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   ي براياهي ناحي مجزايِري چندمسيابيريتم مسيک الگوريارائه 
  يار موردي سيهاشبکه

  † دهقانيمهد، * جوانينستوه طاهر

  چكيده
ر انتها به انتها درطول ي تاخطا و کاهش خ در برابريريپذ تحمللي از قبييتهايدن به مزي رسي برايري چندمسيابيري مسيهاتميالگور

ر انتها ي جهت کاهش تاخ،يري چندمسيهاتمي از الگوريدربرخ. کنندير را از مبدا تا مقصد کشف مين مسير، چندي کشف مس  فرآيند
ـ در ا. دشـو ياستفاده م  ارسال اطالعات    ير کشف شده برا   ين مس ي همزمان از چند    بار، کردن متعادل يبه انتها و حت    ـ  ي  يران حالـت ب

م يسي بيهادر شبکه که استاما روشن . باشدي مهانهين گزي از بهتريکي يا گرهي مجزايرهاي انتخاب مس   خطا يريپذش تحمل يافزا
 را درنظر گرفت که ي متعدديوهايها و سنارتوان حالتيستند و ميز از هم مستقل ني کامالً مجزا نيرهايق مس يارسال اطالعات از طر   

 کامالً مجـزا  ري ، استفاده از دو مس    CTS و   RTSرسالِ   به کانال مانند ا    ي دسترس يزمهاي  و مکان   ميسيب يها شبکه ي ذات  مسائل بخاطر
ـ  حـل ا يبـرا .  خود را متوقف کنندد ارسالي باياني ميها از گرهي از زمان، برخ  يادي ز يهاگر وابسته است و در بخش     يکديز به   ين ن ي

 ي مجـزا يرهاي مـس کشف يک راه براي. کرد استفاده  يا گره ي مجزا يرهاي مس ي به جا  ياهي ناح ي مجزا يرهاي از مس  تواني م مشکل
ن مقاله يدر ا. ستنديها در دسترس نگونه آنتننيا ، موجودزاتيتجه  ازياري بس دراما ،باشديدار م جهتيهان استفاده از آنتياهيناح

ـ دهـد و يص ميجهته را تشخ همه وي معموليها مجهز به آنتنيها گره يِاهي ناح  بودن شود که مجزا  يشنهاد م ي پ يديروش جد   يرا ب
 يسازادهي قابل پتقاضابرحسب يابيري مسيهاتمي الگوره در همدهين ايا. کندي استفاده مياهي ناحي مجزايهارها، از گرهيانتخاب مس
هـا و   در درصد ارسـال موفـق بـسته   يا شده و بهبود قابل توجه يابي مختلف ارز  يوهاي در سنار  يشنهادي روش پ  ييکارآ. خواهد بود 
  . موجود ارائه داده استيهابه انتها نسبت به روشر انتها يکاهش تاخ

  كلمات كليدي
 . همه جهتهيها، آنتنياهي ناحي مجزايرهاي مس برحسب تقاضا،يهاتمي الگور،يري چند مسيابيري، مسيار موردي سيهاشبکه

A New Zone Disjoint Multipath Routing Protocol for 
Mobile Ad Hoc Networks 

Nastooh Teheri Javan, Mehdi Dehghan 

Abstract 
Using multipath routing can provide fault tolerance, load balancing, reducing end-to-end delay and higher aggregate 
bandwidth. Some of multipath routing algorithms use multiple paths simultaneously. These algorithms can attempt to 
find node-disjoint to achieve higher fault tolerance. By using node-disjoint paths, it is expected that the end to end delay 
in each case should be independent of each other. However because of natural properties and medium access 
mechanisms in ad hoc networks, such as sending RTS and CTS, the end to end delay between any source and 
destination depends on the pattern of communication in the neighborhood region and some of intermediate nodes 
should be silent to reverence they neighbors. To avoid this problem, multipath routing algorithms can use zone-disjoint 
paths instead node-disjoint paths. Some of multipath routing algorithms use directional antenna to select zone-disjoint 
paths. In this paper we propose a new multipath routing algorithm that selects zone-disjoint paths, using omni-
directional antenna. Our approach can be used in all On-demand algorithms. We evaluate our algorithm in several 
different scenarios. 

Keywords 
Mobile Ad hoc Networks, Multipath Routing, on-Demand Algorithms, Zone disjoint Paths, Omni-Directional Antenna. 
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  مقدمه -۱
 ،ر سـاخت  يـ چ ز ي اسـت کـه در آن هـ        يا شبکه يار مورد يس کهک شب ي

 اعمال يهها، کلن شبکهيدر ا.  [2] وجود ندارديستگاه ثابتياب و ايريمس
گر انجـام  يکدي يها و با همکار  توسط خود گره   يابيريل مس يشبکه از قب  

هـا و در     گـره  يار بـاال  يت تحرک بس  يل قابل ي از قب  ياتيخصوص. شوديم
 ي تـوان و انـرژ     ي کـم و حتـ      بانـد  ي شبکه، پهنا  ياي پو ي توپولوژ جهينت

  يهــا در شــبکهيابيري مــسيهــاتمي الگــوريدگيــچيمحـدود موجــب پ 
-دهي از اياريشود تا بسيات باعث م ين خصوص ي ا ههم. شودي م يمورد 

 يگـر، بـرا   ي د يهـا  در شـبکه   يابيري مـس  يهـا تمي موجود در الگور   يها
ـ بـا ا  .  نداشـته باشـند    يد و کـاربر   يي کـارا  يمـورد  يهاشبکه ن حـال   ي
- شـده دشنهاي پيمورد ي شبکه ها  ي برا يادي ز يابيري مس يهاتميالگور

اند، کـه از  دا کردهي پي فراوانت و استقبالي از آنها عمومي برخو  [1]اند
 اشـاره  AODV2 و DSR1 يابيري مـس  يهاتميتوان به الگور  ين م ين ب يا

