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 چکیده 

باشند که فـاقد سـاختار بوده و قابلیت سیـم میهای بیشبکه های موردی سیـار نوع خاصی از شبکـه

با توجه به   .ها افزوده استبر پیچیدگی این شبکههایی ها در آن وجود دارد که چنین ویژگیجابجایی گره

ارائه شده است که از  یمتعدد یابیریـمس یهاه ها ، پروتکلـنوع از شبک نیموجود در ا یهایژگیو

  DSRی ابیریاشاره نمود. در پروتکل مس (DSR) مسیریابی منبع پویا توان به پروتکلیها مآن نیرـمهمت

ه ب اریمع نیشود، اما صرفاً استفاده از ایتعداد گام استفاده م اریفقط از مع ریمس نیجهت انتخاب بهتر

ازدحام در  لیدل هکوتاهتر ممکن است ب ریمس رایشود، ز نهیبه ریتواند موجب انتخاب مسینم ییتنها

گره  کیاتمام انرژی  لیبه دل رکوتاهتریممکن است مس ایداشته باشد و  شترییب ریتأخ ر،یهای مسگره

ها از جمله حافظه نهان گره یو ضعف بروز رسان یمیقد یهاریمس یریزود شکسته شود. شکل گ یلیخ

پروتکل  ییبهبود کارا پژوهش نیهدف ما در ا پروتکل با آن مواجه است. نیاست که ا یگریموارد د

 یمیقد یرهایمس یرسان و بروز یابیریپارامترها جهت مس نیبا توجه به انتخاب مهمتر،  DSR یابیریمس

به طور کلی ما به دنبال باال بردن قابلیت اطمینان در مسیریابی باشد.یها مموجود در حافظه نهان گره

عداد ت ،بسته  لیشبکه ، نرخ تحو یاتیتوان عملهستیم و جهت دستیابی به این هدف معیارهایی مانند 

مورد  DSR افتهیو پروتکل بهبود پایه  DSRبین دو پروتکل را  یابیریسربار مس و های مفقود شدهبسته

 باشد.می ایم که نتایج حاکی از کارایی باالتر پروتکل بهبود یافتهمقایسه قرار داده

 

 ، سیستم فازی ،حافظه نهان  ، مسیریابی DSRپروتکل  : واژگان کلیدی
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 مقدمه  

شبکه های موردی نمونه نوینی از شبکه های مخابراتی بی سیم هستند که به خاطر مشخصات منحصر به فردشان امروزه بسیار 

مورد توجه قرار گرفته اند.در این شبکه ها هیچ پایگاه مبنا ، تقویت کننده و مرکز سوئیچینگ ثابتی وجود ندارد بلکه این خود 

سوئیچینگ و مسیریابی را انجام می دهند. با توجه به تغییرات مداوم در توپولوژی شبکه ، ه گره ها هستند که عملیات تقویت داد

به واسطه تحرک گره ها پروتکل های مسیریابی باید با اتخاذ نوعی استراتژی سازگار ، این تغییرات را پشتیبانی کنند، به نحوی 

این شبکه ها در ابتدا جهت استفاده در کارهای نظامی .(Limin et al, 2008)که داده ارسالی به سالمت از مبدأ به مقصد برسد

به وجود آمدند.شبکه های سیار موردی برای عملیات تجسس ، امداد و نجات، عملیات تعقیب و گریز و کنفرانس های علمی نیز 

دی برای ی مسیریابی متعدپر کاربرد می باشند.مسیریابی یکی از مسائل اساسی در این شبکه ها می باشد.تا به حال پروتکل ها

 پیشنهاد شده است و آن ها را در دو دسته کلی می توان طبقه بندی نمود : موردی سیارشبکه های 

در این روش تمام اطالعات مسیر در داخل جدول مسیریابی نگهداری می شود و بسته ها بر اساس یک مبتنی یر جدول :  -1

مسیریابی ، در سرتاسر شبکه منتقل می شوند. در این روش بسته سریع تر منتقل مسیر از پیش تعریف شده در داخل جدول 

چون تمام مسیرها باید قبل از انتقال داده و بسته های کنترلی ارد ولی سربار مسیریابی زیاد است، می شود و تأخیر اولیه وجود ند

