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 چكيده

هايي بدون  سيم وظيفه سخت برقرار كردن ارتباطات بيشتر از يك گام را در محيط بي Ad Hocهاي  شبكه

شرايط . زيرساخت ثابت، داراي نودهاي متحرك و نيز داراي توپولوژي شبكه بسيار پويا را بر عهده دارند

د؛ از جمله ده ها قرار مي هاي جديدي پيش روي اين نوع شبكه ها محدوديت سازي متفاوت با ساير شبكه پياده

همچنين . كند، مانند اطالع از موقعيت فيزيكي نود در شرايطي خاص انرژي، و نيز فرصتهاي جديدي نيز مهيا مي

هاي  سال اخير كميته 15در . اي طلبد، مانند نياز به پشتيباني ار ترافيك لحظه هاي جديدي را مي نيازمندي

ها  ل و فصل سناريوهاي مختلف پيش روي اين شبكهجديد براي ح پروتكلسيم صدها  مختلف در ارتباطات بي

كردن به اين  ها و در صورت امكان نگاه حل بندي آخرين اين راه در اين نوشتار سعي بر دسته. اند عنوان كرده

هاي  هاي دسته پروتكل اي از در انتها گزيده همچنين. باشد اند مي ها از زوايايي كه تا كنون ديده نشده بندي دسته

  .شوند ها سنجيده مي شوند و عملكرد آن ن با هم مقايسه ميگوناگو
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  سيم بي  Ad Hocهاي  معرفي شبكه - 1

  مقدمه 1- 1

سال قبل از ميالد  500مسيردهي چند پرشه مي باشد كه پيشينه آن به  Ad Hocاصل نهادينه در شبكه هاي 

داريوش هخامنشي اول پادشاه ايراني، روشي نوين و خالقانه براي سيستم ارتباطي كه جهت ارسال . باز مي گردد

در اي  به اين وسيله كه عده. هاي دوردست امپراطوريش در جريان بود ابداع كرد پيغام از پايتخت به ايالت

شدند و پيغام را فرياد مي زدند تا به نفر بعدي برسد و به همين  مرتفع و يا ارتفاعات طبيعي مستقر مي هاي سازه

مرتبه سريعتر  25هاي معمول  اين روش در آن زمان از روش. پيغام به مقصد مورد نظر برسد نفر آخر و ترتيب تا

ها،  اي از طبل اي با استفاده از مجموعه ريخي و قبيلهصدايي در جوامع تا Ad Hocاستفاده از ارتباطات  .بود

  . ]1[است امري مرسوم بوده... شيپورها و 

و دسترسي چندگانه  سيم بيپرشه  اين شبكه از مكانيزم سويچ تك. اختراع شد ALOHAnet 1970در سال 

 سيم بيبا وجود اين كه اين شبكه در اصل براي يك ارتباط . كرد گذاري يك كانال استفاده مي براي به اشتراك

ابت طراحي شده بود، ايده زيربنايي آن، مذاكره نودها براي دسترسي به يك منبع مشترك، براي هر ثپرشه و  تك

كه يكي از اين  موجب رويكرد بسياري به آن شد ALOHAnetموفقيت . محيط وشبكه اي قابل گسترش بود

پروژه . شد اني ميپشتيب ]DARPA ]2شد كه توسط موسسه دفاعي  PRNETرويكردها منجر به توسعه اترنت و 

PRNET  با وجود اين كه . بود  گزاري شده اي براي كاربردهاي نظامي هدف بسته سيم بيبراي توسعه يك شبكه

چندپرشه  سيم بيشده  هاي اوليه كنترل مركزي وجود داشت، به سرعت به يك سيستم ارتباطي توزيع در طرح

هاي  پروتكلتركيبي از  PRNET.عملياتي داشت قابليت اي گستردهي جغرافيايي  تكامل يافت كه در حوزه

ALOHA  وCSMA اي كه پروژه  مشكالت عمده .برد را براي دسترسي به كانال مشترك به كار ميPRNET  با

  :رو شد عبارت بودند از  آن روبه
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 بدست آوردن، مديريت كردن و استفاده از اطالعات توپولوژي 

  سيم بيكنترل جريان و خطا روي كانال 

 جايي نودها اثر جابه رها در صورت بروز قطعي مسير د دوباره سازي مسيرها و مديريت قطعي 

 سازي نودها پردازش و ظرفيت ذخير 

 گذاي توزيع شده كانال  به اشتراك 

بدون زيرساخت، قابل دسترس و كارا خواهد بود و به خصوص  ي شبكه اينثابت كرد كه  PRNETطراحي موفق 

 سيم بيهاي  تحقييقات روي شبكه DARPA. نظامي كارايي خود را نشان خواهد داد هاي شهري و در زمينه

با وسايل كوچك و كم  Ad Hocادامه و گسترش داد كه هدف آن ايجاد شبكه  SURAN هچندپرشه را در پروژ

در دهه  .باشد پذيري بااليي داشته پذيري و تحمل هايي كارا بود كه گسترش پروتكلهزينه و نيز با مصرف كم و 

كامال ظهور و بروز پيدا كرد؛  ربا گسترش كار روي اين حوزه نياز به استانداردهاي باز در اين حوزه نوظهو 1980

هاي  ها و مشخصه پروتكلبنيان نهاده شد تا  ]MANET ]3تحت نام كروه كاري  IETFدر نتيجه گروهي در 

در راستاي فراهم  MANETدر حوزه  IETFتالش  .را استانداردسازي كند سيم بي Ad Hocهاي  عملياتي شبكه

  .هاي متحرك پشتيباني كند اي است كه از زيرساخت خود مختار شبكه كردن عمليات مسيريابي استاندارد شده

 هاسازي موفق تجاري آن كنند، پياده براي ما ترسيم مي سيم بي Ad Hocهاي  ي روشني كه شبكه با وجود آينده

ها به وجود  هايي عملي در جواب مسائل مختلفي است كه در ساليان متمادي در اين شبكه حل نيازمند راه

براي كاربردهاي حساس به زمان، هزينه، ) QoS( 1اين مشكالت شامل پشتيباني از كيفيت سرويس. است آمده

كست و برخي موارد  ز ترافيك مالتي، پشتيباني اعملكرد مبتني بر همكاري، مسيريابي آگاه از انرژي، توزيع بار

  .است پاسخباشد كه نيازمند توجه و  ديگر مي

    

                                                 
1 - Quality of Service 
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ها انتخاب مسير بين  دراين نوع شبكه. هاي زيرساخت مطرح مي باشند سلولي به عنوان شبكه سيم بيهاي  شبكه

به  سيم بي Ad Hocي  ها، شبكه بر خالف اين نوع شبكه. شود گره از طريق يك ايستگاه ثابت برقرار مي 2

زيرساخت  چبا استفاده از مسير دهي چند پرشه اطالق مي شود كه بدون هي سيم بيهاي  اي از گره مجموعه

ها  نتيجه نبود اين زير ساخت سخت شدن مسيردهي بين گره. ثابتي قادر به برقراري ارتباط با يكديگر هستند

 سيم بي Ad Hocهاي  هاي شبكه مجموعه از زير سيم هاي حسگر بي شبكهو  سيم هاي مش بي شبكه .شود مي

  .]1[باشد مي

كند  تر مي سلولي امكان مسيردهي و مديريت منابع را راحت سيم بيحضور يك ايستگاه مركزي در شبكه هاي 

مسيردهي و تخصيص  سيم بي Ad Hocهاي  اما در شبكه. شود چرا كه تصميم گيري به صورت مركزي انجام مي

جا  هاين كار سهيم هستند و نتايج كار خود را از طريق پيام جاب منابع روالي توزيع شده دارد و تمامي نودها در

اين كارها هوشمندي هر نود را در سطحي كه بتواند هم به عنوان ميزبان پيام عمل كند و هم به عنوان . نندك مي

ها كمي پيچيدگي و هوشمندي  نتيجه نودهاي موجود در اين نوع شبكهكند؛ در  رابط مسيردهي، طلب مي

  .كند تر مي سلولي كار ار سخت سيم بيهاي  بيشتري دارند كه نسبت به شبكه

 سيم بي Ad Hocكاربردهاي شبكه  2- 1

شامل برخي ازآنها . اند سازي كاربردهاي گوناگوني پيدا كرده به واسطه ارزان بودن پياده Ad Hocهاي  شبكه

نها اشاره آاز  اي گزيدهشود كه به  مي... و  سيم بيهاي هوشمند  كاربردهاي نظامي، محاسبات توزيع شده، شبكه

  .مي شود

  كاربردهاي نظامي 2-1- 1

. مي توانند در استقرار يك شبكه سريع بسيار مفيد باشند Ad Hocهاي  در يك عمليت نظامي تاكتيكي شبكه

در مواقعي جنگ استقرار يك شبكه با زير ساخت ثابت در خط مقدم و يا شرايط محيطي نامناسب عمال غير 

مورد ديگر از كاربردهاي . كنند مكانيزم برقراري ارتباط را فراهم مي Ad Hocهاي  در نتيجه شبكه ،ممكن است



5 
 

ي بين وسايل در حال حركت باشد همچون هواپيماهاي جنگي يا ناوهاي دريايي، گند ايجاد هماهنتوا نظامي مي

اي  همچنين بحث امنيت نيز اهميت ويژه. ونه كاربردها نياز به ارتباط سريع و قابل اطمينان استگكه در اين 

.  ن را به خطر بياندازدتواند جان يك گردا جنگ استراق سمع توسط دشمن مي قعكند چرا كه در موا پيدا مي

  Ad Hocهاي شود كه در شبكه انتقال درست داده نيز اهميت بااليي دارد؛ برآيند تمام مطالب باال اين مي

هاي مسير يابي بايد امكان ايجاد ارتباط سريع، ايمن، انتقال داده قابل اطمينان و برخط را  پروتكل سيم بي

  .داشته باشند

در مواردي كه نياز به ارتباط بين وسايل نقليه . باحث مطرح در حوزه نظامي استمين انرژي از ديگر مأبحث ت

سنگين است فرض بر اين مي باشد كه مشكلي براي تامين انرژي وجود ندارد چرا كه هر كدام از اين وسايل مي 

ها  نرژي اين باتريباشند، تامين ا زدر حالت عادي مقرون به صرفه ني وهاي با ظرفيت باال  توانند مجهز به باتري

اما در موارد مقياس . شوند امكان پذير است هاي الكتريكي كه روي اين وسايل نقليه نصب مي هم توسط مبدل

  . كند ن اهميت بااليي پيدا ميآمين انرژي و كم مصرف بودن أكوچك بحث ت

كند  اهميت پيدا مي سيم بي Ad Hocهاي  به طور خالصه  مواردي كه در كاربرد نظامي و به طور خاص در شبكه

  .عبارتند از قابليت اطمينان، كارايي، ارتباط امن و پشتيباني از مسيريابي چند پخشي

  محاسبات توزيع شده 2-2- 1

نياز به . مي باشد) توزيع شده(د پيدا مي كند در محاسبات مشاركتيركارب Ad hocمورد ديگري كه شبكه هاي 

اجتماعات ها يا  رتباط در كوتاهترين زمان با كمترين تنظيمات در كنفرانسيك زير ساخت موقتي براي برقراري ا

هاي خود يا  خواهند در يك كنفرانس يافته براي مثال چندين محقق كه مي. كند ك بسيار خود نمايي ميكوچ

با  سيم بي Ad Hocدر اين گونه موارد ايجاد يك شبكه . محتواي ارائه خود را با يكديگر به اشتراك بگذارند

ند نرم افزارهاي اشتراك چهر. كند پشتيباني از يك مسيريابي قابل اطمينان چندپخشي كفايت مي امكان حداقل

 از طرف باشد، اما گذاري فايل در اين گونه موارد معموال نياز به تامين امنيت در سطح نرم افزارهاي نظامي نمي
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 Adبراي مثال فرض كنيد يك نود در شبكه . مين شودأكند و بايد ت ليت اطمينان اهميت زيادي پيدا ميقابديگر 

Hoc در ارتباط  اتصال خواهد فايلي را با ساير نودها به اشتراك بگذارد؛ با وجود اين كه عدم قطعي مي سيم بي

برخي ديگر از . هدف نيست اما بعد از اتمام ارتباط تمامي نودها بايد فايل را به صورت تمام و كمال داشته باشند

اي داشته باشند كه مخاطب اين گونه كاربردها  ردها ممكن است نياز به پخش آنالين يك محتواي رسانهكارب

  .باشند هاي متفاوت مي معموال سخت افزارهاي قابل حمل با اينترفيس

 

  گذاري داده در يك كنفرانس مثالي انتزاعي از اشتراك – 1شكل 

عمليات اضطراري  2-3- 1  

توانند بسيار مفيد واقع شوند براي مثال در شرايطي مثل  مي سيم بي Ad Hocهاي شبكهدر مواقع اضطراري 

 سيم بي Ad Hocهاي  عامل كليدي كه شبكه. عمليات امداد و نجات، كنترل ازدحام جمعيت و يا عمليات ضربتي

كمترين سربار، كند عبارتند از ايجاد خودكار سيستم با  آل بدل مي را براي چنين شرايطي به گزينه ي ايده

نياز به يك زيرساخت مركزي يا ثابت، عدم وابستگي به شرايط محيطي، آزادي و امكان تحرك نودها در اين  بي

گيري از مزاياي  ها و در آخر در دسترس نبودن زيرساخت سنتي  در چنين شرايطي و در نتيجه بهره نوع شبكه

