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نوع خاصي از شبكه هـاي بـي سـيم     ه هاي سيار مورديشبك :چکيده
مي باشد كه عالوه بر بي سيم بودن اين شبكه ها، قابليت جابجـايي نيـز   
. بدان ها اضافه مي شود و كار را با پيچيدگي بيشتري مواجه مـي سـازد  

شبکه هاي سيار موردي بدون هيچ زيرساختار خاصي بر پا مي شـوند و  
نجات در مناطق آسيب ديده و کنفرانس ها در جنگهاي نظامي، عمليات 

با توجه به محدوديت هاي موجـود در شـبكه هـاي    . کاربرد بسيار دارند
سيار موردي پروتكل هاي چندپخشي زيادي در اين شبكه ها ارائه شده 

يكي از مطرح تـرين پروتكـل هـاي چندپخشـي در شـبكه هـاي       . است
هدف ارائه يـك   در اين مقاله. مي باشد ODMRPسيارموردي پروتكل 

 است كه ضمن دارا بودن قابليت اطمينـان   روش مسيريابی چندپخشي
باال بتواند عمليات انتقال اطالعات را با وجود گستردگي گروههاي چنـد  
پخشي به درستي به انجام رساند طوری كه هـر گـره عضـو گـروه چنـد      

نتايج شبيه سازي بـر روي گـره    .پخشی حداقل داده ها را از دست دهد
اي متحرك نشان مي دهد كه روش جديد در مقايسه با پروتكل پايه با ه

فراهم نمودن قابليت اطمينان بيشتر ،  نرخ تحويل بسته را باالتر بـرده و  
  .قابليت اطمينان گروهي را نيز بهبود بخشيده است

شبكه هاي سـيار مـوردي، چنـد پخشـي، قابليـت       :كليدي واژه هاي
   .، بازيابي محلياطمينان

  مهمقد -١
سيم به دليل كاربردهاي وسـيعي كـه دارنـد و     هاي بي امروزه شبكه

اين . دهند، رشد چشمگيري داشته اند همچنين سرويسهايي كه ارائه مي
ها در حال توسعه سريعي هستند و سرويسهاي ارائه شده هـم روز   شبكه

هـاي بـي سـيم بـه دو      از نظر معماري، شبكه.شوند بروز بهتر و بيشتر مي
ه هاي با زيرساختار و شبکه هـاي بـدون زيرسـاختار تقسـيم     دسته شبک

سيم اين است كه ايـن شـبكه    هاي بي  مشخصه كلي در شبكه. شوند مي
يـك  . ها به يكديگر دارند ها احتياج به محاسبات به منظور دستيابي گره 

هاي سـيار    شبكه بدون زيرساخت يا شبكه سيار موردي تنها شامل گره
تگاه ثابت و اتصال سيمي براي مبادله اطالعات و است که بدون هيچ ايس

هر گره سيار تنها مانند يك ميزبان . مديريت شبكه بكار گرفته مي شوند
هـا خـود،     كند و گـره  كند، بلكه مانند يك مسيرياب عمل مي عمل نمي

هاي سيار موجـود در شـبكه    ها به ساير گره  مسئول به جلو راندن بسته 
هـايي تشـكيل     لـوژي شـبكه سـيار مـوردي از گـره     غالباً توپو. باشند مي
هـيچ  . شوند شود كه به طور پويا و مداوم به شبكه وارد و يا خارج مي مي

كنترل مركزي يا ساختار بندي ثابتي براي پشتيباني پيكربندي شبكه و 
هـا بطـور كلـي     ايـن شـبكه  ]. ۱[يا پيكربندي دوباره شبكه وجـود نـدارد  

باشند كه بدون هيچگونه كنترل مركـزي   تركيبي از گره هاي يکسان مي
بـه شـبكه هـاي    .  كننـد  بصورت بدون سيم با يكديگر ارتباط برقرار مـي 

Mobile Ad Hoc Network  به طور خالصهMANET  مـي   گفتـه
  .شود

  
  Ad Hocشمايي از گره ها با برد مشخص در ): ۱(شكل 

در شبكه هاي سيار موردي چالشهاي بسياري مطـرح مـي شـود كـه از     
له آنها مي توان به انـرژي، چندپخشـي، كيفيـت سـرويس و امنيـت      جم

مســير يــابي چنــد پخشــي نقــش مهمــي در كاربردهــاي  . اشــاره كــرد
. عملياتهاي جستجو و نجات و نظامي و برگزاري سمينارها بر عهده دارد

در اين کاربردها گروههايي تشكيل مي شوند كه معموال انتقال صوت يـا  
تغيير توپولـوژي  . ين گره در آنها انجام مي شودتصوير از يك گره به چند
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 و محدوديت منابع انرژي و پهناي باند مسيريابي چند پخشي را مشـکل 
روشهاي مسيريابي چندپخشـي مرسـوم در شـبكه هـاي     . تر كرده است