 .DSDV (Rajeshkumar and Sivakumar, 2015)تعریف شده باشند.مانند 

یی این دسته از الگوریتم ها تأخیر اولیه باال ر حسب تقاضا : فقط زمانی که نیاز دارند یک مسیر را کشف و استفاده می کنند.ب -2

 .DSR (Ramesh et al, 2014)و  AODV مانند.دارند ولی سربار مسیریابی کمتری دارند

، DSRدر پروتکل مسیریابی ، یک پروتکل مسیریابی مطرح و مبنایی در شبکه های موردی سیار است.  DSRپروتکل مسیریابی 

ند موجب توا جهت انتخاب بهترین مسیر فقط از معیار تعداد گام استفاده می شود، اما صرفاً استفاده از این معیار به تنهایی نمی

به دلیل ازدحام در گره های مسیر، تأخیر بیشتری داشته باشد و یا انتخاب مسیر بهینه شود، زیرا مسیر کوتاهتر ممکن است 

حتی ممکن است مسیرکوتاهتر به دلیل اتمام انرژی یک گره یا انتخاب نادرست همسایگان از لحاظ قدرت سیگنال خیلی زود 

 لری است که این پروتکشکل گیری مسیر های قدیمی و  ضعف بروز رسانی حافظه نهان گره ها از جمله موارد دیگ شکسته شود.

با توجه به انتخاب مهمترین پارامترها جهت  DSRهدف ما در این مقاله بهبود کارایی پروتکل مسیریابی  با آن مواجه است.

 مسیریابی و بروز رسانی مسیرهای قدیمی موجود در حافظه نهان گره ها می باشد.

ر،یک پروتکل مسیریابی هوشمند مبتنی بر سیستم فازی سوگنو در این مقاله برای مسیریابی بهتر در شبکه های موردی سیا

پیاده سازی شده است.ورودی های سیستم فازی میزان انرژی باقی مانده،قدرت سیگنال،ازدحام  DSRمرتبه صفر در پروتکل پایه 

ی حافظه نهان گره ها رسان در گره ها و تعداد گام می باشد و در عین حال مکانیزمی را در جهت کشف مسیرهای قدیمی و بروز

 به کار خواهیم برد.

این مقاله به این صورت سازمان دهی شده است : در بخش دوم کارهای مرتبط در این زمینه بیان شده است.در بخش سوم به 

در شبکه های موردی سیار معرفی شده است.بخش  DSRبیان مفاهیم اولیه پرداخته می شود.در این بخش پروتکل مسیریابی 

چهارم سیستم فازی طراحی شده در پروتکل مسیریابی پیشنهادی را مورد بحث قرار می دهد.در بخش پنجم مکانیزمی را در 
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 رجهت بروزرسانی حافظه نهان گره ها به کار خواهیم گرفت. بخش ششم به ارزیابی کارایی اختصاص دارد و نتیجه گیری نیز د

 بخش هفتم قرار گرفته است.  

 کارهای مرتبط -2

الگوریتمی پیشنهاد شده است که با استفاده از روش فازی و با در نظر گرفتن سطح ازدحام در هر  (Wagyana et al, 2006)در 

ایجاد کرده است و با در نظر گرفتن این  DSRگره متحرک و تعداد گام ها به عنوان ورودی سیستم فازی ، بهبودی در الگوریتم 

  دو پارامتر مسیری که عالوه بر کوتاهتر بودن ازدحام کمتری دارد را به عنوان مسیر بهینه انتخاب نموده است.

با استفاده از سیستم فازی روشی پیشنهاد شده است که با انتخاب مسیر های پایدارتر تعداد  (Dana and Babaei,2011)در 

ره های ــهایی را انتخاب می کند که گدهد . در این روش الگـوریتم مسیـر اهش میـهای خراب و شکسته شده را کر ـمسی

های ورودی در این عت گره ها محاسبه می گردد. متغیرپایدار تری داشته باشد.پایداری گره ها با توجه به موقعیت گره ها و سر

بازه زمانی و میزان تغییرات سرعت آن می باشد.بر اساس نتایج خروجی حاصل سیستم فازی ، میزان تغییر موقعیت گره در یک 

 از قوانین مجموعه فازی،پایداری اتصال به عنوان نتیجه حاصل برای تصمیم گیری و هدایت بسته مشخص می گردد.

