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 چکیده

مقصد در شبکه های   و مبدا بین مسیر مجزای ناحیه ای چندین کشف جهت هدف از این پژوهش ارائه راهکاری

ad hoc و با استفاده از  وجود دارند جهته همه و معمولی های آنتن به مجهز گره هایی مسیرها بوده، و در این

الگوریتم مسیریابی چند مسیری با بررسی وضعیت همسایه های گره های میانی و در نظر گرفتن تعداد همسایه 

اطالعات از این  همروند ارسال ای فعال هر گره موجود در مسیر، چندین مسیر بین مبدا و مقصد کشف و برایه

مسیر ها استفاده می شود و همچنین با استفاده از مکانیزم های هوشمند توزیع بار سعی در کاهش مصرف انرژی 

 .بود خواهد سازی پیاده لقاب تقاضا برحسب مسیریابی های الگوریتم  همه در ایده این. می شود

 بار توزیع ، ژیران مصرف ، مسیریابی ، ادهاك سیم بی های شبکه کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 مسیر چندین مسیر،  کشف فرآیند در اینکه از پس دریافت می توان چند مسیری مسیریابی الگوریتم های در تأمل کمی با

 با .کرد آغاز مسیر چندین طریق از و همروند طور به را مقصد سمت به عاتاطال ارسال توان می شد، پیدا مقصد و مبدا بین

 در امر این که کرد متعادل شبکه در را ترافیک مسیر،  چندین بین اطالعات بارِ تقسیم با می توان مکانیزم ها این از استفاده

 می مختلف، مسیر چندین بین اطالعات لارسا و تقسیم نهایت در شود.  می واقع توجه مورد ازدحام و ترافیک کنترل مبحث

 .شود تاخیر توجه قابل کاهش نتیجه در و انتها به انتها  باند پهنای افزایش به منجر تواند

 یکی می باشد. مقصد سمت به اطالعات همروند ارسال برای مناسب مسیرهای انتخاب مسائل، مهمترین از یکی حالت این در

 کار این با باشد. می مقصد و مبدا بین گره ای مجزای مسیرهای انتخاب می شود، استفاده آن زا کار این برای که ایده هایی از

 ، می شوند انتخاب ارسال برای که مسیرهایی اگر که طوری  به می یابد. افزایش مالحظه ای قابل طور به خطا پذیری تحمل

می  مسیر یک شکستن به نهایتا   اتصال یک یا گره کی رفتند بین از و دشدن خراب ، باشند نداشته هم با مشترکی گره هیچ

 .ندارد مسیر یک  از بیش روی بر تاثیری و انجامد

 با اما باشد. از یکدیگر مستقل کامال آنها ارسالِ تاخیر هستند، مجزا مسیرها این که آنجا از می رسد نظر به حالت این در

 رقابت اجتناب یک مشترك، گرفتن کانال در اختیار برای شود می مشاهده واسط به دسترسی کنترل الیۀ در دقت کمی

 دو کردنِ برطرف و واسط به دسترسی کنترل های الیۀ تصادم از اجتناب برای دیگر طرف از و دارد وجود گره ها بین ناپذیر

اندارد است در که (Colvin, 1983) است شده پیشنهاد MACAآشکار، پروتکل  ایستگاه پنهان و ایستگاه کالسیک مشکلِ

IEEE 802.11 از ها ایستگاه بین هماهنگی برای پروتکل این در می شود. استفاده به کانال دسترسی برای پروتکل این از 

 را دیگر ایستگاهی برای داده ارسال قصد که ایستگاهی که ترتیب این به می شود. استفاده CTSو  RTSعنوان  با پیام دو

 و می کند ارسال RTSپیام  یک بگیرد، اختیار در خود رادیوییِ برد محدودة در را تركمش کانالِ واقع می خواهد در و دارد

 و این پیام دریافت از پس نیز مقصد ایستگاه و دارد را خاص مقصدی برای بایت Nارسال  قصد می کند مشخص در آن

