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های هشبکهای رادیوشناختی و در شبکه مسیریابی مقایسه معیارهای

 سیمتوری بی
 aghaei@sel.iaun.ac.ir ،ایران آباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحددانشکده برق،  ،1فهیمه آقایی

 aavokh@pel.iaun.ac.ir، ایران آباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد ،دانشکده برقآوید آوخ، 

ه معرفی شد فرکانسی های اخیر، مفهوم رادیو شناختی به عنوان ابزاری برای استفاده بهینه از طیفدر سال چکیده:

 2نسی(های فرکاها )حفرهبدون استفاده سایر شبکه یفرکانس هاییفط ای است که ازاست. شبکه رادیو شناختی شبکه

های لطراحی پروتک هادر این شبکه به دلیل دسترسی پویا به طیف فرکانسی .کندبرقراری ارتباط استفاده میبرای 

 ابیمسیریمسأله به  ،این مقالهدر  رو است.های زیادی روبههای رادیوشناختی با چالشهای مختلف شبکهارتباطی درالیه

های مسیریابی در این ها و ویژگیطرحدر ابتدا  .پردازیممیهای آن و بررسی برخی از چالش رادیوشناختی در شبکه

پردازیم. آنچه که های موجود در این زمینه میها و معیارکنیم و سپس به مرور مهمترین پروتکلمیمعرفی ها را شبکه

ها لمقایسه برخی پروتکمعرفی و  کند،متمایز می ل مسیریابیئپیشین در زمینه مروری بر مساهای این مقاله را از مقاله

 .سیم استهای توری بیهای مرسوم از جمله شبکهشبکههای رادیوشناختی با شبکهدر  مسیریابی و معیارهای

 مسیریابی.های معیارطیف فرکانسی، به دسترسی پویا  رادیو شناختی، مسیریابی،کلمات کلیدی:

 مقدمه .۱      

اند بسیم و افزایش تقاضای پهنایافزون مخابرات بیرشد روز

 ی مدیریت طیفنیاز به روشی جدید براتوسط کاربران، 

 متداول امروزیهای روش. کنددو چندان میرا  فرکانسی

ای نزدیک تخصیص طیف باعث خواهد شد که در آینده

 وجود نداشته باشد. های جدید، طیف مناسبیبرای کاربرد

 هتوسط کمیت 2002های انجام شده در سال پژوهش

بخش  ،دهدمینشان 3(FCCمخابرات فدرال آمریکا )

در  (٪ ۸۵تا  1۵حدود )فعلی  مجوزدار هایعظیمی از طیف

به یک اندازه مورد استفاده قرار  های مختلفها و مکانزمان

های بدون استفاده در طیف بخشاین  وجود [.1] گیردنمی

یا  و« یهای فرکانسحفره»ی تعریف واژه هب منجر یفرکانس

امروزه، رادیو شناختی به عنوان  .شودمی« 4ی سفیدهافضا»

                                                           
 ارائه دهنده1
2 Spectrum hole  
3 Federal Communication Commission 
4 Whitespace 
5 Primary users 
6 Secondary users 

مدیریت استفاده از منابع طیف ری جدید برای آویک فن

وری قبل از استفاده از طیف، آن را آشود. این فنمطرح می

-ارزیابی کرده و سپس بر اساس نتایج بدست آمده تصمیم

های رادیوشناختی به یک شبکه ،بنابراین کند.میگیری 

نیاز دارند تا اده با محیط ارسال دساختار هوشمند و سازگار 

ر الزم به ذک.ثیر قرار دهدأرا تحت ت های مختلف شبکهالیه

شود: ها دو نوع کاربر تعریف میاست، در اینگونه شبکه

که مجوز استفاده از یک بخش مجاز طیف را  ۵کاربران اولیه

-فرصت طلبانه از حفره شکلکه به  6دارند و کاربران ثانویه

 کنند.های فرکانسی برای ارسال داده استفاده می

شبکه سوم  شناختی، مدر الیه  سیریابی های رادیو سأله م

اگرچه  را بر عهده دارد. با محیط سااازگاری وظیفه برقراری

که ئه شاااب هه از ارا یک د ناختی هابیش از   ی رادیوشااا
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بر روی  ها مطالعات اسااااسااااًگذرد، ولی در این ساااالمی

مسااایل الیه فیزیکی و الیه کنترل دسااترساای به رسااانه 

(MAC1) ری گیهای تصمیمارزیابی طیف و مکانیزیم شامل

اند و کمتر به و تساااهیم طیف فرکانسااای متمرکز شاااده

متفاوت از  [.2یابی توجه شااده اساات ]ی مساایرلهأمساا

سیرپروتکل شبکههای م شی و های چندیابی موجود در  پر

های رادیو ، مساایریابی در شاابکه 2های اقتضاااییشاابکه

اساات از جمله: تطبی  شااناختی با چندین چالش مواجه 

سیف طیف پذیری پویا بهمسیریابی با ویژگی دسترس  رکان

شی از صادفی کابران اولیه وعملکرد متفاوت  نا  دسترسی ت

به حفره یه  ثانو کانسااای و کاربران  ناهمگونی در های فر

ها و رادیوهای متفاوت در بین کاربران گیری از کانالبهره

 ثانویه.

