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چکیده  -گسترش روز افزون شبکههای اینترنتی ،و افزایش تقاضای ترافیکهای مختلف مخصوصاً ترافیک
های زمان واقعی مانند صوت و ویدئوکنفرانس و همچنین تمایل به استفاده از شبکههای بیسیم ،اهمیت
مسیریابی در شبکههای  MANETرا بیش از پیش نمایانتر میکند .سه پروتکل  TORA ،AODVو DSR
جزء پروتکلهای مهم و کاربردی شبکه  MANETمیباشند .برای ترافیک های زمان واقعی پروتکل
 AODVبرای پارامترهای تاخیر انتها به انتها و بازده از دیگر دو پروتکل  TORAو  DSRبهتر میباشد .این
نتیجه با شبیهسازی در دو شبکه  05و  055نودی به اثبات رسیده است .در این مقاله با تصحیح
پارامترهایی در پروتکل  AODVو در نظر گرفتن وزن مسیر در مسیریابی شبکه به نتایج خیلی بهتری
نسبت به پروتکل  AODVپیش فرض دست پیدا کردهایم .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که پارامترهای:
ترافیک ارسال دریافت خود پروتکل ،بستههای از بین رفته در مسیریابی ،خطای ارسالی مسیر و بازده برای
 LANو پارامتر جیتر و ترافیک ارسالی برای ویدئوکنفرانس؛ همچنین پارامتر تاخیر کل  WLANو کاهش
بستههای از بین رفته در کل فرایند مسیریابی دچار بهبود شدهاند.
واژگان کلیدی :شبکههای حسگر متحرک اقتضایی،پروتکل  ،AODVشبکه OPNET ،Ad-hoc
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-1مقدمه
منظور از  ،Ad-hocاستفاده برای یک کاربرد خاص است .این واژه در جاهایی کاربرد دارد که حل یک مشکل خااص یاا انجاا یاک
وظیفه ویژه مد نظر بوده باشد؛ و ویژگی مهم آن ،عد امکان تعمیم راهحل فوق بصورت یاک راهحال عماومی و بکاارگیری آن در مساائل
مشابه باشد( .(Tarjkovic,2011بدلیل تحرک گرهها ،توپولوژی شبکه پویا و متغیر میباشد .بنابراین ،با توجه به این که گرهها مایتوانناد
بطور پیوسته موقعیت خود را تغییر دهند ،به یک پروتکل مسیریابی که توانایی سازگاری با این تغییرات را داشته باشد ،نیااز دارد .در یاک
شبکه بیسیم موردی ،گرهها از طریق لینکهای بیسیم به هم متصل شدهاند .از آنجائیکه لینکها میتوانند در هر زمان متصل یا منفصال
شوند ،یک شبکه بایستی قادر باشد خود را با ساختار جدید تطبیق دهد .مسیریابی و امنیت در این شبکه از چالشهای اماروز ایان شابکه
های مهم محسوب میشود .این شبکهها قادر به خودپیکربندی هستند .بطوریکه اگر یکی از گرههای میانی با مشکل مواجاه شاود ،شابکه
