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مخصوصاً ترافیک مختلف  هایکیتراف یتقاضا شیو افزا ،ینترنتیا هایگسترش روز افزون شبکه - چکیده

 تیاهم م،سییب هایبه استفاده از شبکه لیتما ننیو همچهای زمان واقعی مانند صوت و ویدئوکنفرانس 

 DSRو  AODV ،TORAسه پروتکل  .کندیم ترانینما شیاز پ شیرا ب MANET هایدر شبکه یابیریمس

 های زمان واقعی پروتکلبرای ترافیک  .باشندیم MANETشبکه  یمهم و کاربرد هایجزء پروتکل

AODV  برای پارامترهای تاخیر انتها به انتها و بازده از دیگر دو پروتکلTORA  وDSR باشد. این بهتر می

نودی به اثبات رسیده است. در این مقاله با تصحیح  055و  05سازی در دو شبکه ا شبیهنتیجه ب

 یبهتر یلیخ جیشبکه به نتا یابیریدر مس ریدر نظر گرفتن وزن مسو  AODVپارامترهایی در پروتکل 

: دهد که پارامترهایمی سازی نشانایم. نتایج شبیهپیدا کردهدست پیش فرض  AODVنسبت به پروتکل 

 یو بازده برا ریمس یارسال یخطا ،یابیریرفته در مس نیاز ب هایخود پروتکل، بسته افتیارسال در کیتراف

LAN کل  ریپارامتر تاخ نیهمچن دئوکنفرانس؛یو یبرا یارسال کیو تراف تریو پارامتر جWLAN  و کاهش

  اند. دچار بهبود شده یابیریمس ندیرفته در کل فرا نیاز ب هایبسته

 

 Ad-hoc ،OPNET، شبکه AODVپروتکل ،ییحسگر متحرک اقتضا هایشبکهژگان کلیدی: وا
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 مقدمه-1

 کیاانجاا   ایامشکل خااص  کیکاربرد دارد که حل  ییواژه در جاها نیکاربرد خاص است. ا کی ی،  استفاده براAd-hocمنظور از 

آن در مساائل  یریو بکاارگ عماومی حالراه کیا بصورت فوق حلراه میمهم آن، عد  امکان تعم یژگیمد نظر بوده باشد؛ و و ژهیو فهیوظ

 تواننادمای هاکه گره نیبا توجه به ا ن،ی. بنابراباشدیم ریو متغ ایشبکه پو توپولوژی ها،تحرک گره لیبدل .Tarjkovic,2011))باشدمشابه 

 کیادارد. در  ازیارا داشته باشد، ن راتییتغ نیبا ا یسازگار ییکه توانا یابیریپروتکل مس کیدهند، به  رییخود را تغ تیموقع وستهیبطور پ

منفصال  ایدر هر زمان متصل  توانندیم هانکیل کهآنجائی از. اندبه هم متصل شده مسییب هاینکیل قیرط از هاگره ،یمورد مسییشبکه ب

شابکه  نیااماروز ا هایچالش ازشبکه  نیدر ا تیامن و یابیریدهد. مس قیتطب دیقادر باشد خود را با ساختار جد یستیشبکه با کیشوند، 

با مشکل مواجاه شاود، شابکه  یانیم هایاز گره یکیاگر  کهیهستند. بطور یکربندخودپی به قادر هاشبکه نیا .شودیمهم محسوب م یها

 کند. یم نییرا از مبدا به مقصد تع نیگزیجا ریمس کیکرده و  یکربندیبطور خودکار مجددا خود را پ

 نیا. علات ا(Corson,Macker,1999)نادگوییما زیان MANET  (mobile ad hoc network)اصاطالحا  Ad-hoc هاایه شبکهب

خاود بپردازناد. پاس  یبه سازمانده یبصورت آزادانه حرکت کرده و بطور دلخواه توانندیشبکه م نیدر ا هاستگاهیآن است که ا ینامگذار

 .ندکن رییتغ ینیب شیقابل پ ریسرعت و بصورت غ ممکن است به مسییب هایشبکه یتوپولوژ

 

: شاوندیما بنادی طبقاه مختلاف دساته ساه به هاپروتکل نیشده است. ا شنهادیپ MANET یبرا یابیریمس هایاز پروتکل یتعداد