انی را به عنوان ورودی مقدار انرژی مصرفی گره ، بار ترافیک شبکه و تعداد گره های می (Seethalakshmi et al, 2011)در 

سیتم فازی در نظر می گیرد و با استفاده از قوانینی که روی این مجموعه ورودی تعریف کرده است مسیری را انتخاب می کند 

 که کمترین بار ترافیک و میزان انرژی مصرفی را داشته باشد و همچنین تعداد گام کمتری را پیمایش نماید.

با استفاده از منطق فازی مدت زمان برقرار ماندن مسیر و تعداد گام را به عنوان پارامترهای ورودی در  (Jing et al, 2010) در 

نظر گرفته و بر اساس خروجی حاصل از آن برای انتخاب مسیر تصمیم گیری می کند.مسیری که با توجه به این دو ورودی 

 شود.ل داده استفاده میشود مسیر پایدارتری است و لذا از آن برای انتقاانتخاب می

با از کار افتادن یک مسیر و اطالع رسانی به دیگر گره هایی که از آن  (Thilipkumar and Balasubramanian, 2015)در 

 مسیر استفاده کرده اند،مقدار سربار ناشی از شکست مسیر کــاهش می یابد.

 در شبکه های سیار موردی  DSRمسیریابی  -3

تولید کرده و در آن  (RREQ)1در خواست مسیر هنگامی که گره مبدأ بخواهد به گره مقصد متصل شود یک پیامدر این پروتکل 

افت ـدأ دریـمبدأ و مقصد را مشخص می کند و سپس این بسته را پخش همگانی می کند.این بسته توسط همسایگان گره مب

ود نداشته باشند ،اطالعات خود را در سرآیند بسته قرار داده می شود.اگر گره های میانی مسیری به مقصد در جدول مسیریابی خ

ب های مسیر و ترتیگره مقصد اطالعات گرهو آن را پخش همگانی می کنند .بنابراین هنگامی که پیام به گره مقصد می رسد، 

                                                           
1 Route Request 
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 پاسخ مسیر ، یک پیام RREQها را در دست دارد.گره مقصد یا یک گره میانی که مسیری به مقصد داشته باشد،با دریافت آن
2(RREP ) ایجاد کرده و آن را از روی لیست موجود در سرآیندRREQ گرداند.هنگامی که در جهت معکوس به گره مبدأ بر می

های میانی از بسته داده قرار دهد.بنابراین گرهرا دریافت می کند،قادر است مسیر مقصد را در سرآیند  RREPگره مبدأ بسته 

بدأ نام یای ممی دانند بسته را به کدام گره ارسال کنند.به همین دلیل این پروتکل ،پروتکل مسیریابی پوطریق این مسیر 

ی ایجاد کرده و آن را بر رو( RERR)3خطای مسیر  ای نتواند بسته را به گره بعدی ارسال کند،یک بستهدارد.هنگامی که گره

ر را از سر ـافته و فرآیند کشف مسیـاهی یـر آگـگره مبدأ از قطع مسی گرداند و بدین ترتیبمسیر معکوس به گره مبدأ باز می

  .(Jhonson and Maltz, 1996)می گیرد

  DSRبه کارگیری سیستم فازی در پروتکل  -4

اقی انرژی ب میزانها، توان به چهار فاکتور قدرت سیگنال گرهتر میهای مطرح در انتخاب مسیر مناسبترین مشخصهاز بین مهم

 .و ما نیز از همین چهار پارامتر جهت انتخاب مسیر بهینه استفاده می نماییم ها اشاره کردها، تعداد گام و ازدحام در گرهمانده گره

خروجی سیستم که همان ارزش مسیر است را برای مسیرهای گوناگون محاسبه  ،با وارد نمودن چهار پارامتر فوق در سیستم فازی

ر بر مبنای مدل مرتبه صف مقالهسیستم فازی مطرح شده در این  نماید.ه باالترین ارزش را داشته باشد انتخاب میو مسیری ک

بحث می شوند یعنی هر کدام از ورودی ها می توانند  Highو  Low ،Mediumچهار پارامتر فوق با سه مقدار باشد. سوگنو می

 نمایش را آنها از تعدادی 1 جدول در ما که است قانون 11 با برابر و 43 ما قوانین تعداد بنابراین سه حالت مختلف داشته باشند.