 های مسیریابیتقیم پروتکلگیری مسبه کار ،بنابراین

ادیو شناختی منجر به های رمرسوم در شبکههای شبکه

 هایخیر و تخریب بستهأت ایجاد  ،شبکهگذردهی کاهش 

مرسوم استفاده از پروتکل  ،برای مثال شود.اطالعاتی می

های رادیو شناختی بدون در در شبکهحداقل تعداد پرش، 

نظر گرفتن فعالیت کاربران اولیه به یافتن مسیری به شدت 

ا  بناپایدار و یا حتی با تعداد پرش بیشتر، ولی تداخل کمتر 

دسترسی به به عالوه شود. کاربران اولیه منجر میشبکه 

ن ناختی وابسته به زماهای رادیوشکانال برای کاربران شبکه

د کاربر وجور هیچ کانال مشترکی بین دو و اگو مکان است 

توانند مستقیماً با یکدیگر ارتباط نداشته باشد، آن دو نمی

های الزم است در شبکه ،. بنابرایننمایندبرقرار 

انجام پذیرد.  3رادیوشناختی مسیریابی به صورت طیف آگاه

-در الیه فیزیکی جمعارزیابی طیف  به این صورت اطالعات

شوند تا دو هدف مهم مسیریابی  دخیل می و در آوری شده 

های رادیو شناختی یعنی اطمینان در مسیریابی در شبکه

یس کیفیت سرواستفاده کارآمد از منابع رادیویی و تضمین 

                                                           
1 Medium Access Control 
2 Mobile Ad-hoc Networks 
3 Spectrum aware 

 لعدم ایجاد تداخمورد نیاز کاربران اولیه و یا به عبارت دیگر 

 .دتحق  یابر تمام طول مسیر کاربران اولیه، دشبکه برای 

-های رادیوشناختی شباهتمسیریابی درشبکه ،ور کلیبه ط

 هسیم چندکانالبی توری هایمسیریابی در شبکههایی به 
(MCWMNs )4  های موجود در عالوه بر چالش ،دارد. ولی

از  ل دیگریئهای رادیوشناختی با مساها، شبکهاین شبکه

چند کانال به طور موازی و مدیریت  ازجمله ارسال داده 

با شبکه کاربران اولیه نیز مواجه هستند. از سوی تداخل 

ای ونهگشناختی بهی سیستم رادیوافزارساختار سخت ،دیگر

تواند به شبکه اجازه ارزیابی طیف، تعویض است که می

های فرکانسی طیفها و و ارسال بر روی کانال ۵کانال

 هایبسیاری از محدودیت ،همین دلیل بیشتری را دهد. به

 [.3سیم موجود را نخواهد داشت]های بیشبکه

ای هدر این مقاله، ضمن بررسی مسأله مسیریابی در شبکه

های مطرح در این مهمترین پروتکل و معرفی رادیو شناختی

موجود دراین زمینه  6هایها و معیار، به بررسی چالشزمینه

نقاط ضعف و قوت هر  بیانخواهیم پرداخت. همچنین، با 

 ها را درمسیریابی مربوط به این شبکهی هایک،  ویژگی

. کشیمسیم به چالش میهای توری بیمقایسه با شبکه

ساختار این مقاله بر چندین بخش استوار است. در بخش 

های های مسیریابی در شبکهها و ویژگیدوم، طرح

شوند. بخش سوم به معرفی رادیوشناختی معرفی می

 یها و مقایسهشبکه مهمترین معیارهای مسیریابی در این

پردازد. در بخش چهارم، سیم میهای توری بیآنها با شبکه

های های مهم مسیریابی در شبکهبرخی چالش

 .شوندرادیوشناختی مطرح می

 های مسیریابی طرح ها و ویژگی. ۲

 ،شناختیهای رادیوچالش مسیریابی در شبکهمهمترین 

ویایی عبارت دیگر پطیف فرکانسی و یا به دسترسی پویا به 

4 Multi-Channel Wireless Mesh Networks 
5 Switching 
6Metrics 
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-های انتقال است. هنگامی که کانال در حال استفادهفرصت

 ،ه شودگرفتپسبازتوسط کاربران اولیه  ،ی یک کاربر ثانویه

-می یابی ناقصمسیر جاری شکسته شده و مسیر پیوستگی

العمل ممکن برای کاربران سه عکس ،ماند. در این صورت

 شود:بینی میثانویه پیش

 ؛دنکانال را به سرعت ترک کن ،اولیه انر: اگر کاربانتظار( 1

ی کامل کاربران اولیه از کاربر ثانویه قادر است تا تخلیه

 کانال منتظر بماند.

تفاده اولیه بر اس انکاربر تعویض کانال: اگر ساختار شبکه (2

باشد، کاربر  طراحی شدهداده برای انتقال از چندین کانال 

و  ابی کردههای دیگر را ارزیابتدا کانالثانویه قادر است در 

 پیدا شود، انتقال را از سر گیرد. یدسترسچنانچه کانال در

در ساختار شبکه  مسیریابی مجدد: اگر تنها یک کانال (3

و کاربر اولیه به  کاربران اولیه در نظر گرفته شده باشد

اربر ک ،سرعت آن را ترک  نکند، برای از سرگیری انتقال داده

است  الزم ،کند. بنابراینپیدا را مسیر جدیدی ویه باید ثان

 کارگرفته شده، از ابتدا اجرا شود.هالگوریتم مسیریابی ب

در نظر داشت این است که  فوقای که باید در موارد نکته

انتظار  ،العمل متحمل هزینه است. به عنوان مثالهر عکس

ر در تأخی، منجر به کانال تعویضبرای ترک کاربران اولیه و 

، به شود و یا در اجرای مسیریابی مجددارسال بسته می

های کنترلی در بین کاربران ثانویه با جایی پیامجابهدلیل 

 شویم.در شبکه مواجه می یگیر سربارافزایش چشم

لعمل ابر اساس میزان فعالیت کاربران اولیه و عکس ،بنابراین

ای هیابی در شبکهمسیران دو نوع طرح توکاربران ثانویه، می

 [:4شناختی در نظر گرفت]رادیو

  ۱یابی ایستامسیر ۲-۱

زمان بدون استفاده ماندن طیف ، در این نوع مسیریابی

 برای مخابره در مورد نیازخیلی بیشتر از زمان  ،فرکانسی

 مسیریابی به تعویض ،. در نتیجهشبکه ثانویه استیک 

                                                           
1 Stationary 
2 Unicast 

کاربران  ی سریعو یا تخلیه های دردسترسکانال سریع

اولیه از کانال نیاز دارد. هنگامی که طیف به طور وسیعی 

ی و یا اقتضای مرسومی شبکه، شبکه مانند یک ایستا باشد

کند و چون فعالیت کاربران اولیه توری عمل مییک شبکه 

شود، مسیر بدون تغییر و به ندرت باعث شکست مسیر می

البته در این نوع مسیریابی ممکن است  ماند.میثابت 

مکانیزمی برای مسیریابی مجدد در موارد حضور کاربران 

 اولیه نیاز باشد.