بطور خودکار مجددا خود را پیکربندی کرده و یک مسیر جایگزین را از مبدا به مقصد تعیین میکند.
به شبکههاای  Ad-hocاصاطالحا  )mobile ad hoc network( MANETنیاز مایگویناد) .(Corson,Macker,1999علات ایان
نامگذاری آن است که ایستگاهها در این شبکه میتوانند بصورت آزادانه حرکت کرده و بطور دلخواهی به سازماندهی خاود بپردازناد .پاس
توپولوژی شبکههای بیسیم ممکن است به سرعت و بصورت غیر قابل پیش بینی تغییر کنند.
تعدادی از پروتکلهای مسیریابی برای  MANETپیشنهاد شده است .این پروتکلها به ساه دساته مختلاف طبقاه بنادی مایشاوند:
سرتاسری /فعال  ،تقاضایی/واکنش پذیر و هیبرید .از زیر دسته پروتکلهای واکنش پاذیر؛ پروتکالهاای Ad hoc on demand distance
 TORA ،AODV (Das et al,2002( )vectorو  DSRقرار دارند که در این مقاله مقایسهای بین پارامترهاای مهام شابکه باین ایان ساه
پروتکل انجا خواهد شد .در مراجع مختلفی به بررسی مقایسه ای برای پارامترهای مختف کارایی شبکه بین پروتکلهای مهم در MANET
پرداخته شده است ] ( .[(Park,Corson,1997( – (Das et al,2002از برترین پروتکلهای مهم شبکههای  MANETپروتکال AODV
است که از حیث پارامترهای عمده ای مانند پایداری ،تاخثر انتها به انتها ،بازده لینک و  ...نسبت به دیگر پروتکالهاای شاایع در MANET
دارای برتری است) .( Karam ,2008برای بهبود خود پروتکل پیش فرض  AODVدر مراجع مختلفی کارهایی انجا شده است.
در مرجع ( ،)Yan,Yubao,2012بهبود پروتکل  AODVبراساس هزینه کوتاهترین مسیر ارائه شده و با استفاده از نر
پارامترهای مهم شبکه مانند :بازده ،تاخیر انتها به انتها و  ...مورد ارزیابی برای کارایی شبکه سنسور بیسیم قرار گرفته است .بعبارتی در
این مرجع بهبودی بر روی پروتکل  AODVکه یکی از پروتکلهای مهم شبکههای  MANETاست ،انجا شده است .در این مرجع ابتدا
یک سناریویی با  05گره و سپس سناریویی با  05گره در نظر گرفته شده است .منطقه حرکت هر دو سناریو یک دفتر کار فرضی با
مختصات  05متر در  05متر در نظر گرفته شده است .از این مرجع نتیجه گرفته شده است که سناریویی که دارای پروتکل تصحیح شده
 AODVاست ،دارای نتایج بهتری در پارامترهای تاخیر  WLANو کل بستههای از بین رفته در شبکه؛ نسبت به پروتکل پیش فرض
 AODVخواهد داشت .همچنین نتیجه گرفته شده است که کل تعداد بستههای از بین رفته برای شبکهی با  05گره با پروتکل تصحیح
شده  AODVتوانایی تطبیق به شبکه با تعداد گره کمتر از  05عدد را نخواهد داشت.
افزار OPNET

