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 چکیده

یک  روتکر و  عنوانبهکه در آن، خودرو  باشندیم( MANETهمراه ) موقتی یهاشبکه( نوعی از VANET) موقتیخودروی  یهاشبکه

 هاجادهبه خودروهای مجاور و همچنین تجهیزات موجود در  هادادهانتقال و دریافت اطالعات و  ییفهوظهمچنین میزبان عمل نموده و 

در زمان و همچنین هزینه را بکر  ییجوهصرف، امکان باال بردن ایمنی به هنگام رانندگی، موقتی یهاشبکهرا بر عهده دارد. وجود چنین 

انتقال آن  ینحوه، بایستی مسیر انتقال داده و VANET یهاشبکهدر . بخشدیمعهده دارد و در عبارتی کلی، کیفیت رانندگی را ارتقا 

ر این مقاله سعی بر آن به صورتی باشد تا از بروز تصادفات و برخوردهای ناخواسته، رخداد ترافی  و غیره تا حد ممکن اجتناب شود. د

بکا  هکاآزادراهمسیر انتقکال داده در منکاطش شکهری و  کهینحوبه قرارگرفته یموردبررسداده  مسیریابیمختلف  یهاپروتکلاست تا 

 اطالعات حاصل گردد. یهابستهصورت گرفته و اطمینان از رسیدن اطالعات به مقصد و عدم از دست رفتن  یرتأخکمترین 

 کلمات کلیدی

 یرتأخ – موقتی یهاشبکه – ودروخ

 

 

 مقدمه -1
های تولید اتومبیل و تولید این ساخته دست بشرر ترا بره امرروز در اولین سال

کره یکری از  اسرت هرای زیرادی در ایرن ترنوت برودهتشاهد پیشرفجهان 
. در این مقولره الکترونیرخ خودروهرا ترا هستترین تنایع قرن حاضر بنیادی

چون در ابتدا بیشتر توجه خودروسرازان برر  ،افتاد حدی از قافله پیشرفت عقب
بود. همچنین استفاده وسریع  متمرکزشدهطراحی موتور، شاسی، فرم اتاق و ... 

از وسایل الکترونیکی ترا بره ایرن حرد کره امرروزه در خودروهرا کراربرد دارد، 
باال و افزایش قیمت قطورا  مرررفی و  مسائلاما با توجه به ؛ نبود موردتوجه
د باال، سروی برر کراهش هزینره و براال برردن کیفیرت خرودرو، توجره دستمز

کشری موجرود خرودرو و ارتقران ایرن را به لزوم ساده کردن سری  خودروسازان
 بینیندرادر خودرو موطوف کرد.  کنندهمررفمنابع  یریکارگبهسیست  برای 

برود،  مورداسرتفادهکره در ترنایع مخرابراتی  یدسرتگاهتوجه متخرران به 
موجرود امرروزی، در  هراییآورفنف شد که تلفیق این سیست  با سایر موطو

قرار گرفت. با ورود دانش فناوری ارتبرا  بره دنیرای  مورداستفادهخودروسازی 

سازی بیشرترین سروی خرود را در سراختن های اتومبیلسازی، شرکتاتومبیل
، تجهیزا  ارتباطی داخل خودرو برای افرزایش ایمنری، کراهش اترالف منرابع
مسیریابی تحیح برای کراهش اترالف وقرت و بهبرود در تجربره راننردگی و 

استفاده از امکانا  تفریح و سرگرمی و راحتی  طورینهمجلوگیری از ترافیخ و 
 اند.بیشتر افراد نموده

در ارتباطرا  خرود  سی یبارتباطی  یآورفنامروزه خودروها قادر هستند تا از 
که در  یاگونهبه 1موقتیخودروی  یهاشبکهفاده از است روینازااستفاده نمایند. 

و  موردتوجره، امرروزه باشرندیمآن هریخ از خودروها، خود در نقش یخ گره 
، هر خودرو بسرته بره عالئر  و هاشبکهاست. در این نوع از  قرارگرفتهاستفاده 

کاربردهرای . [1] یردنمایمهشدارهای رانندگی سرعت و مسیر خود را تویرین 
خرودروی  یهاشربکهوجود داشرته و  هاشبکهمتوددی برای این نوع از  بسیار
قرار گیرند. باال بردن سطح  مورداستفادهبرای اهداف متفاوتی  توانندیم موقتی

