
1 

 

   بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر فرانسنخستین کن

First International Conference on Electric Engineering and Computer Science 

 

یادهاکسیارهاشبکهدرAOMDVییکطرحبازیابیمسیربرایبهبودپروتکلارائه
 

 

 2**,فرهاد فغانی ،1*,عادله دادخواه

 ، ایرانآباد نجف، دانشگاه آزاد اسالمی، آباد نجفبرق، واحد مهندسی  دانشکده-1

 ، ایرانآباد نجف، دانشگاه آزاد اسالمی، آباد نجفمهندسی برق، واحد  دانشکده -2

adeledadkhah@gmail.com
* 

faghani@iaun.ac.ir
** 

 

 

 خالصه

 یها راهو پویا بودن توپولوژی شبکه، ممکن است  ها گره، به دلیل تحرک (MANET) 3ادهاکشبکه متحرک در یک  

بنابراین ؛ از بین برود ها گرهو ارتباط بین  با خرابی مواجه شوند هرلحظهباشند و  ثبات یبمنبع و مقصد بسیار  یها گرهاتصال بین 

تشخیص داده شددن، راهکارهدایی بدرای     محض بهاست و باید  شده یلتبدبه یک موضوع مهم  ییها شبکهشکست مسیر در چنین 

مسدیرهای   ،مسیریابی چند مسدیری  یها پروتکلبرای حل این مشکل، با استفاده از شود.  یزیر برنامه ها شکستمقابله با وقوع این 

را انجام دهد مسیرهای دیگدر جدایگزین    ها دادهمسیر اولیه نتواند انتقال  که یهنگامتا  اند آمدهچندگانه بین منبع و مقصدبوجود 

. ایدن  اندد  شدده  ارائده  تداکنون برحسب تقاضاست کده   ی یرهچندمسمسیریابی  یها پروتکلیکی از مشهورترین  AOMDV. شوند

منبع انجام پذیرد  ی گرهاز  مجدداًباید فرآیند کشف مسیر ارد اما در صورت وقوع شکست مسیر، عملکرد خوبی د اگرچهپروتکل 

کاهش تعداد دفعات فرآیند کشف مسیر پس از رخداد  منظور به. شود یمکه باعث کاهش توان عملیاتی و افزایش تأخیر در شبکه 

نیز یک طرح بازیابی  مقالهدر این  .است شده ارائهبازیابی مسیر متعددی  یها طرح تاکنون، MANET یها شبکه در یرمسشکست 

طریق بهبود پروتکل مسیریابی چند مسدیری   از ،در حین انتقال داده بین مبدأ و مقصد 4مسیر برای حل مشکل شکست مسیرمحلی 

نه به پایانه، نرخ تحویدل بسدته و میدزان    تأخیر پایا چونمعیارهایی  نظر ازنقطه AOMDVاست که در مقایسه با پروتکل  شده ارائه

تا  با ساختن مسیر جدید بده مقصدد، در صدورت     کنند یممیانی تالش  یها گرهانرژی مصرفی عملکرد بهتری دارد. در این روش، 

  وجود ندارد، بر این مشکل غلبه یابند. ها گرهمسیر  ی یرهذخمسیر جایگزین دیگری در  که یهنگامقطع یک لینک و 

 بازیابی مسیر.، 5، کشف مسیرAOMDVپروتکل مسیریابی چند مسیری، پروتکل ، شکست مسیر، (MANET) ادهاککلمات کلیدی: شبکه متحرک 
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ی بره  طرورکل  بره  هرا  شربکه . موضرو  تحقیقرات در ایر     انرد  کررد  ی اخیر به خود جذب ها سالسیم، تحقیقات بسیاری را در  یبی ادهاک ها شبکه

سریم   یبر ی هرا  گرر  شرامل   هرا  شبکهای   .[9]اند  شد  یبند طبقهی داد ، مسیریابی، تحمل خطا و مدیریت انرژی آور جمعموضوعات مختلفی مانند استقرار، 

ی هرا  بکهشر یرسراخت  زشرود. سرلو ت اسرتقرا و وی گری بردون       یمر کنترل مرکزی انجرا   ای و شد  ثابتزیرساخت بدون هیچ  ها آنارتباط بی   هستند که

 MANET  (اسرت. MANETsیک نو  از شبکه ادهاک، شبکه ادهاک سیار) .[10]سازد یمی بسیار مطلوب ا چندرسانهرا برای ارتباطات  ها آنادهاک، 

 انرد  شرد  ای د خوا  به هم وصل  یو شسیم به  یبهای  ینک یله وس بهشوند( است که  یمی متحرک )مسیریاب هم نامید  ها گر یک سیستم مستقل متشکل از 