در مرجع ) ،(Shuangyin Ren, et al,2012بهبودی بر روی پروتکل  AODVجهت انطباق با ویژگیهایی مانند محدودیت انرژی و تغییر
متناوب توپولوژی در شبکه حسگر بیسیم انجا شده است .بر پایه انرژی باقیمانده و بار ارتباطاتی برای هر گره ،این پروتکل چندین مسیر
از گره مبدا به گره مقصد را ایجاد خواهد کرد و سپس مسیری را برای ارسال بستههای اطالعاتی مطابق با قابلیت اطمینان بودن آنها برای

مسیریابی انتخاب خواهد کرد .زمانیکه مسیری بدلیل تحرک گرهای و یا خارج شدن از محدوده انرژی ،خراب شود؛ پروتکل مذکور
پیشنهاد داده شده گره پشتیبانی را که دارای قابلیت ارتباطاتی قوی داشته باشد ،برای ارسال بستههای اطالعاتی از طریق اطالعات
مسیریابی پشتیبان ارسال خواهد کرد .در این مرجع ،شبیهسازی با استفاده از نر افزار  ++OMNETانجا شده و نتایج استخراج شده
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نشاندهنده کارایی خوب بر پارامترهایی مانند :سیکل طول عمر شبکه ،تاخیر ،نرخ ارسال بسته و  ...میباشد .نا پروتکل بهینه شده
 ،AODVدر این مرجع  ++AODVنا گذاری شده است که اساساً استراتژی کشف مسیر را بهینه میکند و تعمیر و نگهداری مسیر و ابطال
مسیر در آن اصوالً با پروتکل مسیریابی  AODVیکسان خواهد بود.
همانطوریکه میدانیم ارائه خدمات کیفیت سرویس برای رسیدن به اهداف خاصی مانند :ارائه کیفیت تضمین شده به یک ترافیک کاربردی
خاص ،تضمین کیفیت دریافتی برای کابران یک منطقه و  ...همیشه مد نظر ارائه دهندگان سرویس بوده است .با پیشرفت تکنولوژی و
درخواست روز افزون کاربران برای ترافیکهای زمان واقعی مانند صدا و تصویر ،بحث کیفیت سرویس را بیش از پیش برجستهتر میکند.
فلذا ارائه کیفیت سرویس برای شبکههای بیسیم در راستای ارائه ترافیکهای زمان واقعی مسالهای جدی خواهد بود که در مراجع زیادی
به آن پرداخته شده است .در مرجع ) ،( J,P,2011افزایش کیفیت سرویس در  MANETبوسیله مسیریابی موثر مطرح شده است .برای
این منظور پروتکل الیه  MACو الیه شبکه با مکانیز کنترل ازدحا انتقال با هم ترکیب شدهاند .عنوان شده است ،در شبکه Ad-hoc
برخی پارامترهای مهم کیفیت سرویس مانند :نرخ خطا ،تلفات بسته و تاخیر افزایش یافته است و برخی پارامترها مانند بازده و نرخ تحویل
بسته در الیه انتقال ناشی از مشکالت  MACو قطع که ناشی از تحرک بدلیل الیه شبکه است ،کاهش پیدا کرده است .فلذا با ترکیب
مکانیز های این سه الیه پارمترهای کیفیت سرویس در شبکه بشدت بهبود یافته است.
در این مقاله برای بررسی بهبود پارامترهای مسیریابی شبکه  ،MANETپروتکل  ،AODVرا انتخاب و سپس با بهبود پارامترهای آن و
همچنین اعمال همزمان تکنیکهای کیفیت سرویس؛ سعی در بهبود پارامترهای شبکه خود خواهیم داشت.

-2بررسی شبکه  MANETپیشنهادی
نمایی از شبکه فرضی تحت بررسی در نر افزار  OPNETدر شکل  0آورده شده اسات .همانطویکاه مشااهده مایشاود 05 ،گاره از
ایستگاههای کاری است که توانایی پوشش دادن هر پروتکل مسیریابی  MANETرا در خود دارند .این گرهها عالوه بر تولیاد ترافیاکهاای
کاربردی موجود درشبکههای واقعی مانند HTTP ،Email ،FTP :و ،)...همچنین توانایی مسیریابی ترافیک مذکور با استفاده از پیکربنادی-
های مختلف  MANETرا نیز دارا هستند .در این شبکه ،یک سرور بیسیم ،جهت تبادل ترافیکی بین ایستگاههای کاری و سرور و بالعکس،
نیز قرار دارد .سه نود بنا های  App Config ،Profile Configو  Rx Group Configبه ترتیب برای تنظیمات پروفایل ترافیکی بکاار گرفتاه
شده در شبکه ،تعریف خود ترافیکهای شبکه و پیکربندی گرههای گیرنده از میان کل اطالعات فرساتاده شاده توسار سارور ،در شابکه
شبیهسازی شده قرار داده شده است .در جدول  ،0مشخصات ترافیکهای اعمالی در شبکه آورده شده است.
الز به ذکر است که کل زمان شبیه سازی را یک ساعت در نظر گرفتهایم .همچنین در گره  Rx Group Configتنظیم فاصله گیرنده
برای مسافت  0055 mتنظیم شده است .مسیر زرد رنگ در شبکه مذکور ،مسیر درخواست ترافیک را نشان میدهد.
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جدول :0نوع و نرخ ترافیکهای پیاده سازی شده در شبیهسازی شکل 0