در  های مسیریابیاز ویژگی به معرفی برخی ،ادامهدر 

های رادیوشناختی نیز از آنها مرسوم که شبکههای شبکه

 [:۵]پردازیمبرند، میبهره می

 نوع ترافیک ۲-۱-۱

های رادیوشناختی های مطرح در شبکهترافیک ارسالبرای 

به توصیف به آنها  ادامهوجود دارد که در  اساسی  دو روش

 پردازیم:هر یک می

بسته داده  ،: در این نوع ارسال [۷-۵]2ارسال تک پخشی (1

توسط کاربر ثانویه فرستنده)گره منبع( ارسال شده و فقط 

 ود.شقصد( دریافت میگیرنده)گره م توسط یک کاربر ثانویه

: در ارسال چندپخشی بسته [۷و۵]3ارسال چند پخشی (2

داده ارسال شده از کاربر ثانویه فرستنده توسط تمام کاربران 

گیرنده که متعل  به یک گروه)درخت چند پخشی(  ثانویه

الزم به ذکر است ارسال  شود.هستند، دریافت می

است به های رادیو شناختی ممکن چندپخشی در شبکه

تر از دسترس به مراتب پیچیدههای دردلیل تنوع کانال

 های مرسوم باشد.شبکه

 مسیریابیهای بندی پروتکلطبقه ۲-۱-۲

ه های مرسوم بهای مسیریابی در شبکهبندی پروتکلطبقه

 صورت زیر است:

3 Multicast 
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مسیریابی مبتنی بر در  :[۹-۷و۵]1واکنشیمسیریابی  -1

های منبع بسته یابتدا گره، و یا مسیریابی واکنشی 2تقاضا

هنگامی که  کند ورا در شبکه پخش می RREQ 3کنترلی

ین عنوان پاسخ به امقصد این بسته را دریافت کرد به  یگره

ارسال  به سمت گره منبع را  RREP 4کنترلی تقاضا بسته

 بارزی از نمونه AODV۵[۹] پروتکل مسیریابی کند.می

مسیرها فقط  تمامیمسیریابی واکنشی است که در آن 

هنگامی که مورد نیاز باشند و تنها در طول مدتی که مورد 

این  د.نشونگهداری میکشف و گیرند، استفاده قرار می

سازی سربار در شبکه، برای تحق  اهداف حداقل ،پروتکل

و نگهداری پویا از  وگیری از  ایجاد حلقه در مسیرجل

توپولوژی شبکه طراحی شده است و شامل دو فاز کشف و 

-در کشف مسیر عالوه بر بسته .[۹]باشدنگهداری مسیر می

نیز به کار  REER 6 یبسته، RREPو  RREQهای کنترلی 

پیام درخواست  RREQ شود. در این فاز بستهگرفته می

ولید به مقصد تمسیر است که برای ایجاد یک مسیر از منبع 

الگوریتم ارسال سیل طری   شود. این پیام در شبکه ازمی

 شود. پس از اتمام مرحلهمنجر به کشف مسیر می ۷آسا

مقصد در جهت معکوس  یاز گره  RREP ینخست، بسته

گره در یک  که یکشود. زمانی منبع ارسال می یبرای گره

طری  ارسال پیام خطای مسیر از  شود، مسیر غیرفعال می

های اطراف را از عدم شود تا گرهتولید می REER یبسته

. در فاز نگهداری مسیر، هر گره از سازدوجود اتصال باخبر 

 ،Hello هایبسته ۸پخشیهای خود با ارسال همههمسایه

-های دورهاز این بسته AODV کند. در واقعاطالع پیدا می

ضمن بررسی شرایط پویای شبکه، کند تا ای استفاده می

هنوز فعال نیستند را هایی که در  اتصال مورد نظر همسایه

 .شناسایی کند

                                                           
1 Reactive 
2 On-demand routing 
3 Route Request 
4 Route Reply 
5 Ad hoc On-demand Distance Vector 
6 Route Error 
7 Flooding algorithm 

های که برای شبکه AODVدر مقابل پروتکل مسیریابی

توری های شبکههای اقتضایی و شبکه مرسوم از جمله

ل مشابه اما ک[ یک پروت2] مرجعطراحی شده است، در 

با اهداف  CAODV۹رادیوشناختی با نامهای مختص شبکه

 زیر طراحی شده است:

اجتناب از ایجاد تداخل برای کاربران اولیه در طول کشف  -

 مسیر و ارسال داده.

 طراحی توأم مسیریابی و انتخاب کانال برای هر ارسال. -

اشاره دارد: مدل  CAODV[، به دو مدل از پروتکل 2مرجع]

تنوع در دسترسی به طیف متکی بر  CAODV-ERI)10( اول

 در بین چندین مسیر موجود است در حالی که مدل دوم،

(CAODV-(ARI11 گیری از تنوع در دسترسی به با بهره

                    .کندعمل می طیف در بین اتصاالت یک مسیر

ERI-CAODV   قادر است چندین مسیر را کشف کرده و

 ؛نمایدهای مختلفی استفاده در مسیرهای مختلف از کانال

مجاز به استفاده از یک کانال مشابه  ، تنهااما در هر مسیر

آید تنها یک مسیر بدست می ARI-CAODV باشد. درمی

-های درو همان یک مسیر مجاز به استفاده از تمام کانال

 را از پروتکل CAODV باشد. آنچه که پروتکلدسترس می

AODV ل در ارسا ثانویهسازد، توانایی کاربران متفاوت می

های فرکانسی در دسترس، های کنترلی از طری  طیفبسته

 ی قابلبدون ایجاد تداخل برای کاربران اولیه است. نکته

های به کار گرفته شده از فناوری CAODVتوجه استقالل 

برخالف وابستگی آن به ارزیابی  MACدر ارزیابی طیف الیه 

 فیزیکی است. طیف در الیه

: در مسیریابی کنشی یا  [10و۷و۵]12مسیریابی کنشی -2

فرستنده ثانویه اطالعات  یهر گره ،13جدول محور

ها را در های همسایه منتقل کرده و آنمسیریابی را به گره

8 Broadcast 
9 Cognitive Ad Hoc On-demand vector 
10 intEr-Route dIversity CAODV 
11 intrA-Route dIversity CAODV  
12 Proactive 
13 Table- driven 
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دارد. این روش حتی قبل از جدول مسیریابی خود نگه می

