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چکیده
نوع جریانات و نرمافزارهایی که در شبکههای اولیه موردی سیار مورد استفاده قرار میگرفتند ،از نوع معمولی بودند .که نیازمند پشتیبانی
از کیفیت سرویس نبوده و تاخیرهای انجام شده در خدمات ارائه شده قابل چشمپوشی میباشد .این در حالی است که نرمافزارهایی که امروزه در
این نوع شبکهها مورد استفاده قرار میگیرند ،از هر دو نوع مالتیمدیا و معمولی می باشند .که نیازمند پشتیبانی از کیفیت سرویس بوده و بدون آن،
امکان استفاده از این جریانات میسر نمیباشد .بنابراین پروتکلهای استفاده شده در این نوع شبکهها ،بایستی توانایی تمایز قائل شدن بین جریانات
و برقراری کیفیت سرویس را داشته باشند .این مسائل ناشی از ماهیت و خواص شبکههای بیسیم است که در بررسی هر راهحلی باید مورد توجه
قرار بگیرند .برعکس شبکههای بیسیم معمولی ،در شبکههای موردی سیار ساختارهای متمرکز و مجتمع مانند نقاط دسترسی ،مسیریابها و
تقویت کنندهها موجود نمیباشند .به این دلیل راهحلهای ارائه شده در این نوع شبکهها بایستی بصورت غیر متمرکز ،توزیع شده و مبتنی بر
همکاری همه گرههای موجود در شبکه باشند .ما در این مقاله ،اقدام به مدیریت و کنترل دسترسی گرهها و ارائه یک روش پشتیبانی کننده در
شبکههای  MANETجهت افزایش کیفیت سرویس(  ) QOSجریانات چند رسانهای کردهایم که با وجود مشکالت یاد شده در باال توانایی
پشتیبانی از کیفیت سرویس را داشته باشد.
کلمات کلیدی :شبکههای موردی سیار ،کیفیت سرویس ،جریانات مالتی مدیا ،جریانات معمولی.
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Abstract
The types of streams and software used in the original mobile case networks were
typical. Which does not require support for service quality and delays in the services
provided can be ignored. However, the software used in this type of network today is of
both multimedia and conventional types. It is clear that multimedia streams need support
for service quality and without it, it is not possible to use these streams. Therefore, the
protocols used in this type of network must be able to distinguish between streams and
establish the quality of service. These issues are due to the nature and properties of
wireless networks that should be considered when considering any solution. Unlike
conventional wireless networks, mobile case networks do not have centralized and
integrated structures such as access points, routers, and amplifiers. For this reason, the
solutions provided in this type of network should be decentralized, distributed and based
on the cooperation of all nodes in the network. In this article, we have managed and
controlled the access of nodes and provided a support method in MANET networks to
increase the quality of multimedia streaming service that despite the problems mentioned
above has the ability to support service quality.

33

تاریخ اصالحات1399/06/01 :
تاریخ پذیرش1399/06/20 :
تاریخ انتشار1399/06/25 :
Keywords:
Mobile Adhoc Networks
Quality of Service
Multimedia Streams
Normal Streams

*ایمیل نویسنده مسئول:

miralisharifi@yahoo.com

ب .اسماعیلیان ،س .ع .شریفی،
مدیریت و کنترل دسترسی گرهها در شبکههای  MANETجهت افزایش  QOSجریانات چند رسانهای

سرویس خدمات ارائه شده در شبکههای موردی سیار را افزایش

 - 1مقدمه
شبکههای بیسیم

خواهیم داد.

موردی سیار شامل مجموعهای

 – 2کیفیت سرویس ()QOS

از گرههای توزیع شده هستند که به صورت بیسیم با همدیگر در
ارتباط میباشند .در این نوع شبکهها ،گرهها میتوانند کامپیوتر

تعریف کیفیت سرویس به این صورت است که :توانایی یک

میزبان و یا مسیریاب باشند که به طور مستقیم و بدون هیچگونه

مکانیسم جهت تمایز بین یک یا بیشتر کالس ،بطوریکه پاکتهایی

نقطه دسترسی با همدیگر ارتباط برقرار میکنند .کیفیت سرویس

که شامل کالسهایی با اولویت باالتر هستند ،زودتر از پاکتهایی که

ارائه شده به جریانات مالتیمدیا در این نوع شبکه ها ،جزء مباحث

دارای اولویت پائینی هستند سرویس داده شوند .مشخصات و تعاریف

روز محافل علمی میباشند .پیشبینی میشود که با توسعه

مربوط به یک کیفیت خوب ،برای برنامههای روی شبکه ،به نیاز

شبکههای موردی سیار ،استفاده از برنامههای مالتیمدیا و

برنامهها بستگی دارد که معموالً شامل برهة زمانی ،پهنای باند و

نرمافزارهای شبیه آن ،در این نوع شبکهها عمومیتر خواهد شد.

قابلیت اطمینان میباشند[.]3

برخی از ویژگیهای شبکههای موردی سیار همچون فقدان
زیرساخت ،استفاده از لینک بیسیم ،چند گامی بودن ،شکسته شدن

برنامههای مورد استفاده در شبکه ،نیازهای گوناگون دارند ،برای

مداوم لینکهای ارتباطی ،محدود بودن منابع و خودمختاری گرهها

مثال بعضی از برنامهها به تأخیر در ارسال و گم شدن پاکتها حساس

در تغییر مکان ،امکان پشتیبانی از کیفیت سرویس را با چالشها و

هستند ،در حالیکه بعضی از برنامهها حساسیت چندان به این موضوع

مشکالتی همراه کرده است .هر شبکه موردی سیار از گروهی از

ندارند .بنابراین زمانی که یک مدل از کیفیت سرویس برای شبکه

گرههای متحرك که بدون استفاده از زیرساختاری خاص با هم در

تعریف میشود ،در واقع هدف سیستم مشخص میشود ،و تصمیم

ارتباط میباشند ،تشکیل شده است[ ]1از آنجایی که در ساخت این

گرفته می شود که ارائه دهندة سرویس ،چه کیفیتی برای مشتری

شبکهها از هیچ مدیریت مرکزی استفاده نمیشود در نتیجه ،این

بوجود آورد.