نرخ انتخابی

عنوان ترافیک

)FTP (Light

انتقال فایل

)WWW Browser (High Load

جستجو در صفحات وب

PCM Quality and silence
Suppressed

صوت

High Resolution Video

ویدئوکنفرانس

شکل :0نمایی از شبکه شبیهسازی شده برای بررسی بهترین پروتکل برای مسیریابی در شبکه  MANETو با  05گره
 .1-2تصحیح برخی پارامترهای  AODVبرای شبکه MANET
در این بخش شبکه  05گرهای که در شکل  0آورده شده است ،را مد نظر قرار خواهیم داد و تحت سه سناریو مفاهیم تصاحیح شاده
برخی پارامترهای  AODVبرای رسیدن به بهبود پارامترهای عمده شبکه را در نظر خواهیم گرفت .نا و توضیحات سه ساناریوی در نظار
گرفته در این بخش در جدول  2آمده است .همچنین در شکل  ،2نمایی از تغییرات اعمال شده برای پارامترهای  AODVدر سه ساناریوی
مذکور جهت مقایسه آورده شده است .در ضمن بدلیل اینکه یکی از پارامترهای بهبود در شبکههای بیسیم کاهش هزینه مسیریابی است،
فلذا پارامتر هزینه مسیریابی را نیز در شبیهسازی های خود اعمال کرده و سعی در اعمال این کاهش در نتایج شبیهسازی هستیم.
همانطوریکه از شکل  2مالحظه میشود ،در قسمت الف که مربوط به سناریوی اول شبیهسازی است ،تمامی پارامترهای پیش فارض
پروتکل  AODVکه توسر  RFCتنظیم شده ،استفاده شده است.
در قسمت ب که مربوط به سناریوی دو شبیهسازی است ،از دسته پارامترهای کشف مسیر پروتکل  ،AODVگزینه مربوط به پرچم
پاسخ مسیر بالعوض فعال شده است .همچنین زمان توقف مسیر فعال از سناریوی قبلی که دارای مقدار  3ثانیه بود ،به  35ثانیاه افازایش
پیدا کرده است.
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جدول :2نا سناریوهای پیاده سازی شده برای شبکه مطرح شده در شکل 0
نا سناریو

مشخصات اعمال شده در شبیهسازی
در این سناریو بدن تغییر پارامترهای پروتکل
 AODVکه در  RFCعنوان شده و در نر
افزار  OPNETبکار گرفته شده ،شبیه سازی
انجا شده است.

AODV_without
exchange of
parameters of RFC

پارامترهای کشف مسیر ،زمان توقف
مسیرفعال ،فاصله زمانی ارسال پیغا Hello
نسبت به سناریوی شماره  ،0تغییر داده شده
است .همچنین کیفیت سرویس MWRR
اعمال شده است .و پارامتر هزینه مسیریابی
نیز افزوده و در شبیه سازی اعمال شده است.

0
0

0

AODV_reduced
2

_routing_traffic

همان تنظیمات سناریوی شماره 2
است منتها پارامتر گارانتی کشف مسیر که در
سناریوی قبلی فعال بود ،در این سناریو غیر
فعال خواهد شد تا تاثیر آن بررسی گردد.
همچنین کیفیت سرویس  MWRRاعمال
شده است .و پارامتر هزینه مسیریابی نیز
افزوده و در شبیه سازی اعمال شده است

AODV_reduced
_routing
_traffic_wo_grep
ly
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ب)

ج)

شکل  :2تغییرات اعمالی در پارامترهای پروتکل  AODVبرای گرههای شبکه تحت شبیه سازی برای الف) سناریوی اول ب) سناریوی دو ج) سناریوی
سو بیان شده در جدول 2