 تقاضای کشف مسیر از طری  جداول مسیریابی از پیش

-گیرد. این نوع مسیریابی تالش میتعیین شده صورت می

کند تا با حفظ و نگهداری مسیرهای قبلی از تأخیرهای 

موجود برای کشف مسیر جلوگیری کند. از مزایای مهم این 

رسانی اطالعات مسیریابی و کاهش روزهببه توان روش می

چون را نام برد. اگرچه شامل معایبی هم 1تأخیر انتها به انتها

به  .شبکه است یمصرف پهنای باند بیشتر و افزایش سربار

توان های مسیریابی کنشی میای از طرحعنوان  نمونه

این پروتکل نسخه بهینه  را نام برد. OLSR 2 [10] پروتکل

ای ههای مسیریابی وضعیت پیوند برای شبکهاز پروتکل

اقتضایی متحرک است که بدون در نظر گرفتن معیارهای 

کیفیت سرویس طراحی شده است و مسیرهایی که پیدا 

 کند، تنها از نظر تعداد گام بهینه است.می

: روش مسیریابی ترکیبی [11و۷و۵]3مسیریابی ترکیبی -3

گیری از مزایای هر با ترکیب دو روش قبلی سعی در بهره

در  ،به عنوان مثال دارد. ها دو مورد و کاهش معایب آن

، مسیریابی [12]استفاده از خوشههای مبتنی بر  طرح

رفته کار گهای متفاوت بهواکنشی برای اتصاالت بین خوشه

شود و برای اتصاالت درون  هر خوشه مسیریابی کنشی می

 تری است.حل مناسبراه

در : [۵1-31و۵]4مسیریابی گام به گام یا تطبی  در گام -4

-رهگهای داده هر مسیر فقط آدرس بستهاین نوع مسیریابی 

کنند. گیرنده ثانویه و آدرس گام بعدی را حمل میی 

میانی در هر مسیر جدول مسیریابی  یبنابراین، هر گره

-کتهگیرد. نهای داده به کار میمقصد را برای پیشبرد بسته

قابل ذکر این روش تطبی  در انتخاب پرش بعدی،  ی

 براندسترس پذیری به کانال برای کاربراساس تنوع در

 ثانویه است. 

                                                           
1 End-to- End delay 
2Optimized link state routing 
3 Hybrid 
4 Hop-by-Hop or adaptive per hop 

 :های مسیریابیمدل ۲-۱-3

ه دو های رادیوشناختی بهای مسیریابی در شبکهمدل

 صورت متمرکز و توزیع یافته هستند:

: در روش متمرکز هنگامی [61و۷و۵]۵مسیریابی متمرکز -1

ه را پیوندد و یا شبککه یک کاربر ثانویه به یک شبکه می

ی آن باید اطالعات مسیریابی کند، کاربران همسایهترک می

زی به کار گرفته شده در شبکه با واحد مرکمطاب  خود را 

 مسیریابیواحد مرکزی را  برای تصمیمات تغییر دهند و 

 د.ندر تمام شبکه پخش کن مجدد

در این نوع از مسیریابی : [61و۷و۵]6مسیریابی توزیعی -2

شبکه  اپیوندد و یهنگامی که یک کاربر ثانویه به شبکه می

 یهمسایگانابتدا کند،  در این نوع از مسیریابی را ترک می

ات ی تنها یک یا دو گام از آن کاربر، اطالعبا فاصله

اطالعات  این ،مسیریابی خودشان را به روز کرده و سپس

ا جابه جیکی پس از دیگری در بین کاربران کل شبکه  

 شود.می

مسیریابی : برخالف [۸1-۷1و4]۷مسیریابی پویا ۲-۲

دارد و ن یمسیر ثابت، انتقال داده در مسیریابی پویا ،ایستا

های اطالعاتی متناسب با وضعیت طیف ارسال بسته

 ود.شمطاب  با آن انجام می فرکانسی، به طور تصادفی و یا

ط تواند توسطیف فرکانسی کاربران اولیه می ،در این حالت

ی های دسترساما بازه،کاربران ثانویه مورد استفاده قرار گیرد

دهی به طیف محدود است و منجر به محدودیت در سرویس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  به ذکر است، در زم ال شود.ی رادیوشناختی میشبکه

ای هدیگری نیز برای مسیریابی در شبکه بندی[ دسته۵]

یلی ه یا خرادیوشناختی به عنوان مسیریابی فرصت طلبان

ه کاربران اولی ،بیان شده است. در این نوع مسیریابی ۸پویا

توان فرض کرد که طیف شدت فعال هستند و دیگر نمیهب

 ،دسترس است. در این حالتی طوالنی درفرکانسی در بازه

5 Centralize Routing  
6 Distributed Routing 
7 Dynamic  
8 Opportunistic or highly dynamic 



 

6 
 

 ،سدرمعرفی مسیر برای کل ارسال کار غیر ممکن به نظر می

دردسترس مرتب زیرا ممکن است در حین مسیر طیف 

یو های رادبرای شبکه مسیریابی پویا بخش تغییر کند.

شناختی براساس عملکردهای به دست آمده، در سه دسته 

 [.۵شود.]بندی میطبقه

رادیو  ی: از دید شبکه[۹1و61و۵]1روش درون سیستم -1

باشد، در این که فقط شامل کاربران ثانویه می شناختی

که منجر به بهترین عملکرد  شودروش مسیری انتخاب می

شبکه در تمام طول مسیر از ابتدا تا انتها برای کاربران ثانویه 

 شود.