در شـبكه هـاي    ] ٤[ DVMRP،] ٣[ PIM،]٢[ CBTسيمي ازقبيـل  
اي درختـي بسـيار   سيار موردي به خوبي كار نمي كنند زيـرا سـاختاره  

شكننده هستند و نياز به ساخت مجدد درخت و در نتيجه سربار بـاالي  
اين عوامل باعث شد كه ساختار هاي توري . بسته هاي كنترلي مي شود

. مطرح شوند كه در محيطهايي با سرعتهاي باال به خوبي كار مـي كننـد  
پروتكلهاي چند پخشي نيازمند تشـكيل چنـدين مسـير و هـدايت داده     

درميان انواع مختلـف پروتكلهـاي چنـد    . برروي گرافي از گرهها هستند
پخشي روشهاي مبتني بـر تشـكيل مـش داراي اسـتحكام بيشـتري در      

يكـي از مهمتـرين پروتكلهـا در ايـن     . شبكه هاي بزرگ مقياس هستند
  .است ODMRPگروه پروتكل 

قابليت اطمينان پروتكل هـاي مسـيريابي در انتقـال اطالعـات يكـي از      
عوامل تعيين كننده در شبكه هاي سيار موردي مي باشد كه تحقيقـات  

برخي از ايـن پروتكـل هـا بـا       .زيادي در اين زمينه صورت گرفته است
، ] ٦،٧[ دريافت تائيديه و يا كنترل تصادم به اين مهـم دسـت يافتـه انـد    

 .برخي ديگر نيز روش هاي ديگري را در ايـن زمينـه بـه كـار بـرده انـد      
اي دستيابي به يك كـارايي مناسـب در شـبكه هـاي سـيار      همچنين بر

موردي در برخي پروتكل ها نيـاز بـه اسـتفاده از پـيش بينـي وضـعيت       
بـا اسـتفاده از روش هـاي    ]. ٨[حركتي گرهها ضروري به نظر مي رسـد  

ها مي توان شبكه را توسعه پذير نموده و كـارايي  پيش بيني حركت گره
كل هاي قابل اطمينان زيادي در شبكه پروت]. ٩[شبكه را بهبود بخشيد 

  :هاي سيار موردي ارائه شده اند كه عموما به سه دسته تقسيم مي شوند
Automatic Retransmission Request (ARQ) base     

Gossip based   
Forwarded error correction   

] ١٠[ ReAct، ] ٦[RALM ، ] ٧[RMA به عنوان مثال پروتكل هـاي 
  .علق دارندت ARQبه دسته 

عموما ايجاد قابليت اطمينان در پروتكل هاي چندپخشي بـا مشـكالتي   
همراه است كه بسياري از اين عوامـل را مـي تـوان بـا انتخـاب درسـت       

ما نيز روش هـاي پيشـنهادي خـود را بـر     . پروتكل چندپخشي رفع كرد
انتخاب اين پروتكل به داليل . اعمال نموده ايم ODMRPروي پروتكل 

  :ت پذيرفتزير صور
اي برخـوردار  اين پروتكل از ساختار سـاده : ODMRPسادگي پروتكل 

 .است
 باال بودن كارايي اين نسبي اين پروتكل نسبت به انوع مشابه

به علت تشكيل مش در ايـن پروتكـل سـاختار نزديكتـري بـا تكنيـك       
  .پيشنهادي دارد

در اين مقاله هدف ارائـه يـك روش مسـيريابي چندپخشـي اسـت كـه       
ليت اطمينان باال داشته و بتواند عمليات انتقال اطالعات را بـا وجـود   قاب

در ايـن  . گستردگي گروههاي چند پخشي به درسـتي بـه انجـام رسـاند    

مقاله براي دستيابي به اهداف ذكر شده يك الگوريتم مبتنـي بـر تـوري    
ارائه گرديده است كه اين الگوريتم ضمن داشتن قابليـت اطمينـان بـاال    

اير الگوريتم هاي مورد بررسي قادر است با يك روش ساده و نسبت به س
كارا به بهبود و بازيابي مسيرها به صـورت محلـي بپـردازد و لـذا بـدين      
وسيله حداكثر تالش الزم در عمليات انتقـال اطالعـات صـورت خواهـد     

نتايج شيبه سازي نيز حكايت از اين دارد كه با بكـارگيري روش  . گرفت
ابي محلي، انتشار داده بهبود يافته و همچنـين قابليـت   ارائه شده در بازي

اطمينان گروهي نيز افزايش پيدا كرده است؛ اما به دليل افـزودن بسـته   
هاي جديد  در اين روش سربار روش پيشنهادي كمي بيشتر از پروتكل 

در ادامـه ايـن مقالـه در بخـش دوم بـه بيـان كلـي پروتكـل         . پايه است
ODMRP   آن را مـورد بررسـي قـرار خـواهيم داد؛     پرداخته و عملكـرد