شبکه بسیار منعطف بوده و از طرفی امکان بروز خطا در آنها زیاد

شبکة اینترنت ،فقط یک کالس برای سرویس فراهم میکند ،و

میباشد .همانطور که میدانیم کیفیت سرویس جریانات یکی از

آن سرویس بهترین تالش 2میباشد ،که با تمام پاکتها رفتار یکسانی

موضوعات مهم در شبکههای موردی سیار میباشند .با توسعه

انجام میدهد .با استفاده از این سرویس ،این امکان وجود ندارد که

شبکههای موردی سیار ،پیشبینی میشود که استفاده از نرمافزارهای

وعدة سرویسی را که به مشتری دادهایم فراهم نمائیم و بنابراین ما به

مالتیمدیا ،در این نوع شبکهها عمومیتر خواهد شد .همانطور که

مکانیزمی نیاز داریم که ما بین پاکتهای ارسال شده در شبکه تفاوت

1

میدانیم ،نرمافزارهای معمولی نیازی به پشتیبانی از کیفیت سرویس

قائل شده و منابع را بر اساس نیاز کاربر و سرویس خواسته شده و

ندارند .این در حالی است که نرمافزارهای مالتیمدیا شدیدا نیازمند

وعدهای که به مشتری دادهایم را در اختیار این ترافیک قرار

پیشتیانی از کیفیت سرویس بوده و بدون این مورد ،امکان استفاده از

دهد[4و .]5مکانیزمهای پشتیبانی از کیفیت سرویس به ما کمک

این نوع جریانات در شبکههای موردی سیار میسر نمیباشد .با

مینمایند تا ما بین پاکتهای ارسال شده در شبکه بر اساس نیاز

مطالعه مقاالت به روز ،مشاهده میکنیم بهبود کیفیت سرویس در

مشتری تفاوت قائل شویم که این مورد کمک میکند تا در شبکه

این شبکهها ،جزء مباحث روز محافل علمی میباشند .برخی از

سرویسهای مختلفی را برای مشتری فراهم کنیم .کلید اصلی جهت

ویژگیهای شبکههای موردی سیار همچون فقدان زیرساخت،

پشتیبانی از کیفیت سرویس در شبکههای موردی سیار عبارتند از:

استفاده از ارتباطات بیسیم ،چند گامی بودن ،شکسته شدن مداوم

-1

لینکهای ارتباطی ،محدود بودن منابع و خودمختاری گرهها در تغییر

3

پروتکل کیفیت سرویس کنترل دسترسی چند گانه  :که
امکان دسترسی متوسط را فراهم میکنند.

مکان ،امکان پشتیبانی از کیفیت سرویس را با چالشها و مشکالتی

-2

همراه کرده است[ .]2در این پایاننامه با ارائه الگوریتمی اقدام به

4

انتقال داده معتبر و قابل اطمینان .

مدیریت و کنترل دسترسی گرهها به کانال مشترك نموده و از این
طریق تعداد تصادمهای رخ داده در شبکه را کاهش داده و کیفیت
)QOS (Quality of services

2

Best-effort
3 MAC QoS protocol
4 Reliable Data Transfer

1
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-3

توانایی رزرو پهنای باند.5

معماری خدمات یکپارچه ،عملیات مربوط به مسیریابی را از
عملیات مربوط به رزرو منابع ،تفکیک مینماید .این معماری از

جهت پیادهسازی یک سرویس تمایز دهنده در شبکههای

پروتکل رزرو منابع 10جهت انجام عملیات مربوط به رزرو منابع و آن

موردی سیار ،طرز کار دسترسی به محیط مشترك بایستی تابعی از

هم قبل از شروع به ارسال دادهها استفاده مینماید .جهت رسیدن به

اولویت پاکتها در تمام گرهها باشد .در ادامه به برخی از پروتکلهای

سرویس مطمئنی برای جریانها ،بایستی تمام جریانهای ورودی

پشتیبانی کننده از کیفیت سرویس میپردازیم.

توسط کنترل پذیرش 11مورد بررسی قرار گیرند .هـدف از کنـترل

 -1-2پروتکلهای پشتیبانیکننده از کیفیت سرویس
 -1-1-2خدمات

پــذیــرش جـــریان این است که تشخیص دهیم که رزرو منابع
جدید برای یک جریان ورودی میتواند انجام شود یا خیر؟ که این

یکپارچه6

تصمیم بر اساس قوانین از قبل تعریف شده بر روی شبکه گرفته
میشود .کنترل پذیرش به یک نرمافزار درمورد قبول یا رد

این چارچوپ روشی برای نرمافزارها فراهم میآورد تا

درخواستهای رزرو آن آگاهی میدهد و یک انتقال داده برای

توانایی انتخاب از بین چندین سطح از سرویسهای دریافت پاکتها

نرمافزار فقط زمانی انجام میگیرد که تمام خواستههای آن برآورده

را داشته باشند .چارچوپ پیشنهادی این است که معماری اینترنت

شود.

کنونی نیازی به اصالح ندارد ،اما میتواند مواردی جهت فراهم کردن

زمانی که یک مسیریاب دادهای را دریافت مینماید ،کالسبند

سطوح مختلف سرویسها برای نرمافزارها اضافه شود ،بطوریکه

12

نرمافزارها ،بتوانند پاکتها را با سرویسی بهتر از سرویس بهترین

پاکتها  ،داده دریافت شده را براساس آدرس مبدا و مقصد ،شماره

تالش دریافت نمایند .چارچوپ خدمات یکپارچه ،یک مجموعه از

پورتهای گره مبدا و مقصد و براساس شماره پروتکل موجود در

مکانیسمها و پروتکلها جهت پشتیبانی از رزرو ساده منابع فراهم

سرایند ،کالسبندی نموده و سپس داده کالسبندی شده در صف

میکنند ،و این رزروها برای هر جریانی مورد استفاده قرار میگیرند.

متناظر قرار میگیرد .زمانبند پاکت یک جزء بسیار مهم است که

به عبارت دیگر جهت رسیدن به کیفیت سرویس مورد نظر ،یک

مسئولیت اختصاص منابع را به عهده دارد .زمانبند یک پاکت را زمانی

نرمافزار بایستی ابتدا یک جریان را ایجاد نماید که نیازهای کیفیت

که مسیر انتقال خالی باشد جهت انتقال از صف خارج میکند .با این

سرویس را شامل میشود .در معماری خدمات یکپارچه گره فرستنده،

حال معماری خدمات یکپارچه به دالیل زیر برای شبکههای موردی
13

سیار مناسب نمی باشد:

جریان را با مشخص نمودن نیازهای کیفیت سرویس مانند پهنای باند
مورد نیاز ،تاخیر قابل قبول و هزینه جریان مربوط به نرمافزارها و

•

مشخصات جریان شروع میکند[6و.]7
مدل خدمات یکپارچه به دو قسمت زیر تقسیم میشود:

 .Aسطح

•

کنترل7

شامل ماژولها و دستوراتی جهت رزرو منابع و کنترل پذیرش
یک جریان است که مسئولیت مدیریت منابع و انجام رزرو منابع برای
یک جریان موجود در شبکه را به عهده دارد.