ن يـ  هـستند، بـه ا     ٣ب تقاضـا  برحس هها از رد  تمين الگور ي ا يهر دو . کرد
ک مبدا به يکه  شودياجرا م  يتنها هنگام ر  ي کشف مس  فرآيند که   يمعن

  .ه باشداز داشتي خاص نير تا مقصديک مسي
ـ       از ي، برخــيمــورد يهـا  شــبکهيابيري مــسيهـا تمينِ الگــوري در ب

 به .دهندي انجام ميري را به صورت چند مس    يابيري مس ها عمل تميالگور
کشف ر را  ين مس ير، همزمان چند  ي کشف مس  فرآيند يکه ط ب  ين ترت يا

 کـشف  ري زمـانگ فرآينـد  ي اجرا تعداد دفعاتن کاريبا ا. کننديو ثبت م  
ـ  يـ ابد که ايي کاهش ميريگر به طور چشم يمس  تيـ ن مزين مـسئله اول
 يابيريگر با اسـتفاده از مـس   ياز طرف د  . باشدي م يري چندمس يابيريمس

. ابدييش م ي افزا يابر خطا به طورِ موثر     در بر  يري تحمل پذ  يريچندمس
ند کـشف  ي، پس از آنکه در فرآيري چندمسيابيري مسيهاتمياکثر الگور 

رها ين مسي از ايکيدا کردند،  ير را از مبدا تا مقصد پ      ين مس ير چند يمس
ـ  انتخـاب کـرده و ارسـال اطالعـات را از طر    ي اصلريرا به عنوان مس  ق ي

ن يگزيرها را بـه عنـوان جـا     يمـس  ريسـا   و کننـد ير آغـاز مـ    ين مس يهم
ـ  کرده و در صـورت    ينگهدار  يرهاي از مـس يکـ ي، يرِ اصـل ي مـس ي خراب

  . کنندي ارسال اطالعات استفاده مي برا رانيگزيجا
تـوان  ي مـ يري چندمـس يابيري مـس يهـا تمي تامـل در الگـور   ي    با کم 

ن مبـدا و  ير بين مسير، چند يند کشف مس  ينکه در فرآ  يافت پس از ا   يدر
 توان ارسال اطالعات به سـمت مقـصد را بـه طـور           يدا شد، م  يمقصد پ 

هـا  زمين مکانيبا استفاده از ا. ر آغاز کرد ين مس يق چند يهمروند و از طر   
ک را در شـبکه  يـ ر، ترافين مسين چنديم بارِ اطالعات ب  يتوان با تقس  يم

ک و ازدحام مورد توجـه  ي کنترل ترافن امر در مبحث يمتعادل کرد که ا   
ـ  م و ارساليت تقسي در نها  .شوديواقع م   رين مـس ين چنـد ي اطالعـات ب

جـه  ي انتها به انتهـا و در نت  باندي پهنا شيتواند منجر به افزا   ي م ،مختلف
  .ر شودي قابل توجه تاخکاهش

 مناسـب   يرهاين مسائل، انتخاب مـس    ي از مهمتر  يکين حالت   ي     در ا 
 ييهادهي از ايکي. باشدي اطالعات به سمت مقصد مرسال همروند  ا يبرا

- گرهي مجزايرهايشود، انتخاب مسين کار از آن استفاده م     ي ا يکه برا 

 بـه طـور     خطـا  يرين کار تحمل پذ   يبا ا . باشدين مبدا و مقصد م    ي ب يا
 ي کـه بـرا  ييرهاي که اگر مسي به طور  .ابدييش م ي افزا ياقابل مالحظه 

ب  نداشته باشند، خـرا  با هم  ي مشترک هچ گر يشوند، ه يارسال انتخاب م  
ر يک مس ي تاً به شکستن  يک اتصال نها  يا  يک گره   ي ن رفتن يشدن و از ب   

  .ر ندارديک مسيش از ي بي بر رويريانجامد و تاثيم
    به اين ترتيب شايد به نظر برسد بـه بـاالترين حـد کـارآيي و پـايين       

م در يدانـ ي اما همـانطور کـه مـ   ايم،ترين حد تاخير انتها به انتها رسيده  
ـ او  ٤ستگاه آشـکار ي ا ت مشکال يمورد يهاشبکه وجـود   ٥ستگاه پنهـان ي

شنهاد يـ  پCSMA/CA6پروتکـل  هـا   آن  برطـرف کـردن    يدارد که برا  
 به کانال   يابي دست ين پروتکل برا  ي از ا  802.11در استاندارد   . استشده

 و RTS7 يامهـا يپتبـادل    ن پروتکـل بـه خـاطر      يدر ا . شودياستفاده م 
CTS8 مجبـور بـه سـکوت و عـدم ارسـال           هـا گره از   ي، برخ هان گره يب

  .دهديش مير انتها به انتها را افزايتاخ مسألهن يشوند که اياطالعات م
ـ ا. ديري را در نظر بگ   )۱(به عنوان مثال شکل           هک شـبک يـ ن شـکل  ي

. اسـت داده شـده ش يدهد که در آن فقط ده گره نما   ي را نشان م   يفرض
 نقطـه  ت و خطـوط اسـ  شـده مشخصهر گره  ييويرادن شکل برد   يدر ا 

 د، بـه عبـارت    نـ دهي دو گره را نشان م     نيم ب ي مستق ن وجود ارتباط  يچ
ن معناست که دو گـره در  ي خاص به اهن دوگرين ب يگر وجود نقطه چ   يد

  .گر قرار دارنديکدي ييويرادبرد 
  

I4 I3

D

I8

I2

I7 I6

I1

I5

S

 
  .ايمسيرهاي مجزاي گره): ۱(شکل 

ـ  ي   حال در ا   يا گـره ير مجـزا ي، دو مـس D و  Sهن دو گـر ين شـبکه ب
 S-I1-I2-I3-I4-D و S-I5-I6-I7-I8-D ارتبــاط و وجــود دارنــد کــه 