بخش سوم روش پيشـنهادي بـراي بازيـابي محلـي بـه منظـور افـزايش        
قابليت اطمينان را شرح مي دهد؛ در بخش چهارم نتايج شبيه سـازي و  

نهايتا در بخش پنجم نتيجه گيري و كارهاي . ارزيابي قابل مشاهده است
  .آينده بيان خواهد شد

 ODMRPد پروتكل تحليل و بررسي عملكر   -٢
کـه يكـي از پروتكـل     ODMRPدر اين بخش به معرفي پروتکـل  

 ODMRPپروتكـل  . باشـد خـواهيم پرداخـت   هاي مهم چندپخشي مي
. ] ۱۱[طراحي شده اسـت  UCLAدر دانشگاه WAMتوسط آزمايشگاه 

اين پروتکل يك پروتكل چندپخشي و اول منبع مي باشـد يعنـي منبـع    
همچنين اين پروتكـل بـه روش   . باشد شروع كننده تشكيل گروه ها مي

اين پروتکل از مفهوم گـروه جلوبرنـده   . کند مبتني بر درخواست، كار مي
 براي ساختن يک توري ارسال کننده براي هر گروه چندپخشي اسـتفاده 

سربار کم حافظه، : مهمترين ويژگي هاي اين پروتكل عبارتند از. کند مي
-يرها به دليـل اسـتفاده از پيـام   استفاده از مسيرهاي نو وکوتاهترين مس

هايي كه مبدا براي عضو گيري در كل شبكه منتشر مي كند، اسـتحکام  
بـرداري از مسـيرهاي چندگانـه و     براي حرکت گره ها، نگهداري و بهـره 

تکراري، قابليت افـزايش تعـداد گـره هـاي شـبکه، عـدم وابسـتگي بـه         
 .پخشي پروتکلهاي مسيريابي تک

ارسـال  : مي توان به موارد زير اشـاره کـرد   و از معايب اين پروتکل
تکراري داده به علت پيکربندي توري، وابستگي ترميم مسير به پيامهاي 

در . درخواست عضويت كـه متناوبـا از سـوي منبـع منتشـر مـي شـوند       
، عضويت گره ها در گـروه، تشـكيل و بـروز رسـاني     ODMRPپروتکل 

امهايي صورت مـي  مسيرهاي چندپخشي بوسيله منبع و ارسال مكرر پي
هنگاميكه يک منبع چندپخشي داده اي براي ارسال داشته باشد، . گيرد

يک بسته درخواست عضويت را در شبكه منتشر مـي کنـد، ايـن بسـته     
. شود اي براي ارسال داشته باشد منتشر مي متناوباً تا زمانيكه منبع بسته

نيـاز داشـته    از آنجاييكه مسيرها تنها زماني تشكيل مي شوند كه به آنها
وقتي يک گره . باشيم اين پروتكل يك پروتكل مبتني بر درخواست است

بسته درخواست عضويت را دريافت کند، شماره گروه چندپخشي، شماره 
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منبع، و شمارنده بسته را در جدولهاي خود جستجو مي کند، اگر بسـته  
ز حـد  تکراري نباشد و تعداد گره هايي که بسته از آنها عبور کرده است ا

مجاز تجاوز نکرده باشد، بسته را بـه جلـو هـدايت مـي كنـد، همچنـين       
شماره گره قبلي که بسته از آنجا آمده اسـت را در داخـل جـدول خـود     
ذخيره مي کند تا از اين گره بـراي تشـكيل جـدولهاي پاسـخ عضـويت      

  .استفاده كند
وقتيکـه بسـته درخواســت عضـويت بـه يــک گيرنـده چندپخشــي      

نده يک رکـورد جديـد را بـراي ايـن منبـع در جـدول       رسد، گره گير مي
. کند خود ايجاد و يا اطالعات موجود قبلي از اين گروه را بروز مي الحاقي

جـدول الحـاقي   (سپس گيرنـده چندپخشـي يـك پيـام پاسـخ عضـويت      
وقتي يک گره يـک پاسـخ   . کند را براي همسايگانش ارسال مي) خودش

آيا آدرس گره بعـدي كـه در    کند که عضويت را دريافت کند، بررسي مي
يكي از سطرهاي جدول قرار داده شده است با آدرس خـودش مطابقـت   

فهمد که در مسير بين  اگر چنين ركوردي پيدا شد، گره مي. دارد يا خير
هاي گروه جلوبرنده است و مقصد و منبع قرار دارد و بنابراين يكي از گره

س جـدول الحـاقي خـود را    سپ. پرچم گروه جلوبرنده خود را باال مي برد
بـدين  . که با استفاده از رکوردهاي تطبيقي ساخته است منتشر مي كند
شـود تـا    طريق، اين جدول بوسيله هر عضو گروه جلوبرنـده منتشـر مـي   