 Ad hoc on demand distanceهاای  های واکنش پاذیر؛ پروتکال. از زیر دسته پروتکلدیبریو ه  ری/واکنش پذیی/ فعال ، تقاضایسرتاسر

vector) ((Das et al,2002 AODV ،TORA  وDSR ای بین پارامترهاای مهام شابکه باین ایان ساه قرار دارند که در این مقاله مقایسه

 MANETهای مهم در ای برای پارامترهای مختف کارایی شبکه بین پروتکلپروتکل انجا  خواهد شد. در مراجع مختلفی به بررسی مقایسه

 AODVپروتکال  MANETهای های مهم شبکه. از برترین پروتکلDas et al,2002 – ([(Park,Corson,1997)) [شده است  پرداخته

 MANETهاای شاایع در ای مانند پایداری، تاخثر انتها به انتها، بازده لینک و ... نسبت به دیگر پروتکالاست که از حیث پارامترهای عمده

 در مراجع مختلفی کارهایی انجا  شده است.  AODVبرای بهبود خود پروتکل پیش فرض  (Karam ,2008 ). دارای برتری است

 

 OPNETارائه شده و با استفاده از نر  افزار  ریمس نیکوتاهتر نهیبراساس هز AODVبهبود پروتکل ، (Yan,Yubao,2012)در مرجع 

در  یقرار گرفته است. بعبارت مسییشبکه سنسور ب ییکارا یبرا یابیورد ارزانتها به انتها و ... م ریمهم شبکه مانند: بازده، تاخ یپارامترها

مرجع ابتدا  نیاست، انجا  شده است. در ا MANET هایمهم شبکه هایاز پروتکل یکیکه  AODVپروتکل  یبر رو یمرجع بهبود نیا

با  یدفتر کار فرض کی ویحرکت هر دو سنار گره در نظر گرفته شده است. منطقه 05با  ییویگره و سپس سنار 05با  ییویسنار کی

شده  حیپروتکل تصح یکه دارا ییویسناراز این مرجع نتیجه گرفته شده است که  متر در نظر گرفته شده است. 05متر در  05مختصات 

AODV در پارامترهای تاخیر  یبهتر جینتا یاست، داراWLAN فرض  شیل پنسبت به پروتکهای از بین رفته در شبکه؛ و کل بسته

AODV حیگره با پروتکل تصح 05با  یشبکه یرفته برا نیاز ب هایشده است که کل تعداد بسته گرفته جهینت نیخواهد داشت. همچن 

 را نخواهد داشت. عدد 05به شبکه با تعداد گره کمتر از  قیتطب ییتوانا AODVشده 

 

 رییو تغ یانرژ تیمانند محدود هایییژگیجهت انطباق با و AODVکل پروت یبر رو ی، بهبود(Shuangyin Ren, et al,2012)در مرجع 

 ریمس نیپروتکل چند نیهر گره، ا یبرا یو بار ارتباطات ماندهیباق یانرژ هیانجا  شده است. بر پا مسییدر شبکه حسگر ب یمتناوب توپولوژ

  یبودن آنها برا نانیاطم تیمطابق با قابل یاطالعات هایبستهارسال  یرا برا یریکرد و سپس مس دخواه جادیاز گره مبدا به گره مقصد را ا

 

خراب شود؛ پروتکل مذکور  ،یخارج شدن از محدوده انرژ ایو  ایتحرک گره لیبدل  یریمس کهیانتخاب خواهد کرد. زمان یابیریمس

اطالعات  قیاز طر یاطالعات هایال بستهارس یداشته باشد، برا یقو یاطاتارتب تیقابل یرا که دارا یبانیداده شده گره پشت شنهادیپ

استخراج شده  جی++ انجا  شده و نتاOMNETبا استفاده از نر  افزار  سازیهیمرجع، شب نیارسال خواهد کرد. در ا بانیپشت یابیریمس
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شده  نهیا  پروتکل به. نباشدیارسال بسته و ... م رخن ر،یطول عمر شبکه، تاخ کلیمانند: س ییخوب بر پارامترها یینشاندهنده کارا

AODVمرجع  نی، در اAODVو ابطال  ریمس یو نگهدار ریو تعم کندیم نهیرا به ریکشف مس یشده است که اساساً استراتژ ی++ نا  گذار

 خواهد بود. کسانی AODV یابیریدر آن اصوالً با پروتکل مس ریمس

 