 آمادة می کند آن مشخص در و گرداند برمی مبدا برای CTSپیام  یک باشد، موافق اطالعات تبادل این با که درصورتی

 به باید می کنند، دریافت را CTSاین پیام  که ایستگاه هایی مابقیِ  بین این در است. خاص فرستدنده ای از بایت Nدریافت 

 .کنند اختیار احتمالی، سکوت تصادمِ  هرگونه از اجتناب برای و گیرنده ایستگاه احترام

 مسیر یک در های موجود گره از CTSهای  پیام دریافت خاطر مسیر، به یک رد موجود گره های است ممکن ترتیب این به

 مسیرها از یکی است ممکن باشند، گره ای مجزای مسیر دو اگر حتی دیگر عبارت به بیندازند، تعویق به را خود ارسال دیگر،

 یک دیگر، مسیری در موجود گرة زا خاطر و به همین باشند همسایه فقط مسیر دیگر، گره های با که باشد داشته گره هایی

 ترافیک به وابسته مسیر، یک از تاخیر ارسال صورت این در شود، که سکوت به مجبور ناچار به و کند دریافت CTSپیام 

 .می شود مقابل مسیر

 ادهد نمایش گره ده آن فقط در که می دهد نشان را فرضی شبکه یک شکل این بگیرید. نظر در را 1شکل  مثال عنوان به

 را گره دو بین مستقیم ارتباط چین وجود نقطه خطوط و شده است مشخص گره هر رادیویی برد شکل این در شده است.

 قرار یکدیگر رادیویی برد در گره دو که معناست به این خاص دوگره بین چین نقطه وجود دیگر عبارت به می دهند، نشان

  .دارند
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 ای گره جزایم مسیرهای در ها همسایه تاثیر: 1شکل

 

 که دارند وجود  S-15-16-17-18-Dو  S-11-12-13-14-D  ای گره مجزای مسیر دو Dو Sگرة  دو بین 1شکل  در

 مسیرها از یک هر انتهای به تاخیر انتها حالت این در نیست. دیگر مسیر از مستقل کامال   مسیر، یک از داده ارسال و ارتباط

 در می باشد. شبکه گره های بین CTS و RTSهای  تبادل پیام خاطر به امر این که تاس وابسته نیز دیگر مسیر ترافیک به

 به را خود ارسال فعال  باید مسیرمقابل، در گره یک از CTSدریافت  خاطر به مثال  مسیر، یک های ایستگاه از برخی نتیجه

 در 11گرة  اگر و باشد می پایین مسیر از 11و16،،1گره های  همسایۀ مسیر باال، از 11گرة  مثال عنوان به بیندازند. تعویق

 مسیر از 11و  16،،1گره های  به CTSبستۀ  این کند، ارسال وی برای CTSبستۀ  ، یک11گرة  ارسال درخواست به جواب

 .کنند اختیار سکوت باید MACAپروتکل  اصول طبق گره ها و این رسد می نیز پایین

 S. Roy et)می شود  استفاده دار جهت های آنتن از در آنها که شده اند پیشنهاد روش هایی مشکل این کردن طرف بر برای

al, 2003 -  S. Bandyopadhyay et al, 2002)  چند مسیری مسیریابی یتم هایرالگو ح اصال با داریم مقاله سعی این در . ما 

 .کنیم برطرف یتا حد را مشکل این جهته همه آنتن های از استفاده با و تقاضا رده برحسب در

 

 روش تحقیق

 عبارت به نباشد. دیگر مسیرِ در گره یک همسایۀ یک مسیر، در ای گره هیچ که گوییم کامل ای ناحیه مجزای را مسیر دو

  .باشند داشته با هم ای همسایه گرة دو هیچ نباید مسیر دو این دیگر

 های آنتن از ای، ناحیه مسیرهای مجزای کشف ایبر آن در که است شده پیشنهاد موردی های شبکه برای ساختار در یک