ن يـ در ا. ستيـ گـر ن ي درير، کامالً مستقل از مس    يک مس ي داده از    ارسال
گـر  ير دي مـس کيـ رها به ترافيک از مسي هر  ي انتها به انتها   ريحالت تاخ 

ن ي بCTS و RTS يهاامي تبادلِ پ ن امر به خاطر   يز وابسته است که ا    ين
ستگاه پنهـان و  ي ا اجتناب از تصادم و رفع مشکالت  ي شبکه برا  يهاگره

ر، مثالً يک مسي يهاستگاهي از ايجه برخ ي در نت  .باشديستگاه آشکار م  يا
د فعالً ارسال خود يرمقابل، بايک گره در مس  ي از   CTS افتيبه خاطر در  

  .ندازنديق بيرا به تعو
انـد کـه در   دهشنهاد شـ ي پييهان مشکل روشي اطرف کردن  بر ي    برا

ن مقالـه  يـ مـا در ا . [7,8]شـود ي جهت دار استفاده مـ يهاها از آنتن  آن
 ه در رد  يري چندمـس  يابيري مـس  يهـا تمي الگـور  م بـا اصـالح    ي دار يسع

ن مـشکل را تـا      يـ  همه جهتـه ا    يهان و با استفاده از آنت     برحسب تقاضا 
  .مي برطرف کنيحد
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در بخـش    :ر تشکل شـده اسـت     ي ز يهان مقاله از بخش   ي ا ه   ادام
نـه  ين زم يـ رامـون ا  ين پ يـ ش از ا  ي که پ  يي بر کارها  يدوم به مرور  
جزئيــات الگــوريتم  ۳ در بخــش .ميپــردازي مــســت،اانجــام شــده

 بـه بيـان نتـايج بـه     ۴کنـيم و در بخـش   پيشنهادي را بررسي مي  
 يـک  ۵در نهايـت در بخـش     . پردازيمسازي مي آمده از شبيه  دست

  .گيريم مينتيجه اجمالي از کار صورت گرفته

  مرتبطيکارها - ۲
 کارهـا و    يمـورد  يهـا  در شـبکه   يري چنـد مـس    يابيري مس يدر راستا 

ـ  بـر ا   ين کارها سع  يدر اکثر ا  .  صورت گرفته است   ياري بس قاتيتحق ن ي
کـه  -  رايمورد يهاشبکه  موجود دريري تک مسيهاتميبوده که الگور  

 يهــاتمي بــه الگـور يراتـ ييجــاد تغيبـا ا   -انــد داشـته ي مناســبييکـارآ 
 SMR9 تحــت عنــوان يتمي الگــور[6]در . ل کننــدي تبــديريچندمــس

 بنـا  DSR يابيريتم مـس يقت بر اسـاس الگـور  ي که در حقشنهاد شده يپ
ـ ا. نهاده شده اسـت   ر، ينـد کـشف مـس   ي دارد در فرآيتم سـع ين الگـور ي

ن يـ  ايبـرا . دا کند که حداقل اشتراک را بـا هـم دارنـد   ي را پ  ييرهايمس
 خـود   يهاهي همسا ه هم ير را برا  يواست مس  درخ هک بست يمنظور مبدا   

 يهـا ، گـره  DSR بر خـالف     SMRدر  . کندير ارسال م  يبه صورت فراگ  
کنند، بلکه  ي را حذف نم   ي تکرار ري درخواست مس  يها بسته ه هم يانيم

گـر  يک اتصال دي از   ي ول ير به طور تکرار   ي درخواست مس  هک بست ياگر  
ـ      ن تعداد گام    يده باشد و همچن   ين گره رس  يبه ا  ن يآن از تعـداد گـام اول
ن بـسته را دوبـاره    ي، ا نباشدافت شده بزرگتر    ير در ي درخواست مس  هبست

 بـه  يشتريـ ر بي درخواست مـس يهاب بسته ين ترت يبه ا . کننديپخش م 
 يرين درخواست مس  ين حالت مقصد در جواب اول     يدر ا . رسديمقصد م 

را يد، ز گرداني مبدا بر م   ير به سو  ي پاسخ مس  هک بست يافت کرد،   يکه در 
ن يـ بعـد از ا . ده اسـت ير رسـ ي مـس نيترق کوتاه ين بسته قاعدتاً از طر    يا

ـ  ي دري درخواست مسيهاافت بستهيمرحله، مقصد پس از در   ن يگـر، از ب
ر را از   ي پاسخ مـس   ه را انتخاب کرده و بست     يا گره ي مجزا يرهايآنها مس 

  .کنديها به سمت مبدا روانه مق آنيطر
، در يري چندمسيابيري مسيهاتميگر از الگور يک مثال د  ي     به عنوان   

 يابيريتم مـس  ي براسـاس الگـور    AOMDV10 تحـت عنـوان      ي روش [3]
AODV تم  يدر الگـور  .  شـده اسـت    ي طراحAOMDV  فرآينـد  ي، طـ 

ن يـ در ا . شـوند ي کـشف مـ    ي اتـصال  ير مجزا ين مس ير، چند يکشف مس 
 .کنـد ي مينگهداررا  ي هر مقصد، دو گامِ بعد    يتم، هر گره به ازا    يالگور

 از ياني مهن رفت، گريها از ب   از اتصال  يکي ارتباط،   ياگر در طول برقرار   
ن است يتم اين الگورينقطه ضعف ا . کندين استفاده م  يگزي جا يِگام بعد 

ن يز ممکن است از ب    ين ن يگزي جا ين ارتباط، اتصال با گام بعد     يحدرکه  
ـ يـ از است، اتصال بـا آن ن ي نين گام بعدي که به ايرود و هنگام   ن يز از ب

