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خالصه
در یک شبکه متحرک ادهاک ،)MANET( 3به دلیل تحرک گرهها و پویا بودن توپولوژی شبکه ،ممکن است راههای
اتصال بین گره های منبع و مقصد بسیار بیثبات باشند و هرلحظه با خرابی مواجه شوند و ارتباط بین گرهها از بین برود؛ بنابراین
شکست مسیر در چنین شبکه هایی به یک موضوع مهم تبدیلشده است و باید بهمحض تشخیص داده شددن ،راهکارهدایی بدرای
مقابله با وقوع این شکستها برنامهریزی شود .برای حل این مشکل ،با استفاده از پروتکلهای مسیریابی چند مسدیری ،مسدیرهای
چندگانه بین منبع و مقصدبوجود آمدهاند تا هنگامیکه مسیر اولیه نتواند انتقال دادهها را انجام دهد مسیرهای دیگدر جدایگزین
شوند AOMDV .یکی از مشهورترین پروتکل های مسیریابی چندمسیرهی برحسب تقاضاست کده تداکنون ارائدهشددهاندد .ایدن
پروتکل اگرچه عملکرد خوبی دارد اما در صورت وقوع شکست مسیر ،باید فرآیند کشف مسیر مجدداً از گرهی منبع انجام پذیرد
که باعث کاهش توان عملیاتی و افزایش تأخیر در شبکه میشود .بهمنظور کاهش تعداد دفعات فرآیند کشف مسیر پس از رخداد
شکست مسیر در شبکههای  ،MANETتاکنون طرحهای بازیابی مسیر متعددی ارائهشده است .در این مقاله نیز یک طرح بازیابی
محلی مسیر برای حل مشکل شکست مسیر 4بین مبدأ و مقصد در حین انتقال داده ،از طریق بهبود پروتکل مسیریابی چند مسدیری
ارائهشده است که در مقایسه با پروتکل  AOMDVازنقطهنظر معیارهایی چون تأخیر پایانه به پایانه ،نرخ تحویدل بسدته و میدزان
انرژی مصرفی عملکرد بهتری دارد .در این روش ،گرههای میانی تالش میکنند تا با ساختن مسیر جدید بده مقصدد ،در صدورت
قطع یک لینک و هنگامیکه مسیر جایگزین دیگری در ذخیرهی مسیر گرهها وجود ندارد ،بر این مشکل غلبه یابند.
کلمات کلیدی :شبکه متحرک ادهاک ( ،)MANETشکست مسیر ،پروتکل مسیریابی چند مسیری ،پروتکل  ،AOMDVکشف مسیر ،5بازیابی مسیر.
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شبکههای ادهاک بیسیم ،تحقیقات بسیاری را در سالهای اخیر به خود جذب کررد انرد .موضرو تحقیقرات در ایر شربکههرا برهطرورکلی بره
موضوعات مختلفی مانند استقرار ،جمعآوری داد  ،مسیریابی ،تحمل خطا و مدیریت انرژی طبقهبندیشد اند ] .[9ای شبکههرا شرامل گرر هرای بریسریم
هستند که ارتباط بی آنها بدون هیچ زیرساخت ثابتشد ای وکنترل مرکزی انجرا مریشرود .سرلو ت اسرتقرا و وی گری بردون زیرسراخت شربکههرای
ادهاک ،آنها را برای ارتباطات چندرسانهای بسیار مطلوب میسازد] .[10یک نو از شبکه ادهاک ،شبکه ادهاک سیار()MANETsاسرتMANET .

یک سیستم مستقل متشکل از گر های متحرک (مسیریاب هم نامید میشوند) است که بهوسیله ینکهای بیسیم به شیو ای د خوا به هم وصل شرد انرد
و مسیرها به د یل طیف انتشار رادیویی محدودشد  ،عمدتاً چند پرشی هستند.