 در .(D. Saha, 2003) نیستند در دسترس ها آنتن گونه این موجود، تجهیزات از بسیاری در اما شود. می استفاده دار جهت

 و جهته همه های آنتن از استفاده با مقصد و و مبدا بین ای ناحیه مجزای مسیرهای کشف برای جدید ایدة یک نامه پایان این

  .کرد سازی پیاده تقاضا برحسب های مسیریابی یتم الگور همۀ در توان می را ایده این شود. می پیشنهاد معمول

 اختیار در مقصد تا اما مسیری داشت، ارسال برای داده خاص مقصدی برای مبدا که هنگامی تقاضا، برحسب های الگوریتم در

 به خود های همسایه همه برای را مسیر بسته درخواست یک مبدا حالت این در کند. می اجرا را مسیر کشف فرآیند نداشت،

 که دارد وجود احتمال این است، کرده پخش فراگیر به طور ها را بسته این مبدا که آنجا از کند. می ارسال آسا سیل طور

 پاسخ بسته چندین می تواند مقصد حالت این در کند. دریافت مختلف از مسیرهای را مسیر درخواست بسته چندین مقصد
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 رسیده، مسیر درخواست های بسته بین از مسیرها این انتخاب برای البته کند. ارسال مبدا مسیر برای چند طریق از را مسیر

 از طریق و کرده انتخاب را اتصالی مجزای مسیرهای محاسباتی انجام با مقصد که است این ایده یک دارد. وجود راه کار چندین

 را ها داده انتها، به تاخیر انتها کمترین با و همزمان طور به بتواند مبدا اینکه برای یا و کند ارسال را مسیر پاسخ های تهبس آنها

 ارسال برای را ای گره مجزای مقصد مسیرهای که است این مناسب راهکار یک کند، ارسال مقصد برای مسیر چندین طریق از

  .کند انتخاب مسیر پاسخ

 این رفع برای رسیم. نمی کارآیی حداکثر به نیز ای گره مسیرهای مجزای طریق از داده، های بخش همزمان لارسا برای

 برای پیشنهادی، الگوریتم شود. در انجام ای ناحیه مجزای مسیرهای طریق از همروند اطالعات ارسال شود می پیشنهاد مشکل

صفر  اولیه مقدار با و ActiveNeighborCountعنوان  با جدید دفیل یک مقصد، و مبدا بین ناحیه ای مسیرهای مجزای کشف

 یک در های موجود گره برای فعال های همسایه تعداد واقع در فیلد این می شود. ایجاد مسیر درخواست های بسته سرآیند در

 دریافت را مسیر درخواست همین بستۀ قبال  که هستند هایی گره فعال های همسایه از منظور اینجا در می دهد. نشان را مسیر

 نیز گذرد، می گره آن از که را دیگر مسیری بین خود اطالعات تبادل برای مقصد و مبدا که دارد وجود احتمال این و اند کرده

 سازی پیاده برای عالوه به است. وابسته هم به مسیر، دو این از طریق اطالعات ارسال صورت این در که باشند کرده انتخاب

 بسته مشخصات جدول این در که کنند، نگهداری RREQ_Seenعنوان  با یک جدول باید ها گره همۀ پیشنهادی، الگوریتم

 درخواست بستۀ یک میانی گرة که هنگامی حالت این در شود. می ثبت گره هر توسط شده مسیر دریافت درخواست های

 .کند می درج خود RREQ_Seenجدول  در را آن مشخصات کرد، را دریافت مسیر

 و تولید مسیر، کشف به منظور را مسیر درخواست بستۀ یک تقاضا، برحسب های الگوریتم اصول براساس مبدا گره ایده، این در

 حالت این در می باشد. صفر بسته، این در ActiveNeighborCountفیلد  اولیۀ مقدار شد، ذکر که همانطور کند. می پخش