 .Bسطح

•

داده8
9

شامل متمایز کنندة پاکتها و یک زمانبند است که عملیات

معماری خدمات یکپارچه برای برنامههایی که طول عمر
زیادی دارند و حساس به تأخیر نیستند ،مناسب است.
ولی بیشتر برنامهها عمر کمی دارند و از طرفی سربار
مربوط به ست نمودن عملیات رزرو ،زمان زیادی میبرد.
شبکه موردی سیار پهنای باند محدودی دارد و پروتکل
رزرو منابع ،برای بدست آوردن و استفاده از کانال با پاکت
دادهها ،به رقابت میپردازد و این کار شدیداً روی توان
عملیاتی سیستم ،تأثیری میگذارد.
خدمات یکپارچه به قدرت محاسباتی زیادی نیاز دارد و از
طرفی سربار ناشی از نگهداری اطالعات مربوط به هر
جریان خیلی باالست.

مربوط به ارسال دادهها را بر اساس رزروهای انجام شده به عهده دارد.
9

Packet Classifier
)Resource Reservation (RSVP
11 Control admission
12 Packet Classifier
13 MANET
10

5

Bandwidth Reservation
Integrated Service
7 Control Plane
8 Data Plane
6
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دیفرانسیل 14

مرکب پیشنهاد میدهد[ .]10این مدل برای نرمافزارهای با اولویت
باال ،از جریان مربوط به خدمات سرویس استفاده نموده و برای

برای چیره شدن به پیچیدگی و مشکالت مربوط به

پاکتهای با اولویت پائین از کالس مدل خدمات دیفرانسیل استفاده

پیادهسازی خدمات یکپارچه در مسیریابهای اینترنت پیادهسازی
15

شد .این خدمات یک طرحی از بیتهای نوع سرویس

میشود .بنابراین این مدل ترکیبی از خدمات سرویس و خدمات

در فیلد

دیفرانسیل میباشد .یک چک کنندة ترافیک در یک گره ،جایگذاری

سرایند و همچنین یک مجموعه قوانین جهت ارسال دادهها را تعریف

میشود .وظیفه این چک کننده ،کنترل ترافیک ،مارك نمودن ،رها

میکند .در معماری خدمات دیفرانسیل یک ارسال داده به تعدادی

کردن و مانیتور کردن ترافیک در گرههای داخلی میباشد .در این

جریانات به هم پیوسته تقسیم میشود[.]8

مدل ترافیکهای با اولویت باال توسط جریان سرویس داده شده و

در شبکههایی که از این معماری استفاده مینمایند،

اولویتهای دیگر توسط کالس سرویس داده میشود .در شبکههای

گرههایی که در مرز شبکه قرار دارند ،روترهای لبه 16نامیده میشوند

موردی سیار به علت محدودیت پهنای باند ،امکان اعمال سرویس

که مسئولیت کالسبندی پاکتها و وضعیت ترافیک را به عهده دارند،

جریان برای تمام ترافیکها (پاکتها) وجود ندارد .بنابراین در این

از دیگر وظایف مسیریابهای لبه نگاشت نمودن پاکت ورودی به

مدل سعی میشود سرویس جریان به قسمت کوچکی از ترافیک در

کالسهای ارسال ،چک کردن وضعیت ترافیک شبکه جهت رسیدن

شبکههای موردی سیار نسبت داده شود ،با این فرض که قسمت

به سرویس توافق شده و از بین بردن پاکتهایی که معیوب هستند،

عمدهای از ترافیک ،به کالسهای دیگر تعلق داشته باشند .از آنجایی

میباشد .گرههای داخلی نیز مسیریابهای درونی نامیده میشوند .که

که جریان در بخش کوچکی از ترافیک اعمال میشود ،بنابراین مسئلة

وظیفة آنها ارسال پاکتها میباشد.

مقیاسپذیری مطرح شده در خدمات سرویس مطرح نمیباشد.
بنابراین این مدل ترکیبی ،سرویس جریان مربوط به خدمات سرویس

معماری خدمات یکپارچه نیازی به عملیات مربوط به رزرو

را با سرویس کالس مربوط به خدمات دیفرانسیل با همدیگر استفاده

منابع ،قبل از شروع ارسال داده ندارد .ضمانت بدست آوردن منابع با

مینماید .بطور کلی این مدل برای شبکههای موردی سیار با اندازة

استفاده از قوانینی به همراه اولویتبندی فراهم میشود .زمانی که

کوچک تا متوسط که تعداد کمتر از  50گره دارند ،میباشد[.]11

یک برنامه می خواهد عملیات ارسال را انجام دهد ،آن برنامه ،پاکت
مربوط را به مسیریابهای کناری میفرستد ،مسیریابهای کناری

 -4-1-2الیه کنترل دسترسی

نیز ،پاکتها را عالمتگذاری میکنند و همچنین قوانین مربوط به

IEEE802.11

ترافیک شبکه را کنترل مینمایند .این معماری از  6بیت سرویس کد

این الیه ،سه مکانیسم دستیابی پایه را فراهم میکنند .این

دیفرانسیلی 17جهت مشخص کردن گروه استفاده میکنند .این گروه،

مکانیسمهای دسترسی در دو روش زیر گروهبندی میشوند.

طرز عمل و چگونگی فوروارد کردن مربوط به بستههایی که توسط

20

گروه اول تابع هماهنگ کننده توزیع شده میباشد که
بطور حتم یک روش برای دسترسی به کانال دارد که بر اساس
الگوریتم استراق سمع جهت اجتناب از برخورد21میباشد و همچنین
یک روش اختیاری جهت دوری از مشکل ایستگاه مخفی و آشکار
دارد .گروه دوم تابع هماهنگ کننده نقطهای 22میباشد که در
شبکههایی که زیر ساختار ثابت دارند ،به کار میروند .این الگوریتم
اجازه میدهد چندین کاربر برای دسترسی به کانال و براساس زمان
تصادفی با پریود زمانی مشخص به رقابت بپردازند[.]12

گرههای میانی دریافت شدهاند ،مشخص مینماید [.]9

 -3-1-2یک مدل کیفیت خدمات انعطافپذیر برای
شبکههای موردی

چندگانه19

سیار18

این مدل اولین کاری بود که جهت پیادهسازی پشتیبانی
از کیفیت سرویس در شبکههای موردی سیار پیشنهاد شد .این مدل
مشخصات دینامیک شبکههای موردی سیار (شرایط مختلف ارتباط و
متحرك بودن گرهها در آن) را در نظر میگیرد و یک نقشه و برنامه

14

)Differential Service (DiffServ
)Type of Service (TOS
16 Edge Routers
)17 Differential Service Code Point (DSCP
)18 A Flexible QoS Model for MANET (FQMM

19

15

IEEE802.11 Medium Access Control Layer
20 Distributed Co-Ordination Function
21 CSMA/CA
22 Point Co-Ordination Function
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 -2-2نیازهای مربوط به سیگنالهای پشتیبانی کننده از

کنترلی به کار برده میشود تا این پیام حالت رزروها را روی تمام

کیفیت سرویس

گرههای موجود در مسیر ،مشخص نماید .هدف از سیگنال کیفیت
خدمات ،رزرو منابع برای یک جریان موجود در شبکه است .در این

شبکههای موردی سیار ممکن است منطقه وسیعی را

بخش به بررسی تکنیکهای سیگنال کیفیت خدمات موجود که

بپوشانند ،بطوریکه کنترل شبکه به آسانی انجام نگیرد .از طرفی با

برای شبکههای موردی سیار طراحی شدهاند .میپردازیم.

