
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 یخودروی اقتضایی بین یهاشبکهافزایش گذردهی در ارائه روشی برای 
 محمد امین کشتکار

 

 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران
a.keshtkar@ut.ac.ir 

 

 

 چکیده

شتر  روزافزونبا افزایش  ضایی بین خودرویی   یهاشبکه  ،حجم اطالعات و نیاز کاربران به پهنای باند بی ستری برای  ب عنوانبهاقت
شبکه و مدت کوتاه         ست. با توجه به ویژگی پویایی باالی خودروها در این  شگران را به خود جلب کرده ا سال اطالعات توجه پژوه ار

 روش جدیدی ارائه هابسته یرتأخمواجه بوده است. در این مقاله برای کاهش زمان  یرأختداده همواره با  یهابستهزمان اتصال، ارسال 
سی    در آن خودروها گردیده که ستر سته و بدین ترتیب  برندیمهمزمان بهره  صورت به سیم یباز چند تکنولوژی د ین چند داده ب یهاب

ست پخش    سیم یبصف که هرکدام به یک رابط ارتباطی   صل ا ستاده می    و  شوند یممت صد فر وآوری ن .شوند سپس به خودروهای مق
  انتظار زمانمدتکه موجب کاهش اسئت،   "چابکی" بانامتلوری صئف   یهامدلیکی از  یلۀوسئ بهمدل کردن مسئلله   دیگر این روش

سته  صل از     شود یم هاصف داده در  یهاب سلله نتایج حا ضی م ص  ، که تکنیک چندرادیوییسازی یهشب . پس از حل مدل ریا ف با مدل 

سه می    شین مقای شان  کند،مذکور را با کارهای پی شمگیر زمان   ۀدهندن سال   یرتأخکاهش چ سته ار شبکه  هاب  و افزایش گذردهی کلی 
 است.
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 مقدمه -1
 ییاقتضا یهاشبکهاز  یوعن (VANETs) ییخودرو ینب ییاقتضا یهاشبکه
 یار س    یها گره عنوانبه اس   ه که در خن خودروها     (MANETs) یار س   

 یهاایس  تگاهخودروها و  ینارتباط ب یو امکان برقرار قرارگرفته مورداس  تداده
 تارساخ  .سازد یمخود خودروها را فراهم  ینب ینو همچن (RSU) یاجادهکنار 

 هاشبکه  یراسه که خن را از سا   یذات هاییژگیو یدارا VANET یهاشبکه 
 دگانکننفراهمخودروها و  ینب باالسرعهارتباطات با  ی: برقرارسازدیممتداوت 

                                                 
Vehicular Ad hoc Networks 

Mobile Ad hoc Networks 

Roadside unit 

 انیدکنندگتول ینب  یکدس  ه یارتباط یهارابطدر هر زمان و کمبود  یسس  رو
در انجمن ارتباطات    یادی ز یها تالش، ها یازمندی  ن ینرفع ا یخودروها. برا 

از  یامجموعه یفو تعر یینتع یبرا  یکموس  س  ه مهندس  ان برق و الکترون  

ستاندارد، معمار  یهاپروتکل صورت گرفته   یارتباط یهارابطو  هایسسرو  ی،ا
   (V2Vخودرو )-خودرو ینب س  یمیبارتباط امن  یمنجر به برقرار أمجتمعکه 

 هاییطمحدر  س  یمیب یدس  ترس    بانامکه  (2IVخودر )-یرس  اخهز ینو ب

IEEE 

vehicle-to-Vehicle 

Infrastructure-to-Vehicle 
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 یهنوع ارتباط بر پا ینش  ده اس  ه. ا  ش  ودیمش  ناخته  (WAVE) ییخودرو
 [12][10].باشدیم IEEE 1609و   IEEE 802.11p  یاستانداردها

 یارتباط یهادس  تگاه یهحجم اطالعات و محبوب روزافزون یشتوجه به افزا با
و  افتهییشافزاکاربران  یباند از س  و یپهنا یزانم یشافزا یتقاض  ا برا یار،س  

مان  اطالعات   یان جر یانتقال حداکثر   یاز محققان بر رو  یاری توجه بس      باز
که  یقباال  از طر  یل کم  و نس   به تحو  یرتأخ  متمرکز  VANET یها ش   ب

از پژوهش   گران و  یاریهدف بس    ینبه ا یابیدس   ه یاس   ه. برا گردیده
 یترسکنترل دس  یهدر ال سازی ینهبهمانند  ییراهکارها یستم س  دهندگانتوسعه 
 یهالپروتکو ارائه  یکنون یریابیمس  یهاپروتکلبهتر از  یوربهره، [5] یانیم
    (DSRC)یاختصاص تاهاز پروتکل ارتباطات برد کو یوربهره ید،جد یریابیمس

، کاهش ازدحام و برخورد [3] یزیونیتلو هاییس  تگاها یخال یهاکانالدر کنار 
شدن برخ  هرکدامکه  انددادهو.. ارائه  VANET یهاشبکه در   یموجب بهتر 

شکالت جد    یدارپد ینشبکه و همچن   ییکارا یاز پارامترها ده ش  یدیشدن م
س   ص  یوهاسنار راهکارها مناسب   یناز ا یاریاسه. ب  یهاشبکه از  یو حاالت خا