   چند پرشی هستند. عمدتاً، محدودشد یرها به د یل طیف انتشار رادیویی مسو 

 

  

MANETیهاشبکهمسیریابیدر2.1
 

 یهرا  شربکه مسریریابی در   .به معنای انتخاب یک مسیر مناسب و درست از منبع بره مقدرد بررای انتقرال اط عرات اسرت       MANETمسیریابی در 

مسیریاب بررای مسریریابی وجرود نردارد.      یامانند سوئیچ  یا شبکهبدی  معنا که هیچ دستگا  کمکی  ،موجود در شبکه است یها گر به علد  خود  ادهاک

مسریریابی بررای مشرخر کرردن      یهرا  پروتکرل  .دهنرد  یمشبکه هستند که عمل مسیریابی را انجا   دهند  یلتشک یها گر ا همان ی 1ها یزبانم ای  خود بلکه

ادهراک سریار، چرون     یهرا  شربکه در  .گیرنرد  یمر قررار   مورداستفاد  همسایه برای انتقال اط عات به یکدیگر دسترسی داشته باشند، یها گر چگونه  که ی ا

هریچ شرناخت قبلری در مرورد      هرا  شربکه چرون ایر     یجره درنت، در حرال تیییرر اسرت    دائمراً   و مکان ثابتی ندارند  ذا اط عات مسیریابی متحرک بود ها گر 

خروب مسریریابی بایرد دارای     حرل  را . یرک  باشرد  یمر  یرسراخت زبرا   یها شبکهاز  تر یچید پ مراتب به ها شبکهتوپو وژی شبکه ندارند حل مسیریابی در ای  

 سریم  یب های یفطباید خودش را به محدودیت پلنای باند  حال ی درعباشد و  4و خود بازیابی شدن 3شدن یده خودسازمان، 2بودن یرمتمرکزغ های ی گیو

 را  یرک  ی رائره ارا برای  5کند. همچنی  مسیریابی نیاز دارد که هشیاری باتری یبردار بلر تطبیق دهد و از خاصیت چند پرشی برای بارگذاری متعادل بلتر 

و  متمرکزشرد   هرای  یتما گرور بره   سریم  یبر  یهرا  شربکه مسیریابی او یه برای  های یتما گور .[1] را در نظر بگیرد سیم یب یها شبکهحل انرژی کارآمد برای 

مسیریابی فعال، یرک رویکرردی اسرت     .اند شد  یبند طبقه 8و ترکیبی 7یا برحسب تقاضا و واکنشی 6یا مبتنی بر جدول فعال های یتما گورشد  و  یرمتمرکزغ

 یهرا  گرر  تبرادل اط عرات بری      ی یلهوسر  بره  توانرد  یمگر ( )جدول مسیریابی خودش را بر پایه اط عاتی که هر مسیریاب  تواند یمکه در آن هر مسیریاب 

شربکه نیراز بره ترافیرک سررباری       روز بره  عات گرفت  اط عات مسیر سریع است، نگلداری و حفظ اط اگرچهشبکه بداند، بسازد. در یک ا گوریتم فعال، 

از  یا داد تقاضا یک رویکردی است که در آن فرآیند مسیریابی، هر زمان که بسرته   برحسبمسیریابی واکنشی یا  .پلنای باند دارد توجه قابلزیاد و میزان 

ه کنترل ترافیک سرباری کمترری در مقایسره برا پروتکرل مسریریابی      ای  پروسه نیاز ب .منبع بخواهد به مقدد تحویل داد  شود نیاز به کشف یک مسیر دارد

کشف مسیر انتظار بکشد کره ایر     ی پروسهتا یک پییا  را بفرستد، باید برای  کند یمت ش  یا گر اما با استفاد  از پروتکل واکنشی، هر بار که ؛ فعال دارد

ی  یلهوسر  بهبه مقدد  مبدأتک مسیر  که مسیر واحدی را از  یها پروتکل برخ ف مسیریابی چند مسیری یها پروتکل .دهد یمخیر کلی شبکه را افزایش أت

مسریریابی چنرد مسریری، مسریرهای      یهرا  پروتکرل ، کننرد  یمر ارتباطاتی گر  هستند طراحی  ی محدود که در  ییها گر بی   چند پرشی سیم یبایجاد  ینک 

فراهم کردن مسریرهای   ی یلهوس بهموجود  ی یر مستک  یها پروتکلبرای بلبود عملکرد  ها پروتکلای   یطورکل به. سازند یممنبع و مقدد  ی ب رامتعددی 