  .رفته باشد
 کـه در واقـع بـسط يافتـة الگـوريتم           MSR نام يک روش با     [9]    در  
DSR در الگوريتم   . باشد، پيشنهاد شده است    ميMSR، پـس از     مقصد 

ر يبـه عنـوان مـس   آن را افت کـرد،  ي را در  يرين درخواست مس  ي اول آنکه

ر ي مـس  نيتر از کوتاه  ن درخواست احتماالً  ي ا  زيرا ،ي انتخاب مي کند   اصل
از بـين   ،  بعديري مـس  يهادن درخواست ي بعد از رس   سپس. ده است يرس
هـا  ق آنيـ ر را از طري مجزا را انتخاب کرده و پاسخ مـس      يرهايمسها  آن

 کـرده  يده را نگهدار ي رس ري مس يهاز تمام پاسخ  يمبدا ن . کنديارسال م 
در اين حالت اگـر     . کند اصلي شروع به ارسال داده مي      ريق مس يو از طر  

. شـود ين مـ  يگزير جا ين مس يتر مواجه شود، کوتاه   ي با خراب   اصلي ريمس
. شودين ميگزيگر جاير ديک مسير هم ين مس يدر صورت خراب شدن ا    

 يهنگام.  وجود داشته باشد   يريابد که مس  يي ادامه م  ين عمل تا زمان   يا
  .شودير انجام مي موجود نبود، دوباره عمل کشف مسيريگر مسيکه د

 شـده  انيب MP-AOMDVتم با عنوان  يک الگور ي [5]ن در   يهمچن     
  . باشدي مAODV تمياست که باز هم برگرفته از الگور

 يرهاي با استفاده از مفهوم مسيري چندمسيابيري مسي     اما در راستا
ـ ار  د جهـت  يهـا ن، با استفاده از آنـت     ياهي ناح يمجزا  [7]ک روش در    ي

 طور متنـاوب اطالعـات  هبد ين روش هر گره بايدر ا. شنهاد شده است يپ
.  درج کندASTک جدول موسوم به ي خود را در يهاهيمربوط به همسا

ک يـ ک گـره تـا   يـ  ييويـ رادگنال يسـ  د شـامل قـدرت  ين اطالعات با  يا
کـار حتمـاً بـه      نيـ  ا يد برا يدقت کن .  خاص باشد  ياهيه و در زاو   يهمسا
 کـه  يامن مرحله، هنگـ  يپس از ا  . مياز دار يدار ن  جهت ييوي راد يهاآنتن

 کنـد تمـام  ي مـ ياز داشـت، ابتـدا سـع      يـ ر تا مقـصد ن    يک مس يمبدا به   
ـ  يي تا مقصد را شناسا    يا گره ي مجزا يرهايمس ن يـ ن اي کند، سپس از ب
ن حالـت  يـ در ا. کنـد ي را انتخاب م  ياهي ناح ياز مج يرهايرها، مس يمس

 ياهيـ  ناحي مجزايرهاي مسيي مربوط به شناساتواند محاسبات يمبدا م 
. روز کنـد  خـود را بـه  يابيري مـس مي متناوب تکرار کرده و تصم طوررا به 

 يهـا تميب الگـور يـ ا و معايـ  مزاهز دربـار  يـ  ن [8]الزم به ذکـر اسـت در        
  .  جهت دار بحث شده استيها با استفاده از آنتنيريچندمس

  يشنهاديتم پيات الگوريجزئ -۳
ده ين اين است که ا يرسد ا ي به نظر م   ي که ذکر آن ضرور    يان نکته ياول

.  استفاده کرد  برحسب تقاضا  يابيري مس يهاتمي الگور هتوان در هم  يرا م 
 خـاص   ي مقصد ي که مبدا برا   ي، هنگام برحسب تقاضا  يهاتميدر الگور 
 فرآينـد ار نداشت، ي تا مقصد در اختيري ارسال داشت، اما مس يداده برا 

 درخواسـت   هک بـست  يـ ن حالت مبدا    يدر ا . کندير را اجرا م   يکشف مس 
آسـا  لي خـود بـه طـور سـ     يهـا هي همـسا  ه هم ي را برا  (RREQ)ر  يمس

(Flooding)  کنـد، در   ي م ي را که ط   ييهاهر بسته گره  . کندي ارسال م
ـ از آنجا که مبـدا ا  . کنديره م يند خود ذخ  يسرآ طـور  هـا را بـه  ن بـسته ي
 هن بستين احتمال وجود دارد که مقصد چندياست، ار پخش کرده يفراگ

ن حالـت  يـ در ا. افـت کنـد  ي مختلف در يهارير را از مس   يدرخواست مس 
ق چنـد   يـ  را از طر   (RREP)ر  ي پاسخ مـس   هن بست يتواند چند يمقصد م 

ـ  انتخـاب ا   يالبته بـرا  .  مبدا ارسال کند   ير برا يمس ـ  ين مـس  ي ن يرها از ب
RREQ ن است که يده ا يک ا ي .ن راه کار وجود دارد    يده، چند ي رس ي ها

 را انتخاب کرده و از   ياتصال ي مجزا يرهاي مس يمقصد با انجام محاسبات   
طـور  نکـه مبـدا بتوانـد بـه      ي ا ياما برا .  را ارسال کند   RREPق آنها   يطر
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ن يق چنـد يـ  را از طرهـا دادهر انتها به انتهـا،   ين تاخ يهمزمان و با کمتر   
ن است کـه مقـصد   يک راهکار مناسب ا ي مقصد ارسال کند،     ير برا يمس
  .ند انتخاب کRREP  ارسالي را برايا گرهي مجزايرهايمس

- ارسال همزمـان بخـش     يطور که در بخش قبل ذکر شد، برا           همان    
 ييز بـه حـداکثر کـارآ      يـ  ن يا گره ي مجزا يرهايق مس ي داده، از طر   يها
 ارسـال همرونـد   شـود يمـ شنهاد يـ پن مـشکل  يـ  رفع ا يبرا. ميرسينم