VANET  باشندینم یرفراگ یطورکلبهبوده و. 
 یگذرده یشافزا یبرا چند رادیویی جدیدروش  یکمقاله ارائه  ینما در ا هدف
 هاییتکنولوژکه از  هس ه  ییخودرو ینب ییاقتض ا  یهاش بکه  یریابیدر مس  
ستداده کرده و در هر   یمختلف که بر رو سیم یب یارتباط خودروها وجود دارد ا

 یاو ها  RSUو اطالعات خود را به  کندرا انتخاب  یرابط ارتباط ینحاله بهتر
ها  یرس    ا قل   خودرو ید   منت ما جا . ن طات کنون    یای در دن که ییازخن با  یارت
 یبا ترکب توانیم، هسهدر دسترس  یمختلد سیمیب یدسترس هاییتکنولوژ

  ایهیازمندینمناس  ب و منقبق کردن خن با  یمعمار یکدر  هایتکنولوژ ینا
که  مان   شجهه کاه   یه قابل  یناز ا VANET یها ش   ب در انتقال    یرتأخ ز

ستداده کرد.  سه همۀ این تکنولوژی     اطالعات ا سه نیازی نی های شایان ذکر ا
های تولید کنندۀ خودرو بر روی خودرو نص  ب ش  ود و  مختلف توس  ط کمپانی

ستگاه می ستگاه   توان از د سایر د شینان و    های موبایل و یا  سرن های ارتباطی 
س   یم در مواقعی که در   های ارتباطی بی  ها به عنوان رابط  رانندگان خودرو  
 یمقاله عالوه بر تکنولوژ ینا یشنهادیپ درروش د بهره جسه.دسترس هستن

DSRC  که بر اس  اس اس  تانداردIEEE 802.11p   وIEEE 1609  عمل
س  VANET یهاشبکه و در  کندیم سا      یارب سه از  سوم ا  هایتکنولوژ یرمر
سمه   و موارد دیگری که TEL(  ،WiMAX ( یشبکه مخابرات  یرنظ در ق

 هادهداو انتقال  رتباطاتا یبرقرار یبرا ،خواهد شدره ها اشابدان "پیش زمینه"
ش امل     یارتباط یهارابط بهموجود در ش بکه   یخودرو یکش ود.  می اس تداده 

DSRC, WiMAX, LTE   هاخنهرکدام از  یقاز طر تواندیممجهز شده و 
سال نما  یهادادههمزمان  صورت به یاو  ییتنهابه سال  یدخود را ار . در زمان ار

سته  تواندیمخودرو   یارتباط سیم یب یهارابط ینرا به هرکدام از ا هاداده یهاب
سته  ین. بنابرایدنما یلجهه ارسال تحو  جداگانه جهه  یهاصف داده در  یهاب

   "چابکی"ما از مدل صف   یشنهادی پ درروش. گیرندیمقرار  )ارسال( پردازش

و  میدر ص  ف را کاهش ده  هابس  ته  یرتأخ یزانم یمتا بتوان کنیمیماس  تداده  
 . یابد یشداده در شبکه افزا ارسالنرخ  ینبنابرا

                                                 
Wireless Access in Vehicular Environment 

range communication-Dedicated short 

Term Evolution-Long 

 س  یمیب هاییتکنولوژانواع ارتباطات و  یانمقاله در قس  مه بعد به ب ۀادام در
مدل پیش زمینه و ". در قس  مه پردازیمیم VANET یهاش  بکهموجود در 
ۀ مدل و نحو یبه معرف مرور کارهای مش   ابه قبلی، عالوه بر "چابکیص   ف 

ر د .پردازیمیم چابکیاس   تداده از مدل ص   ف  کردن مس    لۀ چند رادیویی با
سمه   سمه         3ق شده و نهایتا در ق س له بیان  سازی و ارزیابی م شبیه   5روش 

 کنیم.نتایج حاصل از روش را بیان می
 

 و کارهای مرتبط زمینهیشپ -2

 زمینهیشپ -2-1

که نوع ارتباطات موجود در    ماهیه خاص این        VANET یها ش   ب به دلیل 
 [11] .باشدیمبه چهار دسته زیر  یمتقسقابلاشاره شد  قبلشبکه که 

طات خودرو   با ها تالش     :(V2V) خودرو-ارت باط، خودرو در این نوع ارت

ستداده از   کنندیم شبکه نظیر به ن  یهارابطتا بتوانند با ا   ظیرارتباطی خود یک 
ستد ارتباطی  یهارابطاطالعات بپردازند.  ردوبدلرا تشکیل دهند و به    ادهموردا

 [13].باشندیم 802.11a/b/g/nو یا  DSRCمبتنی بر  أعمومدر این نوع 

ستگاه کنار  -ارتباطات خودرو شبکه     : (V2R) یاجادهای سته از  این د
 یاجادهارتباطی کنار  هاییس   تگاهااقتض   ایی ش   امل خودروهای متحر  و 

 ,DSRC, WiMAXدر این نوع شامل  مورداستداده هاییتکنولوژ. شودیم

802.11a/b/g/n شوندیم. 