ايـن فرآينـد   . وقتيکه از طريق کوتاهترين مسير بـه منبـع گـروه برسـد    
ه هـا ايجـاد   توري از گر کند و يک مسيري از منبع به هر گيرنده برپا مي

. مفهوم گروه جلوبرنده كامالَ مشـخص شـده اسـت    ۲در شكل . مي شود
ها است كه مسئول ارسـال بسـته هـا    اي از گرهاين گروه شامل مجموعه

براي مقصد خاصي هستند، الزم به ذكر است كـه در صـورتي كـه گـره     
گيرنده اي در طول مسير ارسال براي گره دريافت كننـده ديگـري قـرار    

در ايـن  . شد مي تواند به عنوان گره جلوبرنده نيـز مطـرح شـود   داشته با
پروتكل اگر گره اي بخواهد به يک گروه چندپخشي خاصـي بـه عنـوان    

اي براي ارسال دارد يـک   گره منبع بپيوندد، كافيست زمانيکه بسته داده
از آن پس، اين بسته به صـورت  . نمايد پيام درخواست عضويت را ارسال 

گردد  ، ارسال ميداشته باشداي براي ارسال  ه گره، دادهمتناوب تا وقتيک
در اين پروتكل نيـاز بـه   . و گره هاي ديگر نيز مي توانند عضو گروه شوند

اگر يـک  . باشد ارسال هيچ بسته صريح کنترلي براي ترک يک گروه نمي
منبع چند پخشي بخواهد گروه را ترک کند، ديگر هيچ بسته درخواست 

مي كند همچنين اگر يک گـره گيرنـده، بخواهـد از    عضويتي را منتشر ن
گروه بيرون رود كافيست فقط به بسته هاي درخواسـت عضـويت پاسـخ    

  .ندهد

  
  مفهوم گروه جلوبرنده): ۲(شكل 

  در شبيه سازي ODMRPبررسي  -١-٢
 ODMRPدر اين بخش براي آشنايي بيشتر بـا عملكـرد پروتكـل    

شبيه سازي . نموده ايم اين پروتكل را با سناريوهاي مختلف شبيه سازي
اين نرم افـزار در  . انجام گرفته است GloMoSim با استفاده از نرم افزار

هاي سيار مـوردي طراحـي و    براي شبيه سازي شبكه UCLAدانشگاه 
شـبيه سـازي بـرروي    % ۲۱به صورت رايگان منتشر شده اسـت، تقريبـا   

در گروههاي تحقيقاتي با اسـتفاده از ايـن نـرم     شبكه هاي سيار موردي
از نظر ميـزان  %)  NS2 )۳۵افزار صورت مي پذيرد كه پس از شبيه ساز 
در اين شبيه سازي  .] ۱۲[كاربرد در اين شبكه ها در رده دوم قرار دارد

،  ۸۰۲.۱۱بايت، پروتكل دسترسي به واسط  ۵۱۲اندازه بسته هاي داده 
بوده و مدل قرار گرفتن گـره   راه رفتن تصادفي مدل راه رفتن به صورت

در  ۷۰۰فضاي شبيه سازي . ها نيز به صورت تصادفي انتخاب شده است
شعاع راديـويي  . در نظر گرفتيم ۳۰متر مربع و تعداد گره ها را نيز  ۷۰۰

  .ثانيه مي باشد ۳۰۰متر و مدت زمان شبيه سازي  ۲۵۰و  ۲۰۰گره ها 
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متر  ۲۰۰و  ۲۵۰نرخ بسته هاي از دست رفته با رنج راديويي  ):۳(شكل 

  در برابر تغييرات سرعت
همانگونه كه در نمودارها نيز مشخص است هرچـه تعـداد اعضـاي    
گروه بيشتر مي شود تا جايي كـه سـرعت جابجـايي تـاثير منفـي روي      

اده هاي از دست رفته كم خواهد شد؛ دليـل  انتشار داده نگذارد ميزان د
اين امر نيز ايجاد يك شبكه توري وسيع تر مي باشد به گونه اي كه اكثر 

ولي بـه مـرور بـا افـزايش     . گره هاي گروه را تحت پوشش قرار مي دهد
سرعت گره ها ميزان انتشار داده به دليل خرابي بيشتر مسيرهاي موجود 

مشـخص   ب-۳الـف و  -۳شـكل هـاي   همچنين با مقايسه . كم مي شود
ها بيشتر مي شـود انتشـار داده نيـز     است كه هر چه شعاع راديويي گره

در سرعت صفر نيز به دليل اينكه پراكنـدگي گـره   . افزايش خواهد يافت
ها به صورت تصادفي مي باشد احتمال اينكه گـره اي در خـارج از رنـج    

ه هايي بيشتري از دست راديويي ساير گره ها قرار بگيرد زياد بوده و داد
مي رود و به مرور با افزايش سرعت خود را بـه شـبكه تـوري رسـانده و     