تم ي در الگـور . انجام شـود يه اي ناحي مجزايرهايق مسياطالعات از طر 
ن مبـدا و مقـصد،   ي بياهي ناح ي مجزا يرهايشف مس  ک ي برا ،يشنهاديپ
 يـه  و بـا مقـدار اول    ActiveNeighborCountد با عنوان    يلد جد يک ف ي

ـ ا. شـود يمجاد ي اRREQ يهاند بستهيدر سرآ صفر   لـد در واقـع   ين في
ر را نـشان    يک مـس  يـ  موجود در    يها گره ي فعال برا  يهاهيتعداد همسا 

 هستند که قبالً    ييها فعال گره  يهاهينجا منظور از همسا   ي در ا  .دهديم
ن احتمال وجود دارد که مبـدا و   ياند و ا  افت کرده ي را در  RREQن  يهم

 کـه از آن گـره      را گـر ي د يرين خود مـس   ي تبادل اطالعات ب   يمقصد برا 
ن صورت ارسال اطالعـات از      يز انتخاب کرده باشند که در ا      ي ن ،گذرديم

 ياده سـاز يـ  پ يوه بـرا   به عـال   .ر، به هم وابسته است    ين دو مس  يق ا يطر
  ک جـــدوليـــد يـــهـــا باهمـــة گـــره ، يشنهاديـــپتم يالگـــور

، که در ايـن جـدول مشخـصات     کنندينگهدار RREQ Seenبا عنوان 
RREQ      ن حالـت  يـ در ا. شود هاي دريافت شده توسط هر گره ثبت مي

 در مشخصات آن را ،افت کردي را درRREQک ي ميانيگرة  که   يهنگام
  .کنديمدرج خود  RREQ Seenجدول 

 برحسب تقاضـا،   يهاتميده، گره مبدا براساس اصول الگور     ين ا ي     در ا      
د و پخـش    يـ ر، تول ير را به منظور کـشف مـس       يک بستة درخواست مس   ي

ــ ــديمـ ــدار اول   . کنـ ــد، مقـ ــر شـ ــه ذکـ ــانطور کـ ــهمـ ــد ية فيـ لـ
ActiveNeighborCount  يـن حالـت   در ا. باشدين بسته، صفر م ي در ا

  ابتــدا،افــت کــردي را درRREQک يــ کــه هــاي ميــانيهريــک از گــره
اما قبل از کند، يدرج مخود  RREQ Seenمشخصات آن را در جدول 

ـ آ"کند کـه    ي خود پرس و جو م     يهاهين بسته فقط از همسا    يارسال ا  ا ي
 براي اين منظور،     و "د؟يادهيدن مشخصات   يبا ا  را   RREQن  يشما قبالً ا  

- خود ارسال ميهاي براي همسايهRREQ_Queryيک بسته با عنوان 
ظـر  ت من مر،يک تـا  يـ م کـردن    ي بـا تنظـ     را ي مدت زمان مشخـص    کند و 

 پـس از    هـا هين حالـت همـسا    يـ  در ا  .مانديها م هيبازگشت پاسخ همسا  
 RREQ Seen موظف هستند با جستجو در جدول ن پرسش،يافت ايدر

 ن گرهيامر،  ي شدن زمان تا   ي پس از منقض   .ن سوال را برگردانند   ياپاسخ  
لـد  ي فيدهنـد، محتـوا   ي کـه پاسـخ مثبـت مـ        ييهـا هيبه تعداد همـسا   

ActiveNeighborCount  هرا در بــست RREQدهــد و يش مــي افــزا
از . کنـد ي همه ارسال م   يآن را برا   ،يابيريتم مس يطبق روال الگور  آنگاه  

ـ ق يـ ن به بعد اگـر دوبـاره از طر     يا  را RREQن يگـر همـ  ير ديک مـس ي
 موجـود در    ري در مـس   يا نـام و   يـ ند کـه آ   کيافت کرد، ابتدا چک م    يدر

ن معناست کـه    ي به ا  ،ر؟ اگر وجود داشت   يا خ ي بسته وجود دارد     نديسرآ
-ي بـ يهـا  از حلقـه يي رهـا ياست و برا کردهپخشن بسته را قبالً   يهم
ر موجـود در  ي در مـس ياما اگر نـام و . کندين بسته را حذف م    يت ا ينها

 را ريدرخواسـت مـس  ن ياکه ن معناست يبه اند بسته موجود نبود،     يسرآ
ن يـ رد کـه ا يـ گيم مـ ي تـصم است وده يدگر ي ديرهايق مسيقبالً از طر 

RREQ    ن يـ د بـاز هـم قبـل از ارسـال ا         يالبته با   کند و  پخش را دوباره
RREQ  هي همسادي آن پرس و جو کند تا آمار جد     هها دربار هي از همسا-

  .ها را به دست آورد
افـت کـرد،   ي مختلـف را در ي هـا  RREQ مقصد   ين حالت وقت  ي    در ا 

 انجام يا گرهي مجزايرهاي انتخاب مسي که قبالً برا يعالوه بر محاسبات  
ز يـ  را ن ActiveNeighborCount لـد ي فيد محتـوا  يـ داد، اکنون با  يم

ــ ــس يبررس ــد و م ــوا   ييرهاي کن ــه محت ــد ک ــاب کن ــد ي في را انتخ ل
ActiveNeighborCount ب مقصد  ين ترت ي به ا  . باشد نيکمتر آنها   در

ه اسـت،  يـ لد در آنها کمتر از بق ين ف ي ا ي که محتوا  ييرهايبا انتخاب مس  
کند و بستة پاسخ مـسير را از        ي را انتخاب م   ياهي ناح ي مجزا يرهايمس

  .کندطريق مسيرهاي انتخاب شده، به سمت مبدا ارسال مي
 مبدا گرهکد عملکرد ها در اين الگوريتم، شبهگره    براي درک عملکرد 

