
     

  

  
 براي ارسال اطالعات به سمت مقصد به طورکردن بار، هاي مسيريابي چندمسيري جهت کاهش تاخير انتها به انتها و حتي متعادلوريتمبرخي از الگ - دهيچک

-يها ماي يکي از بهترين گزينهپذيري خطا انتخاب مسيرهاي مجزاي گرهدر اين حالت براي افزايش تحمل. كنندهمزمان از چندين مسير کشف شده استفاده مي
سيم و مکانيزمهاي هاي بيسيم ارسال اطالعات از طريق مسيرهاي کامالً مجزا نيز از هم مستقل نيستند و بخاطر مسائل ذاتي شبکههاي بياما در شبکه. باشد

هاي مياني دي از زمان، برخي از گرههاي زيا، استفاده از دو مسير کامالً مجزا نيز به يکديگر وابسته است و در بخشCTS و RTSدسترسي به کانال مانند ارساِل 
اي به جاي مسيرهاي   از مسيرهاي مجزاي ناحيهZD-MPDSRبراي حل اين مشکل الگوريتم . هايي از مسير مجاور متوقف کنندبايد ارسال خود را به احترام گره

اي  جهت پيدا كردن مسيرهاي مجزاي گرهZD-MPDSRير الگوريتم اي در فرآيند كشف مسدر اين مقاله بهبودهاي قابل مالحظه. كند مي استفادهايمجزاي گره
اي در كاهش سربار مسيريابي و كاهش کارآيي روش پيشنهادي در سناريوهاي مختلف ارزيابي شده و پيشرفت قابل توجه. استبين مبدا و مقصد صورت گرفته

 .استدست آمده بهZD-MPDSRتاخير انتها به انتها نسبت به الگوريتم 
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 مقدمه - 1

اي است که در آن هیچ زیر ساخت،        یک شبکه سیار موردي شبکه    
ها، کلیه اعمـال    در این شبکه  . [2]مسیریاب و ایستگاه ثابتی وجود ندارد     

ها و با همکاري یکدیگر انجـام     توسط خود گره  شبکه از قبیل مسیریابی     
هـا و در  خصوصیاتی از قبیل قابلیت تحرك بـسیار بـاالي گـره      . شودمی

نتیجه توپولوژي پویاي شبکه، پهناي بانـد کـم و حتـی تـوان و انـرژي                 
هاي موردي  هاي مسیریابی در شبکه   محدود موجب پیچیدگی الگوریتم   

هـاي   تـا بـسیاري از ایـده       شـود همه این خصوصیات باعث می    . شودمی
هـاي  هاي دیگر، براي شبکههاي مسیریابی در شبکه   موجود در الگوریتم  

هـاي  بـا ایـن حـال الگـوریتم       . موردي کارایی و کاربردي نداشته باشند     
 و برخی  [3]اندمسیریابی زیادي براي شبکه هاي موردي پیشنهاد شده

توان  که از این بین می     اند،از آنها عمومیت و استقبال فراوانی پیدا کرده       
هـر دوي ایـن     .  اشاره کرد  AODV2 و   DSR1هاي مسیریابی   به الگوریتم 

 هستند، بـه ایـن معنـی کـه فرآینـد            3ها از رده برحسب تقاضا    الگوریتم
شود که یک مبدا بـه یـک مـسیر تـا      کشف مسیر تنها هنگامی اجرا می     

  .مقصدي خاص نیاز داشته باشد
هـاي مـوردي، برخـی از    سیریابی شبکههاي م      در بینِ الگوریتم  

. [4]دهندها عمل مسیریابی را به صورت چند مسیري انجام میالگوریتم
به این ترتیب که طی فرآیند کشف مـسیر، همزمـان چنـدین مـسیر را          

با این کار تعداد دفعات اجـراي فرآینـد زمـانگیر     . کنندکشف و ثبت می   
 ایـن مـسئله اولـین       یابد که گیري کاهش می  کشف مسیر به طور چشم    

از طـرف دیگـر بـا اسـتفاده از     . باشـد مزیت مسیریابی چندمسیري مـی    
مسیریابی چندمسیري تحمل پـذیري در برابـر خطـا بـه طـورِ مـوثري           

هاي مسیریابی چندمسیري، پس از آنکـه       اکثر الگوریتم . یابدافزایش می 
در فرآیند کشف مسیر چندین مسیر را از مبدا تا مقـصد پیـدا کردنـد،                
یکی از این مسیرها را به عنوان مـسیر اصـلی انتخـاب کـرده و ارسـال                  

کننـد و سـایر مـسیرها را بـه     اطالعات را از طریق همین مسیر آغاز می 
عنوان جایگزین نگهداري کرده و در صورت خرابی مسیرِ اصلی، یکی از            

  .مسیرهاي جایگزین را براي ارسال اطالعات استفاده می کنند
تـوان  هاي مسیریابی چندمسیري مـی ر الگوریتم     با کمی تامل د   

دریافت پس از اینکه در فرآیند کشف مسیر، چندین مسیر بین مبـدا و              
مقصد پیدا شد، می توان ارسال اطالعات به سـمت مقـصد را بـه طـور                 

هـا  با استفاده از این مکانیزم. همروند و از طریق چندین مسیر آغاز کرد     
 بین چندین مسیر، ترافیـک را در شـبکه       توان با تقسیم بارِ اطالعات    می

متعادل کرد که این امر در مبحث کنترل ترافیک و ازدحام مورد توجـه          
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در نهایت تقسیم و ارسال اطالعـات بـین چنـدین مـسیر           . شودواقع می 
تواند منجر به افزایش پهناي باند انتها به انتها و در نتیجـه             مختلف، می 