 یکاربرد کیتراف کیشده به  نیتضم تیفیمانند: ارائه ک یاهداف خاصبه  دنیرس یبرا سیسرو تیفیارائه خدمات ک مدانییم کهیهمانطور

و  یتکنولوژ شرفتیبوده است. با پ سینظر ارائه دهندگان سرو مد شهیمنطقه و ... هم کیکابران  یبرا یافتیدر تیفیک نیخاص، تضم

. کندمی تربرجسته شیاز پ شیرا ب سیسرو تیفیبحث ک ر،یمانند صدا و تصو یزمان واقع هایکیتراف یدرخواست روز افزون کاربران برا

 یادیخواهد بود که در مراجع ز یجد ایمساله یاقعزمان و هایکیارائه تراف یدر راستا مسییب هایشبکه یبرا سیسرو تیفیفلذا ارائه ک

 یر مطرح شده است. براموث یابیریمس لهیبوس MANETدر  سیسرو تیفیک شیافزا ، (J,P,2011 )به آن پرداخته شده است. در مرجع 

 Ad-hocدر شبکه  است، شده عنوان. اندشده بیکنترل ازدحا  انتقال با هم ترک ز یشبکه با مکان هیو ال  MAC هیمنظور پروتکل ال نیا

 لینرخ تحو پارامترها مانند بازده و یاست و برخ افتهی شیافزا ریمانند: نرخ خطا، تلفات بسته و تاخ سیسرو تیفیمهم ک یپارامترها یبرخ

 بیکرده است. فلذا با ترک دایشبکه است، کاهش پ هیال لیاز تحرک بدل یو قطع که ناش MACاز مشکالت  یانتقال ناش هیبسته در ال

 است. افتهیدر شبکه بشدت بهبود  سیسرو تیفیک یپارمترها هیسه ال نیا هایز یمکان

 

آن و  ی، را انتخاب و سپس با بهبود پارامترهاAODV، پروتکل MANETکه شب یابیریمس یبهبود پارامترها یبررس یبرا مقاله نیدر ا

 داشت.  میشبکه خود خواه یپارامترهادر بهبود  یسع ؛سیسرو تیفیک هایکیاعمال همزمان تکن نیهمچن

 

 پیشنهادی MANET بررسی شبکه-2

 

گاره از  05 شاود،یمشااهده ما کاهیهمانطو  آورده شده اسات. 0در شکل  OPNETدر نر  افزار  یتحت بررس یاز شبکه فرض یینما

 هاایکیاتراف دتولیا بر عالوه هاگره نیرا در خود دارند. ا MANET یابیریپوشش دادن هر پروتکل مس ییاست که توانا یکار هایستگاهیا

-یکربنادیر با استفاده از پمذکو کیتراف یابیریمس ییتوانا نیو...(، همچن FTP ،Email ،HTTP مانند:  یواقع هایموجود درشبکه یکاربرد

و سرور و بالعکس،  یکار یستگاههایا نیب یکیجهت تبادل تراف م،سییسرور ب کیشبکه،  نیدارا هستند. در ا زیرا ن MANETمختلف  های

بکاار گرفتاه  یکیتراف لیپروفا ماتیتنظ یبرا بیبه ترت Rx Group Configو  Profile Config ،App Config هایقرار دارد. سه نود بنا  زین

کل اطالعات فرساتاده شاده توسار سارور، در شابکه  انیاز م رندهیگ هایگره یکربندیشبکه و پ هایکیخود تراف فیشده در شبکه، تعر

 در شبکه آورده شده است. یاعمال هایکیراف، مشخصات ت0شده قرار داده شده است. در جدول  سازیهیشب

 

 رندهیفاصله گ میتنظ Rx Group Configدر گره  نی. همچنمایساعت در نظر گرفته کیرا  یساز هیالز  به ذکر است که کل زمان شب

 .دهدیم را نشان کیدرخواست تراف ریزرد رنگ در شبکه مذکور، مس ریشده است. مس میتنظ m 0055مسافت  یبرا
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 0شکل سازی های پیاده سازی شده در شبیه: نوع و نرخ ترافیک0جدول

 عنوان ترافیک نرخ انتخابی

FTP (Light) انتقال فایل 

WWW Browser (High Load) جستجو در صفحات وب 

PCM Quality and silence 

Suppressed 
 صوت

High Resolution Video ویدئوکنفرانس 

 