دگی نرایمنی به هنگام رانندگی، اجتناب از رخداد ترادف، نظار  مداوم برر ران

                                                 
1 Vehicular ad hoc network (VANET( 
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این  سازییادهپاهدافی است که در طی  ازجمله شهریینبدر سطوح شهری و 
 .گیردیمقرار  مدنظر هاشبکه
اترال مداوم  چگونگی برقراری هاشبکهاساسی این نوع از  یهاچالش ازجمله

 هایینررهزم. یکرری از هسررتموجررود در شرربکه  یهرراگرهمیرران خودروهررا در 
قرال پژوهشگران در ایرن زمینره، برقرراری مسریری مناسرب در انت موردتوجه

 .هاستداده
، میزان باالیی از تحرک وجود داشته و هر گرره موقتیخودروی  یهاشبکهدر 

اطالعراتی را بره  یهابسرته 2یخ میزبان و یرا یرخ روترر عنوانبهاز خودروها 
 دهندیمتغییر  سرعتبهارسال نموده و توپولوژی خود در شبکه را  هاگرهدیگر 

روها همرواره و خود ییریافتهتغ سرعتبه، توپولوژی هاشبکه. در این نوع از [2]
در شبکه، نرخ پایین در انتقال  هاگرهبه شبکه اترال ندارند. عدم اترال مداوم 

 یهاشبکهمواردی است که  ازجملهرا  متناوب در توپولوژی شبکه، یداده و تغی
VANET  [3]متمایز کرده است  موقتی یهاشبکهرا از دیگر. 

 ارتباطرا  را توانردیمدر مناطق شهری بسیاری از موانع وجود دارد کره خرود 
حسروب چنرین مروانوی م ینمونرهاز  برزر  یهاساختمانقطع نمایدو وجود 

ینران د ارتبرا ، اطموجود چنین موانوی باید به هنگام ایجا ییجهدرنت. گرددیم
ر انتقال د یرتأخاطالعاتی از دست نرفته و همچنین  یهابستهحاتل شود که 

 اطالعا  تا حد ممکن ک  باشد.
 یهاشربکهپریش روی  یهراچالشبایستی بیان داشت که برخری از  یتدرنها

 از: اندعبار ( VANET) موقتیخودروی 
  و  هاگرهرتبا  مداوم ا قطع یواسطهبه هاگرهانتقال داده بین عدم

ه خرود چالشری مهر  بر هاشبکهک باال در این نوع همچنین تحر
 .آیدیمشمار 

  محدودیت سرعت، وجرود گردآوری اطالعاتی نظیر ترادف، نحوه
یمنری و براال برردن ا منظوربرهو شررای  ترافیرخ و ریرره  موانرع

 هابکهشاین نوع از  یهاچالشهمچنین آسایش راننده نیز از دیگر 
 .آیدیمبه شمار 

  چالش دیگر انتخاب خودروها بره ترورتی اسرت کره بره هنگرام
ه ل دادبره هردف خرود انتقرا یرتأخبا حداقل  هابستهتحویل داده، 

 شوند.
 

 مشرکال  بسریاری را بره تواندیم توجهقابلچشمگیر و  یرتأخبا  هادادهانتقال 
 ریپر  از مررو در این مقاله سوی بر این است ترا روینازاهمراه داشته باشد. 

آن بره مشرروح  هراییژگیو، برخی کاربردها و VANET یهاشبکهکلی بر 
 و در ادامره قرارگرفتره یررسرموردب هاشربکه، ساختار این نوع از بیان گردیده

 د.قرار گیر یموردبررس هاشبکهدر این نوع  یرتأثکاهش  یهاروش

 VANETکاربرد شبکه  -1-1

یرن ، سره کراربرد عمرده بررای اVANET یهاشربکهدر راستای استفاده از 
 :[4از ] اندعبار است که  شدهگرفتهدر نظر  هاشبکه

 ایمنی 

اسرت کره  مروقتیخودروی  یهابکهشکاربردهای  ینترمه افزایش ایمنی از 
. طبرق شرودیمو اجتناب از مر  حاتل  یاجادهکاهش ترادفا   ییلهوسبه

                                                 
2 Router 

 شرودیمکه منجر به مرر   یاجادهآمارهای جهانی توداد باالیی از ترادفا  
ترادف بین خودروهاست. وجود این نوع شبکه به راننده این امکان را  ییجهنت
شتن اطالعا  از مسریر، بتوانرد نظرار  بیشرتری برر تا با در اختیار دا دهدیم

 رانندگی داشته و احتمال ایجاد ترادف را تا حد ممکن کاهش دهد.