  .کاهش قابل توجه تاخیر شود
ر این حالت یکـی از مهمتـرین مـسائل، انتخـاب مـسیرهاي                 د

یکـی از   . باشدمناسب براي ارسال همروند اطالعات به سمت مقصد می        
شـود، انتخـاب مـسیرهاي      هایی که براي این کار از آن استفاده می        ایده

با این کار تحمل پذیري خطا . باشداي بین مبدا و مقصد میمجزاي گره
به طوري که اگر مسیرهایی که . یابد افزایش میايبه طور قابل مالحظه 

شوند، هیچ گره مشترکی با هم نداشـته باشـند،       براي ارسال انتخاب می   
خراب شدن و از بین رفتن یک گره یا یک اتصال نهایتاً به شکستن یک      

  .[4]انجامد و تاثیري بر روي بیش از یک مسیر نداردمسیر می
د بـه بـاالترین حـد کـارآیی و              به این ترتیب شاید به نظر برسـ       

دانیم ایم، اما همانطور که می    پایین ترین حد تاخیر انتها به انتها رسیده       
 وجود  5 و ایستگاه پنهان   4هاي موردي مشکالت ایستگاه آشکار    در شبکه 

- پیشنهاد شده  CSMA/CA6ها پروتکل   دارد که براي برطرف کردن آن     
ل براي دستیابی بـه کانـال        از این پروتک   802.11در استاندارد   . [5]است

 و RTS7در ایـن پروتکـل بـه خـاطر تبـادل پیامهـاي        . شوداستفاده می 
CTS8  هـا مجبـور بـه سـکوت و عـدم ارسـال             ها، برخی از گره    بین گره

  .دهدشوند که این مسأله تاخیر انتها به انتها را افزایش میاطالعات می
 شـکل یـک     ایـن . را در نظـر بگیریـد     ) 1(    به عنوان مثال شکل     

-دهد که در آن فقط ده گره نمایش داده شده        شبکه فرضی را نشان می    
رد رادیویی هر گره مشخص شـده         . است اسـت و خطـوط     در این شکل ب

دهنـد، بـه   نقطه چین وجود ارتباط مستقیم بین دو گـره را نـشان مـی          
عبارت دیگر وجود نقطه چین بین دوگره خاص به این معناست کـه دو        

رد را دیویی یکدیگر قرار دارندگره در ب. 
 اي، دو مـسیر مجـزاي گـره   D و  Sحال در این شبکه بین دو گره

S-I1-I2-I3-I4-D   و S-I5-I6-I7-I8-D         وجود دارند که ارتبـاط و ارسـال 
در ایـن حالـت   . داده از یک مسیر، کامالً مستقل از مسیر دیگـر نیـست    

 دیگـر نیـز     تاخیر انتها به انتهاي هر یک از مسیرها بـه ترافیـک مـسیر             
 بـین   CTS و   RTSهـاي   وابسته است که این امر به خاطر تبـادلِ پیـام          

هاي شبکه براي اجتناب از تصادم و رفع مشکالت ایستگاه پنهـان و    گره
هاي یک مسیر، مثالً در نتیجه برخی از ایستگاه  . باشدایستگاه آشکار می  
سال خود   از یک گره در مسیرمقابل، باید فعالً ار        CTSبه خاطر دریافت    

  .را به تعویق بیندازند

I4 I3

D

I8

I2

I7 I6

I1

I5

S

 
  .ايگرهمسیرهاي مجزاي : 1شکل 

اند کـه  هایی پیشنهاد شده    براي برطرف کردن این مشکل روش  
هـاي  امـا آنـتن   . [6,7]شـود هاي جهت دار استفاده مـی     ها از آنتن  در آن 
. هاي سیار در دسـترس نیـستند     دار در بسیاري از موارد براي گره      جهت

 بـر   ZD-MPDSRوریتم مسیریابیِ چندمسیري با عنوان       یک الگ  [1]در  
در این الگوریتم   . است پیشنهاد شده  DSR[8]اساس الگوریتم مسیریابیِ    

هـاي مبـدا و   اي بین گرهبا استفاده از راهکاري مسیرهاي مجزاي ناحیه      
شوند و براي ارسال همروند اطالعات به سمت مقصد از مقصد کشف می

این الگوریتم با اینکـه بـه بهبودهـایی در          . شوداین مسیرها استفاده می   
است، اما سربار مـسیریابی     زمینۀ کاهش تاخیر انتها به انتها دست یافته       

آن بسیار باالست، از طرفی فرآیند کشف مسیر آن نیز با تـاخیر بـاالیی            
گیرد، که البته این تاخیر تا حدودي در فاز ارسـال اطالعـات    صورت می 
  .شودجبران می

 بـه   ZD-MPDSR مقاله فرآیند کشف مـسیر در الگـوریتم          در این 
یابد، به طوري که سربار و تاخیر حاصل از کشف          گونۀ موثري بهبود می   
  .شودمسیر در آن کاسته می

در بخـش   : هاي زیر تشکل شـده اسـت         ادامه این مقاله از بخش    
هاي دوم به مروري بر کارهاي مرتبط با مسیریابیِ چندمسیري در شبکه

ــه الگــوریتم مــور ــردازیم مــیZD-MPDSRدي از جمل  3در بخــش . پ
 به بیان نتایج 4جزئیات الگوریتم پیشنهادي را بررسی کرده و در بخش    

 یـک   5در نهایـت در بخـش       . پـردازیم سازي مـی  آمده از شبیه  به دست 
 .گیریمنتیجه اجمالی از کار صورت گرفته می