 
 گره 05و با  MANETسازی شده برای بررسی بهترین پروتکل برای مسیریابی در شبکه : نمایی از شبکه شبیه0شکل

 

 MANETشبکه  یبرا AODV یپارامترها یبرخ حیتصح .2-1

 

شاده  حیتصاح میمفاه ویداد و تحت سه سنار میآورده شده است، را مد نظر قرار خواه 0که در شکل  ایگره 05بخش شبکه  نیدر ا

در نظار  یویسه سانار حاتیو توضگرفت. نا   میعمده شبکه را در نظر خواه یبه بهبود پارامترها دنیرس یبرا AODV یپارامترها یبرخ

 یویدر سه سانار AODV یپارامترها یاعمال شده برا راتییاز تغ یی، نما2در شکل  نیآمده است. همچن 2بخش در جدول  نیگرفته در ا

است،  یابیریمس نهیکاهش هز مسییب هایبهبود در شبکه یاز پارامترها یکی نکهیا لیآورده شده است. در ضمن بدل سهیمذکور جهت مقا

 .میهست سازیهیشب جیکاهش در نتا نیدر اعمال ا یخود اعمال کرده و سع یها سازیهیدر شب زیرا ن یابیریمس نهیفلذا پارامتر هز

فارض  شیپ یپارامترها یاست، تمام سازیهیاول شب یویدر قسمت الف که مربوط به سنار شود،یمالحظه م 2از شکل  کهیهمانطور

 شده، استفاده شده است.  میتنظ RFCکه توسر  AODVپروتکل 

 

مربوط به پرچم  نهیگز، AODVپروتکل   ریکشف مس یاست، از دسته پارامترها سازیهیدو  شب یویدر قسمت ب که مربوط به سنار

 شیافازا هیاثان 35بود، به  هیثان 3مقدار  یکه دارا یقبل یویفعال از سنار ریزمان توقف مس نیبالعوض  فعال شده است. همچن ریپاسخ مس

 کرده است.  دایپ
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0: نا  سناریوهای پیاده سازی شده برای شبکه مطرح شده در شکل 2جدول  

 ردیف نا  سناریو سازیمشخصات اعمال شده در شبیه

 در این سناریو بدن تغییر پارامترهای پروتکل

AODV  که درRFC   عنوان شده و در نر

بکار گرفته شده، شبیه سازی  OPNETافزار 

 ا  شده است.انج

AODV_without 
exchange of 

parameters of RFC 

0

0 

پارامترهای کشف مسیر، زمان توقف 

 Helloمسیرفعال، فاصله زمانی ارسال پیغا  

، تغییر داده شده 0نسبت به سناریوی شماره 

 MWRRاست. همچنین کیفیت سرویس 

اعمال شده است. و پارامتر هزینه مسیریابی 

 بیه سازی اعمال شده است.نیز افزوده و در ش

AODV_reduced 

_routing_traffic 

0

2 

 2شماره  یویسنار ماتیهمان تنظ

که در  ریکشف مس یاست منتها پارامتر گارانت

 ریغ ویسنار نیفعال بود، در ا یقبل یویسنار

گردد.  یآن بررس ریفعال خواهد شد تا تاث

اعمال  MWRR سیسرو تیفیک نیهمچن

 زین یابیریمس نهیهزشده است. و پارامتر 

 اعمال شده است یساز هیافزوده و در شب

  AODV_reduced 
_routing 

_traffic_wo_grep
ly 

3      

 
  الف(
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  ب(

 
  ج(

                                                   

 

ی برای الف( سناریوی اول ب( سناریوی دو  ج( سناریوی های شبکه تحت شبیه سازبرای گره AODV: تغییرات اعمالی در پارامترهای پروتکل 2شکل 

 2سو  بیان شده در جدول 

 

پارامتر، کاهش ازدحا   نیا شیااست. چرا که هدف از افز افتهی شیافزا ویسنار نیبه ا یقبل یویاز سنار زین Hello غا یپ یبازه زمان نیهمچن

مهم شبکه خود را  یازدحا  را کاهش داده و اثر آن بر پارامترها غا ،یپ نیرسال اا یبازه زمان شیبا افزا مخواهییم یعنیاست.  یابیریدر مس

باه  2و از مقدار  افتهی شیافزا یقبل یویرنسبت به سنا ویسنار نیدر ا زین Helloتلفات  یاجازه داده شده برا زانی. ممیقرار ده یابیمورد ارز