شبکههای MANET

2.1مسیریابیدر
مسیریابی در  MANETبه معنای انتخاب یک مسیر مناسب و درست از منبع بره مقدرد بررای انتقرال اط عرات اسرت .مسریریابی در شربکههرای
ادهاک به علد خود گر های موجود در شبکه است ،بدی معنا که هیچ دستگا کمکی شبکهای مانند سوئیچ یا مسیریاب بررای مسریریابی وجرود نردارد.
بلکه ای خود میزبانها 1یا همان گر های تشکیلدهند شبکه هستند که عمل مسیریابی را انجا میدهنرد .پروتکرلهرای مسریریابی بررای مشرخر کرردن
ای که چگونه گر های همسایه برای انتقال اط عات به یکدیگر دسترسی داشته باشند ،مورداستفاد قررار مریگیرنرد .در شربکههرای ادهراک سریار ،چرون
گر ها متحرک بود و مکان ثابتی ندارند ذا اط عات مسیریابی دائمراً در حرال تیییرر اسرت ،درنتیجره چرون ایر شربکههرا هریچ شرناخت قبلری در مرورد
توپو وژی شبکه ندارند حل مسیریابی در ای شبکهها بهمراتب پیچید تر از شبکههای برا زیرسراخت مریباشرد .یرک را حرل خروب مسریریابی بایرد دارای
وی گیهای غیرمتمرکز بودن ،2خودسازماندهی شدن 3و خود بازیابی شدن 4باشد و درعی حال باید خودش را به محدودیت پلنای باند طیفهای بیسریم
تطبیق دهد و از خاصیت چند پرشی برای بارگذاری متعادل بلتر بلر برداری کند .همچنی مسیریابی نیاز دارد که هشیاری باتری 5را برای ارائرهی یرکرا
حل انرژی کارآمد برای شبکههای بیسیم را در نظر بگیرد ] .[1ا گوریتمهای مسیریابی او یه برای شربکههرای بریسریم بره ا گروریتمهرای متمرکزشرد و
غیرمتمرکز شد و ا گوریتمهای فعال یا مبتنی بر جدول 6و واکنشی یا برحسب تقاضا 7و ترکیبی 8طبقهبندیشد اند .مسیریابی فعال ،یرک رویکرردی اسرت
که در آن هر مسیریاب میتواند جدول مسیریابی خودش را بر پایه اط عاتی که هر مسیریاب (گر ) میتوانرد برهوسریلهی تبرادل اط عرات بری گرر هرای
شبکه بداند ،بسازد .در یک ا گوریتم فعال ،اگرچه گرفت اط عات مسیر سریع است ،نگلداری و حفظ اط عات برهروز شربکه نیراز بره ترافیرک سررباری
زیاد و میزان قابلتوجه پلنای باند دارد .مسیریابی واکنشی یا برحسب تقاضا یک رویکردی است که در آن فرآیند مسیریابی ،هر زمان که بسرته داد ای از
منبع بخواهد به مقدد تحویل داد شود نیاز به کشف یک مسیر دارد .ای پروسه نیاز به کنترل ترافیک سرباری کمترری در مقایسره برا پروتکرل مسریریابی
فعال دارد؛ اما با استفاد از پروتکل واکنشی ،هر بار که گر ای ت ش میکند تا یک پییا را بفرستد ،باید برای پروسهی کشف مسیر انتظار بکشد کره ایر
تأخیر کلی شبکه را افزایش میدهد .پروتکلهای مسیریابی چند مسیری برخ ف پروتکلهای تک مسیر که مسیر واحدی را از مبدأ به مقدد بهوسریلهی
ایجاد ینک بیسیم چند پرشی بی گر هایی که در محدود ی ارتباطاتی گر هستند طراحی مریکننرد ،پروتکرلهرای مسریریابی چنرد مسریری ،مسریرهای
متعددی را بی منبع و مقدد میسازند .بهطورکلی ای پروتکلها برای بلبود عملکرد پروتکلهای تک مسیر ی موجود بهوسیلهی فراهم کردن مسریرهای
متعدد با استفاد از مسیر جایگزی در زمان شکست مسیر طراحیشد اند .در اینجا هنگامیکه مسیر او یه با شکست مواجه میشود ،منبع میتواند بستههرای
اط عات را بهوسیلهی مسیر جایگزی به مقدد بفرستد ،در آن صورت باید پروسهای طراحی شود تا قادر به انتقال اط عات از طریق مسریرهای جرایگزی
باشد ] .[2در ای مقا ه یک طرح بازیابی سریع مسیر برای حل مشکل خرابی مسیر ارائهشد است که بر مبنای پروتکل مسیریابی  9AODVمریباشرد و در
زمان شکست مسیر ،با استفاد از گر ی بازیابی ،مسیر قابلاعتماد و پایدار دیگری را انتخاب میکند تا روند انتقال اط عات ادامه یابد .از مزایرای پروتکرل
ارائهشد میتوان به موارد زیر اشار کرد :کاهش از دست رفت بستههای اط عات ،اسرتفاد ی مرثثر از پلنرای بانرد ،ایجراد مسریرهای بردون دور ،کنتررل
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ترافیک در زمان شکست مسیر.در ادامه در بخش  2مروری بر کارهای مرتبط گذشته خواهد شد .بخش  3جزئیات کرار پیشرنلادی را ارائره مریدهرد و در
قسمت  4نتایج شبیهسازیها تجزیهوتحلیل میشود  .در پایان مطا ب گزارششد در قسمت  5به یک جمعبندی نلایی میرسد.