  كارهاي مرتبط -2

هاي موردي کارهـا و     ر شبکه در راستاي مسیریابی چند مسیري د     
در اکثر این کارها سعی بـر ایـن         . تحقیقات بسیاري صورت گرفته است    

کـه  -هـاي مـوردي     هاي تک مسیري موجود در شبکه     بوده که الگوریتم  
هـاي   بـا ایجـاد تغییراتـی بـه الگـوریتم           را -انـد کارآیی مناسبی داشـته   

 SMR9 الگــوریتمی تحــت عنــوان [9]در . چندمــسیري تبــدیل کننــد
 بنـا   DSRپیشنهاد شده که در حقیقت بر اسـاس الگـوریتم مـسیریابی             

ایـن الگـوریتم سـعی دارد در فرآینـد کـشف مـسیر،              . نهاده شده است  
بـراي ایـن   . مسیرهایی را پیدا کند که حداقل اشتراك را بـا هـم دارنـد    

هاي خـود   منظور مبدا یک بسته درخواست مسیر را براي همه همسایه         
هـاي  ، گـره  DSR بـر خـالف      SMRدر  . کندال می به صورت فراگیر ارس   

کنند، بلکه  هاي درخواست مسیر تکراري را حذف نمی      میانی همه بسته  
اگر یک بسته درخواست مسیر به طور تکراري ولی از یک اتصال دیگـر              
به این گره رسیده باشد و همچنین تعداد گام آن از تعـداد گـام اولـین                 

تر نباشد، این بـسته را دوبـاره        بسته درخواست مسیر دریافت شده بزرگ     
هاي درخواست مـسیر بیـشتري بـه    به این ترتیب بسته  . کنندپخش می 
در این حالت مقصد در جواب اولین درخواست مسیري         . رسدمقصد می 

گرداند، زیرا  که دریافت کرد، یک بسته پاسخ مسیر به سوي مبدا بر می           
بعـد از ایـن   . اسـت ترین مـسیر رسـیده    این بسته قاعدتاً از طریق کوتاه     

هاي درخواست مسیر دیگر، از بـین       مرحله، مقصد پس از دریافت بسته     
اي را انتخاب کرده و بسته پاسخ مـسیر را از           آنها مسیرهاي مجزاي گره   
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  .کندها به سمت مبدا روانه میطریق آن
ــوریتم   ــر از الگ ــال دیگ ــک مث ــوان ی ــه عن ــسیریابی      ب ــاي م ه

 براساس الگوریتم AOMDV10عنوان  روشی تحت [10]چندمسیري، در 
، طـی   AOMDVدر الگـوریتم    .  طراحی شـده اسـت     AODVمسیریابی  

در . شـوند فرآیند کشف مسیر، چندین مسیر مجزاي اتصالی کشف مـی         
این الگوریتم، هر گره به ازاي هـر مقـصد، دو گـامِ بعـدي را نگهـداري                  

 رفت، گره   ها از بین   اگر در طول برقراري ارتباط، یکی از اتصال        .کندمی
نقطه ضعف این الگوریتم    . کندمیانی از گام بعديِ جایگزین استفاده می      

این است که درحین ارتباط، اتصال با گام بعدي جـایگزین نیـز ممکـن         
است از بین رود و هنگامی که به این گام بعدي نیاز است، اتصال با آن                

  .نیز از بین رفته باشد
ــا   اســتفاده از مفهــوم امــا در راســتاي مــسیریابی چندمــسیري ب

دار یـک روش    هاي جهت اي، با استفاده از آنتن    مسیرهاي مجزاي ناحیه  
طـور متنـاوب    در این روش هر گره باید بـه       .  پیشنهاد شده است   [6]در  

 ASTهاي خود را در یک جدول موسوم بـه          اطالعات مربوط به همسایه   
ه تـا   این اطالعات باید شامل قدرت سیگنال رادیویی یک گـر         . درج کند 

کار حتماً به   دقت کنید براي این   . اي خاص باشد  یک همسایه و در زاویه    
پس از این مرحله، هنگـامی کـه        . دار نیاز داریم  هاي رادیویی جهت  آنتن

کنـد تمـام    مبدا به یک مسیر تا مقـصد نیـاز داشـت، ابتـدا سـعی مـی                
اي تا مقصد را شناسایی کند، سپس از بـین ایـن       مسیرهاي مجزاي گره  

در ایـن حالـت   . کنـد اي را انتخاب می   ا، مسیرهاي مجزاي ناحیه   مسیره
اي تواند محاسبات مربوط به شناسایی مسیرهاي مجزاي ناحیه       مبدا می 

. روز کنـد طور متناوب تکرار کرده و تصمیم مـسیریابی خـود را بـه         را به 
هـاي   نیـز دربـاره مزایـا و معایـب الگـوریتم           [7]الزم به ذکـر اسـت در        

  . هاي جهت دار بحث شده استستفاده از آنتنچندمسیري با ا
 بنـا   DSR بر اسـاس الگـوریتم مـسیریابی         ZD-MPDSRالگوریتم  

، ZD-MPDSRتـوان گفـت در الگـوریتم        به طور کلی می   . [1]استشده
 هـاي دریـافتی مـسیرهاي مجـزاي         RREQکند از بین    مقصد سعی می  

این مسیرها به   اي را انتخاب کرده و بستۀ پاسخ مسیر را از طریق            ناحیه
اي بین مبدا براي کشف مسیرهاي مجزاي ناحیه. سمت مبدا ارسال کند

 و بـا مقـدار   ActiveNeighborCountو مقصد، یک فیلد جدید با عنوان      
ایـن فیلـد در     . شـود  ایجاد مـی   RREQهاي  اولیه صفر در سرآیند بسته    