ها به علت جنگ يا يك حادثه طبيعي از  يرساختهمچنين در شرايطي كه اين ز. سيم بي Ad Hocشبكه هاي 

هاي  از آنجاكه شبكه. ها در ساماندهي هر گونه عملياتي كامال مشهود است اند كاربرد اين گونه شبكه بين رفته

Ad Hoc  شدن و در نتيجه داراي تأخير كمتري هستند براي اين گونه شرايط  زمان كمي براي مستقر سيم بي
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ي  گزار بر عدهه، غير قابل پيشگيري و نيز تأثيرشرايطي كه به آن اشاره شد غير مترقب. دباشن بسيار مناسب مي

پياده شده در اين گونه شرايط بايد توزيع شده  سيم بي Ad Hocهاي  زيادي از مردم خواهند بود در نتيجه شبكه

پذيري اشكال و ارتباط برخط نيز از اهميت بااليي  همچنين تحمل. به تعداد زيادي از نودها باشند رو مقياس پذي

  .برخوردار هستند

  1مش سيم بيشبكه هاي  2-4- 1

اتصال نود انتهايي توسط  سيم بي Ad Hocهاي  ها ما داراي زيرساخت هستيم و بر خالف شبكه در اين نوع شبكه

عالوه بر اين يك نقطه دسترسي . مطرح است 2كه تحت نام نقطه دسترسيگيرد  يك نود مخصوص صورت مي

هاي وابسته  در ميان شبكه. تواند بين يك نقطه دسترسي ديگر و نقطه انتهايي ارتباط و هماهنگي ايجاد كند مي

به  اند، مخصوصا مند شده ي اخير از گستردگي و توجه بيشتري بهره در دهه سيم بيهاي مش  به زيرساخت، شبكه

نودها يكديگر  سيم بيهاي مش  در شبكه). است MANETهاي  كه شبيه به شبكه( ها دليل قابليت چندپرشي آن

ها قابليت گسترش به  در عمل اين گونه شبكه. كنند كمك مي سيم بيي  ها از طريق رسانه را در ارسال بسته

ن حال ارتباط نظير به نظير بين نودها حفظ باشند و در عي هايي بزرگتر و با تعداد نود بيشتر را دارا مي شبكه

اند؛ در حالت عادي دو نوع نود مش داريم، نودهاي مسيرياب و  ها از نودهاي مش تشكيل شده اين شبكه. شود مي

ها هستند، نودهاي نقطه دسترسي  در حالي كه نودهاي مسيرياب قادر به ارسال بسته. نودهاي نقطه دسترسي

گونه  با توجه به شرايط اين. دهي به نودهاي انتهايي هستند ا و هم قادر به سرويسه هم قادر به ارسال بسته

كند و در نتيجه در  بينيم كه توپولوژي آنها امكان درنظرگرفتن مسيرهاي جايگزين را فراهم مي ها مي شبكه

عات با صرفه همچنين امكان رد و بدل اطال. شد صورت بروز اشكال در مسير فعلي مسير جايگزين پيدا خواهد

ها  از عمده مزاياي اين شبكه. ها مجتمع است اقتصادي به همراه مزيت قابليت تحرك در نودها دراين شبكه

                                                 
1 - Wireless Mesh Networks 
2 - Access Point 
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پذيري باال و  هاي بهبوديافته، مقياس پذيري باال، سرويس توان به پشتيباني از جريان داده باال، دسترس مي

  .بينيد را مي سيم بياز شبكه مش  اي نمونه 2در شكل . ]4, 1[ ي كم به ازاي هر بيت اشاره كرد هزينه

  

  

  

  

  

  

  

  1سيم بيهاي حسگر  شبكه 2-5- 1

هستند كه براي فراهم آوردن يك زيرساخت  سيم بي Ad Hocهاي  بندي خاصي از شبكه هاي حسگر دسته شبكه

ير خهاي ا پيشرفت. روند اند، به كار مي ي خاص خود به كار گرفته شده ارتباطي در ميان سنسورهايي كه در حوزه

را به يك واقعيت مبدل كرده  حس هوشمند Ad Hocي  و تحقيقات در حوزه سيم بينولوژي ارتباطي كدر ت

سنسورها دستگاههاي كوچكي هستند كه قادر به حس كردن پارامترهاي فيزيكي، پردازش اطالعات . است

اي از  يك شبكه حسگر به مجموعه. كسب شده و ارتباط از طريق شبكه با ايستگاه مديريت كننده هستند

ها را يك شاخه  مسائلي كه اين شبكه. اند ازي شدهس شود كه در يك محدوده خاص پياده نودهاي حسگر گفته مي

  :باشد كند از قرار زير مي مي سيم بي Ad Hocهاي  خاص از شبكه

                                                 
1 - Wireless Sensor Networks 

 سيم يمش بيهاساختار شبكه-2شكل
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 هاي حسگر اجباري نيست و بسته به كاربرد ممكن است  اين خصيصه در شبكه: متحرك بودن نودها

ن تحرك نودها يك امر ها در نظر گرفت در حالت كلي در طراحي اين نوع شبكه. متحرك يا ثابت باشند

 .باشد ضروري نمي

 تعداد نودها در يك شبكه حسگر درحالت عادي ممكن است بسيار بيشتر از تعداد نودها : اندازه شبكه

 .باشد سيم بي Ad Hocهاي  در شبكه

 براي مثال در . ها تفاوت دارد بسته به كاربرد، تراكم نودها در اين نوع شبكه: سازي پياده تراكم

  طلبد در نتيجه افزونگي نودها در اولويت قرار خواهد پذيري بااليي مي ه دسترسنظامي ك كاربردهاي

 .داشت

 هاي  هاي حسگر بسيار محدودتر از شبكه انرژي در شبكه: هاي انرژي محدوديتAd Hoc سيم بي 

 تر وگاهي بدون نظارت انساني است كه نودهاي حسگر در باشد؛ دليل اين امر بيشتر شرايط سخت مي

 .در برخي موارد خاص شارژ دوباره منبع انرژي غيرممكن است. باشند آن بايد حضور داشته

 ها و اطالعات  كند كه بيت پهناي باند و محدوديت انرژي طلب مي: هاي داده و اطالعات ادغام بسته

كه چندين كند  ادغام داده به اين مطلب اشاره مي. كنند با هم ادغام شوند كه از نودهاي مياني عبور مي

ادغام اطالعات به . كند بسته قبل از ارسال با هم ادغام شوند كه به حذف سرآيندهاي اضافي كمك مي

 .ي حس شده در نود مياني و انتقال نتيجه به نود ناظر اشاره دارد پردازش داده

 فرق  به تناسب دامنه كاربرد فعاليت نودهاي سنسور ترافيك ارتباط آنها نيز: شدگي ترافيك  توزيع

براي مثال ارسال اطالعات كلي محيطي توسط حسگر يا اطالعات يك حسگر كه براي تشخيص . كند مي

كند،  كند ترافيك كمي مصرف مي تجاوز به مرز در حوزه نظامي تعبيه شده به نود ناظر ارسال مي

 Ad Hocهاي  در مقابل در شبكه. همچنين اين نوع اطالعات ممكن است محدوديت زماني داشته باشند

 .رو باشيم ممكن است با رد و بدل اطالعات چندرسانه اي و در نتيجه مصرف پهناي باند باال روبه سيم بي
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 سيم معماري معمول يك شبكه حسگر بي – 3شكل 

  اي بين وسيله Ad Hocهاي شبكه 2-6- 1

در ساليان  ، امااست بودهمورد توجه محققين  1980هاي  هسيم در وسايل نقليه از ده استفاده از ارتباطات بي

اند كه از  عوامل زيادي در اين گستردگي موثر بوده. ايم اخير ما شاهد گسترش وسيع تحقيقات در اين حوزه بوده

، استقبال كارخانجات خوردروسازي از IEEE 802.11توان به پذيرش عمومي تكنولوژي هاي  جمله آنها مي

ها بر تخصيص  شان و عزم دولت ت بودن و راحتي وسائل نقليهتأثيرات تكنولوژي روي امنيت، دوستدار طبيع

هاي سلولي امكان  با وجود اين كه شبكه. سيم حمل و نقلي اشاره كرد سيم براي ارتباطات بي طيف كانال بي

كنند اما براي ارتباط بين دو وسيله يا وسيله با زيرساخت مناسب  ارتباط با راننده را در مواردي فراهم مي

هاي  كه امكان ارتباط مستقيم بين وسيله) VANET( 1بين وسيله اي Ad Hocهاي  به هر حال شبكه. ندباش نمي

دهند، قادر به ارسال و دريافت اخطار فاجعه يا اطالعات آني در رابطه  اي را مي واحدهاي كنار جادهنقليه و نيز با 

 VANETهاي  سازي شبكه ي كه در پيادههاي از جمله هدف. باشند با ترافيك يك منطقه با كمترين تأخير مي

ل و نقل بر مشوند افزايش امنيت جاده، بهبود كارايي حمل و نقل، و نيز كم كردن تأثيرات مخرب ح دنبال مي

  .باشد طبيعت مي

هايي  رابطه بود در حال حاظر بحثدر  MANETهاي  ها با شبكه ها با شباهت آن در ابتدا نامگزاري اين نوع شبكه

از روي  MANETاين حوزه در جريان است تا اين اصطالح بازنگري شود و اين تأكيد شباهت به  مانپيشگابين 

  . ]5[آن برداشته شود
                                                 

1 -Vehicular ad hoc network 
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  VANET يها ساختار شبكه  -4شكل
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  فصل دوم

  

  

  

  

 Adهاي  هاي مسيريابي در شبكه پروتكل

Hoc سيم بي  
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  MANETهاي  هاي مسيريابي براي شبكه پروتكل -2

  معرفي 2-1

به يكديكر متصل  سيم بياي از نودهاي متحرك است كه از طريق اتصاالت  متحرك مجموعه Ad Hocيك شبكه 

اي ممكن است دستخوش تغييراتي  در چنين شبكه) اتصال فيزيكي شبكه ارتباطي(توپولوژي شبكه . هستند

هاي با زير ساخت سيمي كه راهي براي دنبال شدن توسط  هاي مسيريابي در شبكه پروتكل. تصادفي باشد

متحرك قابل  Ad Hocهاي  قيم در شبكهكنند به طور مست هاي داده از يك نود منبع به مقصد پيدا مي بسته

توان به توپولوژي بسيار پويا،  نبود زيرساختي پايدار براي  سازي نيستند كه از جمله داليل آن مي نگاشت و پياده

با محدوديت پهناي باند، و  سيم بيهاي  ، لينك)2هاي دسترسي نقطه ،1هاي پايه مثال ايستگاه(مديريت مركزي

ها در  هاي مسيريابي براي اين نوع شبكه پروتكلاي از  طيف گسترده. هر نود، اشاره كرد هاي انرژي در محدوديت

يابي را مطرح ردر اين بخش ابتدا موارد مورد اهميت در طراحي يك الگوريتم مسي. اند ساليان اخير ارائه شده

در نهايت نحوه كار . يمپرداز مي سيم بي Ad Hocهاي  ها براي شبكه هاي آن بندي كرده و در ادامه به تفاوت طبقه

  .شد دنه مثال و نحوه كار بررسي خواهئموجود با ارا پروتكلچندين 

  MANETهاي  نكات طراحي يك الگوريتم مسيريابي براي شبكه 2-2

وجود دارد تحرك نودها،  MANETهاي  مسيريابي طراحي شده براي شبكه پروتكلهاي اصلي كه يك  چالش

تر هر  بررسي جزئي .مي باشد آشكارو  پنهان پايانهعد خطاي كانال، و دو مشكل محدوديت منابع، وضعيت مست

  .است كدام از اين موارد در ادامه آمده

                                                 
1- Base Station 
2- Access Point 
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  جايي نودها جابه 2-2-1

. جايي نودها مي باشد بسيار پويا و متغير است كه دليل آن هم جابه MANETتوپولوژي شبكه در يك مجموعه 

تواند به دليل  اين خرابي مي. باشد هاي متعدد مسيرهاي جلسه جاري مي شدن هايي خراب جايي نتيجه چنين جابه

گونه شرايط به دليل ثبات  اين. تهايي يا مقصدنجايي نود ا جايي نودهاي مياني مسير باشد يا به دليل جابه جابه

هاي  وتكلپربا وجود اين كه . دهد چرا كه تمامي نودها ثابت هستند هاي سيمي رخ نمي ها در شبكه لينك

، همگرايي كنند هاي سيمي مسيرهاي جايگزين را در حين شكسته شدن مسير فعلي پيدا مي مسيريابي در شبكه

ي يجا كه جابه MANETهاي  هاي سيمي براي شبكه هاي مسيريابي شبكه پروتكلدر نتيجه . آنها بسيار كند است

هاي پيشنهادي براي اين نوع  پروتكل. باشد ردن نميك نودها باال و توپولوژي دائما در حال تغيير است قابل پياده

  .داراي كارايي قابل قبول باشند و مند بهرهجايي نودها  ها بايد از مديريت خوب جابه شبكه

  پهناي باند  محدوديت 2-2-2

پهناي باند امروزه هاي سيمي  در شبكه 1WDMبري از تكنولوژي  به لطف وجود زيرساخت سيم نوري و بهره

پهناي باند راديويي محدود است در نتيجه ميزان نرخ  سيم بيهاي  اما در شبكه. باشد بسيار مناسبي در اختيار مي