همچنین بازه زمانی پیغا  Helloنیز از سناریوی قبلی به این سناریو افزایش یافته است .چرا که هدف از افزایش این پارامتر ،کاهش ازدحا
در مسیریابی است .یعنی میخواهیم با افزایش بازه زمانی ارسال این پیغا  ،ازدحا را کاهش داده و اثر آن بر پارامترهای مهم شبکه خود را
مورد ارزیابی قرار دهیم .میزان اجازه داده شده برای تلفات  Helloنیز در این سناریو نسبت به سناریوی قبلی افزایش یافته و از مقدار  2باه
 05رسیده است .بعبارتی همه تنظیمات فوق الذکر در جهت کاهش ترافیک خود پروتکل مسیریابی  AODVانجا شاده اسات .همچناین
تنظیمات سناریوی سو و سناریوی دو با توجه به شکل اخیر) همانند هم میباشند و تنها تفاوت ایندو سناریو در غیر فعال کردن پرچم
پاسخ مسیر بالعوض است .حال به بررسی مقایسهای نتایج بدست آمده از سناریوهای مذکور خواهیم پرداخت.
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پارامتر ترافیک ارسالی و دریافتی AODV

این پارامترها میزان کل ترافیک ارسالی و دریافتی خود پروتکل مسیریابی  AODVدر کل شبکه را نشان میدهد .در شکل  3این پارامترها
برای سه سناریوی مطرح شده در این مقاله آورده شده است .همانطوریکه از این شکلها بر میآید؛ با اعمال تغییرات در پارامترهای پروتکل
 AODVدر سناریوی شماره دو و سه شاهد کاهش شدید ترافیک ارسالی و دریافتی مسیریابی برای پروتکل  AODVدر کل شبکه خواهیم
بود .بعبارتی تغییرات داده شده سبب کاهش ترافیکهای ارسالی و دریافتی مسیریابی در شبکه خواهد شد که آن نیز به نوبه خود منجر به
افزایش بازده در شبکه و استفاده بهینه پهنای باند خواهد شد.

الف)

ب)
شکل : 3پارامتر ترافیک الف) ارسالی ب) دریافتی برای پروتکل مسیریابی  AODVبرای سه سناریوی مطرح شده در جدول 2
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.3-2

پارامتر بستههای از بین رفته در AODV

زمانیکه هیچ مسیری به سمت مقصد یافته نشود ،گره بستههایی که بسمت مقصد به صف شدهاند را حذف خواهد کرد .این پاارامتر تعاداد
کل بستههای به دور ریخته شده توسر همه گرهها در کل شبکه را نشان خواهد داد .قابل توجه است که چنانچه مقدار این پارامتر در یک
پروتکلی در شبکه کم باشد ،نشانگر بهینه بودن پروتکل استفاده شده در شبکه خواهد بود چراکه با افزایش ایان پاارامتر ،تعاداد زیاادی از
بستههای شبکه دور ریخته خواهد شد و اطالعات از بین میرود .در شکل  ،4این پارامتر نشان داده شده است .همانطوریکاه از ایان شاکل
مشاهده میشود ،با اعمال تغییرات مطرح شده در سناریوی دو و سه ،میزان این پارامتر کاهش خواهد یافت .بعبارتی شبکه تحت سناریوی
دو شبکه دارای کمترین مقدار از بین رفتگی بستههای شبکه خواهد شد.

شکل :4پارامتر بستههای از بین رفته برای سه سناریوی عنوان شده در جدول 2
.4-2

پارامتر بازده LAN

در شکل  ،0پارامتر بازده  LANآورده شده است .مشاهده خواهد شد که میزان بازده برای سناریوی  2و  3بهتار از ساناریوی  0باوده ،کاه
شامل پروتکل  AODVبا پارامترهای پیش فرض در شبکه است .میزان بازده سناروی  2از سناریوی  3نیز بیشتر خواهد بود.

شکل :4پارامتر بازده  LANبرای سه سناریوی عنوان شده در جدول 2
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.5-2

پارامتر ترافیک ارسالی برای ویدئوکنفرانس

میزان میانگین بایت بر ثانیه ثبت شده به الیه انتقال توسر همه کاربردهای ویدئوکنفرانس در شبکه ،تشکیل دهنده این پارامتر خواهد بود.
هر چقدر میزان این پارامتر بیشتر باشد ،نشانگر کارایی پروتکل انتخابی برای شبمه تحت کار خواهد بود .در شکل  ،0نمایی از این پاارامتر
آورده شده است و مشاهده خواهیم کرد که دو سناریوی دو و سه دارای افزایش چشمگیری در میزان ترافیاک ارساالی ویادئوکنفرانس در
شبکه را خواهند داشت .باالخص سناریوی دو مطرح شده در جدول  ،2دارای باالترین میزان ارسال ترافیک ویدئوکنفرانس در باین ساایر
سناریوها خواهد بود.
.6-2