هـاي موجـود در یـک مـسیر را          هاي فعال براي گره   واقع تعداد همسایه  
هایی هستند که هاي فعال گرهدر اینجا منظور از همسایه. دهدنشان می

اند و ایـن احتمـال وجـود دارد کـه            را دریافت کرده   RREQقبالً همین   
مبدا و مقصد براي تبادل اطالعات بین خود، مسیري دیگر را کـه از آن           

 کـه در ایـن صـورت ارسـال     ،گذرد، نیـز انتخـاب کـرده باشـند       گره می 
به عالوه براي پیاده .  به هم وابسته است   ر طریق این دو مسی    اطالعات از 

 RREQها باید یک جدول با عنوان سازي الگوریتم پیشنهادي، همۀ گره

Seen نگهداري کنند، که در این جدول مشخصات RREQ هاي دریافت 
  .شودشده توسط هر گره ثبت می

هـاي میـانی کـه یـک        هریک از گـره    ZD-MPDSR  در الگوریتم   

RREQ      را دریافت کرد، ابتدا مشخصات آن را در جـدول RREQ_Seen 
هاي خود  کند، اما قبل از ارسال این بسته فقط از همسایه         خود درج می  

 را بـا ایـن مشخـصات    RREQآیا شما قبالً این "کند که پرس و جو می   
 بـراي  RREQ_Query و براي این منظور، یک بسته با عنوان    "اید؟دیده

کند و مدت زمـان مشخـصی را بـا تنظـیم            ارسال می هاي خود   همسایه
در ایـن   . مانـد هـا مـی   کردن یک تایمر، منتظر بازگشت پاسخ همـسایه       

ها پس از دریافت این پرسش، موظف هستند با جـستجو      حالت همسایه 
پس از منقـضی    .  پاسخ این سوال را برگردانند     RREQ_Seenدر جدول   

-هایی که پاسخ مثبت مـی     شدن زمان تایمر، این گره به تعداد همسایه       
ــد  ــواي فیل ــد، محت ــسته ActiveNeighborCount دهن  RREQ را در ب

  .کنددهد و آنگاه آن را براي همه ارسال میافزایش می
 هاي مختلف را دریافت کرد، RREQ    در این حالت وقتی مقصد      

کنـد، سـپس در بـین       اي مـی  شروع به انتخاب مسیرهاي مجـزاي گـره       
 را ActiveNeighborCount، محتــواي فیلــد مــسیرهاي انتخــاب شــده

کنــد کــه محتــواي فیلــد بررســی کــرده و مــسیرهایی را انتخــاب مــی
ActiveNeighborCountــا .  در آنهــا کمتــرین باشــد در واقــع مقــصد ب

انتخاب مسیرهایی که محتواي این فیلد در آنهـا کمتـر از بقیـه اسـت،                
سـپس بـستۀ    . اي را انتخاب کند   کند مسیرهاي مجزاي ناحیه   سعی می 

پاسخ مسیر را از طریق مسیرهاي انتخاب شده به سـمت مبـدا ارسـال               
مبدا نیز به محض دریافت اولـین بـستۀ پاسـخ مـسیر، ارسـال               . کندمی

کند و پـس از دریافـت بـسته         اطالعات را از طریق این مسیر شروع می       
هاي پاسخ مسیرِ بعدي، بر اساس معیارهاي موردنظر در زمینۀ متعادل            

  .پردازدار، به تقسیم بار بین مسیرهاي موجود میکردن ب

  الگوريتم پيشنهادي - 3

 ZD-MPDSRالگوریتم پیشنهادي در واقع بهبود یافتـۀ الگـوریتم          
-ZDهمانطور که در بخش کارهاي مـرتبط مـرور شـد، روش             . باشدمی

MPDSR   بر اساس الگوریتم پایۀ DSRدر ایـن الگـوریتم   . کند عمل می
عات به سمت مقصد چنـدین مـسیر مجـزاي          جهت ارسال همروند اطال   

 در ایـن قـسمت، ابتـدا در         .شـود اي بین مبدا و مقصد کشف مـی       ناحیه
ــوریتم   1-3بخــش  ــشنهادي و الگ ــوریتم پی ــین الگ ــتراکات ب -ZD اش

MPDSR ــوریتم   2-3  و در بخــش ــاز در الگ ــورد نی ــرات م -ZD تغیی

MPDSR    روال کـار   3-3درنهایت در بخش    . شوند به اجمال بررسی می  
هـا  الگوریتم پیشنهادي به تفصل به همراه مثال و شبه کد عملکرد گره           

  .شودبیان می

 ZD-MPDSRاشتراكات الگوريتم پيشنهادي و  - 1- 3
 ZD-MPDSRالگوریتم پیشنهادي از برخـی جهـات بـا الگـوریتم            

در این بخش برخی از این اشتراکات . اشتراکات و تشابهات بسیاري دارد
  .شوندمرور می

گره هـاي   ، در الگوریتم پیشنهادي     ZD-MPDSRریتم  همانند الگو 
 در واقـع در ایـن دو   . ندارنـد Route Cache  نگهـداري میانی نیازي بـه 

شود کـه  ، از یک طرف اجازه داده می  DSRالگوریتم، بر خالف الگوریتم     
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 به مقصد برسند و از طرف دیگر اجازه داده          بیشتري RREQهاي  بسته
 مقصد طِـی   گرة خود را تا انتها و تا مسیرRREQهاي شود که بسته  می

هاي فعال یک مسیر را بدرستی شـمارش        کنند تا بتوانند تعداد همسایه    
  .کنند

-، در الگوریتم پیشنهادي نیز بسته     ZD-MPDSRهمانند الگوریتم   
  .نیاز دارند ActiveNeighborCount به فیلد RREPهاي 

ول اه جد هاي میانی کماکان ب   گره،  ZD-MPDSRهمانند الگوریتم   
RREQ_Seen       نیــاز دارنــد، البتــه بایــد کمــی تغییــر در جــداول 
RREQ_Seenاعمال شود .  