 نیهمچناانجا  شاده اسات.  AODV یابیریخود پروتکل مس کیکاهش تراففوق الذکر در جهت  ماتیهمه تنظ یاست. بعبارت دهیرس 05

فعال کردن پرچم  ریدر غ ویسنار ندویو تنها تفاوت ا باشندی( همانند هم مریدو   با توجه به شکل اخ یویسو  و سنار یویسنار ماتیتنظ

 پرداخت. میمذکور خواه یوهایبدست آمده از سنار جینتا ایسهیمقا یبالعوض است. حال به بررس ریپاسخ مس
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 AODV یافتیو در یارسال کیپارامتر تراف .2-2

 

پارامترها  نیا 3دهد. در شکل یدر کل شبکه را نشان م AODV یابیریخود پروتکل مس یافتیو در یارسال کیکل تراف زانیپارامترها م نیا

پروتکل  یدر پارامترها راتییبا اعمال تغ د؛آیمی بر هاشکل نیاز ا کهیهمانطوردر این مقاله آورده شده است.  مطرح شده یویسه سنار یبرا

AODV پروتکل  یبرا یابیریمس یافتیو در یارسال کیتراف دیشماره دو و سه شاهد کاهش شد یویدر سنارAODV میدر کل شبکه خواه 

به نوبه خود منجر به  زیشد که آن ندر شبکه خواهد  یابیریمس یافتیو در یارسال هایکیداده شده سبب کاهش تراف راتییتغ یبود. بعبارت

 باند خواهد شد. یپهنا نهیبازده در شبکه و استفاده به شیافزا

 

 

 
  الف(

           

 

 
  ب(

 2 مطرح شده در جدول یویسه سنار یبرا AODV یابیریپروتکل مس یبرا یافتیب( در یالف( ارسال کی: پارامتر تراف 3شکل
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 AODVدر رفته  نیاز ب هایپارامتر بسته .2-3

 

پاارامتر تعاداد  نای. کرد خواهد حذف را اندکه بسمت مقصد به صف شده هایینشود، گره بسته افتهیبه سمت مقصد  یریمس چیه کهیزمان

 کیپارامتر در  نای مقدار چنانچه که است توجه قابل. داد خواهد نشان را شبکه کل در هاشده توسر همه گره ختهیبه دور ر هایکل بسته

از  یادیاپاارامتر، تعاداد ز نیاا شیبودن پروتکل استفاده شده در شبکه خواهد بود چراکه با افزا نهیکم باشد، نشانگر به هدر شبک یلپروتک

شاکل  نیااز ا کاهیپارامتر نشان داده شده است. همانطور نیا ،4. در شکل رودیم نیخواهد شد و اطالعات از ب ختهیشبکه دور ر هایبسته

 یویشبکه تحت سنار ی. بعبارتافتیپارامتر کاهش خواهد  نیا زانیدو و سه، م یویمطرح شده در سنار راتییتغ لا اعماب شود،یمشاهده م

 شبکه خواهد شد. هایبسته یرفتگ نیمقدار از ب نیکمتر یدو  شبکه دارا
 

 
 2های از بین رفته برای سه سناریوی عنوان شده در جدول : پارامتر بسته4شکل

 

 LANده پارامتر باز .2-4

 

باوده، کاه  0 یویبهتار از سانار 3و  2 یویسنار یبازده برا زانیآورده شده است. مشاهده خواهد شد که م LAN، پارامتر بازده 0در شکل 

 خواهد بود. شتریب زین 3 یویاز سنار 2 یبازده سنارو زانیفرض در شبکه است. م شیپ یبا پارامترها AODVشامل پروتکل 

 

 
 2برای سه سناریوی عنوان شده در جدول  LANه : پارامتر بازد4شکل

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

034 

 

  دئوکنفرانسیو یبرا یارسال کیپارامتر تراف .2-5

 

پارامتر خواهد بود.  نیدهنده ا لیدر شبکه، تشک دئوکنفرانسیو یانتقال توسر همه کاربردها هیثبت شده به ال هیبر ثان تیبا نیانگیم زانیم

پاارامتر  نیاز ا یی، نما0شبمه تحت کار خواهد بود. در شکل  یبرا یپروتکل انتخاب ییکارا باشد، نشانگر شتریپارامتر ب نیا زانیهر چقدر م