توجه به اینکه این نوع شبکهها از گرههای متحرك تشکیل شده
است ،توپولوژی شبکه میتواند مدام تغییر کند ،بنابراین مسیر

 -1-2-2دینامیک RSVP

ارتباطی دو گره واقع در شبکه امکان دارد بطور خیلی زیاد عوض

این یک پروتکل سیگنالی خارج از باند میباشد .این

شود .از طرفی بین دو گره مسیرهای زیادی میتواند وجود داشته

پروتکل فعالیتهای  RSVPرا جهت درك مشخصات دینامیک

باشد بطوریکه امکان دارد هر یک از این مسیرها توانایی متفاوتی در
ارسال جریانها داشته باشند و حتی امکان دارد مسیر انتخاب شده

شبکه گسترش میدهد .هدف اصلی از طراحی این پروتکل ،فراهم

در مرحله آمادهسازی ،حین ارسال اطالعات به علت دینامیک بودن

کردن یک بازخورد برای تمام گرههای موجود در مسیر میباشد .تا در

شبکه و خطاهای ارتباط ،مالحظه شود که مناسب کار نیست،

مورد وضعیت رزرو در گرههای باال و پائینی مطلع شوند و مطابق آن

بنابراین به یک معماری جدید ،سرویسها و پروتکلهای جدید برای

وضعیت ،خود را تعدیل نمایند[15و .]16جهت انجام رزرو ،در گرهی

مقابله با این نوع موارد در شبکههای موردی سیار مورد نیاز است .نیاز

که داده تولید می شود ،یک درخواست ساخته شده و مسیر را

به سیستم های کنترلی جدید که آداپته بوده و در مقابل تغییرات

مشخص میکند .اطالعات توسط پیام مسیر حمل میشوند .در گره

منابع موجود در طول مسیر بطور سریع و خوب عکسالعمل نشان

گیرندة پیام مسیر ،رزرو منابع با ارسال پیام رزرو از طریق مسیر رزرو

دهند احساس میشود .پروتکلها بایستی به تمایز قائل شدن بین

به گره فرستنده ،درخواست میشود .پیام رزرو حاوی اطالعات مربوط

سرویسهای مختلف توانا باشند[.]13

به ترافیک و اطالعات مربوط به اندازهگیری میباشد .پیام رزرو جهت
توصیف میزان ترافیک و جهت اندازهگیری شرایط ترافیک ،برای

وقتی که پشتیبانی از کیفیت سرویس در شبکههای

آگاهی از گرههای پائینی جریان به کار گرفته میشود .همچنین این

موردی سیار انجام شد ،طراحی الگوریتمهای مسیریابی سریع که

پیام به کار گرفته میشود تا به گرهها اجازه داده شود که با

بتواند با تغییرات توپولوژی شبکه بطور مؤثر کارکند مهم است.

مشخصات اندازه گرفته شده گره فرستنده آشنا شده و در مورد

پروتکلهای مسیریابی شبکههای موردی سیار نیاز دارند که با

گرههایی که در باالی جریان قرار دارند ،مطلع شوند.

روشهای سیگنال و روشهای کنترل و مدیریت شبکه جهت رسیدن به
کیفیت سرویس همکاری نمایند .این مکانیسمها و روشها

این پروتکل با شرایط متغیر شبکه و بیثباتی لینکها

بایستیکمترین پهنای باند را جهت انجام عملیات خود مصرف نموده

سازگار بوده و پهنای باند شبکه را بطور مساوی ،ما بین تمام جریانها

و خیلی سریع به تغییرات شبکه و جریان عکسالعمل نشان دهند.

تقسیم میکند .این پروتکل نیاز دارد که نرمافزارها در مقابل

معموالً یک نرمافزار شناخت بهتری ،در مورد نیازهای کیفیت

دگرگونی و تغییرات شرایط ،سازگار باشند .همچنین این پروتکل

سرویس مربوط به خود دارد ،با وجود این زمانی که یک پاکت در

شامل تراکم پیامهای مسیر و رزرو برای جریاناتی که بصورت

شبکه توسط گره مقصد دریافت شد ،اطالعات مربوط به کیفیت

چندپخشی ارسال میشوند ،میباشد[.]17

سرویس آن از بین میرود .دو راه برای نرمافزارها ،جهت بیان نیازهای

بنابراین ،این پروتکل بسیار پیچیده بوده و توان عملیاتی را

کیفیت سرویس در شبکه وجود دارد[.]14
•

پائین میآورد و دلیل آن نیز اینکه ،رزرو منابع با استفاده از پیامهای
کنترلی شفاف و آشکار که در شبکه ارسال میشود ،انجام میگیرد و

23

سیگنالینگ درون باند

همچنین پیامهای اضافه جهت تطبیق منابع ،در شبکه ارسال و مورد

• سیگنالینگ خارج از باند
در سیگنالینگ درون باند ،اطالعات کنترل به همراه پاکت داده
24

استفاده قرار میگیرد.

حمل میشود و در سیگنالینگ خارج از باند بطور ساده یک پیام
In-Band Signalling
Out-of-Band Signalling

این پروتکل برای شبکههای موردی سیار طراحی شده بود
که تغییرات دینامیک در توپولوژی شبکه را مد نظر دارد ولی

23
24
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ب .اسماعیلیان ،س .ع .شریفی،
مدیریت و کنترل دسترسی گرهها در شبکههای  MANETجهت افزایش  QOSجریانات چند رسانهای

مشکالت این پروتکل اوالً سنگینی آن بوده و ثانیاً جهت انجام عمل

اطالعات و داده ها انتخاب نماید که ماندگاری بیشتری داشته باشند.

رزرو منابع از سیگنالهای خارج از باند استفاده میکند.