کند. در واقع سیستم فازی یک سیستم مبتنی بر دانش های غیر قطعی و نامشخص را توصیف میسیستم فازی پدیده. ایم داده

. جمالت (Khoukhi and Cherkaoui, 2008)باشدآنگاه می-یا قواعد است که بخش اصلی پایگاه دانش آن حاوی قواعد اگر

شوند شامل شده است و تالی مربوط به خروجی سیستم ها تولید میمقدم این قواعد از متغیرهای فازی که با استفاده از ورودی

 .نشان داده شده است 1دی ها در شکل وفازی است. توابع عضویت مربوط به ور

 

                                                           
2 Route Reply 
3 Route Error 
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 PFL-DSRتوابع عضویت در روش پیشنهادی  -1شکل 

 شود:محاسبه می 1فرمول محاسبه خروجی نهایی در سیستم فازی سوگنو مرتبه صفر بصورت فرمول 

 

(1) 𝒚 =
∑ 𝒂𝒊 × 𝒇𝒊(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒘)
𝒎
𝒊=𝟏

∑ 𝒂𝒊
𝒎
𝒊

 

  ia(، پارامتر 1از میانگین استفاده شده است. در فرمول ) Aggregationاز اپراتور ضرب و برای  Method-ANDدر اینجا برای 

 نیز خروجی سیستم فازی است. yمقدار  ،باشدام میiبیانگر مقدار تالی به ازای قانون  ifنشان دهنده شدت آتش و 

 

 PFL-DSR:تعدادی از قواعد روش پیشنهادی 1 جدول

 ازدحام انرژی تعداد گام قدرت سیگنال  ارزش مسیر

Very Low=0 low High Low High 

Low=0/25 Low Low Low High 

Medium=0/5 Medium low Medium Medium 

High=0/75 High Medium High Low 

Very High=1 High low High Low 

 

تواند دیگر مسیرها را ذخیره کند این ذخیره سازی باعث در صورت وجود چندین مسیر به یک مقصد گره می DSRدر پروتکل 

شود در صورت شکست یک مسیر نیازی به انجام مجدد مکانیزم کشف مسیر نباشد و واکنش به تغییر مسیر سریعتر انجام می
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رسند و بعد از مسیر اصلی، ارزش بیشتری بر را که به مقصد می هاییمسیر دیگر (DSR-PFL) 4شود. در روش پیشنهادیمی

ابی کنیم و در جدول مسیریبه عنوان مسیرهای پشتیبان انتخاب می را اشنداساس چهار پارامتر بیان شده در منطق فازی داشته ب

 کنیم تا در صورت از کار افتادن مسیر اصلی بتوان از یکی از مسیرهای پشتیبان جهت مسیریابی استفاده کرد.نگهداری می

 بروز رسانی حافظه نهان گره ها -5

نماید،  ارسال بعدی گره به را داده بسته نتواند شکسته شدن یک مسیر،گره به علت  یک که هنگامیمعمولی  DSRدر پروتکل 

 ترتیب باز گرداندن این بسته به مبدأ، گره مبدأ را از ایجاد این رویداد باخبر کند. بدین و RERR بسته کند با ارسالتالش می

های دیگر گره لیو شوندمی گره دو آن بین ارتباط قطع در مسیر معکوس به سمت مبدا متوجه RERRکننده  دریافت های گره

ز این ا ،موجود در شبکه که آنها نیز ممکن است از لینک قطع شده و یا گره از کار افتاده برای مسیریابی خود استفاده کنند

از بین  اایم که ببنابراین ما در روش پیشنهادی خود یک الگوریتم برای این موضوع در نظر گرفته ،کنندموضوع آگاهی پیدا نمی

موجود در شبکه از این امر اطالع پیدا کنند و حافظه )کش( جدول مسیریابی خود را  های رفتن یک گره در شبکه تمامی گره

 به روزرسانی کنند.  RERRقبل از ارسال بسته و برگشت پیام 

ها به این صورت برای اطالع رسانی در مورد از کار افتادن و خرابی یک گره در شبکه به تمامی گره PFL-DSRروش پیشنهادی 

ای را به سمت  مقصدی مشخص با استفاده از مسیر انتخاب شده توسط منطق فازی ارسال کند که وقتی یک گره بستهعمل می

به سمت معکوس به طرف  RERRک از دست رفته باشد، پیام نلی های مسیر انتخابی از بین رفته باشد و، اگر یکی از گرهکندمی