هاي  پروتكلشود كه  پس اين نياز ايجاد مي. هاي سيمي كمتر است باشد از شبكه اي كه قادر به ارائه مي داده

بودن  محدود. انند از پهناي باند به صورت بهينه استفاده كنندتو جا كه مي كردن سربار تا آن كم با مسيريابي

هاي مسيريابي در حفظ اطالعات مربوط به  پروتكلهايي براي  همچنين محدوديت در دسترس پهناي باند

به دليل تغييرات متوالي در تغييرات توپولوژي، حفظ يكپارچه اين اطالعات در تمامي . كند توپولوژي ايجاد مي

جا كه  از آن. باشد باشد كه نتيجه آن هدر رفت بيشتر پهناي باند مي زمند سربار كنترلي قابل توجهي مينودها نيا

در نتيجه  د،هستنهاي سيمي نيازمند اطالعات كامل مربوط به توپولوژي  هاي مسيريابي كارا در شبكه پروتكل

  .باشند ميانتخاب مناسبي ن MANETهاي  براي مسيريابي در محيط

                                                 
1 - Wavelength Division Multiplexing 
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  كانال راديويي مشترك و مستعد خطا  2-2-3

 سيم بييك لينك . كند ايجاد مي MANETهاي  پخشي كانال راديويي مشكلي متمايز در شبكه خاصيت همه

اين نيازمند . باشد كه در ظرفيت لينك و احتمال خطاي لينك مؤثر ميصوصيات متغير بر حسب زماني دارد خ

باشد تا بتواند مسير  تعامل داشته MACبا اليه  سيم بي Ad Hocمسيريابي در  شبكه  پروتكلآن است كه 

هاي  همچنين  ارسال اطالعات در شبكه .باشد را پيدا كند تري مي هاي باكيفيت جايگزين كه داراي لينك

MANET  و   2پنهان پايانهاي از آن مشكل  شود كه نمونه هاي داده و كنترلي مي در بسته 1تصادم باعث ايجاد

ي با ازدحام يها مسيرها هاي مسيريابي در اين نوع شبكه پروتكلاست كه  مدر نتيجه الز. باشد مي 3پايانه آشكار

  .كمتر پيدا كنند

 پنهان و آشكار پايانه مشكل  2-2-4

هاي ارسالي در نود گيرنده به دليل همزماني ارسال داده توسط  مشكل نود پنهان از اين قرار است كه بسته

دچار تصادم  ،ديد مستقيم فرستنده نيستند، اما در محدوده ديد گيرنده هستند نودهايي كه در محدوده و

، در حالي كنند دهد كه هر دو نود به صورت همزمان اقدام به ارسال داده مي اين تصادم زماني رخ مي. شوند مي

به  Vو  Sجا اگر نودهاي  را در نظر بگيريد؛ در اين 5براي مثال شكل . خبرند كه از ارسال داده توسط ديگري بي

دليل اين امر آن است كه نودهاي . شوند دچار تصادم مي Dها در  اي بفرستند، اين بسته داده Dطور همزمان به 

V  وS  ًاز ديد يكديگر پنهان هستند چرا كه كه اين دو نود در محدوده انتشار مستقيم يكديگر نيستند و نتيجتا

  4MACA ]6[ ،5MACAW ]7[،6DBTMAتوان به  هاي اين مشكل مي از راه حل. خبرند ر يكديگر بياز حظو

 كننده ابتدا به صورت آشكار نودهاي مستعد ايجادكننده  نيازمند اين است كه نود ارسال MACA. اشاره كرد ]8[

                                                 
1 - Collision 
2- Hidden terminal problem 
3- Exposed terminal problem 
4- Medium Access Collision Avoidance 
5- Medium Access Collision Avoidance For Wireless  
6- dual busy tone Multiple Access 
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  مثالي از مشكل پايانه پنهان – 5شكل 

 پروتكلي  تكاني دوطرفه كه به وسيله اين فرآيند از طريق دست. مشكل نود پنهان را از آمدن داده مطلع سازد

RTS-CTS توجه داشته باشيد كه اين فرآيند ممكن است قادر به حل كامل . شود است انجام مي معين شده

تا كنون براي حل توأمان اين دو مشكل راه حل جامع و . دهد مشكل نباشد اما احتمال تصادم را كاهش مي

اند؛ را  ي از اين دو مسأله يا هر دو كردههايي وجود دارند كه تالش به رفع يك مانعي ارائه نشده است ولي راه حل

براي حل مشكل . اند اند غالبا منجر به تشديد ديگري شده هايي كه به رفع يكي از اين دو مشكل پرداخته حل

بهينه  1نظير به نظيراست اما اين پروتوكل براي ارتباطات  مطرح شده ]RTS-CTS ]6پروتوكل پايانه پنهان 

ها مطرح است كارايي آن  كه بحث نودهاي بيسيم و جابجايي آن MANETهايي همچون  است و در شبكه شده

 RTS-CTSآيد كه پروتوكل  همچنين حاالت استثنايي پيش مي. نمايد بسيار پايين آمده و ناكارآمد جلوه مي

 .است نمايش داده شده 6اين مسئله در شكل . قادر به حل آن نيست

 

قاطي شده و به درستي  Vباشد، اين دو پيام در  Vاست در حين ارسال داده به  CTSمشغول فرستادن  Dدر زماني كه  Bاگر  - 6 شكل
 ]9[ شد خواهد Dرا رمزگشايي كند و منجر به تصادم پيام در  CTSتواند  نمي

                                                 
1- Peer-To-Peer 
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باشد، در  حل براي عدم تصادم در يك كانال مي اند بيشتر بر مبناي ارائه راه هايي كه تا كنون معرفي شده راه حل

دهد كه از مزاياي چند كانال براي ارتباط بين نودها  اين امكان را به ما مي IEEE 802.11صورتي كه استاندارد 

تلف از طريق اطات مخارتبگيري از چندين كانال اين است كه  يكي از مزاياي بهره. ]10[ در شبكه استفاده كنيم

تواند به طور همزمان و بدون تداخل و تصادم انجام بگيرد، در نتيجه گذردهي بيشتري قابل  چندين كانال مي

  .]11, 8, 7[ باشد  حصول مي

ارائه  ]Park, Seungjiin et.al ]9در مقاله  1EROBهاي جديدتر در تحت عنوان  حل همچنين يكي از راه

هاي انتشار براي نودها با توجه به ميزان انرژي آنها و تعريف كردن  در اين روش با تعريف كردن شعاع. است شده

براي انتشار داده پس از برقراري ) حداكثر نصف(دو شعاع حداكثر براي ارسال پيغام شروع انتشار و شعاع حداقل 

هاي قبلي  هاي روش با بيان ضعف را نرژي توجه شده و هم مسأله پايانه پنهانارتباط هم به مسأله مصرف بهينه ا

   .است ها ارائه شده حل براي اين ضعف بهبود و راه

در و دن انتقال اطالعات در نود همسايه  وبه عدم توانايي يك نود كه به دليل در جريان بمشكل ترمينال آشكار 

براي مثال اگر . ارتباط جديد توسط اين نود با يك نود ديگر اشاره مي كند كنتيجه مسدود شدن امكان شروع ي

ارتباطي  Sنمي تواند به نود  Dدر جريان باشد، نود  Sبه  Vا  اگر يك ارتباط از نجاي  ،را در نظر بگيريم 5 شكل

در نتيجه نبايد با  در حال انتقال اطالعات است و ،Sكند كه همسايه اش  كند، چرا كه اين برداشت را مي اربرقر

براي . شود كه استفاده بهينه پهناي راديويي ممكن نخواهد بود ين اين مآه نتيج. كند دارتباط فعلي تداخلي ايجا

 Dارسال و دريافت نود راديويي  به انجام باشد نياز است كه فركانساين كه چنين ارتباطي به طور هماهنگ قادر 

 . با هم متفاوت باشد

                                                 
1 - Efficient Reliable One-hop Broadcast 
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  منابع محدوديت 2-2-5

كنند عمر باتري و  مشخص مي MANETهاي اصلي را در شبكه هاي  دو منبع اصلي و ضروري كه محدوديت

شوند در بيشتر حاالت نيازمند  استفاده مي MANETهاي  هايي كه در شبكه دستگاه. قدرت پردازشي مي باشند

ن محدوديت هاي منبع پردازشي رنج جابه جايي هستند و در نتيجه از محدوديت هاي اندازه و وزن و به دنبال آ

افزايش دادن قدرت باتري و همچنين قدرت پردازشي منجر به سنگين و غيرقابل حمل شدن وسايل . برند مي

  .ها را بايد به خوبي مديريت كند هاي مسيريابي اين محدوديت پروتكلدر نتيجه . ميگردد

  MANETاي مسيريابي ايده آل براي شبكه ه پروتكلخصوصيات يك   2-2-6

يابي هاي مسير پروتكلقبلي بيان شد،  هاي وجود دارد و در بخش MANETهاي  بنا به خصوصياتي كه در شبكه

 مندنياز MANETهاي  بكهشدر نتيجه . ها قادر به استفاده نيستند اين نوع شبكه برايهاي سيمي  در شبكه

ها مطرح مي  چالشهايي كه در اين نوع شبكهخگويي باشند كه قادر به پاس مختص خود ميهاي مسيريابي  پروتكل

  :بايد داراي اين خصوصيات باشد MANETهاي  مسيريابي در شبكه پروتكليك . شوند باشد

باشد  بسياري مي بايد كامال توزيع شده باشد؛ چرا كه مسيريابي به صورت مركزي نيازمند سربار كنترلي - 1

ي اشكال بيشتري نسبت به نمونه پذير تحملشده  مسيريابي توزيع. پذير نيست و در نتيجه مقياس

 .زي آن داردمرك

بايد قادر به تطبيق دادن خود با تغييرات مكرر توپولوژي باشد كه به واسطه متحرك بودن نودها ايجاد  - 2

 .شود مي

كه بايد دسترسي بهر نود در ش. محاسبه و مديريت مسير بايد از كمترين تعداد نودها استفاده كند - 3

 .كند داشته باشد، كه ايجاد حداقل ارتباطات را مطلوب مي سريع به مسيرها

توزيع حالت وسيعي دارد كه ها به صورت سراسري نيازمند  بايد محلي شده باشد، چرا كه مديريت حالت - 4

 .رلي باال استنته آن سربار كجنتي
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 .بست و منقضي باشد بايد عاري از هر گونه مسير بن - 5

توان اين كار را با محدود كردن تعداد  تعداد تصادم بسته ها بايد در يك حداقلي نگه داشته شود كه مي - 6

ها را كمتر  ارسال اطالعات بايد قابل اتكا باشد تا بتوان گم شدن پيام. هاي هر نود محقق كرد پخشي همه

 .كرد و از مسيرهاي منقضي اجتناب كرد

بايد به مسيرهاي بهينه همگرا شود و بايد اين كار را سريع انجام پس از پايدار شدن توپولوژي شبكه  - 7

 .دهد

بايد به صورت بهينه از منابع محدود همچون پهناي باند، قدرت پردازشي، حافظه و ميزان باتري بهره  - 8

 .ببرد

 هكه فقط اطالعات مربوط به توپولوژي پايدار محلي را در خود ذخيركند  شهر نود در شبكه بايد تال - 9

هيچ ارتباط  ات در جاهايي از شبكه كه نود اصالًو نيز تغيير سراسريتغييرات متعدد در تووپولوژي . كند

هاي  ندارد نبايد در هيچ حالتي بر نود تأثيرگزار باشد؛ اين يعني تغييرات در بيشتر مكان با آن ترافيكي

 .د بيانجامدشو داري مي روزرساني اطالعات توپولوژي كه در نود نگه به بهشبكه نبايد 

هاي كاربردي آن را  كه برنامه) QOS(بايد قادر باشد سطح مشخصي از كيفيت سرويس پروتكل -10

 .كنند فراهم سازد و نيز بايد قادر به پشتيباني از ترافيك حساس به زمان باشد طلب مي

  هاي مسيريابي پروتكلبندي  دسته 2-3

اساس معيارهاي مختلف در چندين طبقه  توانند بر مي MANETهاي  هاي مسيريابي در شبكه پروتكل

هاي مسيريابي كمك شاياني  پروتكلبندي به فهم، آناليز و مقايسه و آزمايش  اين دسته .بندي شوند دسته

ي  ها و رابطه پروتكلتوان به كمك براي يافتن خصوصيات مختلف  همچنين از ديگر آثار اين دسته مي. كند مي

تواند اثرات خيلي مفيدتري از تهيه ليست  ها مي بندي اين گونه دسته. زه دانستوآنها با هم براي محققين اين ح

نها، و بنيان اين آصيات ها، خصو برخي از دسته بندي. باشد ها داشته ها و نام بردن آن پروتكلبلند و بااليي از 
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ها ممكن  پروتكلرخي ب باشد و اين دسته بندي يگانه نمي. است ث قرار گرفتهادامه مورد بحدسته بندي ها در 

انحرافي كه از . ها ممكن است نام برده نشده باشند پروتكله جاي گيرند و حتي برخي از است در چند دست

اين  شدند ميمعيارهاي مسيريابي قديمي و نيز مكانيزم هاي مسيريابي كه در شبكه هاي سيمي به كار گرفته 

به  MANETمسيريابي در شبكه هاي  يها پروتكل. ددسته بندي را نيازمند توضيح و بررسي بيشتري مي كن