  .بسته هاي ارسالي را دريافت خواهد كرد
فرض كرده و آنهـا را   ۱۴۴در يك سناريوي ديگر ما تعداد نودها را 

گـروه   ۱۲تـا  ... تـايي و   ۳۶گروه  ۳تايي سپس در  ۷۲ابتدا در دو گروه 
داديم، تا ميزان دريافـت بسـته هـا و مقـدار بسـته هـاي       تايي قرار  ۱۲

  .كنترلي را ارزيابي نماييم

  
  

  
همانگونكه در نمودارهاي باال مشـخص اسـت نـرخ انتشـار داده در     

ODMRP مي يابد و حتي بـا   كاهش با افزايش تعداد گروه ها به شدت
درصد تقليل مـي يابـد كـه نشـان از عـدم توسـعه        ۱۰به زير گروه  ۱۲

همچنين با افزايش تعداد گروه هـا مقـدار   . پذيري اين پروتكل مي باشد
بسته هاي درخواست عضويت و پاسخ عضويت به شدت افزايش يافتـه و  
پهناي باند بيشتري نيز اشغال خواهـد شـد در عـوض بسـته هـاي داده      

عوامـل سـبب افـزايش سـربار در ايـن       كمتري به اعضا مي رسد كه اين
  .پروتكل مي گردد

مكانيسم بازيابي محلي و ايجاد چندپخشي با قابليت  -٣
  اطمينان 

روش پيشنهادي خود را براي ارئه يك روش قابل   در اين بخش ما
ايـن روش را  . اطمينان بوسيله مكانيسم بازسازي محلي بيان مي نماييم

LR-ODMRP  حاصل از آنرا بيـان خـواهيم   ناميده ونتايج شبيه سازي
ها مي توانند در كمترين زمـان ممكـن   با استفاده از اين روش گره. نمود

به گروه چندپخشي متصل شوند، همچنين اين متد سبب افزايش انتشار 
روش پيشنهادي منجر به بهبـود سـريع در   . داده در شبكه نيز مي گردد

مسـير جديـد و يـا     شبكه شده لذا مقصد قادر خواهد بود تا بوسيله يك
نتـايج شـبيه سـازي نشـان مـي      . همان مسير قبلي به منبع متصل شود

دهند كه الگوريتم پيشنهادي به صورت موثري داده ها راپخش كـرده و  
الگوريتم هاي . قادر به حمايت از تعداد زيادي گروه چندپخشي مي باشد

ن منبع زيادي از متدهاي بازيابي براي افزايش كارايي و كاهش تاخير بي
، از روش  WAR ،ABRدر الگوريتم هايي مانند . و مقصد بهره مي برند

الگـوريتم پيشـنهادي مـا داراي    . هاي بازيابي محلي استفاده شده اسـت 
  .كمترين پيچيدگي بوده و نياز به توان پردازشي باال ندارد

ي كشف شده بنا به داليل زيادي اين امكان وجود دارد كه مسيرها 
عمـوم ايـن خرابـي هـا بـه دليـل       . بين منبع و مقصد دچار خرابي شوند

توسط گره  ODMRPجابجايي گره ها مي باشد كه اگر اين جابجايي در 
ها اتصال بين صورت پذيرد به دليل اهميت اين گره) FG(هاي جلوبرنده 

FG  با سايرFG  مـا نيـز در   . ها ويا مقاصد متصل به آن از بين مـي رود
  .روش خود اغلب اين حالت را مد نظر قرار داده ايم
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نسبت بيت هاي كنترلي به داده در برابر   ):۵(شكل 
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دچـار خرابـي شـود     A-Bبا توجه به شكل باال، اگر لينك مستقيم 

همانگونه كه در شكل نيز مشاهده مي شود يك مسير غيرمستقيم بـراي  
A  بهB  از طريق همسايه اي با نامC در چنين حـالتي  . فراهم مي باشد

گر بسته اي براي يافتن گره بعدي مثال با دو گام ارسال شـود بازسـازي   ا
مسير جاري امكان پذير بوده و سربار بازسـازي انتهـا بـه انتهـا نيـز الزم      

حال با توجه به آنچه بيان شد الگـوريتم پيشـنهادي را مـي    . نخواهد بود
  :توان چنين شرح داد

ود و گـام  متوجه خرابـي مسـير بـين خـ     FGوقتي يك گره مياني 
بعدي شد بسته داده ارسالي را در بافر محلـي خـود قـرار داده و تـايمر     

سپس يك بسته بازيابي محلي با دو گام ارسـال  . مربوط را ست مي كند
مي دارد، و در آن نام رشته اي از گره هايي را كه در فاصله دورتـر بـين   

A  تاD بسـته  حال هر گرهي بـا دريافـت ايـن    . قرار دارند را مي گذارد
  .بررسي مي كند كه آيا نام خود را در ليست مربوطه مي بيند يا نه