هایی که عالوه بر آن تمامی گره،کنندهای این مسیر از خراب شدن گره مورد نظر اطالع پیدا میگردد و تمامی گرهبرمی أمبد

گره خراب شده به ( ID)6 شناسه را به همراه مشخصات و (NNF)5، یک پیام اعالم خرابی گره کننددریافت می را RERRپیام  

ها شود تا گرهباعث می به همراه مشخصات و شناسه گره خراب شده NNFارسال پیام  .کنندهای خود ارسال میتمام همسایه

هایی که این پیام را . همسایهدر کاهش سربار دارد  نند و همین امر تأثیر به سزایی،دریافت نک ین پیام را به صورت تکراریا

د کننهای خود نیز ارسال میاین پیام را به همسایه ،حافظه جدول مسیریابی خود بروز رسانیکنند نیز عالوه بر دریافت می

 PFL-DSRکنند. برای درک بهتر و مقایسه روش ها متوجه قطعی یک لینک شده و دیگر از آن استفاده نمیبنابراین تمامی گره

 .کنیمیبیان م 2 معمولی این قسمت را با یک مثال در شکل DSRبا 

 

                                                           
4 Proposed Fuzzy Logic-Dsr 
5 Notify Node Failure 
6 Identity 
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 : نمونه یک خرابی در شبکه 2 شکل

 

شوند و متوجه خرابی گره می RERRبا استفاده از پیام  Fو Bو Aهای فقط گره Iمعمولی با خرابی گره  DSRدر ر شکل فوق د

 ریـال کنند از مسیـارس ای راواهند بستهـخشوند و هنگامی که میاز این موضوع مطلع نمی E,D,Cهای دیگر نیز مانند سایر گره

شود. در روش مین منتقلبسته  Iکنند اما با توجه به خرابی گره  ال میـاده کرده و بسته را ارسـدول خود دارند استفـکه در ج

خرابی گره را  NNFهای دریافت کننده این پیام با استفاده از پیام گره RERRدر حین برگشت پیام   PFL-DSRپیشنهادی 

های موجود در شبکه که ممکن است از گره خراب شده در جدول خود مسیری داشته باشند، کنند تا سایر گرهمی در شبکه پخش

رسانی کرده و از مسیری که حاوی این گره است استفاده نکنند و هر گره مسیرهای خود و همچنین مسیرهای  جدول خود را بروز

ر دو کند جدول مسیریابی خود حذف می نهانکند آن مسیر را از حافظه پشتیبان خود را چک کرده و اگر از آن مسیر عبور می

 جستجوی مسیر مناسب دیگر با استفاده از منطق فازی خواهد بود.

ها از خرابی گره اطالع پیدا نکنند است. چرا که اگر سایر گره RERRبسیار کمتر از سربار پیام  NNF سربار ناشی از پخش پیام

ه جدول مسیریابی خود ارسال کنند و با قطعی اتصال مواجه شوند که این موضوع ظاز مسیر موجود در حاف باید هر بار بسته را

ها قبل از ارسال بسته خود متوجه خیر و کاهش توان عملیاتی شبکه نیز خواهد شد اما در روش پیشنهادی گرهأموجب افزایش ت

 4و  3شکل ادی به صورت ـنمودار جریان و شبه کد الگوریتم پیشنه .کننداین موضوع شده و مسیرهای دیگری را کشف می

 .باشندمی
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 (PFL-DSR)پیشنهادینمودار جریان روش  - 3شکل 

 Define source and destination; 

 Check the cache; 

 IF there is a path to destination Then 

 Write the route in header’s packet; 

 Send the packet to the first host in the header; 

 Send data to next node in destination path; 

 While current node ≠ destination node 

 Send data to the next node; 

 IF there is a route error Then 

 Notify route error to others node; 

 Update the cashes of node include disable route; 

 Check the cache; 

 End of send data; 

 Else 

 Start discovery fuzzy route; 

 Write the route in header’s packet; 

 Send the packet to the first host in the header; 

 Send data to next node in destination path; 

 While current node ≠ destination node; 

 Send data to the next node; 

 IF there is a route error Then 

 Notify route error to others node; 

 Update the cashes of node include disable route; 

 Check the cache; 

 End of send data; 
 