  ؛]13, 12, 1[زير طبقه بندي مي شوند ديد 5 بر پايهطور كلي 

 فلسفه طراحي 

 استفاده از اطالعات موقتي براي مسيريابي 

 ساختار شبكه 

 ر بردن منابع خاصبه كا 

  بيولوژي طبيعيالهام از بر پايه 

 

  فلسفه طراحيبر پايه  2-3-1

وش بر پايه چگونگي اين ر. ]12[هاي مسيريابي است پروتكلترين روش براي بازشناسي  فلسفه طراحي محبوب

هاي مسيريابي  پروتكلبر اساس اين فلسفه . باشد توسط نودها مي عات مسيريابي و نحوه استفاده آنيافتن اطال

  :شوند دسته زير تقسيم مي 3به 

هاي مبتني بر جدول هر نود از  پروتكل در :1فعال پيشهاي مسيريابي مبتني بر جدول يا  پروتكل - 1

هي ول مسيريابي با تبادل متمادي اطالعات مسيريابي با ساير نودها آگاتوپولوژي شبكه در فرم جدا

هرگاه يك نود نياز به يك مسير به . شود پخشي مي در تمام شبكه همه اطالعات مسيريابي عموماً. دارد

هاي پيدا  ممكن است هر يك از انواع الگوريتم( مقصدي را دارد، الگوريتم مناسب پيدا كردن مسير
                                                 

1- Table-Driven  or  Proactive 
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در . كند جود است پياده ميوبر روي اطالعات شبكه كه در خود آن مرا  )ترين مسير باشد كردن كوتاه

 .اند ررسي شدهبها بيشتر  الگوريتمادامه اين نوشتار، اين دسته 

هايي كه در اين دسته قرار  پروتكل :1فعال پسيا  مبتني بر درخواست هاي مسيريابي پروتكل - 2

ك كه ي ها زماني پروتكلها در اين  نود. كنند داري نمي گيرند اطالعات توپولوژي شبكه را در خود نگه مي

در نتيجه اين . كنند مورد نياز را پيدا مي مسير طمسير الزم شود با استفاده از فرآيند ايجاد ارتبا

به  طهاي مربو پروتكلبرخي . كنند ي خود را ردوبدل نمياي اطالعات مسيرياب ها به صورت دوره پروتكل

 .اند بررسي شده در ادامهن دسته نيز در يا

هاي متعلق به اين دسته خصوصيات خوب دو دسته قبلي  پروتكل :2هاي مسيريابي تركيبي پروتكل - 3

نود مورد نظر نودهايي با فاصله مشخص از  .دهند را با يكديگر تركيب كرده و كار مسيريابي را انجام مي

مسيريابي يك نود در نظر گرفته  )حوزه( محدودهدوده خاصي از جغرافيا به عنوان نودهاي در حيا در م

براي نودهايي كه . براي مسيريابي در اين محدوده از روش مبتني بر جدول استفاده مي شود. مي شوند

 هاي بعد در بخش. شود ميده در خارج از اين محدوده قرار دارند از روش مبتني بر درخواست استفا

 .هاي مربوط به اين دسته بررسي خواهند شد پروتكل

  بر اساس اطالعات موقتي براي مسيريابي  2-3-2

از آنجا . شود بنا شده است اين دسته بندي مبتني بر استفاده از اطالعات موقتي كه براي مسيريابي استفاده مي

ديده  هاي سيمي نها بسيار بيشتر از شبكهتن مسيرها در آبسيار پويا هستند و گسس MANETهاي  كه شبكه

مرتبط  سيم بيهاي  شود، استفاده از اين اطالعات موقتي كه به طول عمر مسير انتخاب شده و يا لينك مي

بندي  توان در دو دسته زير طبقه را مي گيرند هايي كه در اين دسته قرار مي پروتكل. كند شود جلوه خاصي مي مي

  :كرد

                                                 
1- Source-Driven  or  Reactive 
2- Hybrid 
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هاي مسيريابي  از  پروتكلاين   :نندك هايي كه از اطالعات موقتي گذشته استفاده مي پروتكل - 1

ها و يا حاالت آنها در زمان مسيريابي براي اتخاذ تصميمات مربوط به فرآيند  اطالعات گذشته لينك

كه در ( سيم بيهاي  سترسي لينكدعيار مسيريابي مبتني بر مبراي مثال . كنند مسيريابي استفاده مي

همراه با الگوريتم جستجوي كوتاهترين مسير، ممكن است منجر به ، )باشد اين مورد حالت فعلي مي

تغييرات توپولوژيكي ممكن است . باشد يافتن مسيري شود كه در زمان جستجوي مسير كارا و پايدار مي

 .شود ميدر همان لحظه مسير را بشكند كه باعث بروز فرآيند پرهزينه ايجاد مجدد مسير 

هاي متعلق به اين دسته از  پروتكل: كنند هايي كه از اطالعات موقتي آينده استفاده مي پروتكل - 2

ي استفاده گيري هاي تقريبي مسيرياب براي تصميم سيم بيهاي  اطالعات وضعيت آتي مورد انتظار لينك

ي اطالعاتي از طول ، اطالعات وضع آينده ممكن است حاوسيم بيهاي  ر لينكجدا از طول عم. كنند مي

لينك در ، تخمين موقعيت، و نيز تخمين دسترسي )باشد كه وابسته به توان باتري مي( عمر خود نود

 .باشدآينده 

  ساختار شبكه بر اساس 2-3-3

مراتبي است كه باعث  شود به صورت سلسله كه در اينترنت استفاده مي يا ساختار شبكه توپولوژي مسيريابي

عنصر  2سيم  بي Ad Hocهاي  اما در شبكه. شود هاي هسته مي كاهش اطالعات وضعيت حاالت در مسيرياب

. پذيري شبكه د نظر قرار داد؛ اول تحرك نود و دوم مقياسمگذارند را بايد  يمر ياصلي كه در مسيريابي تأث

و  1هموارباشند، مي توانند از هر دو مكانيزم  ، بنا بر تعداد كمتر نودهايي كه دارا ميسيم بي Ad Hocهاي  شبكه

  .براي مسيريابي استفاده كنند 2مراتبي سلسله

                                                 
1 - Flat 
2 - Hierarchical 
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از گيرند  عه اين مورد قرار ميوهايي كه زير مجم پروتكل :هاي توپوپولوژي مسيريابي هموار پروتكل - 1

 LANهاي  در شبكه IEEE 802.3برند كه مشابه آنچه در استاندارد  دهي هموار بهره مي شيوه آدرس

دهي يگانه  در اين روش فرض بر اين است كه يك مكانيزم آدرس. باشد مورد استفاده قرار مي گيرد مي

وجود  سيم بي Ad Hocبراي نودهاي يك شبكه ) يا حداقل يگانه در قسمت متصل شبكه(در كل شبكه 

 .همچنين هر نود در مسيريابي داراي نقشي برابر با سايرين است .دارد

هاي  هاست كه در شبكه سالاين نوع مسيريابي : مراتبي توپولوژي مسيريابي سلسله هاي پروتكل - 2

مراتبي منطقي  هايي كه متعلق به اين دسته مي باشند از ساختار سلسله پروتكل. است سيمي پياده شده

تواند به اطالعات  مراتب مي اين سلسله. برند دهي متناسب با آن بهره مي شبكه و روش آدرس موجود در

 .ها وابسته باشد مكان جغرافيايي يا مسافت پرش

  گيري از منابع خاص بر اساس بهره  2-3-4

هاي مسيريابي با هدف مينيمم كردن استفاده از يك  پروتكلاين دسته از  :مسيريابي مطلع از انرژي - 1

تصميماتي كه بر . انرژي باتري: كند فعاليت مي سيم بي Ad Hocهاي  منبع بسيار با ارزش در شبكه

 .شوند شوند يا به صورت سراسري يا به صورت محلي اتخاذ مي اساس تحقق اين منظور گرفته مي

كارايي باشند  هايي كه متعلق به اين دسته مي تكلپرو :مسيريابي با كمك اطالعات جغرافيايي - 2

طريقه اين كار هم استفاده بهينه از . دهند مسيريابي را افزايش مي دهند و سربار كنترلي را كاهش مي

 .اطالعات جغرافيايي در دسترس است

  بر پايه بيولوژي طبيعي 2-3-5

هايي كه  با وجود چالش. گيزي شگرف استان طبيعت پيرامون ما محيطي بسيار پويا، عظيم و به طور اعجاب

 كارگيري به دائم در حال رشد، نمو، هدايت و اموجودات طبيعي به طور روزمره با آن در ارتباط هستند آنه

معموال اين تعامل با دانشي محلي از محيط پيراموني و بدون هرگونه . هاي خودترميمي هستند مكانيزم
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رفتاري مشابه با اين دنياي در حال بروز هاي كامپيوتري ما نيز اخيرا  بكهش. گيرد كننده خارجي صورت مي كنترل

هاي  تالش. پذيري با يكديگر هستند هستند؛ در حال بزرگ شدن از نظر اندازه ولي نيازمند تعامل و وفقطبيعي 

ل توان از مادر طبيعت آموخت را در تأم هايي كه مي زيادي در حال گسترش در اين حوزه هستند و درس

  .]14, 13[كنند  مي

هاي  پروتكلشد كه  گفته ؛هاي كامپيوتري وجود دارد مسأله مسيريابي است از جمله مسائل مهمي كه در شبكه

محققان را به استفاده از  ،سيم بودن بي Ad Hocهاي  مسيريابي مبتني بر درخواست به علت مختص شبكه

هاي ابداعانه  كرد؛ يكي از اين دسته هاي مسيريابي تشويق مي پروتكلتر در ابداغ  هاي نوين و خالقانه روش

ها را در  توان مجموعه آن هاي مبني بر بيولوژي طبيعي است كه مي همانطور كه بيان شد ارائه الگوريتم

  .بندي پيشنهادي است هاي زير گنجاند، البته اين يك دسته دسته

سيم و مسيريابي آنها  بي Ad Hocهاي  در حوزه شبكه :تئوري بازهاي تكامليمسيريابي مبتني بر  - 1

دو حوزه  بههاي پيشنهادي  بيشتر اين مطالعات و روش. است مقادير قابل توجهي مطالعه صورت گرفته

هايي براي تشويق نودها به همكاري  هايي كه به ارائه روش اول راه حل: پردازند مي MANETدر 

ها در پي رسيدن به فريموركي آگاه از  هايي كه با استفاده از مباني تئوري بازه پردازند و دوم روش مي

 . باشند سرويس مي كيفيت

پويايي  MANETهاي  هاي شبكه از مهمترين ويژگي :هاي ژنتيك الگوريتممسيريابي با كمك  - 2

سازي  ها يك مسأله بهينه ترين مسير در اين شبكه در نتيجه مسأله پيدا كردن كوتاه. توپولوژي آنهاست 

 .ارائه شده است ]15[در  هايي كه براي اين مسأله حل يكي از راه. پوياست

اي هستند  دهاالع اجتماعات حشرات با كمك هم قادر به انجام اعمال خارق :مسيريابي تعاملي حشرات - 3

صورت در حقيقت هر حشره به . آوري غذا اشاره كرد توان به ساختن النه و جمع آنها مي كه از جمله 

هاي ساده را بر مبناي ورودي كه دريافت  روال –كند  وتري عمل ميمنفرد مانند يك دستگاه كامپي
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ني خود ومحيط پيرام تهر حشره بر مبناي اطالعا. كنند كنند اجرا كرده و يك خروجي توليد مي مي

ماحصل دو واقعه است؛ اول هر موجود به صورت بدوي سراسري  همكاريكند با اين وجود  عمل مي

هاي يكسان خروجي مشابه سايرين را توليد  اي كه با ورودي است به گونه ريزي ژنتيكي شده برنامه

دهند،  موني خود را تغيير ميها حشرات به طور ضمني محيط پيرا دوم با انجام دادن اين روال. كند مي

اين رويداد ارتباط غيرمستقيم . شود كه موجب پديدآوردن تحريكات جديد براي خود و ساير حشرات مي

 ]16, 13[ .نام دارد 1.... شود كه از طريق ايجاد تغيير در محيط پيراموني ايجاد مي

ترين  ها به همگرايي سريع روي كوتاه ها بر مبناي قابليت مورچه دسته اين الگوريتم اولين و بزرگترين

انجام  از خود 2شحاتجاي گذاشتن انواع تر ها اين كار را با به مورچه. باشد مسير از سمت النه به غذا مي

هاي  ها در شبكه توان گفت كه تأثيرگزارترين الگوريتم مسيريابي مبتني بر مورچه مي. دهند مي

MANET  الگوريتمAntHocNet اين الگوريتم شباهت زيبادي به الگوريتم . استAODV با اين  دارد

يكي ديگر از . كند استفاده مي 4رو هاي عقب و مورچه 3هاي پيشرو تفاوت كه از مكانيزم مورچه

ها را  مسيريابي مبتني بر مورچه پروتكلاين . باشد مي ]HOPNET ]17هاي مبتني بر اين دسته  پروتكل

سازي عملي اقدام  ها در اين حوزه هنوز براي پياده پروتكلبا وجود ارائه  .كند ادغام مي ZRP پروتكلبا 

ائه شده در اين حوزه شباهت زيادي با حل هاي ار همچنين برخي راه. است درخوري صورت نگرفته

طور كه قبال اشاره شد حاكي از الهام بيش از پيش و  هاي موجود دارند كه اين امر همان پروتكل