 خود RREQ_Seenجدول  در را آن مشخصات ابتدا دریافت کرد، را مسیر درخواست بستۀ یک که میانی های گره از هریک

 درخواست بستۀ این قبال  شما آیا"که  می کند جو و پرس خود های از همسایه فقط بسته این ارسال از قبل اما کند، می درج

 ارسال خود های همسایه برای RREQ_Queryعنوان  با بسته یک منظور، این برای و "دیده اید؟ مشخصات این با را مسیر

حالت  این در ماند. می ها همسایه پاسخ بازگشت منتظر سنج، زمان یک کردن تنظیم با را مشخصی مدت زمان و کند می

 پس را برگردانند. سوال این پاسخ RREQ_Seenجدول  در جستجو با هستند موظف پرسش، این دریافت از پس ها همسایه

فیلد  دهند، محتوای می مثبت پاسخ که هایی همسایه تعداد به گره این سنج، زمان زمان شدن منقضی از

ActiveNeighborCount برای را آن مسیریابی، روال الگوریتم طبق آنگاه و دهد می افزایش مسیر درخواست بستۀ در را 

 چک ابتدا کرد، دریافت را مسیر درخواست همین بستۀ دیگر مسیر یک طریق از دوباره اگر بعد به این از کند. می ارسال همه

 بسته همین که معناست این به داشت، وجود اگر خیر؟ یا دارد بسته وجود سرآیند در موجود مسیر در وی نام آیا که کند می

 در موجود مسیر در وی نام اگر اما کند. می حذف را بسته این بینهایت های حلقه رهایی از برای و است کرده پخش قبال  را

 می تصمیم و است دیده دیگر مسیرهای طریق از قبال  را مسیر درخواست این که معناست این به موجود نبود، بسته سرآیند

 همسایه از درخواست مسیر بستۀ این ارسال از قبل هم باز باید البته و کند پخش دوباره را مسیر درخواست بستۀ این گیرد که

 مسیر درخواست های بسته مقصد وقتی حالت این آورد در دست به را ها سایههم جدید آمار تا کند جو و پرس آن درباره ها

 محتوای باید اکنون می داد، انجام گره ای مجزای مسیرهای انتخاب برای که قبال   محاسباتی بر عالوه کرد، دریافت را مختلف

 ActiveNeighborCountفیلد  محتوای که کند انتخاب را مسیرهایی و کند بررسی نیز را ActiveNeighborCountفیلد 

مسیرهای  است، بقیه از کمتر آنها در فیلد این محتوای که مسیرهایی انتخاب با مقصد ترتیب این به باشد. کمترین آنها در

 .کند می مبدا ارسال سمت به شده، انتخاب مسیرهای طریق از را مسیر پاسخ بستۀ و کند می انتخاب را ای ناحیه مجزای
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 لگوریتم در زیر آمده است:فلوچارت این ا

 

 .بگیرید درنظر را 1 شکل فرضیِ شبکه پیشنهادی، الگوریتم راهکار شدن تر روشن برای

 

 ای ناحیه مجزای مسیرهای: 2شکل

،  Dو  S های گره بین شویم می شکل متوجه در دقت با . دارد را Dگره  برای داده ارسال قصد S گره 1 شکل در کنید فرض

 طور به و مسیر دو طریق از خواهد میS گره  مثال دراین .دارد وجود S-C-D  و S-A-D  ،S-B-Dای  گره یمجزا مسیرِ  سه

و  RTSتبادل  خاطر به کند، انتخاب را S-B-Dو  S-A-Dمسیر  دو اگر مبدا مثال عنوان به کند. ارسال داده  D برای همزمان
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CTS های  گره بینA  وB  ،از ما اینکه با صورت این در و باشد می فعال گره دو این از یکی فقط واحد آن در توان گفت می 

  !رسید خواهیم مسیر یک از اطالعات ارسال حد در تاخیری و کارآیی به واقع در اما کنیم، ارسال می داده مسیر دو