  ZD-MPDSRهاي الگوريتم پيشنهادي و تفاوت - 2- 3
-ZDغییرات اعمـال شـده در الگـوریتم         در این بخش تعدادي از ت     

MPDSRشوند بررسی می.  
هاي بسته ZD-MPDSRدر الگوریتم پیشنهادي، برخالف الگوریتم 

RREQ  به فیلدActiveNeighborCount  ندارندنیازي.  
اي است که براي روال کشف مسیر در الگوریتم پیشنهادي به گونه     

 و RREQ_Queryبسته هاي   هاي فعال نیازي به     شمارش تعداد همسایه  
RREQ_Query_Reply که این امر به کاهش سربار مسیریابی و    ، نیست 

  .کندکاهش تاخیر کشف مسیر کمک بسیاري می
، در الگوریتم پیشنهادي در واقـع       ZD-MPDSRبرخالف الگوریتم   

مبدا به جاي مقصد مسیرها را براي ارسال همرونـد اطالعـات انتخـاب              
  .کندمی

هاي میانی یـک فیلـد بـا عنـوان           در گره  RREQ_Seenبه جداول   
Counter جهت شمارش تعداد RREQشود هاي دریافتی افزوده می. 

  روال كار الگوريتم -3- 3
هاي برحسب تقاضا، هنگامی که مبـدا بـراي مقـصدي    در الگوریتم 

خاص داده براي ارسال داشت، اما مسیري تا مقصد در اختیار نداشـت،             
در ایـن حالـت مبـدا یـک بـسته           . کنـد فرآیند کشف مسیر را اجرا مـی      

-هاي خود به طور سیل را براي همه همسایه(RREQ)درخواست مسیر 
-هایی را که طی می هر بسته گرهیابی مبدا در مسیر.کندآسا ارسال می

 .کند در سرآیند خود ذخیره میکند،
 را دریافت   RREQهاي میانی که بستۀ      گره در الگوریتم پیشنهادي  

. کنند خود درج می   RREQ_Seenکنند، مشخصات آن را در جدول       می
 وجـود   Counter یک فیلد بـا عنـوان        RREQدر این جدول به ازاي هر       

 را دریافـت کـرده      RREQه باید تعداد دفعاتی که این بستۀ        هر گر . دارد
براي این منظور هر گـره هربـار کـه یـک            . است، در این فیلد درج کند     

RREQ          دریافت کرد، بدون توجه به اینکه ایـن RREQ     قابـل بـازپخش 
 مربـوط بـه ایـن     Countهست یا باید حذف شود، یک واحـد بـه فیلـد             

RREQ    در جدول RREQ_Seen   در واقع ایـن فیلـد بـه        . کندمی اضافه
 نشان RREQطور ضمنی تعداد همسایه هاي فعالِ این گره را براي این  

  .دهدمی

 هیچ تـاخیري    RREQهاي  به این ترتیب هنگام پخش شدن بسته      
 RREQهـاي   شود و در واقـع بـسته      به فرآیند کشف مسیر تحمیل نمی     

 اینجـا   در. کننـد طبق روال استاندارد خود به سمت مقصد حرکت مـی         
، هنگامی کـه یـک گـره یـک      ZD-MPDSRباید دقت کرد در الگوریتم      

RREQ   کرد، قبل از بازپخش کردن آن قدري تامل مـی          را دریافت می-
 از همسایه هاي خود پرس و       RREQ_Queryهاي  کرد تا با ارسال بسته    

هــاي جــو کنــد و منتظــر بازگــشت پاســخ ایــن پــرس و جــو و بــسته 
RREQ_Query_Replyماند می.  

 به ترتیب بـه مقـصد تحویـل         RREQهاي  بعد از این مرحله، بسته    
 بـه  RREP ها، یـک بـستۀ   RREQشوند و مقصد به ازاي هرکدام از        می

 یـک فیلـد بـا       RREPهاي  در هر کدام از بسته    . گرداندسمت مبدا برمی  
است که با مقدار اولیۀ صـفر        تعبیه شده  ActiveNeighborCountعنوان  
 از  DSR براسـاس اصـول الگـوریتم        RREPهـاي   این بـسته  . شودپر می 

در واقـع  . گردنـد  ها به سمت مبـدا برمـی       RREQطریق مسیر معکوس    
 را به طور معکوس در RREQ مسیر حمل شده توسط RREPهاي بسته

سرآیند خود به همراه دارند تا مسیر بازگشت بـه سـمت مبـدا را پیـدا                 
  .کنند

هـاي  ر، بـسته  جهت شمارش تعداد همسایه هاي فعـالِ هـر مـسی          
RREP              در راه بازگشت به مبدا، پس از رسیدن به هر گرة میانی، مقدار 

Counter   ذخیره شده در جدول RREQ_Seen    آن گـره بـه ازاي بـستۀ 
RREQ       معادل خود را با فیلد ActiveNeighborCount   خود جمع می -
، تعـداد  رسـید  بـه مبـدا   RREPبه این ترتیب هنگامی که بـستۀ        . کنند

 بـه   ActiveNeighborCountر خـود را در فیلـد        یي فعال مس  هاهمسایه
 بـا   RREPدر این حالت گرة مبـدا پـس از دریافـت اولـین              . همراه دارد 

- ها می  RREPتنظیم یک تایمر، مدت زمان مشخصی را منتظر مابقی          
 هـاي دریـافتی را بـر        RREPماند و پس از منقضی شدن زمان تـایمر،          