طات خودرو    با خت  -ارت ب  ا  توانن  دیم خودروه  ا : (V2I) زیرسئئئا
از برد رادیویی  ترییعوس  ارتباطی موجود برای پوش  ش طیف  هاییرس  اخهز

ما از نوع   در این مورداس   تداده ارتباط برقرار کنند. تکنولوژی      نوع ارتباطی عمو
 [13].باشدیم (LTE, LTE Advance) سلولی  یهاشبکه

در برخی منابع پژوهش گران نوع دیگری از ارتباطات   دیگر انواع ارتباطات:

ای ش امل پهن  یهادس تگاه . مانند ارتباط بین خودرو با انددادهرا نیز مدنظر قرار 
و به ارسال   کندیمکه در خن خودرو با یک مرکز داده ارتباط برقرار  11باند ابری

 [10]:.پردازدیمو دریافه اطالعات 
دس  ترس ی   هاییفنّاورس  ازندۀ خودرو قادر به اس  تداده از  هاییکمپانامروزه 

 افزایش باهدف هایتکنولوژمتداوتی بر روی خودروها هس   تند. این  س   یمیب
ترافیک و فراهم خوردن خرامش رانندگان و مس   افران  یوربهره، هاجاده ایمنی
. یرندگیمقرار  مورداس  تدادهکاربردی ایمنی و غیر ایمنی  یهابرنامه یلهوس  به

ضی از این   ساختار مرکزی برای ارتباطات بین خودروها   هایتکنولوژبع بر یک 
( دهش  یعتوزاقتض  ایی )همکاری  ص  ورتبهتکیه دارد و در مقابل برخی دیگر 

که  سیمیبدسترسی  اصلی هاییفنّاورلیستی از  مختصر. در زیر کنندیممل ع
 .گرددیمهستند بیان  استدادهقابل  VANET یهاشبکهدر 
 هاییستمسنکته اصلی در مورد : (2/2.5/2.75/3G) سلولی هاییستمس

ستداده مجدد از     سرویس     یهافرکانسسلولی ا سترس، برای ارائه  محدود در د
یکی از استانداردهای سیستم  (GSM). ارتباطات سیستم جهانی سیار باشدیم

Jockey 

munication Broadband cloud com 
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. نسل دهدیم به دسهرا  Kbps 6.9سلولی اسه که ماکزیمم نرخ تبادل داده 
با   اکنونهمنیز  2G,3G,4G یها بانام  دوم و س   وم و چهارم این تکنولوژی  

 [4]اسه. استدادهقابل نرخ ارسال دادۀ باالتر

باطی         کل ارت    :WLAN/WiFi(802.1a/b/g/n)  مسئئی یب  پروت
سی     ستر را ممکن  V2Iو  V2Vارتباطات از نوع   WiFi صورت به سیم یبد

و طول  54Mbpsو با نرخ دادۀ  5GHzدر باند  802.11a. استاندارد سازدیم
متر برای ارتب  اط  ات بیرونی          141متر برای ارتب  اط  ات داخلی و          33برد  
بعدی نظیر   یاس   تانداردهادر  هایش   رفهپاس   ه. س   ایر  یدس   ترس   قابل

IEEE80.211b/g/n  موجب باالتر رفتن نرخ ارس   ال داده و بهبود مس   ائل
 امنیتی اسه.

باطی     کل ارت که در س    ال     :WiMAX سئئیمیبپروت کل  این پروت
IEEE802پذیرفته شد و با عنوان استاندارد  IEEE توسط موسسۀ4114 .16   
خ ارسال دادۀ  کیلومتر( با نر 15) تا  ترییعوس پوشش رادیویی   شود یمشناخته  
 .دهدیمبه کاربران ارائه  یناناطمقابلبال و 

 ترینیاص  ل عنوانبهاین اس  تاندارد : DSRC سیم یبپروتکل ارتباطی  

باط در       ندارد برای ارت تا نام   خودرویی و  های یطمحاس    .IEEE802 با 11p   
سه   شده یرفتهپذ ص حرکه و که امکان ارتباط بین خودروهای در حال ا  ۀلبافا
سال دادۀ   311 باز این  هاییطدر مح. سازد یمفراهم  27Mbpsمتر با نرخ ار

 [14].یابدیممتر افزایش 1111فاصلۀ ارتباطی تا 

 کارهای مرتبط -2-2

Mario Gerla  یوربهرهبرای  ش  دهیعتوز به معرفی یک فریم ور  [3]در 
پرداخته و از   (TVWS)کانال تلویزیونی   کنارباند   در  DSRCحداکثری از  

 یهاتهبس   طریق این کانال تلویزیونی که برد بس  یار زیادی دارد برای پخش  
 ردوبدلبرای  DSRC. در این فریم ور  از کندیمدادۀ اورژانس  ی اس  تداده   

 رفتهازدس ه اورژانس ی   یهابس ته کنترلی و دوباره فرس تادن   یهابس ته کردن 
را کاهش و به میزان تحویل  یرتأخبهره جس  ته اس  ه و نهایتا توانس  ته میزان 