  .ناخودآگاه تكنولوژي از طبيعت است

هاي  به اين نكته پي بردند كه مدل 5و ديگران زن دمرآقاي آل 1987در سال  :مسيريابي اپيدميك - 4

 يتاًاتحقيقات آنها نه. توانند مورد استفاده قرار بگيرند اپيدميك براي پخش كردن اطالعات مطلوب مي

                                                 
1- Stigmergy 
2- Pheromones 
3- Forwarding Ants 
4- Backward Ants 
5- Alan Demers et al. 
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با . شده گرديد ها در يك شبكه توزيع روزرساني هاي اپيدميك براي ارسال به الگوريتمموجب توسعه مدل 

شد، كه  ها و مدل هاي رفتاري انساني بيشتر ديده كهشباهت بين اين شب MANETهاي  توسعه شبكه

. رخي موارد كنترل نودها در دست انسان بودبهم تحرك نودها مانند الگوهاي انساني و هم در 

 Adكنند همتايان  طور كه انسان ها فقط بيماري را در حوزه محدودي اطراف خودشان ارسال مي همان

Hoc براي كمك به پخش حال. حوزه فيزيكي كوچكي هستندها هم قادر به پخش اطالعات در  آن 

اطالعات را به مقصد  "مريض"شود كه يك نود  اطالعات مسيريابي الگوريتم اپيدميك مطرح مي

 .البته ابهاماتي در اين زمينه و نحوه تأثير شكل توپولوژي بر عملكرد الگوريتم وجود دارد .رساند مي

از  مثالً. فيزيولوژي علم مطالعه رفتار بدن است :يكيهاي فيزيولوژ مسيريابي مبتني بر شبكه - 5

توان به روشي اشاره كرد كه اطالعات در شبكه شبيه به مكانيزم  كارهايي كه اخيرا انجام گرفته مي

اين شباهت باعث عدم امكان بازگشت اطالعت از همان مسير عبور  افتند، عملكرد قلب به جريان مي

اين طراحي . سيم وجود ندارد هاي حسگر بي هاي شبكه اكثر طراحيشود؛ چنين محدوديتي در كرده مي

مزايايي هم دارد كه عبارتند از داشتن مسير پشتيبان بدون نياز به دوباره محاسبه كردن مسير، كاهش 

  .شود ميبراي برخي كاربردها براي نودها كه باعث بهبود كارايي  1درجه اتصال

هاي مسيريابي مختص هر دسته را  پروتكلو  پرداختهبندي هاي فوق  بعدي به بررسي جزئي دسته هاي در بخش

  .يمده با جزئيات مورد بررسي قرار مي

   2هاي مسيريابي مبتني بر جدول پروتكل  2-4

اطالعات آنها . باشند مي سيم بيهاي مسيريابي شبكه هاي  پروتكلاي براي  ها به گونه اي افزونه پروتكلگونه  اين

ها به صورت متناوب  اين جدول. كنند داري مي هايي در هر نود نگه توپولوژي كلي شبكه را در قالب جدول

، DSDVهاي  پروتكل. باشند شوند تا اطالعات دقيق وضعيت دقيق حالت شبكه را در لحظه داشته روزرساني مي به
                                                 

1-  Connectivity Degree 
2 - Table-driven 
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WRP ،STAR ،CGSR دسته هستند و مورد بررسي قرار  هايي هستند كه متعلق به اين از جمله نمونه

  .گرفت خواهند

  )DSDV ( 1مسافت ترتيبي مقصد -بردار مسيريابي پروتكل 2-4-1

پيشنهاد  MANETاست كه براي مسيريابي در شبكه هاي ايي ه پروتكليكي از اولين  ]DSDV ]18 پروتكل

باشد كه در آن هر نود يك جدول دارد كه  مي 2فورد -بلمن شده تر الگوريتم توزيع اين نمونه پيشرفته. شد

اين الگوريتم از . باشد اطالعات كوتاهترين مسير و اولين نود در اين مسير به هر نود ديگر در شبكه دارا مي

روزرساني جداول به همراه برچسب عددي افزايشي روي هر كدام براي جلوگيري از به وجود آمدن حلقه،  به

  .برد تر بهره مي يعشمارش تا بينهايت و نيز همگرايي سرمشكل 

باشد، مسيرها به تمام مقصدهاي ممكن در هر نود و در  از آنجا كه اين الگوريتم مسيريابي مبتني بر جدول مي

تا يك ديد جامع و به هاي زماني مشخص بين نودها ردوبدل شده  ل در بازهواين جدا. تمام لحظات دسترس است

ها در صورت تغيير محسوس در  همچنين اين جدول. باشد جود داشتهعيت توپولوژي شبكه در هر نود وروز از وض

 ريزشيو  3روزرساني افزايشي به: ها از دو دسته هستند روز رساني اين به. شوند توپولوژي محلي نيز به روز مي

 در ريزشي كاملگيرد، در حالي كه  را مي) NDPU( 5يك بسته داده واحد شبكه ،روزرساني افزايشي به در. 4كامل

گيرند كه نود  به روزرساني هاي افزايشي زماني مورد استفاده قرار مي. را بگيرد NDPUممكن است چندين 

دهد كه يا توپولوژي  زماني رخ مي ريزشي كامليك . مشاهده نكندتغيير چشمگيري را در توپولوژي محلي 

روز  به .باشد NPDUرساني افزايشي نيازمند بيش از يك بسته روز باشد يا به محلي تغيير چشمگيري داشته

با دريافت . شوند هميشه بزرگتر از قبلي است آغاز مي وها از طريق يك مقصد كه داراي شماره ترتيبي  رساني

                                                 
1 - Destination Sequenced Distance-Vector 
2 - Bellman-Ford 
3 - Incremental Update 
4 - Full Dump 
5-  Network Data Packet Unit 
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كند يا براي مدتي آن را به تعويق  اولين جدول يك نود يا جدولش را بر اساس اطالعات دريافتي به روز مي

هاي مختلفي از همان  كه از نسخه) كه ممكن است كمترين تعداد پرش باشد(زد تا بر اساس بهترين معيار اندا مي

روز رساني  بر مبناي عدد ترتيب به. ها فرستاده باشند  انتخاب خود را انجام دهد است همسايهجدول كه ممكن 

در اينجا نود شماره . آمده توجه كنيدبه مثالي كه در شكل . جدول، نود ممكن است جدول را بپذيرد يا رد كند

از آنجا كه تمامي نودها جدول توپولوژي سراسري را دارند،  مسير . باشد مقصد مي 15نود مبدأ است و شماره  1

دهنده اين است كه كوتاهترين مسير به مقصد از  نشان 1در اينجا جدول مسيريابي نود . از قبل در دسترس است

  .پرش است 4است و فاصله با آن به  اندازه  قابل دستيابي 5طريق نود 

اي كه شرح  به گونه پروتكلايجاد مجدد يك مسير كه توسط جريان داده فعلي در حال استفاده است توسط 

  كند و وزن لينك روزرساني جدول را ايجاد مي نود انتهايي اتصال قطع شده يك پيام به. باشد شد مي داده خواهد

 

  ]DSDV ]1 پروتكلبرقراري مسير در  – 6شكل 
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ن را بزرگتر از شماره ترتيب ذخيره شده براي آو شماره ترتيب  دهد قرار مي) ∞(شده را برابر بينهايت شكسته

دهد تا  يش ميها ، به سرعت آن را به همسايه∞هر نود با دريافت يك آپديت با وزن . دهد مقصد مقدار مي

جانبه  در نتيحه يك شكستن لينك باعث پخش همه. شده در تمام شبكه پخش شود اطالعات لينك شكسته

نودها هميشه يك عدد زوج را براي شماره ترتيب  .شود روزرساني جدول به تمام شبكه مي اطالعات به

شوند  د كه توسط مقصد ايجاد ميهاي فر دهد تا آن را از شماره ترتيب روزرساني شكستن لينك اختصاص مي به

طور كه در شكل  جا شود، همان از موقعيت فعلي خود جابه 11حالتي را تصور كنيد كه نود شماره . متمايز كند

، تمام مسيرهايي كه از طريق لينك دوقتي يك نود همسايه شكستن لينك را متوجه مي شو. است شده نشان داده

 1در مورد شكستن لينك 10براي مثال، وقتي نود . كند مي ثبت ∞فاصله  كردند را با مقدار قطع شده عبور مي

هايش   كند و جدول مسيريابي خود را به همسايه مقدار دهي مي ∞را با  11است، مسير به نود  اطالع پيدا كرده

روزشده را به  آن نودها هم با ديدن تغيير چشمگير در جداول مسيريابيشان اين جدول به .فرستد مي

نيز فاصله  1نود  .فرستند، از اين طريق اطالع قطعي لينك در كل شبكه پخش خواهد شد هايشان مي ايههمس

دريافت مي كند، نودهاي  11روزرساني جدول را از نود  به 14وقتي نود  .دهد مقدار مي ∞را با  11خود تا نود 

تمامي . شود م در شبكه پخش مياين اطالع ه. كند مطلع مي 11اش را از كوتاهترين مسير به نود  همسايه

را در جداول  11كنند فاصله جديد با نود  نودهايي با عدد شماره ترتيبي بزرگتر كه آپديت جديد را دريافت مي

  .دهند خودشان مقدار مي

  مزايا و معايب

است كه به طور ضمني به كم  پروتكلدر دسترس بودن مسير به تمامي نودها در تمامي لحظات از محاسن اين  

هاي  روزرساني افزايشي به همراه استفاده از برچسب مكانيزم به .كند شدن تأخير در ايجاد يك مسيسر اشاره مي

هاي سيمي را با كمي سازگار كردن در  هاي مسيريابي در شبكه شماره ترتب امكان بهره بردن از الگوريتم

                                                 
1 - link breakage 
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تواند با اصالحات  در نتيجه يك الگوريتم موجود در شبكه سيمي مي. م فراهم ميكنديس بي Ad Hocهاي  شبكه

روز از وضعيت شبكه در  بكه براي حفظ ديدي بهشها در  آپديت. شود خيلي كمتري در اين موارد به كار گرفته

شود باعث بروز سربار كنترلي  ها حاصل مي هايي كه از شكستن لينك به روزرساني. شود تمامي نودها پخش مي

حتي يك شبكه كوچك با تحرك نود زياد و يا . شود زياد نودها، در شبكه مي  مخصوصا در موارد حركت دي،زيا

در نتيجه اين  .تواند كامال فرصت نفس كشيدن را از پهناي باند بگيرد تحرك نود مي دونيك شبكه بزرگ ب

 Adهاي  تر و آن را اصال براي شبكهزيادكه با افزايش تعداد نودها،  برد از سربار شديد كنترلي رنج مي پروتكل

Hoc عيب ديگر . كند پذير نمي مقياس سيم بيDSDV ت خاصي در اين است كه براي به دست آوردن اطالعا

اين تأخير . ر بايد منتظر يك پيام آپديت جدول كه از همان نود مقصد صادر شده بماندمورد نود مقصد، نود ديگ

  .غيركارآمد در نودهاي مختلف شودممكن است منجر به اطالعات منقضي و 

 (CGSR)  1اي مبتني بر سرخوشه سويچ دروازهمسيريابي  پروتكل 2-4-2

كنند از يك  استفاده مي هاي هموار  جدول كه از توپولوژي هاي مبتني بر پروتكلبر خالف ساير  پروتكل ناي

كند،  بندي مي هايي دسته شهبه صورت خورا نودها  ]CGSR ]19. برد مراتبي بهره مي توپولوژي شبكه سلسله

اين سرخوشه به . شود گذاشته مي 2ها به عهده يك نود خاص تحت نام سرخوشه مديريت هر كدام از اين خوشه

بر پايه . باشد مي ]LCC(]19( 3شود و الگوريتم انتخاب آن الگوريتم كمترين تغيير خوشه صورت پويا انتخاب مي

ور محدوده يك سرخوشه ديگر حضد كه در شو اين الگوريتم يك نود تنها زماني از سرخوشه بودن ساقط مي

بندي اين  خوشه.شود يا بيشترين اتصال بين آنها قضاوت مي IDيابدكه در اين صورت يا با استفاده از كمترين 

هاي مختلف تقسيم شود و  امكان را فراهم مي كند كه پهناي باند كه يك منبع محدود است در ميان كالستر

 CDMAتوانند روي كدهاي پخش مختلفي در يك سيستم  تلف ميهاي مخ براي مثال سرخوشه. اختصاص يابد

گيري  رأي پروتكلتواند دسترسي به كانال ارتباطي را بر اساس يك  خوشه، سرخوشه مي كل يدر داخ. كار كنند
                                                 

1 - Cluster-Head Gateway Switch 
2 - Cluster Head 
3 - Least Cluster Change 
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سرخوشه به تمام نودهاي داخل يك خوشه مي تواند توسط يك پرش   .مديريت و رهبري كند 1بر مبناي نشانه

مديريت بهتر نودهاي داخل خوشه توسط  اعث دسترسي بهتر و نتيجتاًواند بت باشد كه ميدسترسي داشته 

 .شود از يك زمان بندي مبتني بر نشانه در داخل خوشه براي تقسيم پهناي باند استفاده مي. سرخوشه شود

CGSR ن دو خوشه ارتباطات بي كنند، كند كه تمامي ارتباطات از داخل سرخوشه ها عبور مي اين فرض را مي