 ی: از دید شبکه[20-۹1و۵]2روش بین سیستم -2

در   3ی آن نوعی همزیستیکه کاربران ثانویه رادیوشناختی

 روش مسیریابی بین سیستم، کنار کاربران اولیه  دارند،

که حداقل تداخل را برای کاربران  کندیرا انتخاب م مسیری

اولیه به همراه داشته باشد. در نتیجه بررسی اثرات تداخل 

کاربران ثانویه بر کاربران اولیه در این روش امری ضروری 

 .است

با ترکیب  روشاین : [12و۹1و۵]4روش سیستم ترکیبی -3

-از ویژگیو استفاده دو روش قبلی سعی در کاهش معایب 

در روش ی قابل ذکر کند. اما نکتهمیهای خوب هر دو مورد 

 کیفیت سرویس بهتر برای فراهم آوردن سیستم ترکیبی،

 قبلی است. روش نسبت به دوکاربران شبکه، 

 مسیریابی هایمعیار.3

ای هو شبکهیم سبیی توری هاتفاوت اساسی بین شبکه

. استرادیویی رادیو شناختی در دسترسی پویا به طیف 

انتخاب یک مسیر بین فرستنده و گیرنده در محیط پویا و 

یا ایستا ممکن است منجر به ناپایداری مسیر شود. زیرا از 

دست دادن طیف فرکانسی در محیط پویا باعث نقض در 

بنابراین، برای یافتن مسیر، الزم است  شود.مسیریابی می

                                                           
1 Intra- system 
2 Inter - system 
3 Co-existence 
4 Hybrid-system 

 ادر نظر گرفته شوند. در این بخش ممعیارهای مناسبی 

 یسعی داریم به بیان برخی از این معیارها در کنار مقایسه

. دازیمسیم بپری توری بیآنها با معیارهای مسیریابی شبکه

ها برای شبکه های برخی از این معیار باید توجه داشت که

 رادیوشناختی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

اکثر موارد این معیار در  ۵(ETX). تعداد انتقال مورد انتظار1

 های توریشود. در شبکهسیم مطرح میبرای ارتباطات بی

های مورد به صورت تخمین تعداد انتقالETX معیار سیم بی

نیاز برای ارسال یک بسته از طری  مسیر مورد نظر است. 

 تخریبهای مجدد به علت این تعریف شامل تعداد ارسال

ای هداده ناشی از رقابت بر سر محیط دسترسی و یا تصادم

های رادیوشناختی چنین تعریف باشد. در شبکهمحیطی می

مشابهی برای این معیار وجود دارد با این تفاوت که علت 

ها عالوه بر آنچه که در باال اصلی ارسال مجدد در این شبکه

 ذکر شد، از سرگیری فعالیت کاربران اولیه در طیف

 [.23و22دار است]فرکانسی مجوز

یک اتصال از طری  ETX  ،در هر دو شبکه ،به طور کلی

 ) 𝑑𝑓در جهت رفت  محاسبه دو پارامتر نرخ تحویل بسته

رخ ن  آمیز بسته داده به گیرنده( و تحویل موفقیت لاحتما

)احتمال دریافت  𝑑𝑟 تحویل بسته در جهت برگشت

به صورت  در فرستنده(   ACK 6کیدیأت آمیز بستهموفقیت

 شود:زیر محاسبه می

(1    )                                             , 𝐸𝑇𝑋 =
1

𝑑𝑓×𝑑𝑟
  

𝑑𝑓به طوری که  × 𝑑𝑟 ه ی انتقال موف  بستنشان دهنده

در جهت  ACK یداده در جهت رفت و دریافت بسته

از  کل یک مسیر ETX . شایان ذکر است کهبرگشت است

های تمامی اتصاالت شرکت کننده در آن  ETX مجموع

به عنوان مثالی از عملکرد این معیار،  .مسیر به دست می آید

 CREپروتکلدر 
ی مسیریابی دریافت تقاضا پس از ،[32] ۷

5 Expected Transmission count 
6 Acknowledgement 
7 Cognitive Routing with ETX 
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مسیر برعکس از  ی دومدر مرحله ،کشف مسیری مرحلهو 

شود. در این ها به سمت گره منبع برقرار میتمامی گره

هر گره به طور پویا کانالی را برای مسیریابی  انتخاب  مرحله،

 اطراف آن اتصاالت از محاسبه شده ETXکند که مقدار می

ی ارسال بسته از طری  مسیر مرحله و در نهایت، بهینه باشد

 شود.ی قبل، اجرا میی مرحلهبدست آمده

سیم های بیدر شبکه: 1(ETT). زمان انتقال مورد انتظار 2

 ETXتوری این معیار در محاسبات خود عالوه بر پارامتر 

ابعاد یک  Sدهد. اگر هنای باند اتصال را نیز دخالت میپ

های توری در شبکه ETT ،پهنای باند اتصال باشد B بسته و

 به صورت زیر تعریف می شود:

(2    )                                     , 𝐸𝑇𝑇 = 𝐸𝑇𝑋 ×
𝑆

𝐵
 

برای  یک اتصال مدت زمان مورد نیاز ETTبه طوری که 

 . اما این معیار درکندرا محاسبه میانتقال موف  یک بسته 

ای دیگر تعریف شده است های رادیوشناختی به گونهشبکه

در ارزیابی  MACشدت به عملکرد دو الیه فیزیکی و هو ب

 .طیف فرکانسی و تخمین کانال در دسترس وابسته است

ETT ان های رادیو شناختی براساس نیاز کاربردر شبکه

شود. با توجه به ویژگی ثانویه برای انتقال محاسبه می

ناهمگونی در دسترسی به کانال در بین کاربران ثانویه شبکه 

کن است به چندین ثانویه مم شناختی چون هر کاربررادیو

کیفیت  تضمینبرای  ،یابد ستزمان دکانال به طور هم

برای هر یک از  ETTسرویس مورد نیاز شبکه الزم است تا 

 محاسبه شود. 3 یهای در دسترس با توجه به رابطهکانال

(3)          , 𝐸𝑇𝑇𝑖 = 𝛾 × 𝐸𝑇𝑋𝑖 ×
𝑀𝑖

𝐵𝑖×𝑙𝑜𝑔(1+𝑆𝐼𝑁𝑅𝑖)
 

ام،  iزمان انتقال مورد انتظار در کانال  iETTبه طوری که 

iETX  انتظار در کانالزمان انتقال مورد i  ،ام𝑀𝑖  میزان

پهنای باند  iB، ام i ترافیک تخصیص داده شده به کانال

                                                           
1 Expected Transmission Time  
2 Vehicular cognitive ad hoc networks 

نسبت توان سیگنال به مجموع توان نویز  iSINRام،  iکانال 

 .ام است i کانال در و تداخل

کانال در دسترس را در الزم به ذکر است چون ظرفیت 

ت ی ظرفیتوان از طری  رابطههای رادیوشناختی نمیشبکه

𝛾( 𝛾  ،به دست آورد شانون ≥ فیت کردن ظربرای مدل ( 10

 [.24و22شود]واقعی کانال به کار گرفته می

 های اقتضایی[ پروتکل مسیریابی برای شبکه۵2مرجع ]