  مدیریت ترافی 

از دیگرر  هاینرههزدر وقرت و  ییجوتررفهو  کاهش میزان ترافیرخ شرهری
به انسجام بخشریدن  تواندیماست که  موقتیخودروی  یهاشبکهکاربردهای 

 نماید. یتوجهقابلخ کم شهرهاکالن

  کنندهسرگرمکاربردهای 

این نوع از کاربردها در حقیقت راحتی و آسایش را برای راننردگان و همچنرین 
مسافران به همراه دارد. در این نوع از کاربرد، هردف ایرن اسرت کره هرگونره 

قررار  هراآناطالعا  در جهت باال بردن آسایش راننده و مسرافران در اختیرار 
مراکز خرید، مراکز تفریحی،  ترینیخنزد یارائهردی نظیر جستجو و گیرد. موا

 محدود از این کاربرد است. ییهامثالسینما،  شاپورستوران، کافی 

 VANETشبکه  هاییژگیو -2-1

 هرا VANET، موقتی یهاشبکهبا مشابه  هاییژگیوبرخی  برداشتنعالوه 
متمایز  هاشبکهاز دیگر  را هاآنکه  باشندیم یفردمنحرربه هاییژگیودارای 

. برخری از ایرن [4] گرااردیم یرترأثدر ایرن زمینره  هراپژوهشو بر  نمایدیم
 ترور بهاسرت در ادامره  شردهاشاره هراآنکه بره  فردمنحرربه هاییژگیو

 :شودیم آوردهخالته 
  اما دارای توپولوژی با پویایی باال بینییشپقابل 

 دارای مدل متحرک 

  رتباطی متفاو ا هایی محشامل 

 قطع شدن اتراال  متناوب در طول شبکه 

 VANET یهاشبکهچالش  -3-1

 هراآن، امنیرت مروقتیهای بین خودرویی ترین چالش شبکهنخستین و بزر 
تررین تهدیردی متوجره توان ترور کررد کره اگرر کوچرخمی یراحتبهاست. 
د داشرت و ها شود چه عواقب ناگوار جانی و مالی به دنبال خواهگونه شبکهاین

مسرتقی  در مورر   طوربرهها برخالف اینترنت یا وب، سالمت و جان انسان
اطالعا  دقیقری بره راننرده  VANETگیرد. کافی است شبکه خطر قرار می

 ها رخداد دیگر باشی .ندهد تا شاهد ترادف و واژگونی و ده
رو ها یا حسگرهای درون خرودترین اشتباه یا اخالل در برنامههمچنین کوچخ

 تواند نتایج خطرناکی به دنبال داشته باشد.می
ترین فناوری متحول کننده توانند بزر می« موقتیبین خودرویی »های شبکه

 «خودروها در دهه دوم هزاره دوم باشند و امنیت را به رانندگان هدیه کنند.
قدر حساس و بحرانی است که یکی آن VANETهای مسئله امنیت در شبکه

شرود. های گاشته محسروب مریها در سالاجرایی نشدن این شبکهاز عوامل 
کارهای مبتنی بر رمزنگاری اطالعا  برین خودروهرا، ایزولره کرردن انواع راه

احراز هویت بررای خودروهرای جدیردی کره  هایمکانیخشبکه و استفاده از 
های اختراتی اعتبارسنجی ماننرد طراحی برنامه خواهند وارد شبکه شوند،می

ELP ،VPKI درترد  99.99اطمینان  یتباقابلافزارهایی کارگیری سختو به
های برخی از کارهای تور  گرفته برای امن کردن شبکه ها طرح دیگر،و ده



 

VANET  .امنیت، مسیریابی اطالعا  و ارتبا  میان خودروهرا  یرازربهاست
خرودرو یرخ  چالش بودی است. به علت نبود یخ نود مرکرزی، باالسرعتبا 

مسرتقی  امکران ارسرال و دریافرت  طوربهبرای ارتبا  با خودروی دیگری که 
باید از خودروهای میانی استفاده کند و چون سرعت در این اطالعا  را ندارد، 

 یدوچنردانها یخ فاکتور بسیار حیاتی است، الگوریت  مسیریابی اهمیرت شبکه
تشخیص حضرور و  هایمکانیخهای چندگانه، کند. استفاده از سیگنالپیدا می

هرای خودروسراز از محو شردن خودروهرا در یرخ شربکه، پشرتیبانی شررکت
های های شبکهها و ارتبا  میان حسگرها از دیگر چالشاستانداردها و پروتکل

VANET .است 
است  ییهاچالشر نیز از دیگ هاگرهبه هنگام ارتبا  میان نودها یا  یرتأخوجود 
 رار گیرد.ق یموردبررست خودرویی وجود داشته و بایستی موق یهاشبکهکه در 