منظور از ماندگاری باال این است که عمل شکسته شدن مسیر روی
مسیرهای انتخابی تا حد امکان به ندرت رخ دهد .مشخص است که با

 -2-2-2سیستم سیگنالی INSIGNIA

کاهش تعداد شکسته شدن لینکها ،عملیات مسیریابی نیز که یکی از

در شبکههای موردی سیار ،منابع محدود هستند ،بنابراین

سنگینترین و پرهزینهترین موارد در شبکههای موردی سیار

هر سربار ناشی از سیگنالها ،بایستی خیلی جزئی و کم باشد تا

میباشد ،به ندرت اتفاق افتاده و در نتیجه سربار کمی به کل شبکه

بهرهوری شبکه باال رود .سیستم سیگنالی  INSTGNIAیک

وارد شده ،تعداد تصادمها کاهش یافته ،مصرف انرژی گرهها کاسته

سیستم سیگنالی درون باند میباشد ،که از امکانی همچون توانایی

شده و در کل ،کیفیت سرویس خدمات ارایه شده در شبکه ،افزایش

رزرو سریع پشتیبانی نموده و حاوی الگوریتمهایی میباشد که جهت

خواهد یافت .جهت رسیدن به این هدف ،الگوریتم پیشنهادی ،به

ارائه سرویسهای سازگار ،طراحی شدهاند[18و.]19

سرعت حرکت گره مبدا ،توجه نموده و در روند کشف مسیر جریانات
مالتیمدیا ،از شرکت دادن گرههایی که سرعت آنها متناسب با سرعت

این پروتکل مشابه پروتکل  ،RSVPاز سیستم جریانی بهره

حرکت گره مبدا نباشد ،اجتناب مینماید .نحوه انجام این کار در

میگیرد و اطالعات کنترلی سیگنال در داخل فیلد خدمات مربوط به

ادامه توضیح داده میشود .جهت پیادهسازی موارد ذکر شده با هدف

هر بسته حمل میشود[18و.]20

افزایش کیفیت سرویس خدمات ارائه شده به جریانات ،فرض میکنیم

 – 3روش پیشنهادی

که تمام گرههای استفاده شده در شبکه طوری تجهیز شدهاند که
قابلیت تشخیص سرعت حرکت خود را دارا میباشند.

باعنایت به اینکه هدف ما افزایش کیفیت سرویس جریانات

 -1-3نحوه تعیین همسایههای یک گره

مالتیمدیا با توجه به مسیریابی صورت گرفته به هنگام ارسال
جریانات میباشد ،جهت انجام این کار ،الگوریتم  AODVکه یکی از

در الگوریتم پیشنهادی ،هر گره با ارسال پیام سالم اقدام

الگوریتمهای واکنشی میباشد را انتخاب مینماییم .الزم به ذکر است

به شناسایی گرههای موجود در همسایگی خود مینماید .زمانی که

که در الگوریتمهای واکنشی عمل کشف و نگهداری مسیر زمانی

گرهای پیام سالم را در میان همسایگان خود پخش میکند،

انجام میگیرد که گره مقصد برای گره مبدا ناشناس باشد .به عبارت

همسایگان ،آن پیام را دریافت کرده و با استفاده از اطالعات موجود

دیگر ،گره مبدا از مختصات گره مقصد بیاطالع بوده و هیچ مسیری

در پیام سالم اقدام به شناسایی همسایههای خود مینماید .الزم به

جهت رسیدن به آن وجود نداشته باشد .باتوجه به اینکه گرهها در

ذکر است که در الگوریتم پیشنهادی ،جهت ایجاد مسیرهایی با مدت

شبکههای موردی سیار دارای منابع محدودی همچون پهنای باند،

زمان ماندگاری بیشتر ،و به تبع آن جهت باالبردن کیفیت سرویس

حافظه و باتری میباشند ،بنابراین الگوریمهای واکنشی برای کاهش

خدمات ارائه شده در شبکه ،اقدام به اضافه نمودن فیلدی که حاوی

سربار شبکه و استفاده بهینه از منابع موجود در شبکه ،اقدام به ارسال

سرعت حرکت گرهها میباشد ،مینماییم .به این صورت هر گره به

اطالعات ،فقط روی مسیرهای فعال مینمایند .زمانی که یک گره

هنگام معرفی خود به همسایگانش ،اقدام به اعالن سرعت حرکت

برای گره مقصد درخواست مسیر میکند ،در ابتدا یک فرآیند کشف

خود نیز مینماید .جهت روشن شدن موضوع( ،شکل )1-را مورد

مسیر در شبکه رخ میدهد .کشف مسیر معموالً توسط پخش سیل

توجه قرار دهید .که در آن گره  Eبا سرعت نامتناسب و بقیه گرهها با

آسا که بسته درخواست مسیر در شبکه آغاز میشود .یعنی زمانی که

سرعت مناسبی در حرکتند.

بسته درخواست مسیر در شبکه پخش شد ،آن موقع فرآیند کشف
مسیر شروع میشود .زمانی که یک گره مقصد یا یک گره حاوی یک
مسیر منتهی به مقصد یافت شود ،آن زمان یک پاسخ مسیر به گره
مبدا به وسیله اطالعات مسیر گرههای میانی فرستاده میشود.
هنگامی که پاسخ مسیر به مبدا رسید ،مبدا میتواند دادهها را به
مقصد بفرستد .الگوریتم واکنشی پیشنهادی در این فصل ،با توجه
نمودن به سرعت حرکت گرهها ،سعی دارد مسیرهایی را جهت انتقال
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مسیریابی خود نداشته باشد .همانطور که میدانیم ،هر گره پس از

A

ورود به شبکه و وقفهای معین ،با استفاده از پیامهای سالم ارسالی ،با

D

C

همسایگان خود آشنا میشود.
اگر گرهای خواستار برقراری ارتباط با گره دیگر باشد که

B

E

در همسایگی آن نباشد ،پیام درخواست مسیری ارسال میشود که

F

دارای شناسه ،RREQآدرس  IPمقصد و مبدا ،دنباله عددی مقصد
و مبدا و تعداد گام است .الزم به ذکر است که دنباله عددی مقصد،

(شکل :)1-نمونهای از شبکه موردی سیار

آخرین دنباله عددی است که قبال برای هر مسیر میان مبدا و مقصد
توسط گره مبدا دریافت شده است .دنباله عددی مبدا نیز آخرین

همانطور که در شکل مشخص شده است ،گره  Bدارای

دنباله عددی است از مبدا  RREQبرای نقطه شروع مسیر استفاده

همسایههایی با نامهای  C,E,Fو  Dمیباشد .گره  Bجهت معرفی

میشود .جداول مسیر تمامی گرهها باید آخرین دنباله عددی هر یک

خود به همسایههایش ،اقدام به ارسال پاکت سالم که سرعت حرکت

از گرههای دیگر شبکه را دارا باشند .این دنباله زمانی که،RREQ

خود را نیز داخل آن نوشته است مینماید .این پاکت توسط گرههایی

 RREPو یا  RERRمربوط به گره خاصی دریافت میشود،

که در محدوده انتقال گره  Bواقع شده اند ،یعنی نودهای  F,E,Cو

بروزرسانی میشود .تعداد گام نیز ،تعداد گامهای موجود میان

 Dدریافت شده و آن گرهها پاکت سالم دریافتی را بررسی نموده و

گرههای مبدا و مقصد را مشخص میکند( .شکل )2-یک پاکت

متوجه می شوند که این پاکت از طرف گرهی با نام  Bکه در

 RREQرا نشان میدهد.