-ها و موقعیتگیری از اطالعات کانالبا بهره،2شناختی نقلیه

هر گره به ابتدا در این مرجع  دهد.های جغرافیایی ارائه می

های ای از گرهمجموعه ،ETTمنظور حداقل سازی معیار 

ر به تموقعیت جغرافیایی نزدیکدر نظر گرفتن  همسایه با

نده ستفعالیت کاربران اولیه و فاصله بین فر گره مقصد،

ی آوردهد. سپس براساس اطالعات جمعگیرنده تشکیل می

 گیرد.مسیریابی انجام می ی این مجموعهشده

م در معیار مسیریابی بیشتر  : شمارش تعداد گا3تعداد گام .3

و  AODV:های مسیریابی موجود از جملهکلپروت

SEARCH [2۵] اثر طول شود. این معیار رفته میکار گبه

-کند. بههای داده منعکس میمسیر را در عملکرد جریان

های انتقال و ، نرخکه در معیار شمارش تعداد گامایندلیل 

ته سیم متفاوت در نظر گرفها بین اتصاالت بیبسته تخریب

تواند منجر به ، از این جهت این معیار نمینشده است

ار ستفاده از این معیبا این حال ا .عملکرد مناسب شبکه شود

تواند منجر به یافتن مسیرهای  های کارآمد میدر الگوریتم

در  ،[. این معیار2۷بدون حلقه با کمترین تعداد پرش شود]

یه ای کاربران اولهشناختی به دلیل فعالیتهای رادیوشبکه

برای بیان بهتر این تفاوت  های توری است.متفاوت از شبکه

ما به ذکر یک مثال از اثر حضور کاربران اولیه در طیف 

های رادیو های مسیر در شبکه، بر تعداد گامفرکانسی

 کنیم.شناختی اکتفا می

3 Hop Count 
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-استفاده از معیار تعداد گام در مسیریابی شبکه:  1شکل        

 [2۸های رادیو شناختی]

، هنگامی که هیچ کنیدمشاهده می 1همانطور که در شکل 

ده بکارگرفته ش فرکانسی( های )طیفای از کانالکاربر اولیه

اولیه  کاربرو یا هنگامی که فعالیت استفاده نکند  در مسیر

به کار گرفته شده در مسیر  هایدر کانالی خارج از کانال

  D              3I              S همچنان کوتاه ترین مسیر ،باشد

-1 )شکل رسددو گام بسته از مبدا به مقصد می است که با

(. اما هنگامی که حتی یک کاربر اولیه به طیف ب-1و الف

ای هدد و یا در نزدیکی یکی از پرشگاهفرکانسی خود بازگر

ترین تاهکو ،مسیر مورد نظر فعالیت کند گرفته شده درکار به

مسیر به دلیل برقراری شرط عدم تداخل در عملکرد شبکه 

 کاربران اولیه مسیر

      D                      2I                     1I                              S  

نه تنها معیار شمارش  ،بنابراین (.د-1و ج-1)شکل  است

ه بلکه ب ،ثر از فعالیت کاربران اولیه استأها متد گامتعدا

اربران اولیه در حال فعالیت و شعاع تداخلی کاربران تعداد ک

همچنین این معیار در  [.2۸اولیه و ثانویه نیز وابسته است]

به عنوان  SEARCHهای مسیریابی از جمله الگوریتمبرخی 

شود. در این استفاده میمعیاری برای نگهداری از مسیر 

های هر مسیر با روش برای نگهداری از مسیر، تعداد گام

-یمقایسه م های تعیین شده به عنوان مقدار اولیهتعداد گام

ی مورد نظر بیشتر شود و اگر این اختالف از مقدار آستانه

                                                           
1 Delay 
2 End-to-End Delay 

-جدداً اجرا میباشد؛ مسیر جاری حذف شده و مسیریابی م

ا هتغییر پویا  مسیر ،ی قابل توجه این روشنکته شود.

ها و فعالیت کاربران اولیه در پذیری گرهبراساس تحرک

 حین انتخاب کمترین تعداد گام است. 

وان یک معیار مسیریابی شامل به عن ،خیرتأ: 1خیرأ. ت4

یر خأکانال، تأخیر در تعویض های مختلفی از جمله تجنبه

خیر در انتقال بسته و ... است. به أو ت 2(EDD)انتها به انتها

 iهر اتصال  برای EDD[ معیار 2۹] مرجعدر  ،عنوان  مثال

-هبخیر صف أخیر انتقال و تأدو تبا در نظر گرفتن تنها  

به صورت کل  EDDو در انتها معیار  شودکارگرفته می

محاسبه  4 یدر هر اتصال از رابطه EDD خیرهایأمجموع ت

 .شودمی

(4)            𝐸𝐷𝐷 = ∑ 𝐸𝐷𝐷𝑖
𝑀
𝑖=1  ,       

-أخیر عالوه بر جنبههای رادیو شناختی معیار تاما در شبکه

-أخیر دیگر که مختص شبکههای ذکر شده شامل دو نوع ت

ل خیر تعویض کاناأباشد: ت، نیز میهای رادیو شناختی است

امی هنگ فرکانسی.های گیری از حفرهأخیر رقابت در بهرهو ت

بسته دریافتی از یک کانال با بازگشت کاربران اولیه به  که

شود، با توجه به ویژگی ناهمگونی در دسترسی ه کانال مواج

به کانال در بین کاربران ثانویه، برای آشکارسازی و ارزیابی 

 گردسترس دیهای فرکانسی و اتصال به کانال درمجدد طیف

 که ناشی از تأخیر در تعویض بماند منتظر مدت زمانی را باید

هرچه اختالف فرکانسی این دو  ،کانال است. از سوی دیگر

 شود.ر میأخیر بیشتاین نوع ت ،کانال با یکدیگر بیشتر باشد

دهد که کاربران ثانویه بخواهند میخیر زمانی رخ أنوع دوم ت

؛ به طور همزمان  از یک کانال فرکانسی استفاده کنند

برداری از طیف فرکانسی به سأله رقابت در بهرهم ،بنابراین

موجب ارسال مجدد بسته   آید. این رقابت معموالًوجود می

-می 3برگشتخیر أخیری به نام تأداده و در نتیجه ت

های فرصت پیوندقال معیار انت [30]مرجع [.۹2شود]