.2مرورکارهایگذشته 
در شبکههای  MANETب فاصله پس از ایجاد مسیر او یه ،انتقال داد آغاز میشود؛ اما چون در ای شبکههرا زیرسراخت ثرابتی بررای کنتررل
گر ها وجود ندارد و آنها بهصورت پویا (دینامیک) اط عات را در میان خودشان مباد ه میکنند ،به خاطر ای وی گی ممک است مسیرها بسیار بیثبات
باشند و هر زمان منجر به شکست در مسیر انتقال داد شود .ازای رو در سالهای اخیر ،پروتکلهای متعددی در شبکههای ادهاک سریار پیشنلادشرد انرد
که بهمنظور بلبود مشکل خرابی مسیرها و ارائهی انتقال بدون وقفه بری منبرع و مقدرد اسرتفاد مریشروند.در ایر قسرمت برهطرور خ صره پروتکرلهرای
مورداستفاد در طرحهای مختلف بازیابی مسیر موردبررسی قرارگرفته شد است.
با توجه به پلنای باند محدود کانال ،محدودیت توان و حرکت مکرر گر ها در شبکهی  ،MANETهر زمان ممک است مسیر اتدرالدهنرد ی
منبع و مقدد از بی برود .برای فروکش کردن ای مشک ت ،مسیریابی چندمسیر به وجود آمد که در آن مسیرهای جایگزی تعیی شد اند .پروتکلهرای
مسیریابی چندمسیر  ،چندی مسیر را بی منبع و مقدد در زمان کشف مسیر بهعنوان مسیرهای جایگزی کشف میکنند بهطوریکه اگر هرگونه شکسرتی
در مسیر او یه وجود داشته باشد ،یک مسیر جایگزی میتواند برای بازیابی استفاد شود .بسریاری از پروتکرلهرای مسریریابی چندمسریر از پروتکرلهرای
مسیریابی  1DSRیا  AODVسرچشمه میگیرند .ای پروتکلها ،مکانیسمهای کشف مسیر و نگلداری مسیر در پروتکرلهرای  AODVو  DSRرا بررای
بلبود عملکرد یک شبکه ازنظر تأخیر ،قابلیت اطمینان ،کاهش سرباری ،بلر ی انرژی و توان عملیاتی شبکه تیییر میدهند ].[4
تحقیقات اخیر بسطهای چندمسیر ی بسیاری از پروتکلهای  AODVو  DSRرا برای حل مشکل شکست ینک و پشتیبانی از انتقرال داد ی قابرلاعتمراد
و تعادل بار بلتر ارائه داد اند .برخری از آنهرا عبرارتانرد از AODVM ،AODVBR ،AOMDV :برر پایرهی پروتکرل  AODVو ،MDSR ،SMR
 SMSبر پایهی پروتکل . DSRتاکنون طرحهای مختلفی برای بازیابی مسیر ارائهشد اند ] .[5در ادامه بهطور خ صه به برخی از آنها اشرار شرد اسرت:
 Genping Liuو همکاران یک روش تقریبیترمیم اتدال )PATCH( 2برای مکانیسم بازیابی محلی پیشنلاد داد که سرباری کنتر ی را کاهش میدهد و
بازیابی سریع را هنگامیکه مسیر با شکست مواجه میشود ،ارائه میدهد .ای طرح ،روشی ساد  ،محکم و مثثر بررای بازیرابی مسریر برود]Junghwi .[6