 یهرا  بسته تواند یم، منبع شود یممسیر او یه با شکست مواجه  که یهنگام ینجاادر  .اند شد  یطراحمتعدد با استفاد  از مسیر جایگزی  در زمان شکست مسیر 

طراحی شود تا قادر به انتقال اط عات از طریق مسریرهای جرایگزی     یا پروسهدر آن صورت باید ، مسیر جایگزی  به مقدد بفرستد ی یلهسو بهاط عات را 

AODVاست که بر مبنای پروتکل مسیریابی  شد  ارائهیک طرح بازیابی سریع مسیر برای حل مشکل خرابی مسیر  مقا هدر ای   .[2] باشد
و در  باشرد  یمر  9

از مزایرای پروتکرل    تا روند انتقال اط عات ادامه یابد. کند یمو پایدار دیگری را انتخاب  اعتماد قابلمسیر ، بازیابی ی گر زمان شکست مسیر، با استفاد  از 

د، ایجراد مسریرهای بردون دور، کنتررل     مرثثر از پلنرای بانر    ی اسرتفاد  اط عات،  یها بستهبه موارد زیر اشار  کرد: کاهش از دست رفت   توان یم شد  ارائه

                                                                 
1 hosts  
2 decentralized 
3 self-organizable 
4  self-healing 
5 power awareness 
6 Proactive or  table driven 
7 Reactive or on demand 
8 hybrid 
9 Ad-Hoc On Demand Distance Vector 



3 

 

و در  دهرد  یمر جزئیات کرار پیشرنلادی را ارائره     3 بخشمروری بر کارهای مرتبط گذشته خواهد شد.  2 بخشدر ادامه در ترافیک در زمان شکست مسیر.

 .رسد یمنلایی  یبند جمعبه یک  5در قسمت  شد  گزارشدر پایان مطا ب  . شود یم وتحلیل یهتجز ها سازی یهشبنتایج  4 قسمت

 

 

مرورکارهایگذشته.2
 

زیرسراخت ثرابتی بررای کنتررل      هرا  شبکهاما چون در ای  ؛ شود ب فاصله پس از ایجاد مسیر او یه، انتقال داد  آغاز می MANETهای  در شبکه   

ثبات  یبکنند، به خاطر ای  وی گی ممک  است مسیرها بسیار  یمپویا )دینامیک( اط عات را در میان خودشان مباد ه  صورت به ها آنوجود ندارد و  ها گر 

 انرد  یشنلادشرد  پ سریار  ادهاک های شبکه در متعددی های پروتکل اخیر، یها سال ررو د ی ازاباشند و هر زمان منجر به شکست در مسیر انتقال داد  شود. 

 یهرا  پروتکرل خ صره   طرور  بره  در ایر  قسرمت  شروند.  یمر  بری  منبرع و مقدرد اسرتفاد     ی انتقال بدون وقفه  ارائهمسیرها و  خرابی مشکل بلبود منظور به که

 شد  است.  قرارگرفته یموردبررسمختلف بازیابی مسیر  یها طرحدر  مورداستفاد 

ی  دهنرد   اتدرال ، هر زمان ممک  است مسیر MANETی  ها در شبکه با توجه به پلنای باند محدود کانال، محدودیت توان و حرکت مکرر گر  

 یهرا  پروتکلاند.  شد  یی تعمنبع و مقدد از بی  برود. برای فروکش کردن ای  مشک ت، مسیریابی چندمسیر  به وجود آمد که در آن مسیرهای جایگزی  

شکسرتی   هرگونهاگر  که یرطو به کنند یمجایگزی  کشف  مسیرهای عنوان به، چندی  مسیر را بی  منبع و مقدد در زمان کشف مسیر یر چندمسمسیریابی 

 یهرا  پروتکرل از  یر چندمسر  یریابیمسر  یهرا  پروتکرل از  یاریسر ب .برای بازیابی استفاد  شود تواند یمدر مسیر او یه وجود داشته باشد، یک مسیر جایگزی  

DSR یریابیمس
 یرا بررا  DSRو  AODV یهرا  پروتکرل در  یرمس یو نگلدار یرکشف مس های مکانیسم، ها پروتکل ی . اگیرند یمسرچشمه  AODV یا 1

 . [4] دهند یم ییرشبکه تی یاتیو توان عمل یانرژ ی بلر ، یسربار هش، کایناناطم یت، قابلیرتأخ ازنظرشبکه  یکبلبود عملکرد 

 اعتمراد  قابرل  ی داد برای حل مشکل شکست  ینک و پشتیبانی از انتقرال   را DSR و AODV یها پروتکلبسیاری از  ی یر چندمس یها بسطتحقیقات اخیر 