 شبه کد الگوریتم پیشنهادی -4شکل 

 تعیین مبدأ و مقصد

اعالم خطای مسیر به دیگر 

 گره ها

 بررسی حافظه نهان

شروع کشف مسیر 

 فازی

نوشتن مسیر در 

 سرآیند بسته

ارسال بسته به میزبان 

 اول در سرآیند

به گره  بسته فرستادن 

 بعدی در مسیر مقصد

ان ـبروز رسانی حـافظه نه

گره های شامل مسیر از کار 

 افتاده

پایان ارسال 

 داده

موجود مسیر 

 است ؟

 خیر

 

خطای مسیر 

 ؟

 مقصد ؟

 بلی
 بلی خیر

 بلی

 خیر
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 ارزیابی کارایی  -6

این  است. استفاده شده ++C( و زبان برنامه نویسی Network Simulator) NS2برای شبیه سازی از نرم افزار شبیه ساز 

پروتکل  نظر گرفته شده است، 251باشد. دامنه انتشار رادیویی برای هر گره متر می1111متر در 1111سناریو برای شبیه سازی 

در شبکه وجود دارد که با نرخ  CBRهمچنین در این شبیه سازی جریان ترافیکی  می باشد. IEEE 802.11آن  MACالیه 

در  41و  21و تعداد گره ها  ها در این سناریو به صورت تصادفیقرار گرفتن موقعیت گره ثابت بسته را به شبکه ارسال می کنند.

 قابل مشاهده است. 2پارامترهای شبیه سازی به صورت دقیق تر در جدول نظر گرفته شده است.

 

 :پارامترهای شبیه سازی2 جدول

 مقدار پارامتر

 Channel/Wireless channel نوع کانال

 Two ray ground نوع انتشار

 Wireless Phy واسط شبکه

 Omni Antenna آنتن

 متر1111متر*1111 ناحیه شبیه سازی

 MAC MAC/802.11 الیه 

 CBR نوع ترافیک

 Drop Tail نوع صف

 41و  21 تعداد گره 

 ثانیه 1111 زمان شبیه سازی

 )ثانیه(1111)ثانیه(،111)ثانیه(،611)ثانیه(،411)ثانیه(،211 زمان توقف

 DSRو  PFL-DSR پروتکل
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 توان عملیاتی  -6-1

ــت از نرخ میزان داده ــط گرهتوان عملیاتی عبارت اس ــده هاای که توس   اند. معموالًدر یک بازه زمانی معین با موفقیت دریافت ش

صف پر می  سته   زمانی که اندازه  یابد. در واقع میانگین توان شوند و در نتیجه توان عملیاتی کاهش می ها دور انداخته میشود، ب

  ای بـــاالتر در دهنده انتقـــال داده دهد و توان عملیاتی بـــاالتر نشان ای شبکه ارائه میعملیاتی یک دید کلی از ارتباطات داده

پایه در زمانهای مختلف   DSRدر مقایسه با پروتکل PFL-DSR یشنهادیپــــان می دهد که روش نش 5شکل  است. شبــــکه

ارامترهای اصلی و مهم شبکه مسیر را انتخـاب عملکرد بهتری دارد. دلیل این امر این است که روش پیشنهـادی که براسـاس پـ  

ــان به مقصد  د،موجب میکنمی ــد زمـ ــرسدشود تعداد بسته بیشتری در واحـ ــابراین روش  ،بـ در واحد زمانی   PFL-DSRبنـ

 پایه، توان عملیاتی باالتری دارد. DSRیکسان نسبت به پروتکل 

 

 

 توان عملیاتی : 5 شکل

 

 نرخ تحویل بسته  -6-2

 6 طور که در شکلهمان نرخ تحویل بسته عبارتست از نسبت تعداد بسته های رسیده به مقصد به تعداد بسته های ارسالی.