- گرهکد عملکرد شبهو ) ۳(کد گره مقصد در شکل شبه ،)۲(در شکل 
  .ارائه شده است) ۴(هاي مياني در شکل 

  . مبداگرهشبه کد عملکرد ): ۲(شکل 

  .شبه کد عملکرد گره مقصد): ۳(شکل

 .منتظر بسته هاي درخواست مسير بمان .۱
ه هـاي درخواسـت مـسير، بـر اسـاس       پس از دريافت بست    .۲

اي را از الگوريتم مسيريابي خود، مـسيرهاي مجـزاي گـره       
 .بين آنها انتخاب کن

 را بـر اسـاس فيلـد     ۲مسيرهاي انتخاب شـده در مرحلـه         .۳
ActiveNeighborCount     مرتـب   صـعودي و به صورت ،

 .کن
بر اساس قرارداد با مبدا، از ابتداي ليست، چنـد مـسير را              .۴

 .انتخاب کن
ته پاسـخ مـسير را بـراي مـسيرهاي انتخـاب شـده در          بس .۵

 . به سمت مبدا ارسال کن۴مرحله 

هنگام نياز به مسير تا مقصدي خـاص، بـسته درخواسـت             .۱
 .مسير را براي همه پخش کن

 .هاي پاسخ مسير ازجانب مقصد بمانمنتظربازگشت بسته .۲
در صورت باز گشت اولـين بـسته پاسـخ مـسير از جانـب                .۳

سمت مقصد از طريق مـسير      مقصد، ارسال اطالعات را به      
 .دريافتي آغاز کن

طبـق قـرارداد   با دريافت بسته هاي پاسخ مسير بعدي،         .۴
، ارسال اطالعـات  مورد نظر در زمينه متعادل کردن بار    

به سمت مقصد را به طور همروند، از طريق اين مسيرهاي       
 . جديد نيز آغاز کن
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  .ياني ميهاگرهعملکرد   شبه کد): ۴(شکل 

 ي فرضـ  ه، شـبک  يشنهادي پ تمي الگور راهکارتر شدن    روشن ي   برا
  .ديرينظر بگ را در۵شکل 

S

C

A

DB

  
  .ياهي ناحي مجزايرهايمس): ۵(شکل 

 D ه گـر  ي داده برا   قصد ارسال  S ه گر ۵د در شکل شماره     ي    فرض کن 
ـ يشـو يبا دقت در شکل متوجه م . را دارد  ، سـه  D و S يهـا ن گـره يم ب

ن يـ درا.  وجـود دارد   S-C-D و   S-A-D   ، S-B-D يا گره يرِ مجزا يمس
 داده D يطور همزمان برار و بهيسق دو ميخواهد از طري مS گره   مثال

 را S-B-D و  S-A-D ريبه عنوان مثـال اگـر مبـدا دو مـس          . ارسال کند 
-ي، مـ  B و   A يهان گره ي ب CTS و   RTS تبادلانتخاب کند، به خاطر     

ن يباشد و در اين دو گره فعال م   ي از ا  يکيتوان گفت در آن واحد فقط       
م، امـا در واقـع بـه    يکنـ ير داده ارسـال مـ  يمس نکه ما از دويصورت با ا  

  !ديم رسير خواهيک مسي در حد ارسال اطالعات از يري و تاخييکارآ
در گـام اول،    . شـود  استفاده   يشنهاديتم پ يد از الگور  ي    حال فرض کن  

 C و A ،B يهـا  گـره يعنـ ي خـود   يهـا هي همـسا  ي را برا  RREQمبدا  
 يهاهيمسا ه ين بسته برا  يها قبل از ارسال ا    ن گره ياما ا . کنديارسال م 
 پـرس و جـو   RREQن يـ  خود در مورد ايهاهيد ابتدا از همسايخود، با 

شـوند فقـط    ي متوجـه مـ    C و   A يها گره ،وجو پرس  انجام بعد از . کنند
جـه هـر   يده است، در نتي را قبالً دRREQن ي آنها ا يهاهي از همسا  يکي
 ActiveNeighborCountلـد   يک واحد بـه ف    ي A و   C يها از گره  کي

شـود کـه دو    ي پس از پرس و جو متوجـه مـ         B هکنند، اما گر  ياضافه م 
ـ انـد و با   دهيـ  را د  RREQن  يـ  قبالً ا  ي و يههمسا لـد  يد دو واحـد بـه ف   ي

ActiveNeighborCount  ز يها نن گره ي ا سپس.  اضافه کندRREQ را 
  .کنندي خود ارسال ميهاهي همسايبرا

-يتوجه مکند که م يافت م ي را در  RREQ يت مقصد تعداد  ي    در نها 
 يا گـره ي مجزاS-C-D و S-A-D ،S-B-D رين آنها، سه مس يشود از ب  
 يرهاي از مـس يي هـا RREQد مقـصد ممکـن اسـت    يدقت کن(هستند  

ت ي در نها.)افت کنديز در ين S-B-C-Dا  ي S-A-B-Dر  يگر مانند مس  يد
 هـا،   RREQن  يـ  در ا  ActiveNeighborCount لدي ف يمقصد با بررس  

ها انتخاب کـرده  نهين گزيرا به عنوان بهتر   S-C-D و   S-A-D ريدو مس 
  .کندير به سمت مبدا ارسال مين دو مسياق ياز طر را RREPو بسته 

  بـودن  يا گـره  ين کـه فقـط مجـزا      يشيـ  پ يهاتمي     با دقت در الگور   
 يم مشکل آنها از آنجا ناشـ    يشويکردند، متوجه م  ي م يرها را بررس  يمس

ر يک مـس ي موجود در يها گرهيهاهي همسا تي وضع  در آنها  شود که يم
ز در يـ هـا ن هيت همـسا ي وضـع دهيـ ان ياما با ا. شوديمورد توجه واقع نم   