، SMR ،MDSRو  AODV پروتکرل  ی یره پابرر   AOMDV ،AODVBR ،AODVMاز:  انرد  عبرارت  هرا  آن. برخری از  اند داد و تعادل بار بلتر ارائه 

SMS  پروتکل ی یهپابر. DSR اسرت:   شرد   اشرار   ها آنبه برخی از خ صه  طور به ادامهدر  .[5] اند شد  ارائهبازیابی مسیر  ی برایمختلف یها طرح تاکنون 

Genping Liu  2ترمیم اتدال یبیتقرو همکاران یک روش (PATCH برای )دهد و  یسم بازیابی محلی پیشنلاد داد که سرباری کنتر ی را کاهش میمکان

 Junghwi .[6]دهد. ای  طرح، روشی ساد ، محکم و مثثر بررای بازیرابی مسریر برود     شود، ارائه می که مسیر با شکست مواجه می هنگامیبازیابی سریع را 

jeon         هرای   یرا  پو همکاران یک طرح بازیابی سریع مسیر جدید را پیشنلاد دادند که بازیابی محلی مسریر را بررای قابلیرت اطمینران بیشرتر و کراهش تعرداد

طرور ضرمنی انجرا      گیررد و یرک فرآینرد بازیرابی مسریر را بره       ی پشرتیبان را در نظرر مری    گر گیرد. ای  طرح تحرک  ی برای کارایی شبکه به کار میکنتر 

آیرد   یمپیشنلاد دادند. در ای  پروتکل، مسیرهای چندگانه بی  منبع و مقدد به وجود  MANETو همکاران ای  طرح را در  D.Jagadeesan.[7]دهد می

ی خطا، مسیر بازیابی را  آشکارکنند ی  گر فرستد و  یمی از دور شنوند  مسیر بازیابی را  گر شوند. در زمان شکست مسیر،  یمی مسیر ذخیر   یر ذخو در 

 .[8]کند رد شبکه فراهم میی مثثر از پلنای باند را برای افزایش عملک استفاد کند. ای  روش،  بر اساس مسیر با باالتری  پلنای باند در دسترس انتخاب می

 Ha Duyen Trung  و Watit Benjapolakl ،MLAR  هرای   سرازی بررای مسریرهای چندگانره در شربکه      یرر  ذخکره یرک اسرترات ی     اند کرد را ارائه

هرای   رای شربکه اسرت. همچنری  ایر  روش پیشرنلادی، مسریریابی مرثثری بر        جسرتجو و انتخراب کارآمرد ایر  مسریرها       ی ارائره  منظور بهمتحرک اقتضایی 

MANET [9]کند فراهم می.Juanwei, Lی جدیدی  یر چندمسهمکاران یک پروتکل  ؛ و(MRNLM)    بر اسراس پروتکرلAOMDV   انرد  داد ارائره .

سرازد کره از آن    یمر ی انرژی نیرز   ینههزیک تابع  زمان همطور  کند. به تنظیم می forwardingیسم مکانسازی  ینهبل منظور بهای  یانرژی  آستانهای  پروتکل 

انتقرال داد  در مسریرهای    »از یک روش جدیدی کره   ها آنی انتقال،  مرحلهکند. در  متعدد( استفاد  میچندگانه )معیاری برای انتخاب مسیرهای  عنوان به

و همکراران یرک    Sung-Won. [10]کننرد  متوازن کردن انرژی در مسیرهای مختلف استفاد  می منظور بهشود،  نامید  می «یک  به یک صورت بهمتعدد 

و سرربار کنتر ری کمترر را ارائره      end to endرا پیشنلاد دادند که یک مسیریابی شبه فعرال برا ترأخیر     اعتماد قابلی ترکیبی و  یر چندمسپروتکل مسیریابی 

همچنی  یک طرح بازیابی خطای سریع برای مقابله با شکست مسیرهای با قو  که ناشی از تخریب گر  توسط دشم  هسرتند را ارائره داد  اسرت.     دهد. می

یرک مسریریابی    R. Berangi و Khazaei, M [11].اسرت  ای  روش ای  است که تعادل بار و نگلداری مسیر کارآمد در نظرر گرفتره نشرد     ضعف نقطه

                                                                 
1 Dynamic Source Routing 
2Proximity Approach To Connection Healing 
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ی  وسریله  یری بره اعتمادپرذ بررای افرزایش    DSRبسطی روی پروتکل  ها آن. پروتکل اند داد را ارائه  MANETپذیری خطا در  با تکنیک تحملچندمسیر  

طور حداکثر گر  گسسته هسرتند. ایر  روش کیفیرت     است. در ای  پروتکل مسیرهای چندگانه به DSRتیییر فرآیندهای کشف مسیر و نگلداری مسیر در 