سه یابد.     ستۀ باالتری د  یسنج امکانبه معرفی و  [2]همچنین در   Gerlaب
پرداخته و فقط برای دریافه  VANETدر محیط  LTEاس   تداده از ش   بکۀ 

شبکۀ     ستداده از  سته،   LTEداده از اینترنه خودروها را مجاز به ا  کهیدرحالدان
ق همچنان از طری یاجادهو و ایستگاه کنار  ارتباطات بین خودرویی و بین خودر

DSRC   جام یابی این روش     گیردیمان له ارز قا قرار  یموردبررس   . در این م
 یهاش   بکهنویس   ندگان به بهبود گذردهی در  [6]و [5]نگرفته اس   ه. در 

VANET  ارتباطی در الیۀ کنترل دسترسی   یهارابطاز طریق بهبود عملکرد
  یها کانال  و با اس   تداده از     اند پرداخته خودرو مربوط به تک رادیوی   میانی  
به گذردهی میزان برخورد و ازدحام را کاهش داده و نهایتا  اندتوانستهچندگانه

یا کارهای ص  ورت  ذکرش  دهدر تمامی موارد  باالتری در ش  بکه دس  ه یابند. 
صف    در ص ورت گرفته بر روی یک رادیو بوده و یا  اس تداده از چند رادیو مدل 

ین ب هابس ته ش کل یعنی مدل پخش   ینترس اده  ص ورت بههر رادیو جداگانه و 
تص  ادفی بوده اس  ه، که در این مقاله مدل ص  ف دیگری    ص  ورتبهص  ف 

اس   ه و نققه تداوت اص   لی این روش با س   ایرین  قرارگرفته مورداس   تداده
 [11][9]باشد.می

                                                 
TV White Space Channel 

 روش پیشنهادی و تلوری صف -3

 ش پیشنهادیرو -3-1

دس  ترس  ی  هاییتکنولوژاز  هرکداماختص  اص  ی که   هاییژگیوبا توجه به  
سمه   سیم یب شد دارند و فایده و هزینه   "زمینهیشپ"که در ق از  دامهرکبیان 
حداکثری از این  یوربهرهبه دنبال  شده ارائهچند رادیویی جدید  درروش، هاخن

را در نظر بگیرید  یوییس  ناربر روی هرکدام از خودروها هس  تیم.  هایتکنولوژ
 هاییتکنولوژکه از  س  یمیبکه همگی خودروها مجهز به س  ه رابط ارتباطی 

WiMAX, DSRC  وLTE   ندتوانیمهس تند. خودروها   کنندیمپش تیبانی 
در بین خودشان یک شبکه نظیر به نظیر تشکیل داده و     V2Vبرای ارتباطات 

سته  ستداده از   یهاب خود جابجا  WiMAXو یا  DSRC یهارابطداده را با ا
سته نبود،      سال ب سب برای ار کنند. همچنین اگر خودرویی در طیف رادیویی منا

خود پس از اتصال به  LTE از طریق رابط ارتباطی  تواندیمخودروی فرستنده 
ودروی اید و خداده نم یهابستهایستگاه مخابراتی شروع به ارسال  ترینیکنزد

داده را از خن ایس   تگاه رادیویی دریافه نماید. همچنین  یهابس   تهگیرنده نیز 
 نیز از طریق رابط  (RSU) یاجادهکنار  هاییس   تگاهابا  توانندیم هاخودرو

DSRC   دهدیمخود ارتباط داش  ته باش  ند. همگی این ارتباطات در حالی رخ 
و به دلیل زیاد و کم شدن فاصله  که خودروها با سرعه در حال حرکه هستند

سبه به یکدیگر   هاخن صال کوتاه   زمانمدتن سه ات س یم. بنابراین ه در  هبای
کنیم که میانگین زمان  ردوبدلرا  هابس   ته یاگونهبهکوتاه  زمانمدتهمین 
بکه از ش   ییش  ماافزایش یابد.  هابس  تهکاهش و میانگین نرخ تحویل  یرتأخ

VANET کنیدیممشاهده ( 1را در شکل ) موردنظر. 

 
 پیشنهادیروش چند رادیویی  معماری: ( 1شکل )

Channel MAC-Multi 
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 چابکیمدل صف  -3-2

ستمی که تعداد     سی ستگاه در هر  سته پردازنده از تعداد  یهاد شتر ب  هاب شد با  بی ا
در چنین  یطورکلبهص  ف و مس  ائل مرتبط به خن مواجه هس  تیم.     یهامدل

 [1]: افتدیماتداق  هابستهسیستمی یکی از چهار مورد زیر در مورد رفتار 

  ا ت کنندیمو طول ص ف را طی   مانندیممنتظر  تکبهتک هابس ته
 .سرویس بگیرند

  به دلیل طوالنی بودن ص  ف بالفاص  له ص  ف را تر      هابس  ته
 14.کنندیم

 تر   پس از مدتی انتظار در ص  ف ممکن اس  ه ص  ف را هابس  ته
 15کنند.