 jeonو همکاران یک طرح بازیابی سریع مسیر جدید را پیشنلاد دادند که بازیابی محلی مسریر را بررای قابلیرت اطمینران بیشرتر و کراهش تعرداد پیرا هرای
کنتر ی برای کارایی شبکه به کار میگیرد .ای طرح تحرک گر ی پشرتیبان را در نظرر مریگیررد و یرک فرآینرد بازیرابی مسریر را برهطرور ضرمنی انجرا
میدهد] D.Jagadeesan.[7و همکاران ای طرح را در  MANETپیشنلاد دادند .در ای پروتکل ،مسیرهای چندگانه بی منبع و مقدد به وجود میآیرد
و در ذخیر ی مسیر ذخیر میشوند .در زمان شکست مسیر ،گر ی از دور شنوند مسیر بازیابی را میفرستد و گر ی آشکارکنند ی خطا ،مسیر بازیابی را
بر اساس مسیر با باالتری پلنای باند در دسترس انتخاب میکند .ای روش ،استفاد ی مثثر از پلنای باند را برای افزایش عملکرد شبکه فراهم میکند].[8
 Ha Duyen Trungو  MLAR ، Watit Benjapolaklرا ارائه کرد اند کره یرک اسرترات ی ذخیرر سرازی بررای مسریرهای چندگانره در شربکههرای
متحرک اقتضایی بهمنظور ارائرهی جسرتجو و انتخراب کارآمرد ایر مسریرها اسرت .همچنری ایر روش پیشرنلادی ،مسریریابی مرثثری بررای شربکههرای
 MANETفراهم میکند]Juanwei, L.[9؛ و همکاران یک پروتکل چندمسیر ی جدیدی ( )MRNLMبر اسراس پروتکرل  AOMDVارائره داد انرد.
ای پروتکل آستانهی انرژیای بهمنظور بلینهسازی مکانیسم  forwardingتنظیم میکند .بهطور همزمان یک تابع هزینهی انرژی نیرز مریسرازد کره از آن
بهعنوان معیاری برای انتخاب مسیرهای چندگانه (متعدد) استفاد میکند .در مرحلهی انتقال ،آنها از یک روش جدیدی کره « انتقرال داد در مسریرهای
متعدد بهصورت یکبهیک » نامید میشود ،بهمنظور متوازن کردن انرژی در مسیرهای مختلف استفاد میکننرد] Sung-Won .[10و همکراران یرک
پروتکل مسیریابی چندمسیر ی ترکیبی و قابلاعتماد را پیشنلاد دادند که یک مسیریابی شبه فعرال برا ترأخیر  end to endو سرربار کنتر ری کمترر را ارائره
میدهد .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.
نقطهضعف ای روش ای است که تعادل بار و نگلداری مسیر کارآمد در نظرر گرفتره نشرد اسرت] Khazaei, M .[11و  R. Berangiیرک مسریریابی

1

Dynamic Source Routing
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چندمسیر با تکنیک تحملپذیری خطا در  MANETرا ارائه داد اند .پروتکل آنها بسطی روی پروتکل  DSRبررای افرزایش اعتمادپرذیری برهوسریلهی
تیییر فرآیندهای کشف مسیر و نگلداری مسیر در  DSRاست .در ای پروتکل مسیرهای چندگانه بهطور حداکثر گر گسسته هسرتند .ایر روش کیفیرت
سرویس را برای انتقال داد