 . [12]گیرد برای انتقال داد  در نظر نمیسرویس را 

 

 

پیشنهادیکار.3



است. ایر  پروتکرل پیشرنلادی     شد  ارائه MANETهای  برای بازیابی مسیر محلی مثثر در شبکه چندمسیر یک پروتکل مسیریابی در ای  بخش 

ی منبرع بره    گرر  اجرای مکرر فرآینرد کشرف مسریر توسرط     برای غلبه بر مشکل  او یهمسیر در پس از رخداد شکست  جایگزی ،انتخاب یک مسیر  باهدف

شرد  در فرآینرد کشرف     یرف تعردر پروتکل مسیریابی چند مسیری، ممک  است  مسیرهای از پریش  مثثر است. همچنی  ی مکرر در شبکه ها شکستد یل 

یسم بازیابی محلی را بر اسراس انتخراب   مکانتواند یک  می ی  راهکار پیشنلادیارو  ی ازا یاز هستند، در دسترس نباشند.موردنمسیرهای چندگانه زمانی که 

 ی بازیابی و کشف مسیر جایگزی  از آن گر  به کار گیرد. گر 

پیردا   هرا  گرر   1ی پنلران  حافظهکه یک بسته داد  نیاز به ارسال از منبع به مقدد داشته باشد و هیچ مسیری در  هنگامی :روش کلی ا گوریتم جدید

گرر  را بره    IDهای میانی برسرد،   یرتکراری به گر غ RREQی  بستهاگر  کند. طور فراگیر پخش می را به داخل شبکه به RREQی  بستهی منبع  گر نشود، 

یی کره از  هرا  آنفقرط   ی تکرراری، هرا  بسرته ی  همره ی دور انرداخت   جرا  بره ی برسرد،  ا گر ی تکراری به  بستهاگر  یابد. کند و انتشار ادامه می بسته ضمیمه می

 هرا  گرر  ی مسریر   یرر  ذخشود. حتی اگر اط عات مسیر بره مقدرد در    کمتر می ها بستهیز دوررشوند و بنابرای   یماند، دور ریخته  ید رستر  یطوالنمسیرهای 

 RREQی مقدد پس از دریافت همره   ر گ تواند آن را به مقدد بفرستد. به سمت منبع را ندارد فقط می RREPی برای فرستادن ا اجاز موجود باشد، هیچ 

شروند. کرد    یمر تو یرد   𝑃2 ,𝑃1 𝑃𝑛 , ... ,بررای مسریرهای   RREPی  بسرته  nکند.  فیدبک می RREPی  بسته عنوان بهکند و آن را  کد مسیر را ضمیمه می تا

پلنرای بانرد    𝑅𝑐2با کد مسریر   RREPبیشتری  پلنای باند در دسترس را دارد و  𝑅𝑐1با کد مسیر  RREPمسیر برای تشخیر پلنای باند در دسترس است. 

 ماکزیمم بعدی را دارد و به همی  ترتیب. او ویت شرایط برای انتخاب پلنای باند به شرح زیر است:

𝐵1 >𝐵2 > 𝐵3 >𝐵4 >…. >𝐵𝑛 

 توانرد  مری در صرورت شکسرت مسریر در مسریر او یره، ایر  پروتکرل         .[8]ند مسیرها هسرت  دسترس قابلپلنای باند  𝐵𝑛و ... و  𝐵2و  𝐵1که در آن،

 .جایگزی  برای بازیابی اط عات انتخاب کند ی گر دیگری را که بیشتری  ثبات را دارند با استفاد  از  اعتماد قابلمسیرهای 

 

 

مراحلالگوریتمجدید1.3
 

 فاز کشف مسیر: 

. ابتردا  کنرد  مری  یراز موردنمنبع اط عاتی برای ارسال به مقددی را دارد، شرو  به کشف مسیر برای پیدا کرردن مسریری بره مقدرد      ی گر یک  که هنگامی -1

( 2) در شرکل  RREQ ی بسرته . سراختار  کنرد  میشبکه پخش  کل بهدرخواست مسیر را  های بستهکند،  ارسالاط عات را  ی بسته خواهد میمنبع که  ی گر 

یکسران را   RREQمیانی ممکر  اسرت چنردی  نسرخه از      ی گر ، یک شود یمگسترد  پخش  ی شبکهدر یک  RREQ که ییازآنجااست.  شد  داد نشان 

 .کنرد  مری ا ثبرت  گرر  ر  2مقدرد و مراتریس مجراورت    IDمنبع،  ID، کند میدریافت  اش یههمسارا از  RREQ ی بسته ، گر یک  که هنگامیدریافت کند. 