به اين نودها . گيرد توسط نودهاي مشتركي در هر دو خوشه وجود دارد و عضو هر دو خوشه هستند صورت مي

يك دروازه اين قابليت را بايد داشته باشد كه به . گويند مي 2كه در بيش از يك خوشه عضويت دارند دروازه

نود عضو آن است و در حال عمل هستند مختلف كه  ي در اين چند خوشه ،چندين كد پخشي كه در آن واحد

را از طريق كد  نشانهاي به حالتي اطالق مي شود كه يك سرخوشه يك  عبارت تناقض دروازه. گوش فرا دهد

هايي كه در آن  دورازه. است دهد در حالي كه دروازه به كد پخش ديگري اختصاص داده شده پخش به دروازه مي

  .قض جلوگيري كننداتوانند از اين تن مي ينترفيس متفاوت باشندواحد قادر به ارتباط از طريق دو ا

) مختلفخوشه اختصاص كدهاي پخش به دو (بندي كد  بندي نشانه و زمان كارايي مسيريابي تحت تأثير زمان

يك  CGSRمسيريابي مورد استفاده در  پروتكل .است شوند قرار داشته ها مديريت مي ها و دروازه كه در سرخوشه

باشد براي هر  هر نود يك جدول مسيريابي كه شامل مسير به نود سرخوشه مقصد مي. باشد مي DSDVاز  افزونه

هاي  پرشبه عالوه جدول سرخوشه، هر نود يك جدول مسيريابي ديگر كه در خود . نود در شبكه در اختيار دارد

 پروتكلدر اينجا از . براي رسيدن به سرخوشه در هر كالستر مقصدشان مي دهد در اختيار داردبعدي نودها را 

هايي  نود بسته هوقتي ك پروتكلدر مورد اين  .است مراتبي استفاده شده يا سلسله 3ايمسيريابي مسيرياب خوشه

كند  سرخوشه مقصد را پيدا مي گيرد ابتدا براي ارسال به يك مقصد معين را دارد، نشانه را از سرخوشه خود مي

ها و جدول مسيريابي شبكه شناسايي مي  و بعد از آن پرش بعدي در آن كالستر را به ترتيب در جدول سرخوشه

  .بخشد ها بهبود مي كارايي را با ارسال بسته ها از طريق سرخوشه ها و دروازه CGSR. كند
                                                 

1 - Token based 
2 - Gateway 
3 - Cluster Routing protocol 
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هاي  برخوردار هستند، مي توانند با استفاده از مكانيزم ها از شانس تعامل و ارتباط بيشترياز آنجا كه سرخوشه

هاي زنده از كارايي با تأخير كمتري برخوردار  در جريان CGSRپوياي زمانبندي باعث اين شوند كه الگوريتم 

هاي منقضي  اول تغيير در سرخوشه، دوم تغيير در ورودي: باشد اكتور ضروري ميبازسازي مسير داراي دو ف. باشد

روزرساني جدول براي حل مشكل اخير و از الگوريتم  از مكانيزم به  CGSR.ضاي خوشه و جدول مسيريابي در اع

LCC كند براي برخورد با مشكل اول استفاده مي.  

  مزايا و معايب

CGSR باشد مراتبي با قابليت نسبي هماهنگي بين نودها با استفاده از انتخاب سرخوشه مي يك الگوريتم سلسله. 

گيري از الگوريتم زمانبندي  بهره ،ستفاده از اين الگوريتما. ز پهناي باند ممكن خواهد بوددر نتيجه استفاده بهتر ا

ترين عيب اين الگوريتم را مي توان افزايش در  اصلي. كند داراي اولويت و زمانبندي نشانه و دروازه را آسان مي

براي دوري جستن از تناقض . جايي زياد نام برد ود جابهطول مسير و نيز ناپايداري در سيستم در صورت وج

مصرف انرژي در سرخوشه نيز درخور توجه است و مايه . ها الزم است ها منابع اضافي همچون اينترفيس دروازه

اين ممكن است منجر به . رخوشه از يك نود معمولي بيشتر استسكردن باتري در  نگراني چرا كه نرخ خالي

  .ن شكسته شدن متوالي مسيرها خواهد بودخوشه شود كه نتيجه آيير متناوب سرتغ

  1هاي مسيريابي مبتني بر درخواست پروتكل  2-5

هاي مبتني بر درخواست فرآيند جستجوي مسير و  پروتكلهاي مسيريابي مبتني بر جدول،  پروتكلبر خالف 

اين بخش به . دهند نود انجام ميتبادل اطالعات مسيريابي را در زمان درخواست نياز يك مسير توسط يك 

  .پردازد هاي موجود در اين حوزه مي بررسي تعدادي از الگوريتم

                                                 
1 - On-demand 
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  )DSR( 1مسيريابي پوياي مبدأ پروتكل 2-5-1

مسيريابي مبتني بر درخواست است كه براي محدود كردن پهناي باند مصرف  پروتكلك ي ]DSR ]20الگوريتم 

است كه اين مهم را از طريق حذف  طراحي شده سيم بي Ad Hocهاي  هاي كنترلي در شبكه ستهشده توسط ب

تفاوت اصلي بين اين . دهد م ميااي جدول مسيريابي كه در روش مبتني بر جدول الزم بود انج آپديت دوره

 پروتكله اين وجود دارد اين است ك) ستامبتني بر درخو(به اين دسته  هاي مربوط پروتكلو ساير  پروتكل

ندارد، كه نودها براي اطالع دادن حضورشان به  3سالمهاي  سال دوره بستهراست و نيازي به ا 2بدون چراغ

ير پرتوكل هاي مسيريابي مبتني بر درخواست در او س پروتكلروش اصلي اين . كنند هايشان استفاده مي همسايه

نود مقصد با دريافت اين پيام . است )RREQ(4هاي درخواست مسير غرق كردن شبكه در پيام ،فاز ساختن مسير

به درخواست نود مبدأ بازخورد خود را نشان مي دهد، اين بسته مسيري  )RREP(5تفاده از بسته جواب پيامسبا ا

  .گنجاند دريافت شده طي شده را در خود مي RREQكه توسط بسته 

وقتي اين نود بسته هايي براي ارسال به اين مقصد . ر بگيريد كه به مقصد مسيري ندارديك نود مبدأ را در نظ

هر نود با دريافت اين بسته، . شود در شبكه پخش مي RREQكند، اين بسته  را آغاز مي RREQدارد، درخواست 

البته اين . شود م نميفرستد؛ البته اگر اين نود مقصد باشد ارسال مجدد انجا آن را به همسايه هاي خود نيز مي

يك  RREQهر پيام . پايان نيافته باشد) TTL( 6شود كه شمارنده طول عمر بسته ها در صورتي انجام مي ارسال

يك نود با دريافت بسته . است  شماره ترتيبي را با خود دارد كه توسط مبدأ و مسيري كه طي كرده ايجاد شده

RREQ شود كه يك  بسته فقط در صورتي ارسال مي ؛كند  ال چك مياين عدد ترتيبي روي آن را قبل از ارس

RREQ ها و همچنين ارسال چندين باره يك  راي جلوگيري از ايجاد حلقهباين شماره ترتيب . تكراري نباشد

                                                 
1 - Dynamic source routing 
2
- Beacon-less 

3- Hello Message 
4-Route Request 
5 -Route Reply 
6 -Time to live 
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را در  RREQدر نتيجه تمامي نودها به جز نود مقصد بسته . بسته تكراري توسط نود مياني به وجود آمده است

نود مقصد با دريافت اين بسته با استفاده از مسير طي شده كه در بسته . كنند مدت ايجاد مسير ارسال مي

براي به دست آوردن  RREQيك بسته ) مبدأ( 1در شكل نود شماره  .دهد به نود مبدأ پاسخ مي ،ذخيره شده

 1در حافظه موقتي كردن مسير ذخيرهكانيزم از م پروتكلاين . كند را در شبكه ارسال مي 15مسير به نود شماره 

نودها . كند است را ذخيره مي كند كه تمام اطالعات ممكن كه از مسير مقصد در بسته استخراج شده استفاده مي

باشند، البته در صورتي  اطالعاتي را درباره مسيرهاي بسته طي شده در همسايگي خود داشتهتوانند  همچنين مي

  ها را كه نه به  تواند بسته حالت عمليات در اينجا به اين صورت است كه نود مي(باشند  promiscuousمود كه در 

 

   ]DSR ]1 پروتكلبرقراري مسير در  – 7شكل 

سير همچنين در حين م موقت كردن ذخيرهاين  ). اند را دريافت كند اند نه به آن ارسال شده پخشي همهصورت 

و مسير به مقصد را در حافظه را دريافت كند  RREQاگر يك نود مياني بسته . رود فاز ايجاد مسير هم به كار مي

                                                 
1- Cache 
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كه همه اطالعات مسير از نود مبدأ به  RREPموقت مسيرش در اختيار داشته باشد، به نود مبدأ با ارسال پيام 

  .دهد مقصد را در بر دارد، پاسخ مي

  و معايب مزايا

هاي آپديت  اي شبكه در پيام كردن دوره كند كه نياز به غرق خواست استفاده ميراز روش مبتني بر د پروتكلاين 

مانند اين روش يك مسير تنها ) مبتني بر درخواست(فعال  در يك روش پس. برد جدول مسيرابي را از ميان مي

ه نياز به پيدا كردن مسير به تمامي نودهاي در نتيج ه واقعا مورد نياز باشد و درشود ك در صورتي ايجاد مي

همچنين از  نودهاي مياني. برد ، را از بين مينياز بود) مبتني بر جدول(فعال  هاي پيش طور كه در روش شبكه، آن

اين است كه مكانيزم مديريت  پروتكلعايب اين ماز . برند نترلي بهره ميكبار ربراي كم كردن س cacheمكانيزم 

 cacheهمچنين اطالعات منقضي موجود در . كند شده را بازسازي نمي به طور محلي يك لينك شكسته مسير

هاي  پروتكلرتباط هم بيشتر از اتأخير ايجاد . هايي در فرآيند ساخت مسير شود روز تناقضبتواند موجب  هم مي

كند اما با  ك كم خوب عمل ميشرايط پايدار و با تحر در پروتكلبا وجود اين كه اين . ل استمبتني بر جدو

سربار مسيريابي  پروتكلو نكته آخر اين كه اين . كند افزايش تحرك نودها كارايي به شدت كاهش پيدا مي

دارد كه اين سربار به طور مستقيم با طول مسير در  DSRشده در  زيادي با توجه به برخي موارد در نظر گرفته

  .شود هم زياد مي رابطه است و با افزايش طول مسير سربار

  )AODV( 1بردار مبتني بر درخواست-مسيريابي فاصله پروتكل  2-5-2

به اين معني  ،كند ن مسير استفاده مياز روش مبتني بر درخواست براي يافتAODV  [21]مسيريابي  پروتكل

از شماره هايي ترتيبي  پروتكلاين . باشد داشته به آن نياز مبدأ شود كه كه يك مسير تنها در صورتي ايجاد مي

است كه  در اين نكته نهفته DSRو  AODVتفاوت اصلي بين . كند ير استفاده ميترين مسروز براي تشخيص به

DSR كند ؛ در صورتي  داري مي كند كه در آن يك بسته كل مسير طي شده را نگهده مياز مسيريابي مبدأ استفا
                                                 

1 - Ad Hoc On-Demand Distance-Vector 
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مربوط به هر جريان براي ارسال بسته داده را با  1نود مبدأ و نودهاي مياني اطالعات پرش بعدي AODVكه در 

 دجودر يك پروتكل مبتني بر درخواست در صورتي كه مسيري براي رسيدن به مقصد مطلوب مو. خود دارند

ممكن است چندين مسير براي مسيرهاي مختلف از . كند را در شبكه پخش مي RREQنباشد، نود مبدأ بسته 

مبتني بر درخواست هاي  پروتكلو ساير  AODVت اصلي بين تفاو.  وجود داشته باشد RREQيك نود در بسته 

. باشد روزترين مسير به مقصد مي بهبراي مشخص كردن ) DestSeqNum(نيز استفاده از شماره ترتيبي مقصد 

شده از  بسته دريافت DestSeqNumكند كه شماره  روز مي ط به  مسيرش را بههر نود تنها زماني اطالعات مربو

  .شده قبلي در نود بيشتر باشد ذخيره DestSeqNumشماره 

ترتيب مبدأ ، شماره )DestID( ، شناساگر مقصد)SrcID(شامل فيلدهاي شناساگر مبدأ  RREQبسته 

)SrcSeqNum( شماره ترتيب مقصد ،)DestSeqNum( شناساگر پخش ،)BcastID (ه طول عمر دو شمارن

)TTL (مي باشد .DestSeqNum وقتي يك نود . باشد شده مي كه توسط مبدأ دريافته تازگي مسير ددهن نشان

د يا اگر مسيري به مقصد دارد بسته فرست كند، يا اين بسته را براي ديگران مي را دريافت مي RREQمياني بسته 

صحت يك مسير در نود مياني با استفاده از مقايسه شماره ترتيب نود مياني و . كند ماده ميآرا  RREPجواب 

براي چندين بار دريافت شود،  RREQاگر يك بسته . شود بررسي مي RREQدر بسته  DestSeqNumشماره 

تمام نودهاي . شوند هاي كپي در نظر گرفته نمي شود، نسخه مشخص مي BcastID-SrcIDكه با ترتيب زوج 

هر . را به مبدأ دارند RREPمياني  كه داراي مسير معتبر به مقصد هستند، يا خود نود مقصد، اجازه ارسال بسته 