 19.پیوندندیمدیگر  صفبهیک صف را تر  کرده و  هابسته 
سایر کارهای قبلی که در    برای پخش اطالعات در حاالتی که  VANETدر 

، یا ش   دهانجام اندبودهمجهز  س   یمیبخودروها با بیش از یک رابط ارتباطی 
قال نوع   یها رابطاز  یطورکلبه  داوت   یها دادهمختلف برای انت ارس   ال  مت
  [3]د ، مانناندنداشتهدیگر را  صفبهاجازۀ رفتن از یک صف  هابستهو  شدهیم

که همیش  ه در دس  ترس اس  ه برای     TVWS س  یمیبکه از رابط ارتباطی 
سال   سته ار سی و از رابط ارتباطی   یهاب سترس   DSRCاورژان که اغلب در د

 تیا در سایر مقاالر اورژانسی بهره برده اسه، و غی یهابستهاسه برای ارسال 
سی پارامترهای   انددادهقرار  موردبحث یسنج امکانمعماری و  ازلحاظ و به برر

 [8] [7].اندنپرداختهکارایی شبکه 

داده، خواه  یهابس   تهبرای فرس   تادن  چابکیدر این مقاله ما از مدل ص   ف 
. بدین ترتیب برای هر کنیمیماورژانس   ی و خواه غیر اورژانس   ی، اس   تداده  

در  داده یهابستهرویی که قصد ارسال اطالعات را داشته باشد سه صف از خود
ارتباطی  یهارابطکه منتظر پردازش )ارس   ال ش   دن( توس   ط  گیریمیمنظر 
. در حاله معمولی ((4)شکل ) هستند   LTEو  ,DSRC, WiMAX سیم یب

سته از سایرین باشد یا خیر،    ترکوتاهخواه طول یک صف    رطوبه بایسه یم هاب
 ادیپیشنه درروش کهیدرحالکامل طول یک صف را طی کنند تا ارسال شوند، 

که در ص  ف بلندتر هس  تند اجازه دارند به ص  دی که   ییهابس  ته چند رادیویی
ن هس  ه بپیوندند به این امید که زودتر ارس  ال ش  وند. البته  یاز س  ایر ترکوتاه

ه ک یابس   ته ،ارتباطی یهارابطمتداوت  هاییژگیوممکن اس   ه با توجه به 
ببیند و به همان  ترکوتاهص  ف خود را عوک کرده مجددا ص  ف قبلی خود را   

ا بس  ته اجازه دارد ت درهرص  ورتس  وم بپیوندد.  ص  فبهقبلی برگردد و یا حتی 
انجام دهد و فرک مس  له   تر(چابکی )رفتن به ص ف کوتاه زمان ارس ال عمل  

 [1]نیسه.  برینههزاین اسه که این عمل 

سبات و     ترساده برای  س له شدن محا در نظر  4را  هاصف ، تعداد مدل کردن م
راهکار حل مس    له برای هر تعداد دلخواه از ص   ف معتبر  خنکهحال. گیریمیم

اس  ه.  توجه به این مس   له حائز اهمیه اس  ه که میزان اختالف دو ص  ف    
ستانه  عنوانبه سته که  17مقدار خ سیار    کنندیم پیدا  انجام عملچابکاجازۀ  هاب ب

سناریویی را در نظر بگیرید که میزان خستانه را  مثالعنوانبهحائز اهمیه اسه. 
در نظر بگیریم، بنابراین زمانی که دو ص  ف دارای طول برابر ش  وند بس  تۀ    1

 و ناپایدار اسه.  شودیمجدید ورودی مرتبا در انتهای دوصف جابجا 

                                                 
Balking 

Reneging

Jockeying

یک بس ته در ص ف به ازای هر    13خوردن میزان زمان انتظار به دس ه هدف ما 
اس ه. بنابراین اص ل زیر مبنای تمامی مدروض ات و      𝑁مقدار دلخواه خس تانه  

 [1]ماسه: هاییلتحل

مان انتظار یک بس   ته به تعداد کل          هرلحظه در " موجود در  یها بس   ته ، ز
ستم)تمامی     صف قرار دارند    هاصف سی سته جلوی او در  ( و به اینکه چه تعداد ب
، زمان انتظار به دو مقدار، در ص  ورت داش  تن این   حالینبااوابس  ته اس  ه.   
 "در دو صف بستگی ندارد هابستهچگونگی تقسیم 

 
 به سه صف جهت ارسال هابسته( : ورود 2شکل )

 
≤ 𝐾منقبق با اص   ل فوق برای    ≤ 𝑖و   0 مان  𝑊𝑘,𝑖   توانیمیم 0 را ز
در صف خودش قرار  یشجلوبسته در  𝐾که  گیریمیمانتظار یک بسته در نظر 

سته تعداد کل  𝑖دارند و  سه. همچنین در        یهاب صف ا سرش در همان  شه  پ
هر دو ص  ف تعدادی بس  ته وجود دارد که در یک ص  ف تا موقعیه  ماکزیمم  

{𝑘 − 𝑁 + 3,  نرخ وروداسه. و بیشتر از این مقدار در صف دیگر اشغال  {0
سته  سته و نرخ سرویس دادن به    𝜆به سیستم    هاب توجه داشته . باشد یم 𝜇 هاب