در نظر نمیگیرد].[12

.3کارپیشنهادی 


در ای بخش یک پروتکل مسیریابی چندمسیر برای بازیابی مسیر محلی مثثر در شبکههای  MANETارائهشد است .ایر پروتکرل پیشرنلادی
باهدف انتخاب یک مسیر جایگزی  ،پس از رخداد شکست در مسیر او یه برای غلبه بر مشکل اجرای مکرر فرآینرد کشرف مسریر توسرط گرر ی منبرع بره
د یل شکستهای مکرر در شبکه مثثر است .همچنی در پروتکل مسیریابی چند مسیری ،ممک است مسیرهای از پریش تعریرفشرد در فرآینرد کشرف
مسیرهای چندگانه زمانی که موردنیاز هستند ،در دسترس نباشند .ازای رو ای راهکار پیشنلادی میتواند یک مکانیسم بازیابی محلی را بر اسراس انتخراب
گر ی بازیابی و کشف مسیر جایگزی از آن گر به کار گیرد.
روش کلی ا گوریتم جدید :هنگامی که یک بسته داد نیاز به ارسال از منبع به مقدد داشته باشد و هیچ مسیری در حافظهی پنلران 1گرر هرا پیردا
نشود ،گر ی منبع بستهی  RREQرا به داخل شبکه بهطور فراگیر پخش میکند .اگر بستهی  RREQغیرتکراری به گر های میانی برسرد ID ،گرر را بره
بسته ضمیمه میکند و انتشار ادامه مییابد .اگر بستهی تکراری به گر ای برسرد ،برهجرای دور انرداخت همرهی بسرتههرای تکرراری ،فقرط آنهرایی کره از
مسیرهای طوالنیتر رسید اند ،دور ریخته میشوند و بنابرای دورریز بستهها کمتر میشود .حتی اگر اط عات مسیر بره مقدرد در ذخیرر ی مسریر گرر هرا
موجود باشد ،هیچ اجاز ای برای فرستادن  RREPبه سمت منبع را ندارد فقط میتواند آن را به مقدد بفرستد .گر ی مقدد پس از دریافت همره RREQ

تا کد مسیر را ضمیمه میکند و آن را بهعنوان بستهی  RREPفیدبک میکند n .بسرتهی  RREPبررای مسریرهای  𝑃𝑛 , ... , 𝑃2 ,𝑃1تو یرد مریشروند .کرد
مسیر برای تشخیر پلنای باند در دسترس است RREP .با کد مسیر  𝑅𝑐1بیشتری پلنای باند در دسترس را دارد و  RREPبا کد مسریر  𝑅𝑐2پلنرای بانرد
ماکزیمم بعدی را دارد و به همی ترتیب .او ویت شرایط برای انتخاب پلنای باند به شرح زیر است:
𝑛𝐵> 𝐵1 >𝐵2 > 𝐵3 >𝐵4 >….

که در آن 𝐵1 ،و  𝐵2و  ...و 𝑛𝐵 پلنای باند قابلدسترس مسیرها هسرتند ] .[8در صرورت شکسرت مسریر در مسریر او یره ،ایر پروتکرل مریتوانرد
مسیرهای قابلاعتماد دیگری را که بیشتری ثبات را دارند با استفاد از گر ی جایگزی برای بازیابی اط عات انتخاب کند.

1.3مراحلالگوریتمجدید 


فاز کشف مسیر:

 -1هنگامیکه یک گر ی منبع اط عاتی برای ارسال به مقددی را دارد ،شرو به کشف مسیر برای پیدا کرردن مسریری بره مقدرد موردنیراز مریکنرد .ابتردا
گر ی منبع که میخواهد بستهی اط عات را ارسال کند ،بستههای درخواست مسیر را بهکل شبکه پخش میکنرد .سراختار بسرتهی  RREQدر شرکل ()2
نشان داد شد است .ازآنجاییکه  RREQدر یک شبکهی گسترد پخش میشود ،یک گر ی میانی ممکر اسرت چنردی نسرخه از  RREQیکسران را
دریافت کند .هنگامیکه یک گر  ،بستهی  RREQرا از همسایهاش دریافت میکند ID ،منبع ID ،مقدرد و مراتریس مجراورت 2گرر را ثبرت مریکنرد.
ماتریس مجاورت هر گر  ،اط عات همسایههای آن گر را نشان میدهد.