ر انتها به   يب به تاخ  ين ترت يرد، تا به ا   يگيرها مد نظر قرار م    يانتخاب مس 
  .مي برسي کمتريانتها

 کـشف مـسير را در       ست با اين ايده فقط کافي است فـاز            قابل ذکر ا  
هـا از   عملکرد الگـوريتم ريسا تغيير دهيم و  تقاضاسب  برحهاي  الگوريتم

بـه عنـوان   . کندجمله کشف خرابي و برطرف کردن خرابي تغييري نمي   
ايم  پياده سازي کرده   DSRنمونه ما اين ايده را در الگوريتم مسيريابي           

  .ستاکه نتايج به دست آمده در بخش بعدي ارائه شده
شود ي مي سعآن  درن است کهي ايدشنهاي پةديا  قابل تامل دره    نکت

 ارسـال  ي براييرهاي تا حد امکان مس همه جهته، يهابا استفاده از آنتن   
 يانـه ين راه هزيـ  که از هم مستقل باشـند و در ا   شوندهمزمان انتخاب   

 ر استي فاز کشف مسي الزم برار و محاسبات يشود، تاخ يکه پرداخت م  
  .د شد خواه به آن اشارهيه سازيج شبيکه در بخش نتا

دريافت کردي و اين بسته،  يک بستة درخواست مسير اگر .۱
 را f تـا  a اسـت، مراحـل     مورد قبـول  يک بستة جديد و     

  .انجام بده،درغيراينصورت از اين بسته صرف نظر کن
a(           مشخصات اين بستة درخواست مـسير را در جـدول

RREQ_Seenدرج کن . 
b(  بستهRREQ_Queryرا تهيه و مقدار دهي کن . 

ن يــ ايد بــه طــور ضــمنيــن بــسته بايـ  در ا
ن بـسته  يا چنـ يآ: "پرسش وجود داشته باشد  

 "د؟يادهي را قبالً ديريدرخواست مس
c(   بـستهRREQ_Queryخــود هــايهمـسايه  را بــراي

 .کنارسال
d(     ــخ ــشت پاس ــراي بازگ ــان مشخــصي را ب ــدت زم م

 .ا منتظر بمانههمسايه
e(  ــد ــسته Active_Neighbor_Countفيلـ  را در بـ

-هاي مثبت همسايهدرخواست مسير، به تعداد پاسخ  
 .ها افزايش بده

f( بسته درخواست مسير را ارسال کن. 
 را دريافت کردي،   RREQ_Queryهنگامي که يک بستة      .۲

ــه جــدول   ــا توجــه ب ــستة RREQ_Seenب ــن ب  ، اگــر اي
اي، يـک   فت و ارسـال کـرده     درخواستن مسير را قبالً دريا    

  .پاسخ مثبت براي پرسش کننده ارسال کن

668



                                                                                                                                                      

  

  انجمن کامپيوتر ايران المللی دوازدهمين کنفرانس بين
  ١٣٨٥اسفند   ۳ تا ۱، تهران، ايران ، مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده

 

  
 
 

  
  
  
  

      
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  يه سازيج شبينتا - ۴
 اســتفاده GloMoSim11ه ســازِ ي از شــبيه ســازي شــبيمــا بــرا 

سه يـ  را با هـم مقا يابيريتم مسي دو الگورن منظور ي ا يبرا. [10]مياکرده
در . انـد  اسـتنتاج شـده  DSR يابيريتم مـس  يم که هر دو از الگور     ياهکرد

 يا گـره  يمجـزا  يرهاي دارد با استفاده از مس     يتم مبدا سع  ين الگور ياول
.  مقصد ارسال کندير اطالعات را برايق سه مسيطور همزمان و از طربه

 يرهايکنـد بـا اسـتفاده از مـس    ي مـ يز مبدا سـع  يتم ن ين الگور يدر دوم 
 ير اطالعات را بـرا    يق سه مس  يطور همزمان و از طر     به ياهي ناح يمجزا

 يارهي مـس يي شناسـا  يتم فقط بـرا   يدر هر دو الگور   . مقصد ارسال کند  
ـ البتـه با . ميکني استفاده م SMR[6]تم  ي الگور هدي از ا  يا گره يمجزا د ي

ر يک مس يق  ي مبدا اطالعات را فقط از طر      SMRتم  يدقت کرد در الگور   
  .کندي مقصد ارسال ميبرا

 يريتم چنـد مـس  يالگور  ما آن را پسن ي از اتم اول کهي   در الگور
افـت کـرد،   ي را درRREQ يهاکه بسته پس از آن مقصدم،  ينامي م هيپا

، باشـد ي آنها از همه کمتـر مـ  Hop-Count که  رارين آنها سه مس  ياز ب 
طور همزمان از طريـق ايـن سـه     کند و ارسال اطالعات را به     يانتخاب م 

ـ  از اتم دوم کـه مـا     ي اما در الگور   .کندمسير به سمت مقصد آغاز مي      ن ي
بـر   مقـصد  ،مينـام يمـ  يشنهادي پ يريتم چندمس يالگور  را آن پس

 را يري سـه مـس  ،يافتيـ در ي هـا RREQن ي از ب يشنهاديپ هدياساس ا 
 و  آنها از همه کمتر باشدActiveNeighborCountکند که يانتخاب م

سپس ارسال اطالعات را از طريق اين سه مسير به سـمت مقـصد آغـاز     
  .کندمي
 متـر اسـتفاده   ۲۵۰ ييويـ  گره با برد راد  ۱۰۰ از   يسازهيشب يما برا     

 ي متـر  ۱۰۰۰ در   ۱۰۰۰ هک محـدود  يـ در   يطور تصادف بهم که   ياکرده
طور ن ما بهيهمچن. کننديحرکت م يبه طور تصادف  و   انداده شده قرار د 
ـ ا را بر شبکه اعمال کرده  FTP و   CBR از نوع    ييهاکي تراف يتصادف . مي