 VANET یهاشبکهساختار  -2
 یهاشربکهدر  اسرت، انتشرار داده شردهدادهنشران  1که در شکل  گونههمان

VANET :به سه نوع ساختار وابسته است 

 
 [4]ساختار ارتباطات بین خودرویی . 1شکل 

 

i.  ساختارV2V :3درو به خودرودر این ساختار که به ساختار خو 

 کنندهمررفتولیدکننده و  عنوانبهموروف است، خودروها خود 
محسوب شده و اطالعا  را از دیگر خودروهای در شبکه تحویل 

. کنندیمگرفته و در طول شبکه برای دیگر خودروها، توزیع 
توس  خودرو و به  هادادهو توزیع  یآورجمعاین امر  ییجهدرنت
 .[5] پایردیمسریع انجام  اییوهش

ii.  ساختارV21 : یرزخودرو به  سی یباین ساختار که به ساختار 

اطالعا   یآورجمعبرای  ساختار یرزموروف است، از  4ساختار
 .[5] نمایدیمخودروها و انتقال به دیگر خودروها استفاده 

iii. :این ساختار ترکیبی از دو ساختار فوق  ساختار هیبریدی

 .باشدیم

                                                 
3 Vehicle to Vehicle 
4 Vehicle to infrastructure wireless 

موقت بین  یهاشبکهت در نحوه عملکرد قطعا -3

 خودرویی
بین خودرویی، تجهیرزا  بسریاری نررب  موقتیهای داخل خودروهای شبکه

هرای زمرانی شود تا امکان برقراری ارتبا  با شبکه را داشته باشند. در بازهمی
ای، وضرویت ترمزهرا و ، ترافیخ، عالئ  جادهسرعتبههای مربو  خاص، پیام

( به سایر خودروها همه پخشی OBUخودرو )جهت حرکت توس  واحد داخل 
و  شدهارسال موردنظرهای مربو  به سایر خودروها به خودروی شود و پیاممی

گیرند. در تور  وجرود ترافیرخ یرا تررادف و یرا هرر مورد پردازش قرار می
یرابی جهرانی موقویت اضطراری در مسیر، خودروها توسر  سیسرت  موقویرت

(GPSمکان خود را به مر ،)کنند که با اطالعا  دریافتی، کز خاتی اعالم می
ای شبکه و خودروها دارد. همچنین در فواتل سوی در استخراج ترویر لحظه

ای به ایستگاه ها، توس  تجهیزا  کنار جادهمشخری اطالعا  مربو  به پیام
بینری کلری در مرورد رویردادهای شود تا پیش( اطالع داده میRSUمرکزی )

های ترافیکی توس  ایستگاه پایه نیز به خودروها دست آید. پیام هتمام مناطق ب
شود. ثبت اطالعا  خودرو مانند مکان، سرعت و زمان هنگرام اطالع داده می

( انجرام TPDوقایع ) ضب  کنندهوقوع اتفاقا  ضروری است که توس  واحد 
ادی کننرد. اطالعرا  توسر  افررگیرد و مانند جوبه سیاه هواپیما عمل میمی

ی تررادف و گردند تا در بررسی تحنهمانند مکانیخ و یا پلی  استخراج می
گیرنرد. قررار مری مورداسرتفادهیا شناسایی مقرر و سایر اطالعرا  تررادف، 

شرود ها توس  مراکز تردیق هویت ثبت میهمچنین اطالعا  مربو  به پیام
 استفاده شود. هاآنتا در تور  لزوم از 

 .دهدیمموقت بین خودرویی را نشان  یهاشبکهدر اجزای حساس  2شکل 

 
 [4] موقت بین خودرویی یهاشبکهاجزای حساس در . 2شکل 

 

ارتبا  قطوا  در داخل شبکه و وظایفی که بایرد دنبرال  ینحوهحساس بودن 
اطالعاتی در حداقل زمان ممکرن و  یهابستهنمایند اهمیت اطمینان از انتقال 

. در همین راستا در ادامه به راهکارهای سازدیما شفاف ر ازحدیشب یرتأخنبود 
 .شودیمپرداخته  VANET یهاشبکهدر  یرتأخکاهش 

در  یرتأخمروری بر راهکارهای کاهش  -4

 VANET یهاشبکه
 یهاشربکهدر  یرترأخاست ترا راهکارهرای کراهش  بر آندر این بخش سوی 

از  یرترأخهش قررار گیررد. در راسرتای کرا یموردبررسرموقت بین خرودرویی 
 است که در ادامه مورفی خواهند شد. شدهاستفادهمختلفی  هاییت الگور