1

cache
Adjacency Matrix

2

4

 -2اگر یک گر  ،بستههای  RREQبا  IDمنبع و مقدد یکسان را دریافت کند ،ابتدا تعداد پرش شمار را بررسی میکند ،اگر ای تعرداد برزر ترر از دیگرر
بستههای دریافت شد ی قبلی است ،آن گر  IDو ماتریس مجاورت بسته را مریگیررد و سرسس آن را دور مریانردازد .اگرر ایر تعرداد مسراوی برا دیگرر
بستههای  RREQدریافت شد است ،گر از ای نسخههای تکراری به نفع تشکیل مسیرهای معکوس استفاد میکند و آن را دور میاندازد.
 -3مسیرهای معکوس فقط با استفاد از آن کسیهایی که تشکیل حلقه یا دور نمیدهند و از هم گسستگی مسیرها را تضمی میکنند ،تشکیل میشود.
 -4اگر اط عات مسیر به مقدد در ذخیر ی گر های میانی موجود است ،آن گر ها نمیتواننرد بسرتهی  RREPرا بره عقرب بره سرمت منبرع بفرسرتند و فقرط
میتوانند آن را به سمت مقدد بفرستند.
 -5مقدد پس از دریافت همهی بستههای  ،RREQکدهای مسیر را مطابق جردول فرمرت بسرتهی  RREPضرمیمه مریکنرد و سرسس آن را برهعنروان بسرتهی
 RREPبه عقب میفرستد.
 -6پس از دریافت بستههای  RREPتوسط منبع ،مسیر او یه بر اساس بیشتری پلنای باند انتخاب میشوند.
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فاز نگهداری مسیر

 -7در صورت شکست مسیر در مسیر او یه ،گر ها شرو به نگلداری مسیر میکنند .گر ی بازیابی ،از بی گرر هرای همسرایهی گرر ای کره خطرا را آشرکار
کرد است انتخاب میشود .گر ای از بی گر های همسایهی گر ای که خطا را آشکار کرد است بهعنوان گر ی بازیابی انتخاب مریشرود کره براالتری
ضریب خوشهبندی و پایدارتری ینک را در بی همسایگان گر ی تشخیردهند ی خطا دارد .فرض بر ای میشود که همهی گرر هرا مجلرز بره سیسرتم
موقعیت جلانی بود و در هر حظه موقعیت مکانی خود را میدانند .ضریب خوشهبندی گر ها از رابطهی ( )4و میزان پایداری ینک نیز طبرق رابطرهی ()3
محاسبه میشود.
تعریف  :1میزان پایداری ینک
ایر مقردار زمران پایردار براقی مانردن ینرک بری گرر ی  i, jرا نشران مریدهرد (xi; yi) .موقعیرت گرر ی  iو ) (xj; yjموقعیرت گرر ی  jرا نشران
میدهد].[13
b = xi- xj

()1

d = yi – yj

()2

a = vicosθi – vjcosθj,
c = visinθi – vjsinθj,

−(𝑎𝑏+𝑐𝑑)√(𝑎2 +𝑐 2 )𝑟 2 −(𝑎𝑑−𝑐𝑏)2

()3

√𝑎2 +𝑐 2

=STAij

تعریف  -1ضریب خوشهبندی گر ( 𝑖𝐶) :ای ضریب چگونگی نزدیک بودن گر های همسایهی یک گر را توصیف میکنرد و از رابطرهی زیرر محاسربه
میشود].[13
|𝑖𝑁 ∩ 𝑗𝑁|

)𝐶𝑖 = ∑𝑗𝜖𝑁𝑖 𝑑𝑖(𝑑𝑖− 1

()4

5

اگر دو همسایه از گر ی آشکارکنند ی خطا ،ضریب خوشهبندی یکسانی داشته باشند ،گر با پلنای باند باالتر بهعنوان گر ی بازیابی انتخاب میشود.
 -8پس از انتخاب گر ی بازیابی ،فرآیند کشف مسیر از گر ی بازیابی ،مطابق مراحل  1تا  6فاز کشف مسیر انجا میشود.
 -9همی که مسیر جدید انتخاب شد ،یک بستهی آغاز انتقال به منبع فرستاد میشود تا دوبار انتقال را شررو کنرد و ذخیرر اش را برا توجره بره مسریر جدیرد
بهروزرسانی میکند.