اگر آدرس گره با يكي از آدرس هـاي موجـود در بسـته برابـر بـود      
حال بسته از مسير تعمير شده ارسال مي . بسته پاسخ را ارسال مي دارد

اگر هيچ بسته پاسخي تا مدت اتمام زمان سـت شـده در تـايمر      .گردد
بسته داده دور ريخته مي شود و كشف مسـير مجـددي از    دريافت نشد

توجه . سوي منبع بوسيله بسته هاي درخواست عضويت انجام مي پذيرد
به اين نكته ضروري است كه هر گرهي كه بسته بازيابي محلـي و بسـته   

براي آن مقصـد عمـل خواهـد     FGپاسخ آنرا دريافت كرد به عنوان يك 
هـاي   FGكانيسمي بايستي هـر گـره از   براي دستيابي به چنين م. نمود

بين خود تا مقصد آگاه باشد تا بتواند نام آنها را در بسته بازيـابي محلـي   
 ODMRPقرار دهد لذا ما در بسته پاسـخ ارسـالي موجـود در پروتكـل     

بـا ارسـال بسـته پاسـخ بـه گـره        FGتغييري صورت داديم طوريكه هر 
رسيده اضافه مي كند يعنـي  باالدستي فقط نام آن گره را به بسته پاسخ 

آدرس هايي كه از قبل در بسته پاسخ وجود داشته است را حذف نكرده 
لـذا بـدين وسـيله هـر     . بلكه آدرس گره دلخواه خود را به آنها مي افزايد

FG  از سايرFG      هاي بين خود و مقصد آگاه شـده و مـي توانـد از آنهـا
ي از بوجود آمدن سـربار  ما در اين الگوريتم براي جلوگير. استفاده نمايد

ناشي از پخش شدن بي مورد بسته بازيابي محلي، تعداد گامي كـه ايـن   

بسته مي تواند پخش شود را دو در نظر گرفتيم كه مي توان با توجه بـه  
  .مقياس شبكه آنرا تغيير داد

مشخص است در روش ارائه شده مقصـد   ۷همانگونه كه در شكل  
آدرس گروه جلوبرنده قبل خـود را در  هنگام ارسال بسته پاسخ عضويت، 

هـا نيـز همـين روال را     FGبسته قرار داده و آنرا ارسال مي دارد؛ حـال  
تكرار كرده و آدرس نود باالدستي را بسته پاسخ قرار داده و ارسـال مـي   

هاي جلوبرنده بين خود و لذا هر گره عضو گروه جلوبرنده تمام گره. دارند
در صورت خرابي مسير اقدام به ارسال بسته تواند مقصد را شناخته و مي

ها بروز  FGبازيابي محلي نمايد همچنين با دريافت بسته پاسخ عضويت 
  ).۸شكل(شود شده و مسير جديدي تشكيل مي

  

 
 

 
 

همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه تـايمر مربوطـه بـراي    
ارسال بسته بازيابي محلـي را برابـر يـك ثانيـه در نظـر گـرفتيم، يعنـي        

ارسال كننده داده، همان داده ارسال شده را حداكثر پس از  FGچنانچه 
بعد از خود دريافت ننمايد متوجه خرابـي مسـير    FGيك ثانيه از طرف 

شده و تايمر ديگري براي دريافت پاسخ بسته بازيـابي محلـي بـه انـدازه     
در . كند و منتظر بوجود آمدن مسير جديد خواهد شدنيه ست ميثا 0.1
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ارسال بسته بازيابي محلي و بروز شدن آدرس ): ۸(شكل 
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هاي پاسخ عضويت در روش ارسال بسته ):۷(شكل 
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بسـته داده در بـافر   ) مدت زمـان مربـوط بـه تايمرهـا     ( طول اين مدت 
شود و در صورتيكه مسير جديدي به صـورت   نگه داشته مي FGموقتي 

همانگونه كه مشخص . محلي كشف نشد، بسته داده دور ريخته مي شود
غيرمستقيم براي كشف خرابي مسـير توسـط    است ما از يك روش تائيد

FG ايم كه اين مكانيسم بوسيله تايمرهـاي مربوطـه ايجـاد    ها بهره برده
توان به جاي قرار دادن تايمر دوم بـراي كشـف   شده است؛ همچنين مي

تا دريافت بسته بعدي داده بسـته ابتـدايي را در بـافر     FGخرابي مسير، 
ه جديد داده، بسـته قبلـي را دور   خود نگه دارد و به محض دريافت بست

با استفاده از مكانيسم دوم پيچيدگي كار كمتر شده ولي پروتكـل  . بريزد
شود عملكرد ضعيف تري خواهد در حالتي كه نرخ ارسال داده بيشتر مي

داشت چرا كه فرصت كافي بـراي بازيـابي مسـير نبـوده و فقـط سـربار       
  .گردداضافي به سيستم تحميل مي

  ارزيابي نتايج شبيه سازي و -٤
همانطور كه قبال نيـز بيـان شـد شـبيه سـازي بوسـيله نـرم افـزار             