 اسـتفاده  MAC يـه  در ال 802.11ها از پروتکل     گره يسازهين شب يدر ا 
 دارد اسـتان  ييويـ افت اطالعات، از مدل راد    ي ارسال و در   ي برا  و کننديم

RADIO-ACCNOISE   به عالوه در تمام اجراهـا      .شده است استفاده 
 انتخـاب   شـبکه يهـا  تحرک گـره ي را براRandom Waypointمدلِ 
ک يـ  ين مدل، هر گره به طـور تـصادف  يالزم به ذکر است در ا    . مياکرده

ن ي مـاب ،ک سـرعت يـ د، سپس بـا     کنيعنوان مقصد انتخاب م   نقطه را به  
نکـه  ي پـس از ا .کندي به سمت مقصد حرکت مينه،شينه و بيسرعت کم 

 مـشخص  pause time که با عنـوان  ي مدت زمانيد، برايبه مقصد رس
-ين عمل را تکـرار مـ      يماند و دوباره هم   يشده است، در همان نقطه م     

درنظـر  ه يـ ک ثاني بر را براpause timeها ما يه سازي در تمام شب.کند
  .مياگرفته

ه در نظـر گرفتـه شـده        ي ثان ۳۰۰ها برابر   يسازهيک از شب  ي    زمان هر   
 ي بـار اجـرا   و پـنج ستيـ ن بيانگيـ ، مج ثبت شدهينتا از   کي و هر    است

  .باشدي ميسازهيشب

  ل بسته ها به مقصدينرخ تحو -۴-۱
ن دو ي ا،يسازهيدست آمده از شبج بهي با توجه به نتا۶در شکل شماره 

در . اندشدهسه ي مقا با همها به مقصدل بستهيتم از نظر نرخ تحويرالگو
ها به ل بستهيها، نرخ تحوگرهنه يشيبسرعت ش يتم با افزايهر دو الگور

ش ي و افزاي توپولوژييايخاطر پون کاهش بهيابد که اييمقصد کاهش م
  .باشدي م درشبکههان رفتن اتصالينرخ از ب
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حويل بسته ها به مقصد در دو الگوريتم مقايسه نرخ ت): ۶ (شکل

  چندمسيري پايه و پيشنهادي

  ميانگين تاخير انتها به انتها -۴-۲
 اين دو الگوريتم از نظر ميانگين تاخير انتها به انتها ۷در شکل شماره 

ت عسرشود، با افزايش همانطور که مشاهده مي. اندشدهمقايسه با هم 
- ها افزايش ميه انتها براي بستهها، ميانگين تاخير انتها بگرهبيشينه 

  .يابد
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به انتها در دو الگوريتم  مقايسه ميانگين تاخير انتها): ۷ (شکل

  چندمسيري پايه و پيشنهادي

 يريتم چندمسيشود الگوري مشاهده م،۷شکل     با دقت در 
تم ي نسبت به الگوري کمتريانتها به انتها ري به تاخيشنهاديپ

ر در ي فاز کشف مسح شد،يتشرهمانطور که . درسيه مي پايريچندمس
شود، اما در ي اجرا ميشترير بي با تاخيشنهادي پيريتم چندمسيالگور
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 که در کندير را جبران مين تاخيان ارسال داده ي حتمين الگوري اعوض
 يريتم چندمسي الگورير انتها به انتها براين تاخيانگيت مينها

  .ه استي پايريتم چندمسي از الگور کمتريشنهاديپ

  جهينت - ۵
 ي بـرا يمـورد  يها در شبکهيري چندمسيابيري مسيهاتمي الگور يبرخ

 کـرده و  يبنـد مير انتهـا بـه انتهـا، در مبـدا داده را تقـس             يکاهش تـاخ  
ر بـه سـمت   ي مـس ينق چنديطور همزمان از طر مختلف را به  يقسمتها

 يا گـره ي مجـزا يرهاين راه استفاده از مسيدر ا. کننديمقصد ارسال م 
ق يـ  ارسـال اطالعـات از طر  ي، امـا حتـ  آيدبه حساب مي ي مطلوب هنيگز
ستند و بـه خـاطر   يـ گر ن يکـد يز مـستقل از     ي ن يا گره ي مجزا يرهايمس

، CSMA/CA و پروتکـل     يمـورد  ي موجود در شبکه هـا     يمسائل ذات 
 يبـرا . گـذارد ير ميگر تاثير دي مسير بر رو  يک مس يارسال اطالعات از    

-توان از آنـتن   ي، م هاتميالگورگونه  نير در ا  يخ و کاهش تا   ييبهبود کارآ 
بـردارد و در    جهتدار استفاده کرد که مشکالت خـاص خـود را در          يها

ها تمين الگوريتوان از ا  ي نم ،ار ندارند يها را در اخت   ن آنتن ي که ا  ييهاگره
 در يري چند مسيابيري  مسيده برايک اين مقاله ما  يدر ا . استفاده کرد 

 يهـا نم که در آن بـا اسـتفاده از آنـت         يشنهاد داد يپ ابرحسب تقاض  ةرد
 ي مجزا يرهايتوان مس ي م ياديار ز ي و همه جهته، تا حدود بس      يمعمول

 ارسال همروند اطالعات، از  ي و برا  ص داد ين دو گره را تشخ    ي ب ياهيناح
 در نهايت جهت ارزيابي ايده پيشنهادي خود،   .رها استفاده کرد  ين مس يا

 يسـاز ادهيـ  پDSR هز الگوريتم چندمـسيري بـر پايـ    اي ا آن را در گونه   
ر انتهـا بـه انتهـا و    ينه کاهش تاخي در زميج قابل قبوليم و به نتا   ياهکرد
  .مياهديها به مقصد رسل بستهيش نرخ تحويافزا
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