-11

اگر هیچ ینکی بی همسایههای گر ی آشکارکنند ی خطا و گر ی آشکارکنند ی خطا پیدا نشد ،یک پییا خطا )RERR( 1بره عقرب بره سرمت گرر ی
منبع فرستاد میشود .او ی گر ای که در ای مسیر ای پییا را دریافت کرد ،برای ای که مسیر دیگری به مقدد پیدا کند پروسهی کشف مسریر را دنبرال
میکند و به همی ترتیب باز اگر مسیر جدیدی یافت نشد ،بستهی  RERRبه عقب در مسیر منبع فرستاد میشود و گر ی قبلری در ایر مسریر نیرز فرآینرد
کشف مسیر را دنبال میکند وبه همی ترتیب ادامه مییابد تا اگر هیچ مسیر جایگزینی در گرر هرای میرانی ،حدفاصرل گرر ی تشرخیردهنرد ی خطرا ترا
گر ی منبع ،پیدا نشد ،مجدداً کشف مسیر از منبع آغاز خواهد شد.
جدول  -1نمادگذاری روابط استفادهشده ][13
نماد

توصیف نماد

S

گر ی منبع

D

گر ی مقدد

i

یک گر ی میانی از منبع به مقدد

j

یک همسایه از گر ی i

Ni

مجموعهای از گر های همسایهی گر ی i

Nj

مجموعهای از گر های همسایهی گر یj

di

درجهی گر ی  iشامل تعداد همسایگان گر ی i

یهوتحلیلنتایج 
یهسازیوتجز 
.4شب 


پیاد سازی شبیهسازیهای پروتکل پیشنلادی در ای بخش با استفاد از نر افزار  ns2انجا شد است ns2 .یک شبیهساز شربکههرای کرامسیوتری
و مبتنی بر روش شبیهسازی رخدادهای گسسته و شئ گراست که در مطا عه طبیعت دینامیکی شبکههای ارتباطی ،مورداستفاد قرار میگیرد و بره کمرک
آن شبیهسازی پروتکلها و عملکردهای شبکههای سیمی و شبکههای بیسیم بهخوبی قابل انجا هستند .در شربیهسرازیهرای انجرا شرد در ایر قسرمت
پارامترهای شبیهسازی بر اساس مدل شبیهسازی بهصورت جدول  2معرفی میشوند .متریکهای انتخابشد برای مقایسه معیارهای کمی هستند که بررای
مقایسه و ارزیابی پروتکلهای مسیریابی استفاد میشوند .عملکرد پروتکل ارائهشد با توجه به معیارهای زیر ارزیابیشد است:
 میانگی تأخیر انتلا به انتلا ،شامل تمامی تأخیرها در حی انتقال اط عات از منبع  CBRبه مقدد متناظر  CBRمیشود که شامل بافر کردن بستهها در
طول پروسه ،یافت مسیر درزمانی که یک ینک تخریب میشود ،تأخیرت انتقال دوبار و تأخیرهای الیه  MACمیباشد .یا بهعبارتدیگر متوسط
زمانی که الز است تا یک بسته داد از گر ی منبع به گر ی مقدد فرستاد شود.
 میزان انرژی استفاد شد توسط گر ها در شبکه
 متوسط نرخ تحویل بسته بهعنوان نسبت تعداد کل بستههایی که بهطور موفقیتآمیز به مقدد میرسند به تعداد کل بستههای فرستاد شد از گر ی منبع.