همسایگی آنها قرار داشته و با سرعت نوشته شده داخل آن پاکت
درحال حرکت میباشد ،ارسال شده است .بنابراین گرههای مذکور

Pack
et
Type

اقدام به بهروزرسانی جدول مربوط به مسیریابی خود مینمایند .الزم
به ذکر است که منظور از محدوده انتقال هر گره ،محدودهای میباشد

Spee
d

Hop
Co

Dest
No

Dest
IP
add

Broa
dcast
ID

Sour
ce
No

Sour
ce IP
add

(شکل :)2-محتویات بستهیRREQ

که به هنگام ارسال پیام سالم توسط یک گره ،سایر گرهها ،بدون
واسطه اقدام به دریافت آن پیام مینمایند .به عنوان نمونه ،گره  Aدر

در الگوریتم پیشنهادی ،فیلد  Speedو Packet Type

محدوده انتقال گره  Bنمیباشد ،چون این گره قادر به دریافت پیام

به پاکت  RREQاضافه شده است .فیلد  Speedنشان دهنده

ارسالی از طرف گره ( Bبدون واسطه و کمک سایر گرهها) نمیباشد.

سرعت حرکت گره ارسال کننده بوده و فیلد  Packet Typeنیز

به عنوان نمونه جدول مسیریابی مربوط به گره  Bکه در شکل باال

نشان دهنده نوع پاکت ارسالی میباشد .در الگوریتم پیشنهادی ،انواع

مشخص شده است ،بصورت ذیل میباشد:

جریانات موجود در شبکه را به دو گروه جریانات مالتیمدیا و یا
حساس به تاخیر ،و جریانات معمولی تقسیمبندی مینماییم .بنابراین

)جدول : (1-همسایههای گره B
آدرس مقصد

گره بعدی

سرعت حرکت

C

C

m/s3

F

F

m/s2

D

D

m/s3

E

E

m/s5

فیلد  Packet Typeیکی از مقادیر مالتیمدیا و یا معمولی را دربر
میگیرد .در ادامه همانطور که میدانیم ،جهت کشف مسیر ،گره مبدا
اقدام به ایجاد و ارسال پاکت درخواست مینماید .سپس این پاکت را
به همسایههای خود ارسال مینماید .این همسایهها هم به محض
دریافت پاکت مذکور ،اطالعات موجود در آن را در جدول مسیریابی
خود نوشته و درصورتی که نوع مشخص شده ،از نوع مالتیمدیا بوده،

 -2-3نحوه کشف مسیر در الگوریتم پیشنهادی
فرآیند کشف مسیر

و سرعت نوشته شده روی پاکت  ،RREQمتناسب با سرعت گره

در الگوریتم پیشنهادی ،همانند

دریافتی باشد ،همان پاکت را دوباره به همسایههای خود ارسال

الگوریتم  ،AODVتوسط گره مبدا آغاز میشود .الزم به ذکر است

مینمایند .الزم به ذکر است که در صورتی که نوع مشخص شده،

که فرآیند کشف مسیر زمانی آغاز میشود که یک گره ،نیازمند

مالتیمدیا بوده و سرعت نوشته شده روی آن پاکت ،متناسب با

برقراری ارتباط با مقصدی باشد که مسیری به آن در جدول

سرعت حرکت گره دریافت کننده پاکت نباشد ،این به آن معنی است
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ب .اسماعیلیان ،س .ع .شریفی،
مدیریت و کنترل دسترسی گرهها در شبکههای  MANETجهت افزایش  QOSجریانات چند رسانهای

که سرعت حرکت گره مبدا متناسب با سرعت حرکت این گره

هیچگونه درخواستی از گرههای با سرعت حرکت باال ،مسیرهای

نمیباشد ،بنابراین گره دریافت کننده پاکت از ارسال آن به

برگشت انتخاب شده توسط گره  Bمسیرهایی خواهند بود که امکان

همسایههای خود اجتناب مینماید .ذکر این نکته ضروری است که

شکسته شدن آن مسیرها به دلیل عدم استفاده از گرههای با سرعت

این کار به این دلیل انجام میگیرد که درصورت توجه نمودن به

نامتناسب ،پایین خواهد بود .به عبارت دیگر ،مسیرهای انتخاب شده

سرعت حرکت گرهها ،و در صورتی که سرعت حرکت گرههای تشکیل

برای جریانات مالتیمدیا ،از ماندگاری و استحکام باالیی برخوردار

دهنده یک مسیر متناسب با هم باشد ،مسیر ایجاد شده از مدت زمان

بوده و احتمال شکسته شدن آنها پایین میباشد .الگوریتم مربوط به

ماندگاری باالتری بر خوردار بوده و در نتیجه احتمال شکسته شدن

دریافت پاکت  RREQتوسط گره میانی در (شکل )3-نشان داده

این مسیر پایین میباشد .این مورد باعث میشود که به هنگام ارسال

شده است.

پاکتهای اطالعاتی ،عمل شکسته شدن مسیر کمتر رخ داده و

(شکل :)3-الگوریتم مربوط به دریافت پاکت  RREQتوسط گره

کیفیت سرویس خدمات ارائه شده افزایش یابد .متناسب بودن و یا

میانی

متناسب نبودن سرعت حرکت گرهها توسط مقداری بنام حد آستانه و
.1
.2
.3

توسط مدیر شبکه تعیین میشود .ذکر این نکته ضروری است که
چنانچه نوع پاکت مشخص شده در  ،RREQمربوط به جریانات
معمولی باشد ،الگوریتم پیشنهادی به سرعت حرکت گرهها توجهی
ننموده و در جریان کشف مسیر مابین گرههایی که با سرعت متناسب

.4

با گره مبدا حرکت میکنند و گرههایی که با سرعت نامتناسب
حرکت مینمایند ،تفاوتی قائل نمیشود .دلیل این امر نیز این است
که جریانات معمولی به کیفیت سرویس خدمات ارائه شده حساس
نمیباشند .مشخص است که گرههای میانی موجود در یک مسیر ،به
احتمال زیاد به تعداد دفعات زیادی (بیش از یک بار) این پاکت را
دریافت خواهند نمود .دو فیلد ذکر شده یعنی فیلد مبدا و شماره
درخواست ،جهت جلوگیری از ارسال تکراری یک پاکت توسط یک
گره خاص مورد استفاده قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،هر گره به
هنگام دریافت پاکت اطالعاتی ،قبل از ارسال آن پاکت ،اقدام به
بررسی این مورد مینمایند که قبال پاکت رسیده را پردازش کردهاند