آنها بـه صـورت صـعودي مرتـب      ActiveNeighborCountاساس مقدار   
ست چنـد مـسیر را انتخـاب     کند و به تعداد مورد نیاز از ابتـداي لیـ          می

ل همروند اطالعات به سمت مقصد را از طریـق آنهـا آغـاز              اسکرده و ار  
کنـد کـه   در واقع مسیرهایی را براي ارسال همروند انتخاب می       . کندمی

  . آنها کمترین باشدActiveNeighborCountفیلد 
کد عملکـرد گـره     ها در این الگوریتم، شبه    ي درك عملکرد گره   برا
کـد  و شـبه ) 3( در شکل مبداگره  عملکرد   کد، شبه )2( در شکل    مقصد

  .ارائه شده است) 4(هاي میانی در شکل عملکرد گره
  

پس از دریافت بـسته هـاي درخواسـت مـسیر، بـر اسـاس الگـوریتم                   .1
یر، یـک بـستۀ پاسـخ      مسیریابی خود، به ازاي هر بستۀ درخواست مس       

برابر با صفر به سـمت       ActiveNeighborCountمسیر با مقدار اولیۀ     
 .مبدا روانه کن

  .شبه کد عملکرد گره مقصد: 2شکل 
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هنگام نیاز به مسیر تا مقصدي خاص، بسته درخواست مسیر را بـراي              .1
 .همه پخش کن

 .هاي پاسخ مسیر ازجانب مقصد بمانمنتظربازگشت بسته .2
شت اولین بسته پاسخ مسیر از جانب مقصد با تنظـیم           در صورت باز گ    .3

هـاي  یک تایمر، مدت زمان مشخصی را بـراي رسـیدن مـابقی بـسته             
 .پاسخ مسیر منتظر بمان

هاي پاسخ مسیر دریافت شـده را بـر         پس از انقضاي زمان تایمر، بسته      .4
 موجـود در آنهـا، بـه صـورت          ActiveNeighborCountاساس فیلـد    

 .صعودي مرتب کن
، بـه تعـداد     راردادِ مورد نظر در زمینه متعادل کردن بـار        طبق ق  .5

هاي پاسـخ مـسیر، مـسیر       مورد نیاز از ابتداي لیست مرتب شدة بسته       
 .انتخاب کن

ارســال اطالعــات بــه ســمت مقــصد را بــه طــور همرونــد، از طریــق   .6
 .  آغاز کن5مسیرهاي انتخاب شده در مرحلۀ 

 .شبه کد عملکرد گره مبدا: 3 شکل

ۀ درخواست مسیردریافت کردي و این بسته، یک بـستۀ   یک بست اگر .1
 است، مشخصات این بـستۀ درخواسـت مـسیر را    مورد قبولجدید و  

 متناظر بـا آن را  Counter درج کن و فیلد   RREQ_Seenدر جدول   
 .برابر با صفر قرار بده

اگــر یــک بــستۀ درخواســت مــسیر تکــراري دریافــت کــردي، فیلــد   .2
Counter  ــ ــن درخواسـ ــه ایـ ــوط بـ ــدول   مربـ ــسیر را در جـ ت مـ

RREQ_Seenخود یک واحد افزایش بده . 
در راستاي سیاستِ کشف مسیر، اگر این بستۀ درخواست مسیر قابـل             .3

 .باز پخش است، آن را براي همه پخش کن

 .هاي میانی عملکرد گره شبه کد: 4شکل 

تر شدن راهکار الگوریتم پیشنهادي، شـبکه فرضـی            براي روشن 
رد رادیویی هـر گـره مـشخص            .یرید را درنظر بگ   5شکل   در این شکل ب 
است و وجود نقطه چین بین دو گره به این معناست که دو گره در      شده

رد رادیویی یکدیگر قرار دارند ب.  

  
رد گره: 5شکل  ها در یک شبکۀ فرضیتوپولوژي و ب.  

ور همزمان از    قصد ارسال داده به ط     S گرة   5فرض کنید در شکل     
بـه همـین منظـور بـا ارسـال بـستۀ            .  دارد Dطریق دو مسیر براي گرة      

RREQ هـاي  بـسته . کنـد  به طور فراگیر، فرآیند کشف مسیر را آغاز می
RREQ   طبق اصول الگوریتم DSRراه خود را به سمت مقصد طِی می -

 فیلـد   RREQهاي میانی با دریافت هر      کنند و در طول این پروسه، گره      
Counter در جدول RREQ_Seenکنند خود را به روز می.  

رسند  ها به مقصد می    RREQ حالت این شبکه وقتی همۀ       6شکل  
 هـا   RREQتر شدن شکل، از رسم مـابقیِ        جهت ساده . دهدرا نشان می  

  . استخودداري شده

  
  . ها توسط مقصد در یک شبکۀ فرضیRREQنحوة دریافت : 6شکل 

 1شـود، در گـرة شـمارة         مـشاهده مـی    6همانطور کـه در شـکل       
- مـی  2 برابـر    RREQ_Seen در جدول    RREQشمارندة مربوط به این     

 دریافـت کـرد، از   S را از گـرة   RREQزیرا این گره پس از اینکـه        . باشد
کنـد، بنـابراین     را دریافت مـی    RREQ نیز دوباره همین     3 و   2هاي  گره

 2اما گـرة شـمارة      . دهدا دوبار افزایش می    ر RREQمقدار شمارندة این    
، فقط از گرة چهار دوبـاره آن        1 اولین بار از گرة      RREQپس از دریافت    
 در جـدول    RREQکنـد، بنـابراین مقـدار شـمارندة ایـن           را دریافت می  
RREQ_Seen    نیز پس از دریافت      3گرة  . باشد می 1 آن برابر RREQ  از 