Route error

6

1

جدول  – 2تنظیمات شبیهسازی
مشخصات

مقادیر

شبیهساز

NS2 2.35

نو MAC

802.11

نو کانال

کانال بیسیم

تعداد گر ها

111

انداز ی محیط شبیهسازی

 1111*1111مترمربع

منبع ترافیک

ترافیک با نرخ ثابت ()TCP
در هر نقطه تدادفی

مدل حرکت گر ها

1

سرعت حرکت گر ها

5m/s - 31m/s

نرخ ارسال بسته در شبکه

 11بسته در ثانیه

انداز بسته داد

 512بایت

از شکل ( )1میتوان دید متوسط تأخیر انتلا به انتلا در ا گوریتم ارائهشد در مقایسه با پروتکل  AOMDVکمتر است زیررا نگلرداری مرداو
مسیرها در پروتکل ارائهشد منجر به ایجاد مسیرهای جایگزی معتبرتری میشود که در زمان از بی رفت مسیر اصلی در دسرترس مریباشرند و از طررف
دیگر بهجای کشف مسیر مجدد از گر ی منبع پس از رخداد شکسرت یرک مسریر ،گرر ی بازیرابی کره در نزدیکری گرر ی تشرخیردهنرد ی خطاسرت
پروسهی کشف مسیر بازیابی را انجا میدهد و بنابرای زمان میان از بی رفت

مسیر اصلی و به دست آوردن یرک مسریر جدیرد کراهش پیردا مریکنرد.

اکنون با آنرا یز شرکل ( )2مریتروان نتیجره گرفرت کره نررخ تحویرل بسرته در ا گروریتم پیشرنلادی در مقایسره برا ا گروریتم  AOMDVبره د یرل ارسرال
موفقیتآمیزتر بستههای داد ها درنتیجهی بازیابی مثثرتر مسیر عملکرد بلتری دارد .در شرکل ( )3میرزان انررژی مدررفی گرر هرا در شربکه بررای مقایسره
نمایش داد شد است که با تحلیل نمودار می توان دید مدرف انرژی شبکه در پروتکل پیشنلادی در مقایسه با پروتکل  AOMDVکاهشیافته است کره
میتواند به پایداری شبکه کمک کند.

با مقایسهی نمودارهای حاصل از شبیهسازی میتوان مشاهد کرد که پروتکل پیشنلادی در مقایسه با پروتکل  AOMDVازنظر معیارهای
تأخیر  ،end to endنرخ تحویل بسته و انرژی مدرفی ،کارایی بلتری دارد که ای به د یل بازیابی مثثرتر ا گوریتم پیشنلادی در زمان وقو شکست
مسیر و درنتیجه انتقال داد ی قابلاعتمادتر میباشد.

0.06
0.04

پیشنهادی

0.02

AOMDV

0
30

25

20

15

10

5

Ave.end to end delay
)(ms

0.08

)Mobility Rate(m/s
شکل ( :)1نمودار مقایسه تأخیر  end to endالگوریتم پیشنهادی و پروتکل  AOMDVبرحسب نرخ سرعت

Random way point

7

1

100.00
90.00
پیشنهادی

70.00

AOMDV

)PDR (%

80.00

60.00
30

25

20

15

5

10

)Mobility Rate(m/s
شکل ( :)2نمودار مقایسه نرخ تحویل دادهی الگوریتم پیشنهادی و پروتکل  AOMDVبرحسب نرخ سرعت

75
70
پیشنهادی

energy

65
60

AOMDV

55
30

25

20

15

10

5

)mobility rate(m/s
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.5نتیجهگیری
در این مقاله ،بهمنظور حل مشکل شکست لینک ناشی از تحرک گرهها ،برخورد بستهها ،شرایط بد کانال ،در شدبکههدای
 ،MANETیک طرح بازیابی مؤثر مسیر ارائه شد .این طرح پیشنهادی با استفادهی بهینه از پهنای باند و بازیابی مسیر بدار ترافیکدی
در زمان وقوع شکست مسیر برای غلبه بر مشکل مسیرهای ناپایدار در پروتکل مسیریابی چندمسیره مؤثر است .نتایج شبیهسازیهدا
نشان داده شد که راهکار پیشنهادی بهبودی در معیارهای نرخ تحویل داده ،تدأخیر  end to endو اندرژی مصدرفی در مقایسده بدا
پروتکل  AOMDVنتیجه میدهد .در تحقیقات آینده میتواند مسائل دیگری همچون سرباری مسیریابی ،امنیت و توازن بدار نیدز
در طراحی پروتکل ارائهشده مدنظر قرار گیرد.
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