 

 AOVDالگوریتم  -1-4

در  یرترأخکراهش  منظوربرهیخ روش مسیریابی است که  5AOVDالگوریت  
. در ایررن شرودیمموقرت خرودرویی اسررتفاده  یهاشرربکهارتبراطی  هایسرت س

. در ایرن گررددیمف انتخراب مسیر به سمت هرد ینترکوتاه موموالًالگوریت  
این الگوریت   .شودیمبه هنگام نیاز ایجاد  هدف، تنها یسوبهالگوریت  مسیری 

امکان مسیریابی یونیکست و مولتی کست را داشته و ترا زمرانی کره نیراز بره 
که  یاگرهاترال باشد، شبکه در حالت خاموشی قرار دارد. در این الگوریت ، در 

ایرن  هراگره. دیگر گرددیمرخواستی برای اترال ارسال نیاز به اترال است د
و  کنندیمکه درخواست ارائه داده را شناسایی  یاگرهرا دریافت نموده و  هایامپ

چنین پیامی  یاگره کهیهنگام .نمایندیمایجاد  مدنظر یگره یسوبهمسیری 
مطلروب ایجراد شرود، پیرامی  یگررهیافت نموده و همچنین مسیری به ررا د

و اتررال برقررار  شردهانتخابمسریر  ینترکوتاه. سپ  گرددیمارسال  مجدداً
. عمده هردف شودیمهمین روند پیاده  مجدداً. در تور  قطع اترال گرددیم

انتقالی برای جلوگیری از پر شردن ظرفیرت  هاییامپپروتکل، ک  کردن توداد 
هرر  شدهارائه. در این راستا، در الگوریت  شدبایمدر شبکه  یرتأخکاهش  شبکه

از این شماره  هاگرهدرخواست برای ایجاد مسیر دارای یخ شماره توالی است. 
توالی استفاده نموده تا درخواسرت مسریر تکرراری نداشرته باشرند. از مزایرای 

. کنردینماین است که ترافیخ اضافی برای شبکه ایجراد  AOVDالگوریت  
راحت و ساده است و نیاز به محاسبا  پیچیرده و  سازیانیادهپهمچنین اساس 

 .[6ندارد ]حج  باالیی از حافظه 

 6روش گام حریصانه -2-4

واسر   یگررهدر این الگوریت ، هدف یافتن مسیری است که دارای کمتررین 
است که در محی  شهری، مناطق  شدهیطراح یاگونهبه مدنظرباشد. پروتکل 
دهد. در این الگروریت  درخواسرتی بررای ایجراد مسریر قرار  مدنظرچندگانه را 

و با توجه به گره های واس  مسیر انتخراب مری گرردد. در راسرتای  شدهارائه
 یهراگرهارسال بسته های اطالعاتی میان دو گره، نیاز است تا از این بسته از 

انتخراب شرود،  اشرتباهبهواسر   یهراگره کهیدرترورتواس  نیز عبور کند و 
نیرز زیراد  یرترأخزمران  باال رفتناطالعاتی و  یهابستهل از دست رفتن احتما

منجر به از  تواندیمو یا مقرد نیز دچار تغییر شود،  مبدأ. همچنین اگر شودیم
اطالعاتی گردد. از سوی دیگرر بنرا بره پویرایی براالی  یهابستهدست رفتن 

 هاشبکهنوع از موقتی بین خودرو، ممکن است مناطقی تهی در این  یهاشبکه
اطالعراتی  یهابسرتهو از دست رفرتن  یرتأخموجب ازدیاد  مجدداًو  یجادشدها

است کره  ییهاگره، هدف در نظر گرفتن وریت شود. به همین دلیل در این الگ
مسئولیت حفظ ارتبا  و اترال را بر عهده داشته باشند. به همین دلیل به ایرن 

7پشرتیبان یهاگرهدر الگوریت  مفرو ،  هاگره  هراگره. ایرن شرودیمگفتره  
8تقاطع ییهناحورود به  محضبه و منجرر بره  کننردیم، حضور خرود را بیران 

اطالعاتی از بین نرفته  یهابسته. در این تور  گردندیمپایدار ماندن اترال 
 .[7] یابدیمدر ارسال اطالعا  کاهش  یرتأخو 
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6 Hop Greedy Method 
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 9EBGRالگوریتم  -3-4

 یرخ یرا از وند گرره ارسال پیام از چند گره به چاین الگوریت  مسیریابی برای 
 شردهیراحطموقرت برین خرودرویی  یهاشبکهدر  هاگرهسایر  واحد به یگره