سته تعداد        سته را در صف     𝐾باشید که بر اساس مدروضات مس له اگر یک ب ب
مق  ادیر               اشیکنون    ک  ه در خن  𝐾جلوی خودش ببین  د، برای بعض   ی 

𝐾 ≥ 𝑁 − و بیشتر تا   1یه در صف دیگر از موقع  هایهموقعباشد، تمامی   2
𝐾موقعیه  − 𝑁 +  [1]اشغال اسه. بنابراین واضح اسه که: 2

0       برای ≤ 𝐾 ≤ 𝑁 − 𝑖و      2 ≥ 0     (1)    𝑊𝑘 ,𝑖 =
𝑘+1

𝜇
 

مقادیر ش رطی مورد انتظار و توابع   توانیمکه چگونه  دهیمیمنش ان  در ادامه 
 [1]را محاسبه کرد. هاخنمولد 

Threshold 

Waiting time 
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𝑊−1,𝑖اگر فرک کنیم که  =  مکنییم.) فرک رسیمیمباشد به معادله زیر  0
𝜆 + 2μ = 1 ) 

𝑊𝑘 ,𝑖 = 1 + 𝜆𝑊𝑘,𝑖+1 + 𝜇𝑊𝑘 ,𝑖−1 + 𝜇𝑊𝑘 −1,𝑖+1        (4)  
 

               𝑘 ≥ 0   ,    𝑖 ≥ 1 
 

𝑘همچنین اگر فرک کنیم که برای    ≤ 𝑁 −  معادلۀ زیر برقرار باشد  2
 

        (3                                    )𝑊𝑘 −𝑁+1,2𝑁 −3 = (𝑘 + 1)/𝜇 
 

 [1]:گرددیمشرایط مرزی به شکل زیر تعریف 

             (4) 
𝑊𝑘 ,0 = 1 + 𝜆𝑊𝑘 ,1 + 𝜇𝑊𝑘−1,1 + 𝜇𝑊𝑘 −𝑁+1,2𝑁 −3  ,   𝑘 ≥ 0  

 

 𝑊𝑘 ,𝑖 =
𝑘+1

𝜇
   ,       0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 2   ,   𝑖 ≥ 0          (5)  

 و نهایتا

lim
𝑖→∞

𝑊𝑘 ,𝑖 ≤
𝑘+1

𝜇
    , 𝑘 ≥ 0                                      (9)  

تابع مولد جواب را پیدا  بایس   هیم( 9( تا )3در مرحله بعد برای حل معادالت )
تدا برای   𝑖کنیم. در اب ≥ قدار پیچیدۀ      0 یک م |𝑡|با   𝑡و برای  < تابع      1

𝐺𝑖
(𝑡) = ∑ 𝑊

𝑘,𝑖𝑡𝑘
∞
𝑘=0  که،  گیریمیمرا در نظر 𝑖. دوم این ≥ را برای  1

( و به یاد 3. س پس با جایگذاری در معادله ) گیریمیمدر نظر  𝑖ثابه  یک مقدار
𝑊−1,𝑖داشتن اینکه   =  [1].رسیمیمبه معادلۀ زیر  یسازسادهو پس از  0

 
(𝜆 + 𝑡𝜇)𝐺𝑖 +1

(𝑡) − 𝐺𝑖
(𝑡) + 𝜇𝐺𝑖 −1

(𝑡) =  
−1

1−𝑡
   , 𝑖 ≥ 1  (7)  

 

 صورت به( 7جواب قسمه ناهمگن معادله )  𝑡برای  شده دادهبا نگاهی به مقدار 
 زیر اسه :

 

𝐺𝑖
(𝑡) = 

1

𝜇(1−𝑡)𝑡
    ,     𝑖 ≥ 0                                     

 
شخص   ص ورت به دو جوابکه هر  بینیمیمبا نگاهی به قس مه همگن   زیر م

 [1]:شوندیم

𝑓−
(𝑡) =

1−√1−4𝜇(𝜆+𝜇𝑡)

2(𝜆+𝜇𝑡)
                                            (6)  

 و

𝑓−
(𝑡) =

1−√1−4𝜇(𝜆+𝜇𝑡)

2(𝜆+𝜇𝑡)
                                            (11)  

س له حل   معادالت همگن و ناهمگن نیز به  یبضرا . شود یمو بدین ترتیب م
 .خیدیم به دسههمین طریق 

 ارزیابی روشو  سازییهشب -4
ز ا شبیه سازی تقلیدی از عملکرد فرایند یا سیستم واقعی با گذشه زمان اسه.