3 Back off Delay 
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ا أخیر بهای تکارگیری سه نوع از جنبههرا با ب 1(OLT)طلب

 :دهدرائه میا ۵ یرابطه توجه به

(۵)                                  , saccesd +qd + tid OLT= 

، خیر صفأت i، qdخیر انتقال در هر اتصال أت tid به طوری که

accessd د.ننکترسی به طیف فرکانسی را بیان میخیر دسأت 

 های توریاین معیار در مسیریابی شبکه:  2. پایداری مسیر۵

 پردازد که نسبتای برای مسیر میسیم به انتخاب گرهبی

-پذیری کمتری داشته باشد. در شبکهها تحرکبه سایر گره

های توری معموالً بدون سیم، مسیریابهای توری بی

های های شبکه از جمله  گرهتحرک هستند و برخی از گره

ار باشند. بنابراین، معیهای سیمی متصل میدروازه به شبکه

ها محسوب یداری، معیار قابل توجهی برای این شبکهپا

های رادیوشناختی، پایداری [. اما در شبکه31شود]نمی

ید. آشمار میترین معیارهای مسیریابی بهمسیر یکی از مهم

تر است که در این معیار، مسیری برای ارسال داده مناسب

های موجود در مسیر دادن کانالدر آن احتمال از دست

تواند هم ناشی از باز دادن کانال میر باشد. از دستکمت

گیری طیف توسط کاربران اولیه باشد و هم ناشی از پس

یری گی احتمال بازپستغییر شرایط محیطی. برای محاسبه

 MAC ی طیف که درالیهتوان از اطالعات پیشینهطیف می

ت کردن وضعیآید، استفاده کرد و برای منعکسبه دست می

ال های ناموف  در ارستوان از نرخ بستهفیزیکی کانال نیز می

ای هاستفاده کرد. برای افزایش پایداری مسیر، یکی از روش

 [.3مؤثر، استفاده از چندین مسیر به صورت موازی است]

 ،[32] مرجعدر  ،کارگیری این معیاربه عنوان مثالی از به

 های اقتضایی شناختی با نام ای برای شبکهروش مسیریابی

Gymkhan مسیر  تعداد اتصاالت هر ر آنارائه شده که د

با  این طرح مشخص است. ممکن به سمت گره مقصد

  یدارپای معیار مناطقی از شبکه کهاز مسیریابی در اجتناب 

 کنند، از یک پروتکل توزیعی براینمیبرای مسیر تضمین را 

وابسته به مسیرهای کاندید از های آوری برخی پارامترجمع

                                                           
1 Opportunistic link transmission 
2 Stability Route 
3 Intra-Flow Interference 

[ با 33همچنین مرجع] کند.منبع تا مقصد استفاده می

تعریف مدت زمان پایداری کانال، به انتخاب مسیرهایی با 

پایداری بیشتر برحسب این تعریف و تأخیر کمتر در تعویض 

پردازد. مدت زمان پایداری مسیر، زمانی است که کانال می

ز عالوه بر آن ا یه دردسترس باشد.کانال برای کاربران ثانو

 های پایداری،میان مسیرهای کاندید، یک مسیر که پارامتر

تری را داشته باشد، به عنوان حفظ مسیر و تعداد گام مناسب

 شود.مسیر پشتیبانی انتخاب می

ر ر نظسیم با دتوری بیهای . تداخل: این معیار در شبکه6

  3تداخل درون جریان دادههای گرفتن دو نوع تداخل با نام

. شودبیان می IRU ۵با پارامتر  4و تداخل بین جریان داده

IRU  یک اتصالij  در کانالc  که شامل معیارETT  نیز

 :[34]شودباشد به صورت زیر محاسبه میمی

(6) , 𝐼𝑅𝑈𝑖𝑗(𝑐) = 𝐸𝑇𝑇𝑖𝑗(𝑐) × |𝑁𝑖(𝑐) ∪ 𝑁𝑗(𝑐)| 

𝑁𝑖(𝑐)|به طوری که  ∪ 𝑁𝑗(𝑐)| ثر أهای همسایه متتعداد گره

تداخل  است. cدر کانال  ij از تداخل به دلیل فعالیت اتصال

های درون یک جریان داده، تداخل بین اتصاالت مسیریاب

میانی یک جریان داده و تداخل بین جریان داده، تداخل بین 

های داده مختلف در ی متعل  به جریانهای همسایهمسیریاب

است. این معیار نیز مانند معیار  رقابت برای تصاحب یک کانال

های رادیوشناختی از اهمیت باالیی برخوردار پایداری در شبکه

ها توجه به فعالیت کاربران اولیه و در نظر است. در این شبکه

گرفتن تداخل ناشی از شبکه کاربران اولیه بر ترافیک کاربران 

ه کانال بثانویه، در کنار تداخل بین کاربران ثانویه در دستیابی 

پروتکل  در این راستا،  [.3و انتخاب گام بعدی بسیار مهم است]

MRSA 6[۵3،]  کانال و برقراری مهتداخل برای اجتناب از

ام ی دو گرا با فاصله های فرکانسی یکسانطیف معیار تداخل،

 [36]مرجع درهمچنین،  دهد.به اتصاالت مسیر اختصاص می

سازی اثر تداخل کاربران ثانویه یک طرح مسیریابی برای حداقل

ای هبندی برای شبکهبر کاربران اولیه توأم با الگوریتم زمان

 برای کاهش همچنین،سیم توری شناختی ارائه شده است. بی

4 Inter-Flow Interference 
5 Interference  aware Resource Usage  
6 Multipath Routing and Spectrum Access  
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های کنترل اثر تداخل بر عملکرد شبکه کاربران اولیه، روش

و مسیریابی بندی ارسال داده، انتخاب کانال جریان داده، زمان

های معیار 1جدول رداند.ور مشترک در نظر گرفته شدهطبه

ه این مقال های ارائه شده درپروتکلمسیریابی ذکر شده برای 

ی قابل ذکر آن است که در نظر گرفتن نکتهاند. شدهخالصه 

ی کار مشکلبرای یک الگوریتم مسیریابی ها ی این معیارهمه

، از سوی دیگرز به منابع محاسباتی زیادی دارد. است، زیرا نیا

ها در مسیریابی ارزش یکسانی ندارند و الزم ی این معیارهمه

 هایمثال،در شبکه ها برقرار شود. برایاست تعادلی بین آن

 اهرادیو شناختی پایداری مسیر و تداخل نسبت به سایر معیار

 .از اولویت باالتری برخوردار است

ارهای استفاده شده در پروتکل های مسیریابی: معی1جدول   

SU 

Interf. 