GoloMoSim گره كه به  ۲۰شبيه سازي بر روي . صورت گرفته است
مترمربع پراكنده شده اند  ۱۰۰۰*۱۰۰۰طور تصادفي در فضايي به ابعاد 

راه رفـتن تصـادفي    مدل حركت گره ها را به صورت. صورت گرفته است
ثانيه در نظـر گرفتـه    ۳۰۰مدت زمان شبيه سازي را . ظر گرفته ايمدر ن

مي  2Mb/sهر گره   متر و پهناي باند ۲۲۵ايم و شعاع راديويي گره ها 
  . باشد

ــام  ODMRPدر پروتكــل  ــه ن ــارامتري ب وجــود دارد كــه  TTLپ
ل ايـن پـارامتر بـراي كنتـر    . براساس اندازه شبكه مقدار دهي مـي شـود  

انتشار بسته هاي درخواست عضويت بوده و نشان دهنده تعداد پرشهايي 
ما ايـن پـارامتر را براسـاس    . است كه يك درخواست مي تواند طي كند

را در همـه   TTLمـا  . ها تعيين نموديماندازه شبكه و شعاع راديويي گره
در گروه چندپخشي منبع بـا نـرخ   . فرض كرديم ۱۰شبيه سازي ها برابر 

همچنين پروتكلي كه در اليه . ه در هر ثانيه داده ارسال مي كندبست ۲۰
مـي    ۸۰۲.۱۱كنترل دسترسي به واسط استفاده شـده اسـت پروتكـل    

براي ارسال ترافيك از ترافيك با نرخ ثابـت بـا انـدازه هـاي بسـته      . باشد
  . بايت استفاده شده است ۲۵۶

سـه پـارامتر    LR-ODMRPو ODMRPدر شبيه سازي پروتكل 
  :ازه گيري شده اند كه عبارتند از اند

مجموع تعـداد بسـته هـايي كـه بـه مقصـدها       : درصد تحويل بسته
رسيده اند نسبت به كل بسته هايي كـه گيرنـده هـا بايـد دريافـت مـي       

 .كردند
نسبت تعداد بسته هاي داده ارسال : نسبت بايتهاي كنترلي به داده

سته هاي توليد شـده  شده به بايت از طرف فرستنده گروه به تعداد كل ب
 .توسط همين گره مي باشد

تعداد دفعاتي كه كل اعضاي گـروه  : درصد قابليت اطمينان گروهي
 .داده را دريافت كرده اند به تعداد دفعات كل

  

  
همانگونه كه مشخص است هر دو روش با اضافه شـدن   ۹در شكل 

كمتري بوده و اعضاي بيشـتري از  سرعت گره ها داراي قبليت اطمينان 
گروه به دليل جابجايي زياد داده هاي كمتري را دريافت مـي دارنـد، بـا    
اين وجود روش پيشنهادي ما نسبت به پروتكـل پايـه عملكـرد بهتـري     

  . دارد

  
بــه دليــل اســتفاده از مكانيســم بازيــابي  LR-ODMRPدر روش 

به شبكه ملحق مي شوند و لذا بسته هاي بيشتري  محلي گره ها سريعتر
را دريافت خواهند كرد، يعني ديگـر منتظـر دريافـت بسـته درخواسـت      
عضويت بعدي نمي باشند و بالفاصله پس از دريافت بسته بازيابي محلي 
. به آن پاسخ داده و مسير جديدي را براي ارسال داده بوجود مـي آورنـد  

ه بازيابي محلي را دريافت كرده اقـدام  بدين وسيله گره مقصدي كه بست
  ).۱۰شكل (جديد در صورت نياز خواهد كرد  FGبه بوجود آوردن يك 
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مشخص است بـه دليـل اينكـه در روش     ۱۱همانگونه كه در شكل 

ارائه شده يك بسته بازيابي محلي وجود دارد سربار اين روش نسبت بـه  
بيشتر است و چـون بسـته بازيـابي محلـي بـا      كمي  ODMRPپروتكل 

در . محدوديت تعداد گام ارسال مي شود ايـن سـربار چشـمگير نيسـت    
شبيه سازي هاي صورت گرفته ما به بررسي تـاخير انتهـا بـه انتهـا نيـز      
پرداختيم كه در نمودارهاي بدست آمده تاخير روش پيشـنهادي بيشـتر   

تيجه چندان قابل قبـول نمـي   از الگوريتم پايه بدست آمد كه البته اين ن
باشد چرا كه تاخير بدست آمده فقـط بـراي بسـته هـاي دريافـت شـده       
منظور مي گردد و چون روش پيشنهادي نـرخ تحويـل بسـته بيشـتري     

در ادامـه شـبيه   . دارد تاخير انتها به انتها نيز در آن بيشتر خواهـد شـد  
پيشنهادي سازي هاي صورت گرفته ما روش پايه را با دو حالت از مدل 