.5

شروع
گره مبدا و شماره شناسه موجود در پاکت  RREQرا بخوان.
در جدول محلی خود ،اقدام به جستجوی رکوردی با گره مبدا و
شماره شناسه رسیده بکن.
چنانچه اطالعات درخواستی در جدول محلی موجود نباشد
 .1.4گره مبدا و شماره شناسنه را در جدول محلی بنویس.
 . 2.4در فیلد مربوط به گره همسایه ،نام گرهی را که پاکت
 RREQرا از آن دریافت نمودهای بنویس.
 .3.4اگر جریان از نوع معمولی یا  Best-effortباشد
 .1.3.4پاکت  RREQرا فوروارد کن
 .4.4در غیر اینصورت اگر جریان از نوع مالتیمدیا بوده و سرعت
حرکت گره متناسب با سرعت حرکت گره درخواست کننده باشد
 .1.4.4پاکت  RREQرا فوروارد کن
 . 5.4درغیر اینصورت اگر جریان از نوع مالتی مدیا بوده و سرعت
حرکت نود متناسب با سرعت حرکت نود درخواست کننده نباشد
 .1.5.4از فوروارد کردن پاکت اجتناب کن
پایان

یا خیر؟ در صورتی که قبل این پاکت را دریافت کرده و آنرا پردازش

 -3-3توضیح مرحله  Route Replyدر الگوریتم پیشنهادی

الزم به ذکر است که الگوریتم مربوط به دریافت پاکت RREQ

در الگوریتم مسیریابی  AODVزمانی که پاکت کنترلی

توسط یک گره میانی ،و تمامی کارهایی که به هنگام دریافت پاکت

 RREQیا همان پاکت درخواست کشف مسیر به گره مقصد و یا

 RREQالزم به انجام آن میباشد در شکل نشان داده شده است .به

گرهی که توانایی شناسایی گره مقصد را داشته باشد برسد ،این گره

عنوان مثال ،چنانچه یک درخواست کشف مسیر برای جریان

وارد مرحله  Route Replyشده و بدون در نظر گرفتن سرعت

مالتیمدیا با شناسه درخواست  0و از گره  Aبه گره  Bرسیده

حرکت خود و یا سرعت حرکت گرههای میانی ،اقدام به ارسال پاکت

باشد ،این درخواست از طریق مسیرهای ACB, ADB, AEB,

 RREPاز طریق کوتاهترین مسیر به گره مبدا مینماید( .شکل)4-

 ACFBبه گره  Bرسیده است .در سناریوی استفاده شده در

پاکت مربوط به  RREPرا نمایش میدهد.

کرده باشند ،از پردازش و ارسال دوباره آن پاکت اجتناب مینمایند.

(شکل )1-گره  Eبه دلیل داشتن سرعتی نامتناسب با سرعت گره

Sum of
Speed

مبدا ،اقدام به ارسال پاکت  RREQدریافتی (از گره  )Aبه گره B

Life
Time

Hop
Count

Destination
Sequence No

Destination
IP address

(شکل :)4-محتویات بستهی RREP

نخواهد نمود .به عبارت دیگر ،گره  Bهیچگونه درخواستی را از گره
 Eدریافت نخواهد نمود .الزم به ذکر است که با توجه به عدم دریافت
40

Source IP
address

دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده
سال سوم ،شماره اول ،شماره پیاپی  ،5صفحه  33تا  ،44سال 1400

این در حالی است که الگوریتم پیشنهادی جدید ،به

هدف الگوریتم پیشنهادی ،افزایش کیفیت سرویس ارائه شده به

هنگام ارسال پاکت  RREPتوسط گره نهایی ،سرعت حرکت

جریانات مالتیمدیا از طریق کاهش تأخیر ،کاهش احتمال شکسته

گرههایی که پاکت  RREPاز روی آنها عبور مینماید را محاسبه

شدن لینکها یا مسیرها (افزایش طول عمر لینکها و مسیرها)

کرده ،به همراه تعداد گرههایی که از روی آنها عبور نموده است را در

میباشد .الگوریتم پیشنهادی بر روی پروتکل AODVپیادهسازی

این پاکت ذخیره مینماید .مشخص است که فیلد Sum of Speed

شده است .در این الگوریتم سعی بر این است که بتوان با توجه نمودن

نشان دهنده مجموع سرعت گرههایی است که پاکت  RREPاز روی

به سرعت گرههای موجود در شبکه ،اقدام به کشف مسیری نمود که

آنها عبور کرده است ،و  Hop Countنیز تعداد گرههایی که این

ماندگاری بیشتری داشته باشد .در این مقاله کارایی الگوریتم

پاکت از روی آنها عبور کرده و به گره مبدا رسیده است را نشان

پیشنهادی را در محیط شبیهسازی  NS-2مورد بررسی قرار داده و با

میدهد .باتوجه به اینکه تعداد پاکتهای  RREPای که به گره مبدا

الگوریتم  AODVو  RRQOSمورد مقایسه قرار دادهایم .دلیل

میرسد میتواند بیش از یک پاکت باشد ،بنابراین گره مبدا ،با تعداد

انتخاب الگوریتم  AODVجهت مقایسه با الگوریتم پیشنهادی این

مسیرهای مختلفی که میتواند از هر کدام از آنها جهت ارسال

است که اوال الگوریتم پیشنهادی بر پایه این الگوریتم برنامهریزی شده

پاکتهای اطالعاتی استفاده نماید ،مواجه میباشد .حال سوال این

است و ثانیا الگوریتم  AODVیکی از بهترین الگوریتمهای

است که گره مبدا کدام یک از این مسیرها را جهت انتقال اطالعات

 Reactiveمیباشد که نسبت به سایر الگوریتمهای از این گروه،

استفاده نماید.

عملکرد بهتری دارد.