کنـد، بنـابراین     دریافـت مـی    4 و   5،  1هـاي   ، دوباره آن را از گره     Sگرة  
  .دهد قرار می3مقدار شمارنده را برابر 
 بـه مقـصد رسـیدند، گـرة مقـصد           RREQهاي  پس از اینکه بسته   

در . کنـد  به ازاي هرکدام از آنهـا مـی        RREPهاي  شروع به ارسال بسته   
ها برابـر صـفر در نظـر         در این بسته   ActiveNeighborCountابتدا فیلد   
ها در راه برگشت بـه سـمت مبـدا، شـروع بـه        این بسته . شودگرفته می 

 معـادل خـود از      RREQ مربـوط بـه      Counterجمع کردن مقادیر فیلد     
 وضعیت  7شکل شمارة   . کنندهاي میانی می   گره RREQ_Seenجداول  

گردند را نـشان   به مبدا برمیRREPهاي شبکه را هنگامی که این بسته   
  . دهدمی

  
  . ها توسط گرة مبدا در یک شبکۀ فرضیRREPنحوة دریافت : 7شکل 
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 3و1شـمارة   هـاي    RREP مشخص است،    7همانطور که در شکل     
د، بـا فیلـد     نباش می S-5-6-D و   S-1-2-D هايکه مشخص کنندة مسیر   
ActiveNeighborCount   د و نشـو  بـه مبـدا تحویـل مـی    3 برابرRREP 

 به  6 برابر   ActiveNeighborCountمقدار   با   S-3-4-D با مسیر    2شمارة  
 هاي دریافتی، RREPدر این حالت مبدا با بررسی . شودمبدا تحویل می

دو مسیر اول و سوم را جهت ارسال همروند اطالعات به سـمت مقـصد            
مناسب تر دیده و ارسال همروند اطالعات را از طریق این دو مسیر آغاز   

  .کندمی

  شبيه سازي - 4

سـازي الگـوریتم    بیـان نتـایج حاصـل از شـبیه        در این قسمت بـه      
جهت مقایسۀ الگوریتم پیشنهادي، نتایج مربوط      . پردازیمپیشنهادي می 

انـد، کـه ایـن سـه الگـوریتم          به شبیه سازيِ سه الگوریتم بررسی شـده       
  :عبارتند از

 .[9]، ارائه شده در SMRالگوریتم مسیریابی  •
 .[1] ارائه شده در ZD-MPDSRالگوریتم مسیریابی  •
الگوریتم مسیریابی پیشنهادي، که در نتایج و نمودارها         •

 . نشان داده شده استIZM-DSR11با عنوان 
در هر سه الگوریتم، مبدا پس از فاز کشف مسیر، ارسال اطالعـات            

 .کندبه سمت مقصد را به صورت همروند از طریق سه مسیر آغاز می

 سازي بستر پياده - 4-1
ــبیه  ــراي ش ــا ب ــبیه م ــازي از ش ــازِ س ــتفاده  GloMoSim12س اس

ـرد رادیـویی    100سازي از  براي شبیه . [11]ایمکرده متـر  250 گره بـا ب 
 در  1000 تـصادفی در یـک محـدوده         به صـورت   که   استشدهاستفاده  

. کننـد گیرنـد و بـه طـور تـصادفی حرکـت مـی             متري قرار مـی    1000
 را بـر    FTP و   CBRهـایی از نـوع      طور تـصادفی ترافیـک    همچنین ما به  

 در  802.11ها از پروتکـل     سازي گره در این شبیه  . ایممال کرده شبکه اع 
کنند و براي ارسال و دریافت اطالعات، از مـدل           استفاده می  MACالیه  

به عـالوه   . است استفاده شده  RADIO-ACCNOISEرادیویی استاندارد   
هـاي   را بـراي تحـرك گـره   Random Waypointدر تمام اجراها مـدلِ  

الزم به ذکر است در این مدل، هر گره به طـور            . مایشبکه انتخاب کرده  
کنـد، سـپس بـا یـک        عنوان مقصد انتخاب مـی    تصادفی یک نقطه را به    

. کندسرعت، مابین سرعت کمینه و بیشینه، به سمت مقصد حرکت می          
 Pauseپس از اینکه به مقصد رسید، براي مدت زمـانی کـه بـا عنـوان     

time  ند و دوباره همین عمل را  مااست، در همان نقطه می     مشخص شده
  .کندتکرار می

 ثانیـه در نظـر گرفتـه        300ها برابر   سازي    زمان هر یک از شبیه    
شده است و هر یک از نتایج ثبت شده، میانگین بیست و پنج بار اجراي 

  .باشدسازي میشبیه
  

  سازي نتايج شبيه -4-2
  .پردازیمسازي میدر این قسمت به بررسی نتایج حاصل از شبیه

 میانگین تاخیر انتها به انتها -4-2-1
 انتها به انتها بـا هـم         تاخیر ها از نظر میانگین    الگوریتم 8در شکل   

ها، زمان توقـف یـک ثانیـه در نظـر           سازيدر این شبیه  . اندمقایسه شده 
شـود، بـا افـزایش      همانطور که در شکل مشاهده مـی      . گرفته شده است  

یانگین تاخیر انتها به انتهـا      ها، در هر سه الگوریتم م     بیشینه سرعت گره  
، که این امر به خاطر پویاییِ توپولوژي شبکه و افـزایش            یابدافزایش می 

از طرفی میانگین تـاخیر انتهـا بـه         . باشدنرخ شکسته شدن مسیرها می    
 نسبت بـه الگـوریتم      IZM-DSR و   ZD-MPDSRهاي  انتها در الگوریتم  

SMR فاده از مـسیرهاي    باشد که ایـن امـر بـه خـاطر اسـت           تر می  پایین
در نهایـت بـه     . باشـد در طول فاز ارسال اطالعات مـی      اي  مجزاي ناحیه 

 نسبت بـه    IZM-DSRتر شدن فاز کشف مسیر در الگوریتم        خاطر کوتاه 
ZD-MPDSR           تاخیر انتها به انتها در الگوریتم پیشنهادي قدري کمتـر ،

  .باشد میZD-MPDSRاز الگوریتم 
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، SMRیر انتها به انتها در سه الگوریتم مقایسۀ میانگین تاخ: 8شکل 

IZM-DSR و ZD-MPDSR.  