فعال  يك تايمر هم. كند نود قبلي را وارد مي BcastIDو به مبدأ آدرس  RREPد مياني در حين ارسال بسته ون

بود را  قبل از تمام شدن تايمر دريافت نشد اين ورودي كه قبال ثبت كرده RREPشود تا زماني كه اين بسته  مي

كند،  به ذخيره  هاي داده استفاده نمي از مسيريابي مبدأ بسته AODVاين مطلب با توجه به اين كه . پاك كند

را دريافت  RREPنود بسته  وقتي كه يك. كند ني كمك شاياني ميكردن يك مسير فعال در نودهاي ميا

                                                 
1 - Next Hop 
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عدي كه همان پرش شود تا بسته به نود ب كند، اطالعات نود قبلي كه بسته از آن دريافت شده نيز ذخيره مي مي

  .مقصد است ذخيره فرستاده شودبعدي كه سمت 

، يك درخواست پيدا كردن مسير به نود 1در اين شكل نود مبدأ . به مثالي كه در شكل مطرح شده توجه كنيد

   DestSeqNumحاوي  RREQبا فرض اين كه . كند مطرح مي ن در شبكهآو فرستادن  RREQبا ايجاد پيام  15

 

  ]AODV ]1 پروتكلبرقراري مسير در  – 8شكل 

كنند، مسيرهايشان به  اين بسته را دريافت مي 6و2،5وقتي نودهاي . باشد 1برابر  SrcSeqNumباشد و  3برابر با 

هايشان  در صورتي كه مسيري به مقصد موجود نباشد، اين پيام دريافتي را براي همسايه. كنند مقصد را چك مي

اين موضوع با فرض اين است كه . هستند 6و5و2هاي نودهاي  همسايه 10و4و3در اينجا نودهاي . ميفرستند

و نيز  10-14-15از طريق مسيرهاي  15در حال حاضر مسيري به مقصد دارند يعني نود  10و3نودهاي مياني 

 1، 3و در نود مياني  باشد 4 ،10اگر شماره ترتيب مقصد در نود مياني . قابل دسترس است  3- 15-13-9-7

دليل اين امر . اجازه دارد كه در مسير ذخيره شده، به نود مبدأ پاسخ دهد 10ط نود شماره گاه فق باشد ، آن

( روزتري دارد است كه مسير به 10در مقايسه با نود شماره  3تر بودن مسير به مقصد در نود شماره  قديمي
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 4، 10، اين عدد در نود باشد مي 3باشد در حالي كه اين عدد در نود مبدأ  مي 1، 3ه ترتيب مقصد در نود رشما

يا هر مسير جايگزين ديگري برسد، نود مقصد  4- 12- 15از مسير ) 15نود(به مقصد  RREQ اگر پيام). باشد مي

نودهايي كه پيام . رسند به مبدأ مي RREPدر اين مورد چندين پيام . فرستد براي مقصد مي RREPنيز يك پيام 

RREP آنها همچنين . كنند روز مي كنند جدول مسيريابيشان را با آخرين عدد ترتيبي مقصد به را دريافت مي

  .كنند روز مي انجامد به اطالعات مسيريابي را نيز در صورتي كه به مسير كوتاهتري بين مقصد و مبدأ مي

AODV شود، كه اين قطعي  طع ميزماني كه يك لينك ق. كند شده را به صورت محلي تعمير نمي مسير شكسته

شود،  هاي در سطح لينك تشخيص داده مي ACKاي يا با استفاده از  هاي دوره 1راهنماچراغ با استفاده از 

وقتي كه يك نود مبدأ از شكستن مسير با اطالع ). نودهاي مقصد و مبدأ(شوند  نودهاي انتهايي مطلع مي

اگر اين تشخيص . كند ياز داشته باشند دوباره بازسازي ميهاي باالتر ن را در صورتي كه اليهشود، مسير  مي

به نودهاي  ∞با شماره پرش  RREPمياني با ارسال يك بسته  دشكستن در يك نود مياني انجام بگيرد اين نو

  .فرستد انتهايي مي

                                                 
1 -Beacon 



39 
 

 

  ]AODV ]1 پروتكلمديريت مسيرها در  – 9شكل 

 ، هر دو نود پيام 4,5شود، براي مثال بين  وقتي يك مسير قطع مي. را در نظر بگيريد 9ل مورد نظر در شكل مثا

RouteError هاي مذكور را در  هاي انتهايي وروديدنو. كنند هاي انتهايي ارسال ميدرا براي اطالع نو

جديد و شماره ترتيب مقصد  BcastIDك نود مبدأ دوباره فرآيند يافتن مسير را با ي. كنند هايشان پاك مي جدول

  . كند قبلي آغاز مي

  مزايا و معايب

هاي ترتيب مقصد نيز  شوند و شماره اين است كه مسيرها تنها در صورت نياز ساخته مي پروتكلمزيت اصلي اين 

معايب اين  يكي از. تأخير ايجاد ارتباط كمتر است. شود براي پيدا كردن به روز ترين مسير به مقصد استفاده مي

توانند منجر به ايجاد مسيرهاي غيرهمخوان شوند درصورتي كه شماره  اين است كه نودهاي مياني مي پروتكل

روزتر  به ترتيب مقصد خيلي قديمي باشد و نودهاي مياني بتوانند عددهاي ترتيبي مقصد بزرگتر از آن و نه لزوماً

در جواب به يك بسته  RREPهمچنين چندين بسته پيام . باشند ها منقضي مي داشته باشند، در نتيجه ورودي
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توان ارسال  را مي پروتكليكي ديگر از معايب اين . تواند باعث بروز سربار كنترلي سنگيني شود مي RREQپيام 

  .شود نام برد كه به مصرف بيهوده پهناي باند منجر مي چراغ راهنمااي  دوره

  هاي مسيريابي تركيبي پروتكل 2-6

هاي مسيريابي تركيبي خواهيم  پروتكلهاي مسيريابي تحت عنوان  پروتكلدر اين بخش به نحوه كاركرد 

  .است هها در زير آمد پروتكلرخي از اين ب. پرش دارد mها هر نود توپولوژي شبكه را تا  پروتكلدر اين . پرداخت

  )ZRP(1اي مسيريابي حوزه پروتكل 2-6-1

فعال و  هاي هر دو دسته پيش ركيبي است كه به طور مؤثري ويژگيمسيريابي ت پروتكليك  ]ZRP ]22 پروتكل

است استفاده از  گنجانده شده پروتكلويژگي اصلي كه در اين . گنجاند هاي مسيريابي مي پروتكلفعال را در  پس

همسايگي هر نود قرار مي گيرد و استفاده از روش  r-hopه در روش مبتني بر جدول تا يك محدوده مشخص ك

اي كه يك نود مشخص از روش  در هر حوزه .باشد مبتني بر درخواست براي نودهاي خارج از اين حوزه مي

. استفاده خواهد شد) IARP(2اي مسيريابي بين حوزه پروتكلمسيريابي مبتني بر جدول استفاده كند يك 

مسيريابي داخل  پروتكلني بر جدول استفاده شده فراتر از اين حوزه را به طور مشابه مبت پروتكلهمچنيني 

محدوده مسيريابي يك نود در اينجا به زير مجموعه اي از شبكه گويند كه تمام . نهند نام مي)  IERP(3حوزه اي

با  8سيريابي نود محدوده م 9در شكل  .هاي حداكثر به طول شعاع محدوده قابل دسترس باشند نودها با پرش

شوند  نودهاي داخلي محسوب مي 13و12و4و7نودهاي  2با شعاع حوزه برابر . است مشخص شده r=1  r=2فرض 

  نودهاهر نود اطالعات درباره مسيرهاي به تمام . شوند نودهاي مجاور تعريف مي 15و  2،3،5،9،10،13و نودهاي 

                                                 
1 -Zone Routing Protocol 
2 -Intra-zone routing protocol 
3 -Inter-zone routing protocol 
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  ]ZRP ]1 پروتكلدر  8محدوده مسيريابي براي نود  – 9شكل 

در نتيجه هر . هاي به روزرساني مسيريابي را در اختيار دارد در محدوده مسيريابي را با استفاده از رد و بدل بسته

  .روز رساني و در نتيجه سربار بيشتر خواهد بود هاي به چه محدوده مسيريابي بزرگتر باشد ترافيك بسته

IERP براي يافتن مسيرها به نقاط خارج از محدوده مسيريابي مسئوليت خواهد داشت .IERP  با استفاده مؤثر از

هايي براي ارسال به نود  بسته sوقتي نودي مانند . اطالعات در دسترس هر نود اين وظيفه را انجام مي دهد

اگر نود مقصد متعلق به محدوده . يا نهدر محدوده مسيريابي آن هست  dكند كه آيا  دارد، ابتدا چك مي dمقصد 

را به نودهاي مجاور  RREQبسته  sنود در غير اين صورت . دهد مسيريابي است، بسته را مستقيما تحويل مي

. كند پخش مي 15و  2،3،5،7،9،10،13،14را به نودهاي  RREQبسته  8نود  9در شكل . كند حوزه پخش مي

خواهد  sبراي نود  RREPمحدوده مسيريابيش پيدا كند، آن گاه يك بسته  را در dاگر هر كدام از نودهاي مجاو 

را براي نودهاي مجاور  RREQدر غير اين صورت نود دوباره بسته . مسير نيز هست هكنند فرستاد كه مشخص

اطالعات  14و  10در شكل نودهاي . كند و همين فرآيند تا پيدا شدن مسير تكرار مي شود خودش ارسال مي

 8را ايجاد كرده به نود  RREPكنند و در نتيجه بسته  هاي خارج حوزه اي پيدا مي را در جدول 16به نود  مربوط

كند آدرس خود را به آن  را ارسال مي RREQهر نودي كه بسته  RREPدر زمان انتشار بسته . كنند ارسال مي
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فرآيند يافتن مسير ممكن . اهد شدبه مبدأ استفاده خو RREPاين اطالعات براي تحويل بسته . كند الحاق مي

تواند بهترين مسير را از بين  به مبدأ شود كه در اين صورت مبدأ مي RREPاست منجر به ارسال چندين پيام 

  . باشد.... معيار انتخاب بهترين مسير هم ميتواند كوتاهترين مسير، كم تأخيرترين مسير يا . آنها انتخاب كند

كند، اقدام به دوباره ايجاد آن به صورت محلي  لينكي شكسته را شناسايي ميوقتي نودي در يك مسير فعال 

شده به وسيله يك مسير كوتاه جايگزين كه دو انتهاي قطع شده را به هم  كند كه در آن از لينك شكسته مي

باره سپس يك پيام به روزرساني مسير به فرستنده ارسال خواهد شد كه آن را در. كند عبور خواهد شد وصل مي

بهينه بين دو نود خواهدشد ولي باعث دوباره  اين منجر به يك مسير نيمه. اين تغيير در مسير مطلع سازد

براي بدست آوردن يك مسير بهينه، فرستنده . بازسازي سريع مسير در صورت قطع شدن يك لينك خواهد شد

  .كند مسيرها آغاز مي دوباره فرآيند سراسري پيدا كردن مسير را  بعد از چندين بازسازي محلي

  

 

  ]1[ 16و نود  8يافتن مسير بين نود  – 10شكل 
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  مزايا و معايب

كنترلي باعث كاهش سربار  ZRPفعال،  فعال و پس هاي دو روش مسيريابي پيش با تركيب بهترين ويژگي 

هاي مبتني بر درخواست انجام  كه در روش RREQكردن شبكه در پيام  غرق مسيريابي در مقايسه با مكانيزم

اما با عدم وجود . شود هاي مبتني بر جدول مي هاي به روزرساني در روش اي بسته شد و همچنين پخش دوره مي

هاي اشاره شده دارد كه ممكن  ميل بيشتري به توليد سربار كنترلي نسبت به روش ZRPكنترل درخواست، 

هاي  كنترل درخواست بايد از عدم ارسال بسته. اشت به خاطر وجود حوزه هاي مسيريابي بزرگ همپوشان باشد

RREP همچنين تعيين ميزان شعاع حوزه مسيريابي تأثير كامال . كپي يا نامربوط اطمينان حاصل كند

  .خواهد داشت پروتكلمحسوسي در عملكرد اين 

  هاي مسيريابي با مكانيزم غرق كردن كارا پروتكل 2-7

براي دستيابي به يك  RREQهاي مبتني بر درخواست موجود از غرق كردن شبكه در پيام  بسياري از الگوريتم

هاي كنترلي در حجم  ارسال بسته.  كنند مسير قابل دستيابي با محدوديتهاي مد نظر در ارسال بسته استفاده مي

هاي  ها و طوفان افزايش تصادم بسته قابل توجه ناهنجاري، هدر رفتن پهناي باند، رگسترده منجر به مقادي

د زيادي بسته هاي كنترلي به دليل ناپايداري زياد توپولوژي در تعداشود كه  به حالتي اطالق مي( 1پخشي همه

 پروتكل. هاي تغيير متعدد توپولوژي شود در زمان) پخشي شوند باشد، همه شبكه كه به دليل تحرك نودها مي

كنند مضرات اين روش را  كردن شبكه استفاده مي هاي بهينه و كارا در غرق اي مسيريابي موجود كه از مكانيزمه

هاي مبتني بر جدول  اولي مربوط به الگوريتم. شوند مي PBLR ،OLSRشامل و دهند  ا حدي كاهش ميت