پارامترهای تاخیر انتها به انتها و تغییر در تاخیر بسته برای ترافیک صوتی

پارامترهای تاخیر انتها به انتها ،تغییر در تاخیر بسته و جیتر برای ترافیک صوتی در شکل  ،6آورده شده است .از این شکل بخش الف
مشاهده میشود که تغییرات تاخیر بسته برای ترافیک صوتی در سناریوی شماره  3کمترین مقدار در بین سایر سناریوها را دارا است.
همچنین پارامتر جیتر برای سناریوی شماره  2کمترین مقدار را دارد .اما تاخیر انتها به انتها برای ترافیک صوتی در سناریوهای دو و سه
بیشتر از سناریوی اول شبکه شبیهسازی شده میباشد که در آن سناریو هیچ تغییری در پارامترهای  AODVصورت نپذیرفته است.

شکل :0پارامتر ویدئوکنفرانس برای سه سناریوی عنوان شده در جدول 2

از کل شبیهسازی های انجا شده در این بخش میتوان نتیجه گرفت که در اغلب پارامترهای مهم شبکه بهبود عمادهای باه سابب تغییار
پارامترهای پروتکل مسیریابی  AODVحاصل شده است .حتی برای ترافیکهای زمان واقعی مانند صوت و ویدئوکنفرانس نیز نتایج بدست
آمده قابل تعمیم خواهد بود که شبیهسازی های موجود در بخش 2-0و  ،3-0اثبات کننده این موضوع خواهد بود.

-3نتیجهگیری
بدلیل افزایش ترافیکهای کاربردی و تقاضای روزافزون برای استفاده از شبکههای بیسیم ،پارامترهای مانند زمان تاخیر بارگذاری ،بیشاتر
شدن بازده استفاده از کانال و بعبارتی افزایش پهنای باند ،کم بودن نوسانات در دریافت صدا و تصویر و  ...مهم شده و برای کاربران حایز
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اهمیت فراوانی دارد .همه این پارامترها بدلیل پروتکلهای مسیریابی استفاد شده در شبکه میتواند کاهش و یا افزایش یابد .بادلیل اینکاه
گرههای شبکه  MANETدارای پویایی حرکت باال هستند ،فلذا الگوریتم مسیریابی در این شبکهها بیش از سایر شبکههاا اهمیات خواهاد
داشت .در این مقاله تصحیحی بر پارامترهای  AODVدر یک شبکه فرضی  05گرهی  MANETانجا شده اسات .باا تصاحیح پارامترهاای
زمان توقف مسیر فعال و بازه زمانی پیغا  Helloدر پروتکل  AODVهمچنین اعمال طرح کیفیت سرویس  MWRRو در نظر گرفتن وزن
مسیر در مسیریابی شبکه به نتایج خیلی بهتری نسبت به خود پروتکل  AODVدست یافتیم .در پروتکل تصحیح شده  ،AODVنسابت باه
پروتکل  AODVبه بهتر شدن پارامترهای :ترافیک ارسال دریافت خود پروتکل ،بستههای از بین رفته در مسیریابی ،خطای ارسالی مسیر و
بازده برای  LANو پارامتر جیتر و ترافیک ارسالی برای ویدئوکنفرانس؛ همچنین پارامتر تاخیر کل  WLANو کاهش بستههای از بین رفته
در کل فرایند مسیریابی دست یافته ایم.

الف)

ب)
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)ج
2  پارامترهای الف) تغییرات تاخیر بسته ب) جیتر ج) تاخیر انتها به انتها برای ترافیک صوت برای سه سناریوی مطرح شده در جدول:6 شکل
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