  هانرخ از بین رفتن بسته -4-2-2
ها به مقـصد     این سه الگوریتم از نظر نرخ تحویل بسته        9در شکل   

هـا، نـرخ تحویـل    با افزایش بیشینه سـرعت گـره  . اندبا هم مقایسه شده  
 کـه ایـن امـر بـه     یابـد، ها به مقصد در هر سه الگوریتم کاهش می بسته

. باشـد ها می در پی مسیرها و از بین رفتن بسته       خاطر شکسته شدن پی   
ها به مقصد   شود، نرخ تحویل بسته    مشاهده می  9همانطور که در شکل     

- مـی  ZD-MPDSRدر الگوریتم پیشنهادي قدري بیـشتر از الگـوریتم          
باشد، که این امر به خاطر کاهش تاخیر فاز کشف مسیر از یک طرف و               

دقـت کنیـد در     . باشـد  از طرف دیگـر مـی      Macهاي الیۀ   اهش تصادم ک
 و RREQ_Queryهــــــاي الگــــــوریتم پیــــــشنهادي از بــــــسته

RREQ_Query_Reply   شـود، کـه ایـن امـر بـه کـاهش             استفاده نمـی
  .کند کمک میMacهاي الیۀ تصادم
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، SMRها به مقصد در سه الگوریتم مقایسۀ نرخ تحویل بسته: 9شکل 

IZM-DSR و ZD-MPDSR. 

  سربار مسیریابی -4-2-3
ها از نظـر میـزان سـربار مـسیریابی بـا هـم          الگوریتم 10در شکل   

در هر سه الگوریتم با افزایش بیشینه سرعت گرها و در   .اندمقایسه شده 
نتیجه افزایش تعداد دفعات اجراي فرآیند کشف مسیر، سربار مسیریابی 

به وضوح در شکل مـشاهده      همانطور که   . یابد می شبه طور نسبی افزای   
بـه  هـاي مـسیریابی      تعـداد بـسته    ZD-MPDSRشود، در الگـوریتم     می

نسبت دو الگوریتم دیگر بسیار بیشتر است که این امر به خاطر استفاده     
 در فـاز کـشف      RREQ_Query_Reply و   RREQ_Queryهـاي   از بسته 

ریتم اما سربار مسیریابی در الگوریتم پیـشنهادي و الگـو     . باشدمسیر می 
SMRباشد تقریباً یکسان می.  
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 SMR ،IZM-DSRمقایسۀ سربار مسیریابی در سه الگوریتم : 10شکل 

 .ZD-MPDSRو 

 يريگ جهينت -5

 مـوردي  يها در شبکه  يری چندمس یابیری مس يهاتمی الگور یبرخ
 کـرده و  يبنـد میر انتها به انتها، در مبدا داده را تقـس         ی کاهش تاخ  يبرا

ر بـه سـمت   ی مـس ینق چندیطور همزمان از طر  مختلف را به   يقسمتها
 يا گـره ي مجـزا يرهاین راه استفاده از مسیدر ا. کنندیمقصد ارسال م  

ق یـ  ارسـال اطالعـات از طر      ی، اما حتـ   آیدبه حساب می   ی مطلوب هنیگز
ستند و بـه خـاطر    یـ گر ن یکـد یز مـستقل از     ی ن يا گره ي مجزا يرهایمس

، CSMA/CAوتکـل    و پر  مـوردي  ي موجـود در شـبکه هـا       یمسائل ذات 
ي بـرا . گـذارد یر م یگر تاث یر د ی مس ير بر رو  یک مس یارسال اطالعات از    

اي براي شود از مسیرهاي مجزاي ناحیهمقابله با این مساله پیشنهاد می   
  .ارسال همروند اطالعات استفاده شود

اي جهـت   هایی کـه از مـسیرهاي مجـزاي ناحیـه         یکی از الگوریتم  
باشـد،   می ZD-MPDSRبرد، الگوریتم    می ارسال همروند اطالعات بهره   

-اما فاز کشف مسیر در این الگوریتم با تاخیر بسیار زیادي صـورت مـی    
در ایـن   . کنـد اي به مسیریابی تحمیـل مـی      گیرد و سربار قابل مالحظه    

 پیشنهاد شـد کـه      ZD-MPDSRمقاله یک الگوریتم بر اساس الگوریتم       
-ZDبت بـه الگـوریتم    فاز کشف مسیر را با تـاخیر بـسیار کمتـري نـس            

MPDSR  الگوریتم مورد نظـر در سـناریوهاي مختلـف بـا      . کند اجرا می
است که نتایج شـبیه      مقایسه شده  SMR و   ZD-MPDSRهاي  الگوریتم

اي در زمینۀ کاهش تاخیر انتها به انتها و  سازي بهبودهاي قابل مالحظه   
  .دهندکاهش سربار مسیریابی نشان می
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