دارد که  پایه DSR( نرخ تحویل بسته بهتری نسبت به پروتکل PFL-DSR) روش شود پروتکل ارائه شده در اینمشاهده می

زدحام ، ا ،تعداد گام ،براساس مسیرهای انتخابی توسط سیستم فازی با معیارهای پراهمیت انرژیعلت این امر انجام مسیریابی 

200 400 600 800 1000

Basic-DSR-20 Nodes 1247.79 2479.24 4086.58 4928.43 5788.03

PFL-DSR-20 Nodes 3551.04 7498.87 10865.79 15996.39 21092.84

Basic-DSR-40 Nodes 1183.75 2784.31 4334.48 5096.54 5926.54

PFL-DSR-40 Nodes 3759.62 7108.58 10477.65 14631.45 18816.41
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است. زمانی که مسیرهای انتخابی از نظر این معیارها بهینه باشند و ارزش مسیر  قدرت سیگنال و بروز رسانی مسیرهای قدیمی

 روند .رسند و در حین ارسال از بین نمیهای ارسالی با موفقیت به مقصد میبنابراین اکثر بسته ،باال باشد

 

 

 

 نرخ تحویل بسته :6 شکل

 

 سربار مسیریابی نرمال شده -6-3

های موردی سیار است. تعداد پارامترهای مهم ارزیابی کارایی یک پروتکل مسیریابی در شبکه سربار حاصل از مسیریابی از

ای کنترلی ههای کنترلی ارسالی به منظور کشف مسیر و اعالم خرابی مسیر به عنوان سربار مسیریابی و نسبت تعداد بستهبسته

های رسیده به مقصد به عنوان سربار مسیـریابی نرمال شده ادهارسالی به منظور کشف مسیر و اعالم خرابی مسیر به تعداد بسته د

استفاده  NNF ها از خرابی یک گره از پخش پیامکه ما برای اطالع گرهبا این PFL-DSR در روش پیشنهادی شود.محـاسبه می

ا توجه ند بروز رسانی شوند و بکنیم اما باید به این نکته توجه شود که با خرابی یک گره ممکن است بسیاری از مسیرها نیازممی

ام زمان زیادی را نیز ـباشد عالوه بر سربار این پی RERRکه اگر گره بعد از خرابی اتصال، به ارسال بسته بپردازد و منتظر به این

ای تهبستوان حالتی را در نظر گرفت که یک گره ویم. میـشدهد، در نتیجه متوجه بهینه بودن روش پیشنهادی میاز دست می

برمی گردد حال اگر مسیرهای پشتیبان این گره  RERRکند اما گره میانی آن مسیر قبالً از بین رفته بنابراین پیام را ارسال می

ل شک درهای ناموفق بسیار زیاد خواهد بود. همان طور که ، سربار ناشی از این ارسـال و برگشتنیز همگی دچار این حالت شوند

200 400 600 800 1000

Basic-DSR-20 Nodes 39.37 39.74 45.27 40.98 37.75

PFL-DSR-20 Nodes 94.36 96.23 95.15 93.15 92.02

Basic-DSR-40 Nodes 35.94 46.75 50.99 45.07 41.06

PFL-DSR-40 Nodes 97.21 98.17 98.67 98.97 99.2
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ها از مسیرهای کار افتاده از ربار ناشی از روش پیشنهادی بعد از شکل گیری مسیرهای پایدار و آگاهی گرهشود سمشاهده می 7

DSR .پایه کمتر است  

 

 سربار مسیریابی نرمال شده :7 شکل

 

 بسته های مفقود شده -6-4

  اههر چه تعداد این بسته. از آنجایی که اندهرگز به مقصد انتقــــال داده نشدهدارد که  هاییبستهاشاره به های مفقود شده بسته

ش   شد قابلیت اطمینان  شتر خواهد بود، این معیار را مورد ارزی کمتر با وانند  تعواملی وجود دارند که می. ایمابی قرار دادهبکه ما بی

ه  گونه کانـ همیابد. که میزان ازدحام بر روی یک گره افزایش می های داده شوند ، به عنوان مثال زمانیباعث مفقود شدن بسته

شده )  شود اهده میش م 1شکل   در سته ( PFL-DSRروش ارائه  شده ب سبت به پروتکل   های مفقود  ،   داردپایه  DSRکمتری ن

ر انتخاب هر چه بهتر نهادی ما با مدنظر قراردادن بهترین مقادیر مربوط به پارامترهای انتخاب مســیر ، ســعی دزیرا روش پیشــ

 مسیرهای مناسب جهت مسیریابی دارد. 