 .دهد یمآن گر  را نشان  های یههمساماتریس مجاورت هر گر ، اط عات 

                                                                 
1 cache 
2Adjacency Matrix  
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از دیگرر   ترر  برزر  ، اگر ای  تعرداد  کند میمنبع و مقدد یکسان را دریافت کند، ابتدا تعداد پرش شمار را بررسی  IDبا  RREQ های بستهاگر یک گر ،  -2

 . اگرر ایر  تعرداد مسراوی برا دیگرر      انردازد  یمر و سرسس آن را دور   گیررد  یمر بسته را  و ماتریس مجاورت IDقبلی است، آن گر   ی شد دریافت  های بسته

 .اندازد یمو آن را دور  کند میتکراری به نفع تشکیل مسیرهای معکوس استفاد   یها نسخهدریافت شد  است، گر  از ای   RREQ های بسته

 .شود یم تشکیل ،کنند یم تضمی  را مسیرها گسستگی هم از و دهند ینم دور یا حلقه تشکیل که هایی یکس آن از استفاد  با فقط معکوس مسیرهای -3

 فقرط  و بفرسرتند  منبرع  سرمت  بره  عقرب  بره  را RREP ی بسرته  تواننرد  ینم ها گر  آن است، موجود میانی های گر  ی یر ذخ در مقدد به مسیر اط عات اگر -4

 .بفرستند مقدد سمت به را آن توانند یم

 ی بسرته  عنروان  بره  را آن سرسس  و کنرد  مری  ضرمیمه  RREP ی بسرته  فرمرت  جردول  مطابق را مسیر کدهای ،RREQ های بسته ی همه یافتاز در پس مقدد -5

RREP فرستد یم عقب به. 

 .شوند یم انتخاب باند پلنای بیشتری  اساس بر او یه مسیر منبع، توسط RREP های بسته دریافت از پس -6

 

Time 
out 

Hop        
Count 

Node's Adjacency 
Matrix 

Advertised Hop 
count 

Node  
ID 

 

ID 
Request  

Destination 
address 

Source  
address 

 RREQ ی بستهفرمت  - 1شکل 

 

B.W Hop Count Node's Adjacency 
Matrix 

Node 
ID 

Sequence       
number 

Source        
address 

Destination 
address 

 RREP ی بستهفرمت  –2شکل 

 

 فاز نگهداری مسیر 

کره خطرا را آشرکار     یا گرر   ی یههمسرا  هرای  گرر  از بی  بازیابی،  ی گر . کنند یمشرو  به نگلداری مسیر  ها گر در صورت شکست مسیر در مسیر او یه،  -7

کره براالتری     شرود  یمر بازیابی انتخاب  ی گر  عنوان بهکه خطا را آشکار کرد  است  یا گر  ی یههمسا های گر از بی   یا گر  .شود یمانتخاب  کرد  است

مجلرز بره سیسرتم     هرا  گرر   ی همهکه  شود یمخطا دارد. فرض بر ای   ی دهند  یرتشخ ی گر بی  همسایگان  درو پایدارتری   ینک را  یبند خوشهضریب 

( 3) ی رابطره ( و میزان پایداری  ینک نیز طبرق  4) ی رابطهاز  ها گر  یبند خوشه. ضریب دانند یمموقعیت مکانی خود را  هر حظهموقعیت جلانی بود  و در 

 .شود یممحاسبه 

 : میزان پایداری  ینک1تعریف 

را نشران   jی  گرر  موقعیرت   (xj; yj)و  iی  گرر  موقعیرت   (xi; yi)دهرد.   را نشران مری   i, jی  گرر  ایر  مقردار زمران پایردار براقی مانردن  ینرک بری          

 .[13]دهد می

a = vicosθi – vjcosθj,               b = xi- xj 

 

(1) 

c = visinθi – vjsinθj,            d = yi – yj  (2) 

−(𝑎𝑏+𝑐𝑑)√(𝑎2+𝑐2)𝑟2−(𝑎𝑑−𝑐𝑏)2

√𝑎2+𝑐2
=STAij (3) 

 

 

محاسربه  زیرر   ی رابطره و از  کنرد  مییک گر  را توصیف  ی یههمسا های گر ای  ضریب چگونگی نزدیک بودن  :(𝐶𝑖)گر   یبند خوشهضریب  -1تعریف 

                         .[13]شود یم

(4) ∑
|𝑁𝑗 ∩ 𝑁𝑖|

𝑑𝑖(𝑑𝑖− 1)𝑗𝜖𝑁𝑖  =𝐶𝑖 
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 .شود یمبازیابی انتخاب  ی گر  عنوان بهیکسانی داشته باشند، گر  با پلنای باند باالتر  یبند خوشهخطا، ضریب  ی آشکارکنند  ی گر اگر دو همسایه از 