Rout 

Stab. 

EDD Hop Count ETT ETX Metrics 

      

CAODV 

[2] 

      

OLSR 

[10] 

      

CRE 

[22] 

      [24] 

      

SEARCH 

[25] 

      [28] 

      

OLT 

[29] 

      

Gymkhana 

[31] 

      [32] 

      [34] 

      [35] 

                                                           
1 Recovery Route 

 

 در مسیریابی  های موجود. چالش۴

انتخاب کانال خالی: در یک شبکه رادیو شناختی چند  -1

پویا انتخاب کانالی از اهمیت خاصی برخوردار است.  پرشی

تصادفی  کامالُ نال به صورتترین روش انتخاب کاساده

 در کانال ی انتخاب براساس اطالعات پیشینهاما  .است

. تری استروش هوشمندانه داده هایموف  بسته تحویل

کانالی که برای مدت طوالنی نامطمئن بوده باید  برای مثال،

د اطالعات مربوط به ار گذاشته شود. در عمل هر گره بایکن

 .ذخیره کند ا در هر کانالارسال موف  و نرخ آن ر

هر مسیریابی پویا باید شامل مکانیزمی : 1بازیابی مسیر -2

برای شناسایی مسیر  از دست رفته و بازیابی مسیر باشد تا 

 فتن یک مسیر به دلیل فعالیت کاربراندر صورت از بین ر

 مسیرهای جایگزین معرفی شوند. ،اولیه

-یملی که ئیابی: یکی از مسااستفاده از اطالعات مکان -3

 ، اطالع ازتوپولوژی شبکه کمک کند شناساییتواند در 

در  ،مکانی در شبکه است. بنابراینها از نظر موقعیت گره

م دانیهایی که میها تنها در جهت گرهای پیامچنین شبکه

شوند. در این ، منتشر میی مقصد هستنددر جهت گره

صورت انتظار داریم توان مصرفی، زمان تحویل و همچنین 

برای این کار الزم است  . اماتداخل مربوطه کاهش پیدا کند

مجهز  PSG2 یاب از جملههای موقعیتها به سیستمکه گره

 شوند.

ه های متداول الیای: معموالً در شبکهمسیریابی بین الیه -4

MAC یه کنند. الو الیه شبکه به طور جداگانه فعالیت می

MAC ند. کنظارت می های اطالعاتیبه تحویل درست بسته

پردازد و در در حالی که الیه شبکه به طراحی مسیر می

دهد. این کارها به تحویل می MAC نهایت آن را به الیه

های رادیو شناختی شود. اما در شبکهطور مستقل انجام می

ای هالزم است قبل از مسیریابی طیف بررسی شود و کانال

و  MAC الیه عهدهوظیفه به موجود شناسایی شوند، این 

2 Global Positioning System 
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برای ی انوعی همکاری بین الیهبنابراین،  است.الیه فیزیکی 

اطالعات  ایگونهبه های رادیوشناختی الزم است تاشبکه

. این روش که کارآیی اتخاذ شودشبکه الیه  در MACالیه 

های رادیوشناختی دارد، یک روش بین بیشتری در شبکه

 ای است.الیه

برای عمل کردن در یک محیط چند اطالعات کنترلی:  -۵

 های رادیودر شبکه های کنترلیفرکانسی و مبادله پیام

برای مثال، اگر  های جدیدتری نیاز است.روش به ،شناختی

کانال بدون مجوز موجود نباشد، پخش اطالعات کنترلی بر 

ن ای های فرکانسی پراکنده یک چالش مهم است.روی طیف

جاور های ممربوط به پیشینه گرهتواند اطالعات کنترلی می

های موجود و یا اطالعات مربوط به توپولوژی شبکه و کانال

د، باشد. کار روبهتواند که برای یافتن مقصد بسته ارسالی می

هنگامی که زمان دردسترس بودن طیف  ،از سوی دیگر

ر تکوتاه باشد، همگام سازی بین گیرنده و فرستنده پیچیده

طلبانه دو سوال در محیط فرصت ،اینبنابر خواهد شد.

ی رادیوشناختی چند پرشی اساسی برای ایجاد یک شبکه

باقی مانده است؛ اول اینکه الزم است یک روش هوشمند 

برای پخش اطالعات کنترلی با کمترین مصرف منابع ایجاد 

سازی فرستنده و گیرنده شود و دوم اینکه نیاز به همگام

 [. 3۷است]

 . نتایج۵

های های مسیریابی در شبکهها و روشطرحدر این مقاله، 

میزان پویایی بندی از طبقهدو را بر اساس  رادیوشناختی

هرچه فعالیت کاربران  ،کهطوری به .کردیم معرفیمحیط 

های فرکانسی کمتر باشد، محیط ایستاتر و اولیه در طیف

-های رادیوشناختی به روشهای مسیریابی در شبکهروش

های همچون شبکه های مرسومهای مسیریابی در شبکه

 .شودتر مینزدیک سیمهای توری بیاقتضایی و شبکه

ر د های مهم مسیریابیها و معیاربرخی از پروتکل ،بنابراین

ی آنها با را در کنار مقایسه های رادیوشناختیشبکه

های مرسوم های مسیریابی در شبکهها و معیارپروتکل

یابی مسیر الزم است ،به دلیل پویایی محیطمعرفی کردیم. 

ی هارادیوشناختی با در نظر گرفتن پارامتر هایدر شبکه

ای هو یا به عبارت دیگر طراحی الیه فیزیکیو  MAC الیه 

 های مسیریابیطرح فقدانهمچنین،  .انجام شودای بین الیه

ز های نگهداری امکانیزم پذیری باال،هایی با تحرکبرای گره

بندی با آگاهی از تداخل ناشی های خوشهمسیر و مکانیزم

-کمبود تحقیقات در زمینه طرحاز فعالیت کاربران اولیه و 

ای ههای مسیریابی بین سیستم و سیستم ترکیبی از نیاز

-های رادیوشناختی محسوب میآینده مسیریابی در شبکه

 شوند.
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