شبیه               سه بنابراین با  سته ا س ستم گ سی س له مورد نظر یک  ستم م سی خنجا که 
ش بیه   روشبیان  بهدر این بخش س روکار داریم.   پیش امد -س ازی گس س ته   

                                                 
simulation Event-Discrete 

و نحوۀ اجرای خن، نتایج حاص ل از اجرای ش یه س ازی و نهایتا ارزیابی     س ازی 
 .پردازیمنتایج می

  سازییهشبروش  -4-1

 (1)جدول ،برای شبیه سازی سیستم ،رد بررسیوۀ متوجه به پارامترهای مس ل با
سازی    که نمونه ای از  شبیه  سته جدول  سالی ب ضات     های ار شبکه با مدرو در 

 . بیان شده اسه را تشکیل داده ایم
 شبکه داده در هایبسته نمونه ای از جدول شبیه سازی( : 1جدول )

زمان 

پایان 
 خدمه

مدت 

 خدمتدهی

انجام 

Jockey 

زمان 

شروع 
 خدمه

صف 

ورودی 
 بسته

زمان 

 ورود

شماره 

 بسته

9 9 1 1 1 1 1 

4 4 1 1 4 1 4 

11 4 1 9 1 4 3 

13 3 1 11 1 5 4 

11 5 1 5 4 5 4 

13 5 1 3 4 7 5 

17 7 1 11 1 6 9 

 
با تنظیمات بیان ش  ده در   [12]برای اجرای ش  بیه س  ازی از نرم افزار متلب  

 استداده شده اسه: (4) جدول
 های شبکهجدول تنظیمات شبیه سازی بسته ( :2جدول )

 مقدار تنظیم شده پارامتر تنظیم  نوع
 91 تعداد تکرار شبیه سازی

 51.111 تعداد بسته در هر اجرا

 Poisson توزیع بسته های ورودی

 Exponential توزیع خدمتدهی به بسته ها

 𝜇 1نرخ خدمتدهی  

 𝜆 1.5ها  نرخ ورود بسته

 𝑁 3مقدار حد خستانه  

 𝜇 11تعداد دفعات افزایش  

 (FIFO)خروجی-ورودی اولین-اولین نظم ورود و خروج از صف

 
سته   لسرویس گرفتن )ارسا   زمانمدتو  یدشده تولداده با توزیع پواسون   یهاب

های مقدار ثابه بس ته را با  س ازی یهش ب . کندیموی ش دن( از توزیع نمایی پیر 
ایم. و تا ارس  ال خخرین بس  ته در هر دفعۀ اجرا انجام داده  51.111 تا 1داده از 

ه ها( را بها و نرخ خدمتدهی ) س رویس گرفتن بس ته  همچنین نرخ ورود بس ته 
ایم تا نتایج مختلف های متداوت افزایش دادهدفعه در ش  بیه س  ازی  11تعداد 

دن تاخیر ی کرد. برای بدس ه خور حاص ل گردد و کارایی روش را بتوان ارزیاب 
سازی را     λ و  µدر هر کدام از مقادیر پارامترهای  ایم. بار تکرار کرده 51شبیه 

سبۀ زمان     زمانمدت  . همچنینیمانکردهلحاظ  یرتأخسرویس گرفتن را در محا
یکس  ان   هابس  ته داده اولویه در نظر گرفته نش  ده و همۀ   یهابس  ته برای 
شند یم ستانۀ اختالف   .با سته انجام عمل جابجایی  برای هاصف میزان خ و  هاب

سه   ش ده گرفتهدر نظر  3برابر با  ترکوتاه ص ف به بلندتررفتن بس ته از ص ف    ا
(𝑁 = 3)  . 

Out-In First-First 

125

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 نتایج شبیه سازی -4-2

شکل ) ( 3شکل )   سته   4و  سال ب ساس    ( نمودار بازۀ تاخیر در ار شبکه بر ا های 
سته  شکل ها را نمایش میمیزان افزایش نرخ ورود ب نیز   (5)( و 4های )دهند. 

های ش  بکه بر اس  اس میزان افزایش نرخ  نمودار بازۀ تاخیر در ارس  ال بس  ته 
  دهند. خدمتدهی ) سرویس گرفتن( را نمایش می

ستداده از مدل صف چابکی و شکل   5( و )4های )همچنین شکل  ( 3های )( با ا
 دهند.( بدون استداده از این مدل صف پیشنهادی نتایج را نمایش می9و )
 

 
ا ب چابکیصف بدون استفاده از مدل  یرتأخمیانگین زمان ( : 3)شکل

  λافزایش

 
( تغییر 4به شکل ) فوق شکل ، بازۀ تاخیراتبا استداده از مدل صف چابکی

 :یابدمی

 
با  چابکی صف با استفاده از مدلیر تأخ( : میانگین زمان 4شکل)

 λافزایش 

با و بدون استداده از مدل  نتایج مختلف برای افزایش مقدار نرخ خدمتدهی
 به قرار زیر اسه: صف چابکی

 
با  چابکی صف با استفاده از مدلیر تأخ( : میانگین زمان 5شکل)

 µافزایش 

 

 
ا ب چابکیصف استفاده از مدل  دونبیر تأخ( : میانگین زمان 6شکل)

 µافزایش 

 نتایج شبیه سازیارزیابی  -4-3

صله از     ساس نتایج حا شنهادی    سازی یهشب بر ا شخص گردید روش پی ند چ م
سته که در خن  رادیویی د، ناز یک خودرو ارسال گرد  بایسه یمکه  یاداده یهاب

صف       ستداده از مدل  صورت ا سته ، مدت انتظار چابکیدر  سال     هاب صف ار در 
شود، که این امر موجب افزایش گذردهی یم ترکمیر سیستم تأخیافته و کاهش