 .شود یمفاز کشف مسیر انجا   6تا  1مراحل  مطابقبازیابی،  ی گر از بازیابی، فرآیند کشف مسیر  ی گر پس از انتخاب  -8

را برا توجره بره مسریر جدیرد       اش یرر  ذختا دوبار  انتقال را شررو  کنرد و    شود یمآغاز انتقال به منبع فرستاد   ی بستهمسیر جدید انتخاب شد، یک  که ی هم -9

 .کند می یروزرسان به

 ی گرر  بره عقرب بره سرمت      (RERR) 1یک پییا  خطا ،خطا پیدا نشد ی آشکارکنند  ی گر خطا و  ی آشکارکنند  ی گر  های یههمسااگر هیچ  ینکی بی   -11

دنبرال   مسریر را  کشف ی پروسهمسیر دیگری به مقدد پیدا کند  که ی اکه در ای  مسیر ای  پییا  را دریافت کرد، برای  یا گر . او ی  شود یممنبع فرستاد  

در ایر  مسریر نیرز فرآینرد      قبلری  ی گر و  شود یمبه عقب در مسیر منبع فرستاد   RERR ی بستهمسیر جدیدی یافت نشد، باز اگر و به همی  ترتیب  کند می

خطرا ترا    ی دهنرد   یرتشرخ  ی گرر   حدفاصرل میرانی،   هرای  گرر  اگر هیچ مسیر جایگزینی در تا  یابد یموبه همی  ترتیب ادامه  کند میکشف مسیر را دنبال 

 .کشف مسیر از منبع آغاز خواهد شد مجدداًمنبع، پیدا نشد،  ی گر 

 

 [13] شده استفادهروابط  ینمادگذار -1جدول 

 توصیف نماد نماد

S  منبع ی گر 

D  مقدد ی گر 

i  از منبع به مقدد یانیمی  گر یک 

j  ی گر یک همسایه از i 

Ni ی گر  ی یههمسا یها گر از  یا مجموعه i 

Nj ی گر  ی یههمسا یها گر از  یا مجموعه j 

di ی گر  ی درجه i  ی گر شامل تعداد همسایگان i 

 

 

نتایجوتحلیلیهتجزوسازییهشب.4

 
کرامسیوتری   هرای  شربکه  ساز یهشبیک  ns2 است. شد  انجا  ns2 افزار نر پروتکل پیشنلادی در ای  بخش با استفاد  از  های سازی یهشب سازی یاد پ

و بره کمرک    گیرد یم قرار مورداستفاد  ارتباطی، یها شبکه دینامیکی طبیعت مطا عه در رخدادهای گسسته و شئ گراست که سازی یهشبو مبتنی بر روش 

در ایر  قسرمت    شرد   انجرا   هرای  سرازی  یهشرب در هستند.  انجا  قابل یخوب به سیم یب یها شبکه و سیمی یها شبکه یعملکردها و ها پروتکل سازی یهشب آن

معیارهای کمی هستند که بررای   برای مقایسه شد  انتخاب های یکمتر .شوند یممعرفی  2جدول  صورت به سازی یهشببر اساس مدل  سازی یهشبپارامترهای 

 است: شد  یابیارزبا توجه به معیارهای زیر  شد  ارائهعملکرد پروتکل  .شوند یمی مسیریابی استفاد  ها پروتکلمقایسه و ارزیابی 

   از منبع  اط عات انتقال حی  در تمامی تأخیرها شامل، به انتلا انتلا یرتأخمیانگیCBR  به مقدد متناظرCBR در ها بسته کردن بافر که شامل شود یم 

متوسط  یگرد عبارت به. یا باشد یم MACالیه  تأخیرهای و دوبار  انتقال یرتتأخ، شود یم تخریب  ینک یک که یدرزمان مسیر یافت  ،پروسه طول

 مقدد فرستاد  شود. ی گر منبع به  ی گر زمانی که الز  است تا یک بسته داد  از 

 در شبکه ها گر  توسط شد  استفاد  انرژی میزان 

  منبع. ی گر از  شد  فرستاد  های بستهبه تعداد کل  رسند یمبه مقدد  آمیز یتموفق طور بهی که های بستهنسبت تعداد کل  عنوان بهمتوسط نرخ تحویل بسته 

 

 

 

 

                                                                 
1  Route error 
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 سازی یهشبتنظیمات  – 2جدول 

 

 

             