در حالت اول كه روش اصلي نيز بر همـين پايـه مـي    . مقايسه كرده ايم
باشد ما از تايمر براي كشف و ارسال بسته هاي بازيابي محلي بهره بـرده  
ايم، اما در مدل ديگر به جاي استفاده از تايمر بسته هاي داده تا زمـاني  

بـاال   FG شوند كه داده هاي بعـدي از نـود  مربوطه نگهداري مي FGدر 
در اين حالت عملكرد روش  به تعداد ارسال بسـته  . دستي نرسيده باشد

در گروه چند پخشي بستگي دارد طوريكه هر چه اين ميزان بيشتر شود 
در شـكلهاي زيـر شـبيه سـازي بوسـيله      . كارايي روش كمتر مي گـردد 

  . سناريوي قبلي تكرار شده و نتيجه قابل مشاهده است

  

  
به دليـل سـناريوي بكـار رفتـه در      ۱۳و  ۱۲در نمودار شكل هاي 

شبيه سازي، روشي كه مالك عملكرد آن بوسيله بسته هاي دريـافتي از  
FG    هاي باال دستي است عملكرد ضعيف تري داشته است و البتـه مـي

  .بهبود بخشيدتوان با تغيير سناريو عملكرد اين مدل را نيز 

  نتيجه گيري و كارهاي آينده -٥
شبكه هاي سيار موردي نوع خاصي از شبكه هـاي بـي سـيم    
هستند، با اين ويژگي  كه  هر گره در اين شبكه ها مـي توانـد بـه    

به علت كاربردهاي خاص اين شبكه ها  . عنوان مسيرياب عمل كند
 روشهاي چندپخشي دسته مهمي از پروتكلهاي مسـيريابي درآنهـا  

محدوديت منابع در گـره هـا  لـزوم اسـتفاده از     . به شمار مي روند
منابع به صورت بهينه و فـراهم كـردن قابليـت اطمينـان، توسـعه      
پذيري و كيفيت سرويس را در اين شـبكه هـا را  اجتنـاب ناپـذير     

  .نموده است
در اين مقاله روشي جديد براي ايجاد يـك مكانيسـم بازيـابي    

ه ها در كمتـرين زمـان بـه گـروه هـاي      محلي به منظور اتصال گر
چندپخشي ارائه شد كه اين امر قابليت اطمينان شـبكه را افـزايش   
داده و سبب جلوگيري از اتـالف داده در هنگـام پخـش شـدن در     

در ايـن مكانيسـم بـا اسـتفاده از سـاختار بسـته       . شبكه مي گـردد 
درخواست عضويت و با قرار دادن آدرس گره هاي بـين يـك گـره    

جلوبرنده تا مقصد بسته جديدي به نام بسته بازيـابي محلـي   گروه 
ايجاد شده و سبب كشف مسير جديـدي بـه صـورت محلـي مـي      

براي محلي كردن ارسال اين بسته و به منظور جلـوگيري از  . گردد
انتشار بي مورد بسته بازيابي محلي تعـداد گـام هـاي مجـاز بـراي      

يم كه ايـن مقـدار در   ارسال در اين بسته را محدود در نظر گرفته ا
ايـن  .  روش پيشنهادي برابر دو بوده و قابل تغييـر نيـز مـي باشـد    

اعمال شده و نتايج شبيه سـازي   ODMRPروش بر روي پروتكل 
بــدون  ODMRPآن بـا نتــايج حاصــل از شــبيه ســازي پروتكــل  
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مكانيسم بازيابي محلي مقايسه و در اين مقاله ارائه گرديده اسـت؛  
ايت از بهبود انتشـار داده و افـزايش قابليـت    نتايج بدست آمده حك

در پيـــاده ســـازي روش . اطمينـــان در روش پيشـــنهادي را دارد
 تالش شده است كه تا حـد  ODMRPپيشنهادي برروي پروتكل 

  .دچار تغيير نشود ODMRPممكن نحوه عملكرد پروتكل 
از آنجاييكه پروتكلهاي مبتني بر درخت سربار داده اضـافي را   

مال نمي كنند و بدسـت آوردن گـره هـاي موجـود در     بر شبكه اع
مسير در اين روشها ساده تر از روشهاي مبتني بر توري مي باشـد  
لذا مي توان براي كارهاي آينده روش پيشنهادي بازيابي محلـي را  
بر روي پروتكل هاي مبتني بر درخت نيز پيـاده سـازي و ارزيـابي    

مي توان ضمن  ODMRPهمچنين به دليل سادگي پروتكل . كرد
استفاده از روش بازيابي محلي در اين پروتكـل از يـك متـد سـاده     
براي جلوگيري از اتالف انرژي بهره برد تا عالوه بر قابليت اطمينان 

 .عامل انرژي نيز در عملكرد پروتكل نقش داشته باشد
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