 یهابسرتهبهینه نمرودن رفترار  EBGRاست. هدف کلی از طراحی الگوریت  
در ارسرال  یرترأخکراهش حرداکثری  و VANET یهاشبکهاطالعاتی برای 

ملکرردی شرش واحرد ع. این الگوریت  شرامل شدبایمدر طول شبکه  هابسته
 NNI بانرام . اولین واحردباشدیم یدر طراح موردنظربرای رسیدن به مقاتد 

. واحرد دار اسرتزمرانمجاور را در هر  یهاگرهاطالعا   یآورجمعمسئولیت 
DC  مسافت، بایستی از طریرق سیسرت   یمحاسبهیا واحدGPS   اطالعرا

 یهرارهگبایستی جهت حرکت  DMIنماید. واحد  را استخراج هاگرهمسافتی 
 یهراگرهپایداری ارتبا  و اتررال برین  RLSمجاور را تشخیص دهد. واحد 

 یهرراگره PS. واحررد نمایردیممجرراور را بررسرری  یهراگرهو  و مقرررد مبردأ
 یهاهبسرتکه براالترین پتانسریل بررای ارسرال  دهدیممجاوری را تشخیص 

موجود  یهاگره ENSنیز در واحد  یتدرنهاهستند. اطالعاتی به مقرد را دارا 
ند را ا  هستدر لبه که دارای باالترین پتانسیل در سطوح مختلف انتقال اطالع

 یهابسته توانیم. با کنار یکدیگر قرار دادن این شش واحد، دهدیمتشخیص 
ر شربکه را د یرترأخبهینه به مقرد رسراند و همچنرین  تور بهاطالعاتی را 

 .[8]داد کاهش 

موقت خودرویی با  یهاشبکهدر  یرتأخکاهش  -4-4

 در نظر گرفتن مسیر دوطرفه و توپولوژی مسیر

بره مقررد، بررای  مبردأدر تحویرل داده از  یرترأخدر رویکردی جدید، بحر  
موقت بین خودرویی، بر روی مسیرهای دوطرفه و با در نظر گرفتن  یهاشبکه

اسرت. در ایرن توپولروژی،  گرفترهقرار یموردبررسرتوپولوژی کاملی از مسریر 
، مسرریرهای راسررتبهگردش، چپبررهگردش، مسرریرهای دوطرفررهمسرریرهای 
موجرود در تقراطع برین مسریرها همگری در نظرر  یراهنماهراچراغمستقی  و 

 یموردبررسر دقتبرهتوپولروژی مسریر  یرترأث. در ایرن الگروریت  اندشدهگرفته
نظریره  یریکارگبرهداقل رسانید. برا در شبکه را به ح یرتأختا بتوان  قرارگرفته

، برای سرناریوهای مختلرف هاتقاطعدر  خطرچراغو تحلیل عملکرد  یبندتف
تحویرل داده در  یرترأخاست کره  شدهدادهاست. نشان  شدهدادهکاهش  یرتأخ

مناسرب کراهش داد.  10تقویتی یرا کمکری یهاگرهبا انتخاب  توانیمشبکه را 
در طرول مسریر مرورد تحلیرل  هاتقاطع یان ترافیکی، جرشدهارائهدر الگوریت  
زمان انتظار در تف در مسیر  یمحاسبهبرای  یبندتفو از تئوری  قرارگرفته
 دوطرفرهاست. سپ  مشخص گردیده است که توپولوژی مسریر  شدهاستفاده

برخورد دو جاده و یا در نقا   یهامکانتحویل داده را در  یرتأخزمان  تواندیم
از خودروهای موجود در جاده مخالف و مسیرهای  یجهدرنتهش دهد. تقاطع کا
و با توجره بره  شدهاستفادهتقویتی و یا کمکی  یهاگره عنوانبه چپبهگردش
است. با  شدهیطراح یرتأخداده در راستای کاهش  ، مسیرهای انتقالمسئلهاین 

و  شردههارائ یرترأخ یمحاسربهبررای  ییهافرمولبررسی سناریوهای مختلف، 
 یارائه. با اندقرارگرفتهمورد تحلیل  n×nبا ابواد  یاشبکهمسیرهای ممکن در 

 .[9]در شبکه به نحو مناسبی کاهش داشته است  یرتأخ اییدهاچنین 
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با استفاده از الگوریتم کلونی  یرتأخکاهش  -5-4