در  دئوکنفرانسیاو یارساال کیاتراف زانیدر م یریچشمگ شیافزا یدو و سه دارا یویکرد که دو سنار میآورده شده است و مشاهده خواه

 ریساا نیدر با دئوکنفرانسیو کیارسال تراف زانیم نیباالتر یدارا ،2دو  مطرح شده در جدول  یویشبکه را خواهند داشت. باالخص سنار

 خواهد بود. وهایسنار
 

 یصوت کیتراف یبسته برا ریدر تاخ رییانتها به انتها و تغ ریتاخ یپارامترها .2-6

بخش الف  این شکلاز آورده شده است.  ،6در شکل  یصوت کیتراف یبرا تریبسته و ج ریدر تاخ رییانتها به انتها، تغ ریتاخ یپارامترها

را دارا است.  وهایسنار ریسا نیمقدار در ب نیکمتر 3شماره  یویدر سنار یتصو کیتراف یبسته برا ریتاخ راتییکه تغ شودیمشاهده م

دو و سه  یوهایدر سنار یصوت کیتراف یانتها به انتها برا ریمقدار را دارد. اما تاخ نیکمتر 2شماره  یویسنار یبرا تریپارامتر ج نیهمچن

 است. رفتهیصورت نپذ AODV یدر پارامترها یرییتغ چیه ویکه در آن سنار باشدیشده م سازیهیاول شبکه شب یویاز سنار شتریب

 

 

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

 

 رییاباه سابب تغ ایمهم شبکه بهبود عماده یغلب پارامترهاگرفت که در ا جهینت توانیم این بخشانجا  شده در  یها سازیهیاز کل شب

بدست  جینتا زین دئوکنفرانسیمانند صوت و و یزمان واقع هایکیتراف یبرا یحاصل شده است. حت AODV یابیریپروتکل مس یپارامترها

 خواهد بود.موضوع  نی، اثبات کننده ا3-0و  2-0موجود در بخش یها سازیهیبود که شب دخواه میآمده قابل تعم

  

 گیرینتیجه-3

 

 شاتریب ،یبارگذار ریمانند زمان تاخ یپارامترها م،سییب هایاستفاده از شبکه یروزافزون برا یو تقاضا یکاربرد هایکیتراف شیافزا لیبدل

  زیکاربران حا یم شده و براو ... مه ریصدا و تصو افتیباند، کم بودن نوسانات در در یپهنا شیافزا یشدن بازده استفاده از کانال و بعبارت
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 نکاهیا لی. بادلابدی شیافزا ایکاهش و  تواندیاستفاد شده در شبکه م یابیریمس هایپروتکل لیپارامترها بدل نیدارد. همه ا یفراوان تیهما

خواهاد  تاهمیا هااکهشب ریاز سا شبی هاشبکه نیدر ا یابیریمس تمیحرکت باال هستند، فلذا الگور ییایپو یدارا MANETشبکه  هایگره

 یپارامترهاا حیباا تصاحانجا  شده اسات.  MANETگرهی  05در یک شبکه فرضی  AODVدر این مقاله تصحیحی بر پارامترهای  داشت.

و در نظر گرفتن وزن  MWRR سیسرو تیفیاعمال طرح ک نیهمچن  AODVدر پروتکل  Hello غا یپ یفعال و بازه زمان ریزمان توقف مس

، نسابت باه AODVشده  حی. در پروتکل تصحیافتیمدست  AODVنسبت به خود پروتکل  یبهتر یلیخ جیشبکه به نتا یبایریدر مس ریمس

و  ریمس یارسال یخطا ،یابیریرفته در مس نیاز ب هایخود پروتکل، بسته افتیارسال در کی: ترافیبه بهتر شدن پارامترها AODV لپروتک

رفته  نیاز ب هایو کاهش بسته WLANکل  ریپارامتر تاخ نیهمچن دئوکنفرانس؛یو یبرا یارسال کیو تراف تریو پارامتر ج LAN یبازده برا

  .میا افتهیدست  یابیریمس ندیدر کل فرا

 

 
  الف(

 
  ب(
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 2ح شده در جدول مطر یویسه سنار یصوت برا کیتراف یانتها به انتها برا ریج( تاخ  تریبسته ب( ج ریتاخ راتییالف( تغ  ی: پارامترها6شکل 
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