200 400 600 800 1000

Basic-DSR-20 Nodes 2.128 2.628 2.404 3.045 3.807

PFL-DSR-20 Nodes 2.6 2.752 2.602 2.757 3.021

Basic-DSR-40 Nodes 2.218 2.025 2.124 2.74 3.425

PFL-DSR-40 Nodes 2.989 2.495 2.238 2.197 2.202
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 بسته های مفقود شده :8 شکل

 

 نتیجه گیری -7

در این مقاله به مسأله چگونگی انتخاب مسیر بهینه از بین مسیرهای موجود در هنگام مسیریابی در شبکه های سیار موردی 

پرداخته شده است.برای این منظور یک سیستم فازی پیشنهاد شد تا با استفاده از آن ارزش هر مسیر محاسبه شود و مسیر بهتر 

تر میزان انرژی باقی مانده،قدرت سیگنال،ازدحام در گره ها و تعداد گام با یکدیگر ترکیب پارام 4انتخاب گردد.در روش پیشنهادی 

پایه تنها معیار  DSRشده و به عنوان یک معیار فازی برای انتخاب مسیر بهینه به کار رفته است ، در صورتی که در الگوریتم 

روز رسانی حافظه نهان گره ها و حذف مسیرهای قدیمی به کار گام به تنهایی در نظر گرفته می شود، بعالوه مکانیزمی را جهت ب

گرفتیم تا باعث کارایی هر چه بیشتر الگوریتم پیشنهادی گردد.نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از کارایی باالتر الگوریتم 

 پیشنهادی می باشد.

 

 

 

 

 

 

200 400 600 800 1000

Basic-DSR-20 Nodes 3596 7113 9684 13889 18296

PFL-DSR-20 Nodes 593 964 1393 2215 2967

Basic-DSR-40 Nodes 3760 6262 8641 12896 17291

PFL-DSR-40 Nodes 333 492 557 561 561

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

ده
 ش

ود
مفق

ی 
ها

ه 
ست

د ب
دا

تع

بسته های مفقود شده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

 

 

 

 منابع

Limin, M., Weihuang, F., Zhijiang, X., Jiangxing, Z., Jingyu, H. (2008). A novel Ad hoc routing protocol based 

on mobility Prediction. Information Technology Journal. Vol. 7. 537-540. 

Rajeshkumar, V. and Sivakumar, P. (2015). Comparative Study of Aodv,DSDV,and DSR Routing Protocols in 

MANET Using Nework Simulator-2. Speciality Journal of Electronic and Computer Sciences. Vol. 1. 35-42. 

Ramesh, A., SumithaBhashini, P., Jaya Bharathi, K. (2014). Performance Comparison and Evaluation of Proactive, 

Reactive and Hybrid Routing Protocols in MANET. International Journal of Advanced Research in Electrical. 

Electronic and Instrumentation Engineering. Vol 3. Issue 6. 10279-10285. 

Wagyana, A., Hendrawan, T., Rachmana, N. (2006). Performance Improvement of Dynamic Source Routing On 

Manet Using Fuzzy Logic. Proceedings of MoMM. 

Dana, A. and Babaei, M.H. (2011). A Fuzzy Based Stable Routing Algorithm for MANET. IJCSI International 

Journal of Computer Science Issues. Vol .8. Issue 1. 367-371. 

Seethalakshmi, P., Joseph Auxilius Jude, M., Rajendran, G. (2011). An Optimal Path Management Strategy in 

Mobile Ad Hoc Network Using Fuzzy and Rough Set Theory. American Journal of Applied Sciences. Vol.8. 

1314-1321.  

Jing ,  Z.,  Soon, N.X. ,  Lajos, H. (2010).  Fuzzy logic aided dynamic source routing in cross-layer operation 

assisted ad hoc networks.  School of Electronics and Computer Science. University of Southampton. SO21 

2BJ. United Kingdom. 1-5. 

Thilipkumar, G., Balasubramanian, R. (2015) . Distributed Cache Modernizing  for the Multisource Transmitting 

Protocol. International Journal Of Computer Science and Information Technologies. Vol 6. 2240-2243 

B. Johnson, David and A. Maltz, David. (1996) . Dynamic source routing in ad hoc wireless network. in Mobile 

computing. Vol 353. ch.5. 153-181. 

Khoukhi, L. and Cherkaoui, S. (2008). Experimenting with Fuzzy Logic for Qos Management in Mobile Ad Hoc 

Network. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol .8, Issue 8. 372-386. 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