 مورچه

ی وریت  کلرونتخرری الگ باناممسیریابی مورچه  ییوهشاز  یریگبهره ییدها
ای ج، در مسیریابی خود از بر هامورچهکه کلونی از  شودیم آراز ینجاازامورچه 
مجاور  یهامورچه. نمایندیمشیمیایی به نام فرومون استفاده  یامادهگااشتن 

کره رلظرت  کنندیمشیمیایی، مسیری را اتخاذ  یمادهبا آگاهی از حضور این 
 داشته باشد.بیشترین مقدار را  ماندهیبرجافرومون های 

این روش با مورفی شبکه در قالب الگوریت  هوشمند که ارتباطا  خودرویی در 
تواند . در این الگوریت ، هر خودرو میگرددیماست، آراز  شدهگرفتهآن در نظر 

مسیر موجود، سرعت و سایر پارامترها اطالعا  را به خودروهرا  یرینظرگبا در 
و  به ترادفا  خودرویی نیز در نظر گرفته انتقال دهد. از سویی اطالعا  مرب

. در الگوریت  مربوطه چنانچه خودرویی ضرربه یرا تررادفی را هشردار شودیم
بنرا بره مسریر  تواننردیمدهد، خودروهای مجاور از این برخورد آگاهی یافته و 

تشخیص مسیرهای جدیرد  منظوربهترمیما  جدیدی اتخاذ نمایند.  ییریافتهتغ
 بانراماست. استفاده از این الگوریت  هوشرمند  شدهاستفادهشمند از الگوریت  هو

11IBI 10[دارد ]در شبکه کاهش به همراه  یرتأخ. 

الگوریتم هیبریدی برگرفته از الگوریتم  -6-4

 یهاشبکه یرتأخدر راستای کاهش  یزنبورالنه
VANET 

و  یزنبورنرهالمسیریابی  یهاپروتکلهدف از این الگوریت  پیاده شده ترکیب 
 یهاشربکهدر  یرتأخ مسیریابی و کاهش سازیینهبه منظوربهالگوریت  ژنتیخ 

وی رالگوریت  بر  سازییادهپموقت بین خودرویی است. مکانیزم پایه این روش 
 سرازییادهپ است. پ  از نشدهی تقسمختلف  یهابخشاست که به  یاشبکه

و  یزنبورنرهالت  روش از مزایرای الگروری یرریگبهره یواسرطهبهاین روش، 
بر اساس پروتکل  سازیینهبه. گرددیمالگوریت  شبکه بهبود در شبکه حاتل 

سرل در پیمرودن کلونی زنبورهرای ع یهوشمندانهبر اساس رفتار  یزنبورالنه
 تا مقرد استوار است. مبدأ

 :شروندیمه ( زنبورها شامل سه گروABCزنبورعسل ) هاییکلوندر الگوریت  
ه در منطقره کر یزنبورعسرل(. داریه)طال یشروپگر، تماشاچیان و کار یزنبورها

 زنبورعسل ماندیمرقص برای ایجاد ترمی  به انتخاب یخ منبع راایی باقی 
از پریش  ییمنرابع رراا طرفبره کره یزنبورعسرلو  شودیمجستجوگر نامیده 

سرتجوی جکره  یزنبورعسرلکارگر نرام دارد.  زنبورعسل رودیم شدهمشخص
 نام دارد. داریهطالپیشرو یا  زنبورعسل دهدیمنجام ترادفی ا

یمی از جمویرت زنبورهرا زنبرور کرارگر و ن، برای اولین بار ABCدر الگوریت  
 نبورعسلراایی، فق  یخ ز هر منبعنیمی دیگر زنبور جستجوگر هستند. برای 

اایی رر ر با توداد منرابع، توداد زنبورهای کارگیگردعبار بهکارگر وجود دارد. 
ه اایی خسرتررکارگر که در کار در منابع  زنبورعسل .برابرند باه اطراف کندو 

 .شوندیمپیشرو  جستجوگرزنبورهای  اندشده
ترادفی است که  فندر این روش  شدهگرفتههمچنین الگوریت  ژنتیخ به کار 

 مبردأ یهاگرهدر الگوریت  هیبریدی، نودها و . نمایدیمبر اساس ژنتیخ عمل 
 عنوانبره. ترابع تناسرب شروندیمایجراد  یزنبورالنهقرد توس  پروتکل تا م

                                                 
11 Intelligent Bio Inspire 

. اعمرال ایرن مویرار برر روی گررددیم، مورفی انتخاب اساسانمویاری که بر 
و  شردهحافنراتوان  اترطالحبه یهراگرهترا نودهرا و  شودیمسیست  باع  