 یعنی خود های سایههم را برای مسیر درخواست بستۀ مبدا اول، گام در .شود استفاده پیشنهادی الگوریتم از کنید فرض حال

 های همسایه از ابتدا باید خود، های برای همسایه بسته این ارسال از قبل ها گره این اما کند. می ارسال C و A ،Bهای  گره

 فقط شوند می متوجه Cو  Aهای  گره جو، و پرس از انجام بعد کنند. جو و پرس مسیر درخواست بستۀ این مورد در خود

فیلد  به واحد یک Cو  A های گره از یک هر نتیجه در است، دیده را قبال   مسیر درخواست بستۀ این هاآن های همسایه از یکی

ActiveNeighborCount گره  اما می کنند، اضافهB بستۀ این قبال  وی همسایه دو که شود می متوجه جو و پرس از پس 

 بستۀ نیز ها گره این سپس کند. اضافه ActiveNeighborCountفیلد  به واحد دو باید و اند را دیده مسیر درخواست

 .کنند می ارسال خود های همسایه برای را درخواست مسیر

 S-A-D ،S-B-D مسیر  آنها، سه بین از شود می متوجه که کند می دریافت را مسیر درخواست بستۀ تعدادی مقصد نهایتدر

مسیر  مانند دیگر مسیرهای از مسیری درخواست های بسته مقصد است ممکن کنید هستند )دقت ای گره مجزای S-C-Dو 

S-A-B-D  یاS-B-C-D فیلد  بررسی مقصد با نهایت در کند(. دریافت نیزActiveNeighborCount های بسته این در 

 این طریق از را مسیر پاسخ بستۀ و کرده انتخاب ها گزینه بهترین به عنوان را S-C-Dو  S-A-Dمسیر  دو مسیر، درخواست

 می کند. ل ارسا مبدا سمت به مسیر دو

 

 یافته ها

 محققین توسط ایم. این محیط کرده استفاده GLOMOSIMسازیِ  شبیه محیط از سازی شبیه های آزمایش انجام برای

 .شود استفاده می امور کلیه انجام برای ++C زبان از آن در و است شده ایجاد برکلی دانشگاه

 1000 محدودة در یک تصادفی طور به که ایم کرده استفاده متر 250 رادیوییِ برد با هایی هگر از ما ها، سازی شبیه تمام در

 واسط به دسترسی کنترل در الیه IEEE 802.11پروتکل  از ها گره ها سازی شبیه این در گیرند. می قرار متر 1000 در

 به .است شده استفاده RADIO-ACCNOISEرد استاندا رادیویی مدل از اطالعات، دریافت و ارسال برای .کنند می استفاده

 این در است ذکر به الزم ایم. کرده انتخاب شبکه های گره برای تحرك را Random Waypointمدلِ  اجراها تمام در عالوه

 و کمینه سرعت مابین سرعت، یک با سپس کند، می انتخاب مقصد عنوان را به نقطه یک تصادفی طور به گره هر مدل،

 شده مشخص توقف زمان عنوان با که زمانی مدت برای رسید، مقصد به اینکه از پس کند. حرکت می مقصد سمت هب بیشینه،

گرفته  درنظر ثانیه 300 ها سازی شبیه از یک هر زمان کند. می تکرار را عمل همین دوباره و ماند می همان نقطه در است،

 باشد. می سناریو رایاج بار 25 میانگین شده، ثبت نتایج از هریک و است شده

 .کنیم می مقایسه  AOMDVو AODVهای  الگوریتم با مختلف معیارهای اساس بر از را پیشنهادی الگوریتم قسمت این در

 در آمده دست به نتایج شود. مقایسه می نظر مورد الگوریتم سه در گذردهی نرخ برابر در مقصد به ها بسته تحویل ابتدا نرخ

 این در است. شده گرفته نظر در m/s 30ها  گره سرعت حداکثر سناریو این در است. شده داده شانن 3شکل  در سازی شبیه