كنند كه به  هايي استفاده مي ها از  الگوريتم پروتكلاين . ه مبتني بر درخواستباشد و دومي مربوط به دست مي

  .باشند  مينيازمند كردن شبكه  انتقال اطالعات براي آغاز فرآيند غرق يك حداقلي از

                                                 
1- Broadcast Storm 
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  )OLSR(1مسيريابي وضعيت بهينه لينك 2-7-1

فعال است كه از مكانيزم  يك الگوريتم مسيريابي پيش ]OLSR (]23(مسيريابي وضعيت بهينه لينك  پروتكل

وضعيت خالص  پروتكلاين . برد شود بهره مي مطرح مي multiple relayingكه با نام  تادن بسته بهينه لينكسفر

اول با كاهش سايز : پذيرد ها از دو طريق انجام مي اين بهينه سازي. كند مسيريابي حالت لينك را بهينه مي

كاهش در . هاي كنترلي و دوم با كاهش تعداد لينكهاي مورد استفاده در فرستادن بسته هاي وضعيت لينك بسته

روزرساني وضعيت  هاي موجود در به اي از لينك هاي وضعيت لينك با استفاده از تعريف زيرمجموعه حجم بسته

ها كه براي به روزرساني وضعيت لينك اختصاص  ها يا همسايه لينك اين زيرمجموعه از. گيرد ها انجام مي لينك

بهينه سازي كه با استفاده از . نامند مي multipoint relayهاست را  نها فرستادن به جلو بستهآاند و وظيفه  يافته

multipoint relays زرساني هيچ اين به رو. برد روزرساني هاي متناوب وضعيت لينك بهره مي شود از به انجام مي

شود، توليد  شود يا زماني كه يك لينك جديد اضافه مي بسته كنترلي اضافي زماني كه يك لينك قطع مي

هايي كه از فشردگي و چگالي بيشتري  روزرساني وضعيت لينك مخصوصا در شبكه اين بهينه سازي به  .كند نمي

عمول انتقال بسته ها را تا به موجب آن مكانيزم تعداد م 11در شكل  .يابد برخورداند به كارايي باالتري دست مي

هاي انجام شده تقريبا برابر تعداد  دراين حالت تعداد انتقال پيام. دهد  غرق كردن شبكه آغاز شود نشان مي

شوند  مي multipoint relayاي كه متشكل از نودهاي  به مجموعه. اند نودهايي است كه شبكه را تشكيل داده

را براي پردازش و فرستادن هر  MPRsetدر شبكه يك ) pمثال (هر نود . شود اطالق مي MPRsetرت اتحت عب

باشد  نمي MPRsetنودهاي همسايه كه متعلق به . كند كند، انتخاب مي ايجاد مي pبسته وضعيت لينك كه نود 

هر نود يك زير  مشابهبه طور . كنند كنند ولي آن را به جلو ارسال نمي وضعيت لينك را پردازش مي يبسته ها

هايي است  كند كه نشان دهنده همسايه ، نگهداري ميMPRاي همجموعه اي از نودها را تحت عنوان انتخاب گره

كند كه از  هايي را به جلو ارسال مي يك نود بسته. اند انتخاب كرده multipoint relayكه آن نود را به عنوان 

و  MPRsetي  اعضاي هر دو مجموعه. اند افت شدهخود دري MPRSelectorنودهاي متعلق به مجموعه 
                                                 

1 -Optimized Link State Routing 
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MPRSelector اعضاي . كنند به مرور زمان تغيير ميMPRset شوند كه هر نود در  يك نود طوري انتخاب مي

انتخاب نودهايي كه  .همسايگي به طول دو پرش از خود داراي يك لينك ارتباطي دوطرفه با لينك باشند

دهد چرا كه  را تحت تأثير قرار مي OLSR پروتكلور خيلي مؤثري كارايي هستند به ط MPRsetتشكيل دهنده 

  .دهد انجام مي MPRsetيك نود مسير به تمام مقصدها را تنها از طريق نودهاي زير مجموعه 

 

  ]OLSR ]1 پروتكلدر  MPRsetيك انتخاب نمونه   - 11شكل 

در همسايگي مستقيمش ارسال  خود را براي نودهاي MPRSelectorورت دوره اي مجموعه هر نود به ص

، هر نود به صورت حضور دارند MPRsetدر مجموعه  براي تصميم گيري روي انتخاب نودهايي كه در . كند مي

نيز همسايه هايي  و كه در خود اطالعات نودهايي كه با آنها ارتباط دوطرفه دارد گنجانده است سالماي پيام  دوره

نگهداري   را است اما با آنها ارتباط دوطرفه هنوز تأييد نشده شده  بدل  و  اي نزديك با آنها داده ردكه در گذشته

هاي دوتايي توپولوژي  ل مربوط به پرشوجداند  را دريافت كرده  سالم نودهايي كه بسته. كند كند، ارسال مي مي
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اي  يك ساختار داده. است اشاره شده سالم نيز در بسته  multipoint relaysتخاب ان. كنند روزرساني مي خود را به

هاي دو پرشه و وضعيت نودهاي همسايه  ها، همسايه سازي همسايه براي ذخيره 1تحت عنوان جدول همسايه

 multipointوضعيت قرار بگيرند؛ يكطرفه، دوطرفه،  3توانند در يكي از اين  نودهاي همسايه مي. شود استفاده مي

relay  . هر ورودي يك مقدار مشخص شده زماني دارد ضي از جدول همسايه، هاي منق ردن وروديكبراي حذف

 MPRsetبه طور مشابه يك شماره ترتيبي به همراه . شود آن ورودي جدول حذف ميكه با منقضي شدن آن، 

  . شود ده ميمقدار آن يكي افزو ،جديد MPRsetشود كه با افزوده شدن هر  متصل مي

MPRset  نيازي به بهينه بودن ندارد و زمان شروع به كار و مقداردهي اوليه شبكه ممكن است مقادير آن با

 پروتكلنسبت به  پروتكلكمتر باشد، كارايي  MPRsetهر چه تعداد نودها در . ها برابر باشد مجموعه همسايه

LSR 2ترل توپولوژيهاي كن اي بسته رت دورهوهر نود به ص. شود بهتر مي )TC ( كه اطالعات توپولوژي را در بر

شامل مجموعه  TCهاي  اين بسته. شود كند كه منجر به آپديت جدول مسيريابي مي دارند ارسال مي

MPRSelector شود و در شبكه با استفاده از مكانيزم  هر نود ميmultipoint relay هر نود در . شوند ارسال مي

و با استفاده از اطالعات ذخيره شده در  كند دريافت مياز نودهاي مختلف  گونه اين را TC شبكه چندين بسته

  ؟؟؟؟؟""""""...ممكن است   TCيك پيام . شود ، جدول توپولوژي ساخته ميTCهاي  بسته

 مزايا ومعايب

OLSR يتم سربار اين الگور. كند هاي مبتني بر جدول جدا مي مزاياي بسياري دارد كه آن را از خيلي از گزينه

دهد و عالوه  هاي مبتني بر جدول وجود دارد به طور قابل توجهي كاهش مي ناشي از مسيريابي را كه در الگوريتم

هاي زمان كمتر ايجاد ارتباط و نيز  مزيت OLSRدر نتيجه . كند هاي الزم را نيز كمتر مي پخشي بر آن تعداد همه

  .سربار كنترلي كمتر را دارد

                                                 
1 -Neighbor Table 
2- Topology Control 



47 
 

  مسيريابي سلسله مراتبي هاي الگوريتم 2-8

هاي  توان كم شدن حجم جدول ميرا استفاده از سلسله مراتب مسيريابي مزاياي بسياري دارد كه مهمترين آن 

در اين قسمت به بررسي . ، بيان كردشود مي پذيري باالتر شبكه جر به قابليت گسترشكه من نام بردمسيريابي 

  .پردازيم برخي از موارد موجود مي

  )HSR( 1مراتبي مسيريابي وضعيت سلسله پروتكل 1- 2-8

هدف اين . شود بندي چندسطحي است ارائه مي ها كه بر مبناي خوشه پروتكلكالسي از  .Iwata et alدر مقاله 

ها  كنترلي با جمع آوري محلي اين اطالعات در سرخوشه كردن شبكه در اطالعات جايگزين كردن غرق پروتكل

هاي سطح صفر را بر  ابتدا نودها خوشه. شود ها دنبال مي طالعات به ساير سرخوشهمي باشد كه با پخش اين ا

ها با استفاده از اتصاالت  سرخوشه. شود دهند و يك سرخوشه انتخاب مي مبناي نزديكي فيزيكي تشكيل مي

وه توانند با جمع شدن در يك گر چندين سرخوشه خود نيز مي. كنند مجازي با يكديگر ارتباط برقرار مي

دهد، وضعيت اتصال با  وقتي يك نود موقعيتش را تغيير مي. اي ديگر با سطح باالتري را بنيان نهند خوشه

شود كه هر سرخوشه اين ارسال را از طريق نودهاي  استفاده از اتصاالت مجازي بين سرخوشه ها رد و بدل مي

  . دهد دروازه انجام مي

شود كه در آن سرخوشه به عنوان  مراتبي انجام مي دهي سلسله با استفاده از مكانيزم آدرس HSRمسيريابي در 

اي را دارد ابتدا آن را به سرخوشه محلي ارسال  وقتي يك نود درخواست ارسال بسته. كند مل ميعمسيرياب 

سپس نود . كند ل ميكند و بسته را به نزديكترين نود دروازه ارسا كند؛ اين سرخوشه مسير را جستجو مي مي

شود تا  اين روال طي مي. كند مراتب ارسال مي دروازه نيز بسته را به نزديكترين دروازه در سطح بعدي سلسله

دهد كه سرخوشه  دروازه مقصد نيز بسته را به سرخوشه خود مي. جايي كه بسته به دروازه خوشه مقصد برسد آن

  .كند نيز بسته را به نود مقصد ارسال مي

                                                 
1 - Hierarchical state routing protocol 
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  گيري نتيجه 2-9

هاي مسيريابي كه در  پروتكل، مزايا و معايب، نحوه عملكرد و كارايي در اين نوشتار به بررسي جزئي و موردي

جزو  براي توضيح هاي انتخابي پروتكل. شوند پرداخته شد سيم مطرح مي بي Ad Hocهاي  حوزه شبكه

اند به عنوان افزونه اي براي اين  هايي كه تا كنون معرفي شده پروتكلبودند كه بسياري از  1پايههاي  پروتكل

هاي جديد بيان آنها ضروري به نظر  پروتكلآيند و به منظور درك صحيح نحوه عملكرد  ها به حساب مي پروتكل

  گروه عنوان شد؛ 5هاي مسيريابي نيز بررسي شد كه در  پروتكلبندي  مبناهاي دسته . رسيد مي

 فلسفه طراحي - 1

 ار شبكهساخت - 2

 بر مبناي اطالعات مسيريابي  - 3

 گيري از منابع خاص بهره - 4

 بيولوژي طبيعي - 5

هايي  پروتكلبيان شد كه تمام . ها بر اساس كاربرد و هدف محقق مزايايي داشتند كه بررسي شد بندي اين دسته

بندي  دستهفعال و تركيبي  فعال، پس گروه پيش 3توان بر اساس فلسفه طراحي و در  شود را مي كه مطرح مي

بندي بر اساس  شده است دسته بندي ها مطرح شد و كمتر به آن پرداخته ي جديدي كه در اين دسته نكته. كرد

باشد چرا  بيولوژي طبيعي بود كه مختصري به آن اشاره شد ولي نيازمند تحقيق و بررسي بيشتري در آينده مي

 .م بود و تحقيقات ميداني بيشتري مورد نياز استكه در چند مورد بيان شده مقاالت مورد ارجاع براي مثال ك

سازي عملي مواجه هستند  هاي پياده با وجود گذشت زيادي از عمرشان كماكان با چالش MANETهاي  شبكه

هاي مسيريابي موجود پرداخته  پروتكلها بحث مسيريابي بود كه در اين نوشتار به جزئيات  كه يكي از اين چالش

  .شود توان روي آن تحقيق كرد اشاره مي هايي كه در اين بحث مي در ادامه به حوزه. شد

                                                 
1 - Baseline Protocols 
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 كارهاي آينده 2-10

  ؛شود ي براي كار آينده پرداخته مياي كه در بخش قبل به آن اشاره شد به ارائه موارد با مقدمه

پهناي توان از  هايي كه مي هاي مسيريابي براي موقعيت پروتكلسازي  استفاده از پهناي باند باال و بهينه - 1

 .باند باال استفاده كرد يا اصوال نياز به چنين پهناي باندي است

هاي  براي طراحي الگوريتم) هاي مبتني بر بيولوژي طبيعي وريتمگمثال ال(هاي ابداعانه  به كارگيري روش - 2

 .شود مسيريابي كه منجر به پيوند بيشتر انسان با طبيعت مي

را فراهم ... سرويس و  ل مربوط به انرژي، امنيت، كيفيتمسيريابي كه حداقلي از مسائ پروتكلطراحي  - 3

 .كند يا با استفاده از پلتفرمي بتوان اين معيارها بر حسب نياز تغيير داد و به كار برد

هاي  بعدي، شبكه 3سيم  بي Ad Hocهاي  ها مثل شبكه هاي اختصاصي اين نوع شبكه توجه به حوزه - 4

Ad Hoc سازي مسيريابي در آنها اي و كاربرد و بهينه بين وسيله.  
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