 مرداو   کمتر است زیررا نگلرداری   AOMDVدر مقایسه با پروتکل  شد  ارائها گوریتم  انتلا به انتلا درتوان دید متوسط تأخیر  یم( 1از شکل ) 

باشرند و از طررف    دسرترس مری   در اصلی مسیر از بی  رفت  زمان در که شود می جایگزی  معتبرتری مسیرهای ایجاد به منجر شد  ارائهدر پروتکل  مسیرها

ی خطاسرت   دهنرد   یرتشرخ ی  گرر  ی بازیرابی کره در نزدیکری     گرر  ی منبع پس از رخداد شکسرت یرک مسریر،     گر ی کشف مسیر مجدد از جا بهدیگر 

 .کنرد  مری  پیردا  کراهش  مسریر جدیرد   یرک  آوردن دست به و اصلی مسیر رفت  بی  از میان دهد و بنابرای  زمان ی کشف مسیر بازیابی را انجا  می پروسه
بره د یرل ارسرال     AOMDVپیشرنلادی در مقایسره برا ا گروریتم     ا گروریتم   نررخ تحویرل بسرته در   تروان نتیجره گرفرت کره      یمر ( 2)با آنرا یز شرکل    اکنون

در شربکه بررای مقایسره     هرا  گرر  ( میرزان انررژی مدررفی    3شرکل )  در مسیر عملکرد بلتری دارد. مثثرتری بازیابی  یجهدرنت ها داد ی ها بستهآمیزتر  یتموفق

یافته است کره   کاهش AOMDVتوان دید مدرف انرژی شبکه در پروتکل پیشنلادی در مقایسه با پروتکل  یماست که با تحلیل نمودار  شد  داد نمایش 

 کمک کند. تواند به پایداری شبکه می

 

معیارهای  ازنظر AOMDVمشاهد  کرد که پروتکل پیشنلادی در مقایسه با پروتکل  توان یم سازی یهشبنمودارهای حاصل از  ی یسهمقابا 

و انرژی مدرفی، کارایی بلتری دارد که ای  به د یل بازیابی مثثرتر ا گوریتم پیشنلادی در زمان وقو  شکست  نرخ تحویل بسته ،end to endتأخیر 

 .باشد یمتر اعتماد قابل ی داد انتقال  یجهدرنتمسیر و 

 

 

 
 نرخ سرعت برحسب AOMDV پروتکلالگوریتم پیشنهادی و  end to end(: نمودار مقایسه تأخیر 1) شکل

 

                                                                 
1 Random way point 
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Mobility Rate(m/s) 

 پیشنهادی

AOMDV

 مقادیر مشخصات

 NS2 2.35 ساز یهشب

 MAC 802.11نو  

 سیم یبکانال  نو  کانال

 111 ها گر تعداد 

 مترمربع 1111*1111 سازی یهشبی محیط  انداز 

 (TCPبا نرخ ثابت ) ترافیک منبع ترافیک

 1در هر نقطه تدادفی ها گر مدل حرکت 

 m/s31 m/s -5 ها گر سرعت حرکت 

 بسته در ثانیه 11 نرخ ارسال بسته در شبکه

 بایت 512 انداز  بسته داد 
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 نرخ سرعت برحسب AOMDV پروتکلالگوریتم پیشنهادی و  ی دادهنرخ تحویل نمودار مقایسه  (:2) شکل

 

 

 
 

 نرخ سرعت برحسب AOMDV پروتکلنمودار مقایسه انرژی الگوریتم پیشنهادی و (: 3) شکل

 

 

 گیرییجهنت.5
 

 یهدا  شدبکه  در ، شرایط بد کانال،ها بسته، برخورد ها گرهحل مشکل شکست لینک ناشی از تحرک  منظور به در این مقاله،

MANET بهینه از پهنای باند و بازیابی مسیر بدار ترافیکدی    ی استفادهبا پیشنهادی  طرحاین  ارائه شد. یرمؤثر مس، یک طرح بازیابی

 هدا  سازی یهشبنتایج  .مؤثر است یرهچندمسدر پروتکل مسیریابی  یدارناپابرای غلبه بر مشکل مسیرهای در زمان وقوع شکست مسیر  

در مقایسده بدا   و اندرژی مصدرفی    end to endراهکار پیشنهادی بهبودی در معیارهای نرخ تحویل داده، تدأخیر  نشان داده شد که 

 نیدز مسائل دیگری همچون سرباری مسیریابی، امنیت و توازن بدار   تواند میتحقیقات آینده  در .دهد یمنتیجه  AOMDVپروتکل 

 قرار گیرد. مدنظر شده ارائهطراحی پروتکل  در
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