را  هاگرهانتخاب این  ییفهوظالگوریت  ژنتیخ نیز نودهای مناسب باقی بماند. 
استفاده از این الگوریت  هیبریدی، مسیرهای مطمئن  ییجهدرنتبر عهده دارد. 
در  .[11] گررددیمانتخراب  یرترأخو مقرد با کمترین میزان  مبدأو بهینه بین 

، مقایسه ای بین روش هرای بررسری شرده در ایرن مقالره در زمنیره 1جدول 
 ام گرفته است.کاهش تاخیر در شبکه های موقت بین خودرویی انج

 در شبکه یرتأخکاهش  یهاروش. مقایسه بین 1جدول 

 نام الگوریت  هدف مزایا موایب

در نظر نگرفتن 
پدیده از دست 

 هایبستهرفتن 
 اطالعاتی

 محاسبا  ک ،
نیاز به حج  
پایین حافظه، 

سازی پیاده
 راحت

 AOVD تأخیرکاهش 

انتخاب اشتباه 
 تأخیرگره موجب 

 شودمی

تن در نظر گرف
پدیده از دست 

های رفتن بسته
 اطالعاتی

و  تأخیرکاهش 
ارسال 

های بسته
 اطالعاتی

 روش گام حریرانه

در نظر نگرفتن 
پدیده از دست 

 هایبستهرفتن 
 اطالعاتی

کاهش 
 تأخیرحداکثری 

بهینه نمودن 
های رفتار بسته

اطالعاتی در 
جهت کاهش 

 تأخیر

 EBGRالگوریت  

نیاز به محاسبا  
 باال

ظر گرفتن در ن
توپولوژی 

مسیر، کاهش 
تا اندازه  تأخیر

 مناسب

 تأخیرکاهش 
استفاده از رویکرد 

و  دوطرفهمسیر 
 مسیر توپولوژی

نیاز به حج  
 باالی محاسبا 

گرفتن  نظردر 
های الگوریت 

 هوشمند
 تأخیرکاهش 

الگوریت  کلونی 
 مورچه

نیاز به حج  
 باالی محاسبا 

انتخاب 
مسیرهای بهینه 

ن با کمتری
 تأخیرمیزان 

 سازیبهینه
مسیر و کاهش 

 تأخیر

الگوریت  هیبریدی 
 زنبوریالنهبرگرفته از 

 

 گیرییجهنت -5
ها بررای گیری از آنبا پیشرفت روزافزون علوم و فناوری، جوامع سوی در بهره

 موقرت برین خرودرویی یهاشبکه سازی فرآیندها دارند.رفع مشکال  و بهینه
خودرویی اسرت کره  ونقلحملدر شبکه  یشنهادشدهپهای یکی از این فناوری

نقرل، ترنوت بیمره خرودرو، مردیریت وتواند کمخ شایانی به تنوت حملمی
کاربردهرای  ازجملرهوری نهادهای مربوطه داشته باشرد. ای و بهبود بهرهجاده
 کرد: مورداشارهتوان به این برای این فناوری می شدهیفتور

 کاهش مشکال  ترافیکی 
 ایی از حوادث جادهپیشگیر 

 ایبهبود مدیریت اقداما  الزم پ  از حوادث جاده 



 

 کنترل اعتبار مدارک و کاربردهای آماری و رفاهی دیگر 

 یتوجهقابرل یافرزارنرمهای ، پیشرفتونقلحملسازی ترافیکی و شبکه شبیه
، عالوههبرافرزاری دارنرد. های سختیافته است اما نیاز به همگامی با پیشرفت

ی مرثثر امترهراتر نیازمند در نظر گرفتن پارسازها برای ایجاد نتایج واقوییهشب
هرای هرای بسریاری ماننرد چرالشبا چرالش VANETمربو  است. هرچند 

 در یرترأخنظیرر  ییهراچالشاجتماعی، امنیتی و فنی روبرو است اما اقترادی، 
جردی  ترور بهی به همراه داشته باشد بایست تواندیمشبکه و پیامدهایی که 

ر دجلروگیری گرردد.  شرد بهقرار گیرند تا از وقوع حوادث ناگوار  یموردبررس
که قرادر اسرت برا  شدهارائهنظری  ازلحاظمختلفی  هاییت الگورراستا  ینهم
یرن نروع از انامناسرب در  یرهرایتأخمختلرف از برروز  یهاروش یریکارگبه

 هد.دد ممکن کاهش را تا ح یرتأخ ییدهپدجلوگیری نموده و  هاشبکه
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