الیۀ  های تصادم افزایش دلیل به پروتکل سه هر در بسته تحویل نسبت نرخ ارسال، افزایش با که نمود مشاهده توان می شکل،

MAC می یابد کاهش. 
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 گذردهی نرخ بربرا در مقصد به ها بسته تحویل نرخ: 3شکل

  .کنیم می مقایسه گذردهی نرخ و ها گره حرکت سرعت از تابعی عنوان به را انتها به انتها تاخیر میانگیندر ادامه 

 داده ارسال نرخ حالت در این است. شده گرفته نظر در ها گره سرعت حداکثر برابر در انتها به انتها تاخیر میانگین 4در شکل 

 ها داده انتقال برای همزمان بطور تمام مسیرها از EMAODVاینکه  دلیل به .است شده گرفته نظر در k/bs 300برابر  ها

 است ممکن کند می پیدا EMAODVکه  مسیرهایی ولی چون است، کمتر AODVاز  آن تاخیر بنابراین کند، می استفاده

 طوالنی(، مسیرهای هم و کوتاه مسیرهای هم کند، می استفاده مسیرها از تمامی )چون باشد تر طوالنی AOMDVبه  نسبت

  .است بیشتر AOMDVاز  آن تاخیر لذا

 

 ها گره تحرك برابر در انتها به انتها تاخیر میانگین: 4شکل

  است. شده بررسی گذردهی نرخ برابر در انتها به انتها تاخیر میانگیندر مرحله بعد 

تصادم  افزایش دلیل به و انتقال نرخ افزایش با است. شده گرفته رنظ در m/s 30برابر ها گره سرعت سناریو حداکثر این در

 .می یابد افزایش انتها به انتها تاخیر MACالیۀ  های

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

612 
 

 

 گذردهی برابر در انتها به انتها تاخیر میانگین: 5شکل

 

 بحث و نتیجه گیری

 برای تحمل پذیری خطا، افزایش تجه کنند می سعی مقصد و مبدا مسیری موجود، چند مسیریابیِ  های الگوریتم اکثر در

 هم به نیز ای گره مجزای مسیرهای از اطالعات ارسال اما حتی .کنند استفاده ای گره مجزای مسیرهای از اطالعات ارسال

 های شبکه در ذاتی موجود مسائل خاطر به امر این که گذارد می تاثیر دیگر مسیر بر مسیر، یک موجود بر ترافیک و اند وابسته

 یک مسیر، در گره یک است ممکن گره ای مجزای مسیرهای در واقع در باشد. می کانال به دسترسی های و مکانیزم یمورد

 همواره کانال، دراختیار گرفتن برای موجود های رقابت خاطر به صورت این در که باشد مقابل مسیر در دیگر گرهای همسایه

  .می شود محسوب فعال دوگره این از یکی

 دو شود. استفاده گره ای مجزای مسیرهای جای به ای ناحیه مجزای مسیرهای از شد پیشنهاد مشکالت گونه این حل برای

 دیگر عبارت به نباشد. دیگر در مسیر گره یک همسایۀ مسیر، یک در ای گره هیچ که گوییم کامل ای ناحیه مجزای را مسیر

 تقاضا، برحسب های الگوریتم در توان می ما ایدة پیشنهادی در باشند. داشته هم با ای همسایه گرة دو هیچ نباید مسیر دو این

 از این اطالعات، همروند ارسال ای بر کرد و استفاده و کشف را ای مجزای ناحیه مسیرهای جهته همه های آنتن از استفاده با

 به وشبیه سازی کردیم  GLOMOSIMخود، آن را در نرم افزار  پیشنهادی ایده ارزیابی جهت نهایت در کرد. استفاده مسیرها

 .ایم رسیده مقصد به ها بسته تحویل نرخ و افزایش انتها به انتها تاخیر کاهش زمینه در قبولی قابل نتایج
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