-1-4

چنانچه نوع پاکتهای ارسالی ،از نوع جریانات معمولی و یا
 Best-effortباشد ،مسیری به عنوان مسیر بهینه انتخاب میگردد

شرایط و محیط شبیهسازی
برای شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی ،از نرمافزار شبیهساز

که دارای تعداد گرهی کمتر باشد .اگر نوع جریان ،مالتیمدیا باشد،

 NS2استفاده شده است .با عنایت به اینکه هدف ما از شبیهسازی،

مسیری به عنوان مسیر بهینه انتخاب میگردد که میانگین سرعت

بررسی رفتار الگوریتم پیشنهادی در محیطهای پویا با بار سنگین

حرکت گرههای موجود در آن مسیر با سرعت حرکت گره مبدا

میباشد ،بنابراین نرخ ارسال پاکت توسط گرهها را متغیر در نظر

متناسبتر باشد ،و چنانچه مسیرهایی با میانگین سرعت حرکت

گرفته و نوع ترافیک شبکه را نیز  CBRدر نظر میگیریم .الزم به

یکسان وجود داشته باشد ،مسیری به عنوان مسیر منتخب انتخاب

ذکر است که مقدار مربوط به سرعت حد آستانه  2متر در ثانیه در

میگردد که تعداد گرههای کمتری داشته باشد ،به عبارت دیگر،

نظر گرفته شده است .به این معنی که گرههایی که دارای سرعتی

کوتاهتر از سایر مسیرها باشد( .شکل )5-الگوریتم مربوط به Route

باالتر یا پایینتر از این حد آستانه باشند ،جزو گرههای باسرعت

 Replyرا نمایش میدهد.

نامتناسب قلمداد شده و در عملیات مسیریابی شرکت نمیکنند .سایر

(شکل :)5-الگوریتم مربوط به مرحله Route Reply

پارامترهای مربوط به عملیات شبیهسازی در (جدول )2-نشان داده
شده است.

 .1شروع
 .2مقادیر نوشته شده روی پاکتهای  RREPبخوان.
 .3اگر نوع پاکت ارسالی ،معمولی یا  Best-effortباشد
 .1.3مسیری با کمترین گره را بعنوان مسیر بهینه انتخاب
کرده و اطالعات را از روی آن مسیر ارسال کن.
 .2.3در غیر اینصورت اگر نوع پاکت ارسالی مالتیمدیا باشد
 .1.2.3سرعت میانگین مسیرهای مشخص شده در  RREPرا
محاسبه کن )(Sum Of Speed/Hop Count
 . 4از بین مسیرهای موجود ،مسیری را انتخاب کن که میانگین
سرعت آنها به سرعت گره مبدا نزدیکتر باشد.
 .5از روی مسیر مشخص شده ،اقدام به ارسال اطالعات کن
 .6پایان

(جدول :)2-پارامترهای شبیه سازی
پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

تعداد گرهها

80

پهنای باند
شبکه

Mbps2

مدت زمان

 300ثانیه

نحوه حرکت
گرهها

تصادفی

اندازه شبکه

 1000*1000متر
مربع

حداقل سرعت
حرکت گرهها

m/s0

نحوه

تصادفی

حداکثر
سرعت حرکت
گرهها

m/s7

شبیهسازی

 – 4نتایج تجربی

قرارگیری
گرهها
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نوع ترافیک

CBR

اندازه پاکتها

 512بایت

برد رادیویی

 120متر

حد آستانه

m/s2

RRQoS

AODV

0.45

PS-AODV

0.4

برای شروع شبیهسازی ،رفتار گرههای موجود در شبکه را
با نرخهای متفاوت در ارسال پاکتها ( 16 ،12 ،8 ،4و  20پاکت در

0.3

ثانیه) مورد بررسی قرار میدهیم .همانطور که میدانیم منظور از

0.25

 PDRعبارت است از تعداد کل پاکتهای ارسال شده در گره مبدا

0.2

به تعداد کل پاکتهایی که بصورت صحیح در گره مقصد دریافت

0.15

شده است .مشخص است که با افزایش تعداد ارسال پاکتها در سطح

6

7

5

شبکه ،نرخ دریافت پاکتهای اطالعاتی در گرهها کاهش پیدا کرده و

4

2

3

1

0

)PACKET DELAYS (S

0.35

0.1

)NODES SPEED (M/S

تاخیر مربوط به دریافت پاکتها نیز افزایش پیدا میکند .دلیل این

(شکل :)6-تاخیر پاکتها

امر نیز افزایش تعداد تصادمهای رخ داده در سطح شبکه به دلیل
افزایش تعداد پاکتها میباشد PDL .و یا  Jitterنیز تفاوت زمانی

PS-AODV

به مقصد سپری میکند .به عنوان مثال ،دو کامپیوتر چه در یک

1

شبکه داخلی و چه در شبکهای با ابعاد بسیار گسترده جهانی زمانی
0.95

که میخواهند با هر وسیله ارتباطی اعم از  Tabletای
 Telephoneیا حتی وب سایت با هم ارتباط برقرار کنند ،ارتباط

0.9

آنها از طریق انتقال بستههای اطالعاتی انجام میشود .این بستههای
اطالعاتی برای اینکه از مبدا به مقصد برسند یک مدت زمان در شبکه

7

باقی میمانند .به مدت زمانی که این بسته اطالعاتی در شبکه باقی

5

6

4

2

3

1

0

)PACKET DELIVERY RATIO (%

AODV

است که بسته اطالعاتی ما از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن

RRQoS

1.05

0.85

)NODES SPEED (M/S

میماند تا به مقصد برسد در اصطالح  Latencyیا تاخیر گفته
میشود ،اما همیشه بستههای اطالعاتی ما پشت سر هم و به ترتیب

(شکل :)7-نرخ دریافت پاکت

در مقصد دریافت نمی شوند بلکه ممکن است بستههای اطالعاتی
بصورت پس و پیش به هم برسند و از طرفی ممکن است برخی از

AODV

PS-AODV

میلی ثانیه به مقصد برسند ،خوب این تاخیر در شبکههای عادی

0.15

وجود دارد و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکند ،یعنی شما اگر در حال
مشاهده یک خبر آنالین هستید یا مطالعه میکنید برای شما 20

0.1

میلی ثانیه و  60میلی ثانیه چندان تفاوتی ندارد و به راحتی میتوانید
مطالعه کنید.

0.05

باتوجه نمودن به نمودارهای (شکل )7( ،)6-و ()8
مشخص است که هر سه الگوریتم پیشنهادی RRQOS ،و الگوریتم

7

 AODVرفتار طبیعی از خود نشان داده اند .به این معنی که با
افزایش نرخ ارسال پاکتها ،نرخ دریافت آنها کاهش ،نرخ گم شدن

6

3
4
5
)NODES SPEED (M/S

2

1

(شکل :)8-تاخیر در دریافت پاکتها

پاکتها افزایش ،تاخیر در ارسال پاکتها و انرژی مصرف شده در
گرهها نیز افزایش پیدا مینماید.
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0

0

)PACKET DELIVERY LATENCY (S

بستههای اطالعاتی با تاخیر  20میلی ثانیه و برخی دیگر با تاخیر 60

RRQoS

0.2
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