگاه معامل، الگوريت
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