اجازه دارند در ص  ورت  هابس  ته مدل ص  ف چابکیگردد. در یمکل در ش  بکه 
 ص ف بهاز ص ف خود خارج ش وند و    س یم یبیک رابط ارتباطی مش غول بودن  

اده دیگر خودرو فرس ت  س یم یبکه از طریق رابط ارتباطی  هابس ته از  یترکوتاه
نیز مش  خص اس ه،  ( 4و )( 3)هایکه از ش  کل طورهمانبپیوندند،.  ش  وندیم

ها به ش بکه کم اس ه، تاخیر ارس ال نیر کم    ن ورود بس ته زمان بیهنگامی که 
سته  سریع ت بوده و دو روش تداوت چندانی باهم ندارند اما هنگامی که ب ر ها را 

مانی کوتاه تری برای ارس   ال وارد رابط های ارتباطی کنیم           و در بازه های ز
برد بس  یار کاراتر از روش پیش  نهادی مقاله که از مدل ص  ف چابکی بهره می 
ها را بین دو رابط روش معمولی کارهای پیش  ین که به طور تص  ادفی بس  ته   

( 5های )این مقلب در مورد نمودار شکل  کند.کنند عمل میارتباطی پخش می
دهیم و ( نیز ص   ادق اس   ه، یعنی زمانیکه نرخ خدمتدهی را افزایش می 9و )
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سته  سپری می     ب صف  شتری را در  صف افزا ها مدت زمان بی ش یکنند و طول 
سته     می ها را یابد، مدل صف چابکی با کاهش چشمگیر تری در تاخیر ارسال، ب

 کند.های ارتباطی بی س   یم به خودروهای مقص   د منتقل می       از طریق رابط
مدل چند رادیویی با مدل تک رادیویی تداوت  ،کم یهابس  تهتعداد بنابراین در 

سته چندانی ندارد. چراکه  سال هم بدون     هاب صف ار از طریق یک رادیو و یک 
سال     یرتأخو یا با  یرتأخ سیار ناچیز ار  یهاسته ب، اما زمانی که تعداد گردندیمب

دفی بهتر از مدل تصا  مراتببهمدل چند رادیویی  یابدیمدرون سیستم افزایش   
 یهاروشسایر   ازخنجاکه سازی یهشب اسه برای انجام   ذکریانشا  کند.یمعمل 
)یک   ارتباطی تکی یهارابطاز  VANET یهاش   بکهبلی ارس   ال داده در ق

در این مقاله چند رادیویی و  ش ده ارائهبود، و ماهیه روش  ش ده اس تداده  رادیو(
تک  یهاروشاسه بنابراین برای مقایسه  سیمیباستداده از چند رابط ارتباطی 
دروها که خو یاشبکه ر باال بودن گذردهی د چراکهرادیویی را در نظر نگرفتیم، 

 کنندیممجهز به چند رادیو هس  تند نس  به به زمانی که از یک رادیو اس  تداده 
 یهاش   بکهاز  ییهامدلامری بدیهی اس   ه. بنابراین مبنای مقایس   ه را بر  

VANET      ر دقبال . یمادادهقرار  اند کردهیمکه از بیش از یک رادیو اس   تداده
 صحبه شده اسه. هاروشقسمه مقدمه راجع به این 

 گیرییجهنت -5
  یهابس   تهبرای پخش چند رادیویی به معرفی یک روش جدید  در این مقاله

پرداختیم که با  VANET یهاش بکه در  و ارس ال اطالعات بین خودروها  داده
در این  .موجب افزایش گذردهی ش  بکه گردید هابس  تهارس  ال  یرتأخکاهش 

 ,DSRCمتداوت شامل  سیمیبدسترسی  هاییتکنولوژروش از چند رادیو با 

LTE, WiMAX    ستداده  کنیمیمبر روی هرکدام از خودروهای درون شبکه ا
 یهارابطدادۀ ارس  الی را بر روی هرکدام از این   یهابس  ته  تواندیمو خودرو 
 یهاوشرقرار داده و ارسال کند. تداوت اصلی این روش با سایر  سیمیبارتباط 

 در صف ارسال اسه. در این هابستهبرای رفتار  رداستدادهموقبلی در مدل صف 
صف   دهدیماین اجازه را  هابس ته که به  یچابکروش از مدل ص ف   تا از یک 

ظار مدت زمان انت تا ش   دهاس   تداده ،تغییر مکان دهند ترکوتاه ص   فبهبلندتر 
سته  سال کاهش یابد و   ب صف ار سال گردند.  ها در  اله در این مق بتوانند زودتر ار

 پس از فرموله کردن مس له به بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی پرداخته شد.
نتایج شبیه سازی حاکی از کارایی چشمگیر این روش در مقایسه با روش های 

طور تص   ادفی در بین های داده را بهکارهای مش   ابه قبلی که عموما بس   ته
بخص  وص زمانی که  کردند، اس  ه. این روشمیپخش  های ارس  ال ص  ف

 های دادۀ بسیاری جهه ارسال دارند، که منجر به شلوغ تر شدنخودروها بسته
گرد کارایی ها میهای ارس  ال داده در بین خودرو ص  ف  و طوالنی تر ش  دن 

  چشمگیرتری از خود نشان داد.
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