قابلیت اطمینان و مسیریابی فرصت طلبانه در شبکه های سیار ادهاک با
رادیوهای شناختی

مجتبی شهابی نژاد ،1زهره ابوالهادی

زاده2

1دانشکده مهندسی کامپیوترو فنآوری اطالعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران()mojtaba.shahabi@aut.ac.ir
 1شرکت آلومینیوم المهدی ،بندرعباس ()m.shahabi@almahdi.ir
 2شرکت توزیع برق استان هرمزگان ()Zohreh.abolhadi@hedc.co.ir

چکیده :اخیرا شبکه های وایرلس ادهاک 1با رادیوهای شناختی 2با فناوری امید بخش جهت تحقق سیستم های
از راه دور و دیگر کاربردهای زیر ساختهای مخابراتی در شبکه های هوشمند در نظر گرفته شده اند .با این حال با
چالش های فنی و اساسی بسیار زیادی در این نوع شبکه ها روبرو میباشیم که این معایب به صورت جزئی مورد
بررسی قرار گرفته اند .برای غلبه بر شرایط محیطی خشن و ویژگی های طیفی متغیر در زمان و مکان شبکه های
شناختی ،شبکه سیار ادهاک 3پیشنهاد شده است و با توجه به اینکه مسیریابی در شبکه های ادهاک فرآیند
دشواری بوده و نیاز به روش های هوشمند احساس می شود ،مسیر یابی فرصت طلبانه با رادیوهای شناختی در این
نوع شبکه ها ،می تواند مفید واقع شود .در این مقاله سعی بر آن است روشی جهت باال بردن قابلیت اطمینان و
موثر با استفاده از مسیریابی 4فرصت طلبانه با رادیوهای شناختی برای شبکه های شبکه سیار ادهاک ارائه شود.
کلمات کلیدی :شبکه ادهاک ،الگوریتم های مسیر یابی ،مسیر یابی فرصت طلبانه ،شبکه های سیار ،رادیوهای
شناختی ،شبکه های سیار ادهاک
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 -1مقدمه
با افزایش درخواست برای پهنای باند و غی ربهینه بودن روش های فعلی تخصیص باند فرکانسی از سوی دیگر ،مراکز
تحقیقاتی و صنعتی به دنبال یافتن روشی مؤثرتر برای به اشتراک گذاشتن طیف 5هستند .نتایج ارزیابی نحوه استفاده از طیف
فرکانسی 6حاکی از آن است که درصدکمی از طیف فرکانسی مورد استفاده قرار می گیرد .با توجه به این نکته ،به تدریج به منظور
استفاده بهینه از طیف فرکانسی ،مفهوم دسترسی طیف به صورت پویا و استفاده فرصت طلبانه از طیف با مفهومی به نام رادیوی
نسل آینده یا رادیوی شناختی] ،[1مطرح شد .یکی از روش های ارائه شده برای استفادة بهینه از پهنای باند ,به کارگیری تکنیک
های دسترسی به طیف به صورت داینامیک است .در سال های اخیر ,رادیوی هوشمند به عنوان ابزاری برای استفادة بهینه از طیف
معرفی شده است .شبکه های متشکل از رادیوهای هوشمند ,در برابر چالش های خاصی که ناشی از تغییرات شدید طیف در
دسترس و همچنین کیفیت سرویس های مختلفی که کاربردهای متنوع از آن ها انتظار دارند ,قرار دارند .برای مشخص تر شدن
این چالش ها هر رادیوی هوشمند باید بتواند قسمتی از طیف را که در دسترس است مشخص کند ،بهترین کانال موجود را انتخاب
نماید ,با کاربران دیگری که از این کانال استفاده می کنند همکاری داشته باشد و هنگامی که کاربر دارای مجوز می خواهد از کانال
استفاده کند کانال مزبور را ترک نماید .این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است ,در بخش اول و دوم مسیر یابی فرصت طلبانه در
شبکه های شبکه سیار ادهاک و پروتکل های موثر بر آن مورد ارزیابی قرار می گیرند سپس در بخش سوم به سوابق تحقیق و نحوه
دسته بندی آنها اشاره میشود ،دربخش چهارم روش ارائه شده برای حل مساله و تحلیل نظری مطرح میشود ،در بخش پنجم به
نتایج شبیه سازی پرداخته میشود و در پایان به بیان نقاط قوت و ضعفها ،چالشها و هم چنین ارایه زمینه های تعمیم مساله یا
روش موجود می پردازیم.

 -2بیان مساله
یکی از مشکالت اصلی در شبکه ادهاک سیار این است که بهترین مسیر را بین ارتباطات مبدأ به مقصد پیدا می کند ،که ممکن
است یک گره بسیار سخت باشد .ایده اصلی شبکه های شناختی استفاده از طیف فرکانسی بالاستفاده توسط کاربران ثانویه میباشد
که مجوز استفاده این کاربران توسط اپراتورهای اولیه تامین میگردد .یک نود شناختگر (کاربر ثانویه )7می تواند حفره های طیفی را
شناسایی کرده و با توجه به حﻀور یا عدم حﻀور کاربران اولیه خود را از یکی به دیگری جابه جا کند .نوسان شرایط کانال بی سیم
و تغییر طیف موجود به دلیل فعالیت کاربران اولیه منجر به دشواری قابل مالحظه ای در ارائه ارتباطات مطمﺌن و موثر می شود.
رادیو شناختی برای پرداختن به مشکالت شبکهای و مخابراتی و نسل بعدی شبکههای بیسیم ،یعنی شبکهی هوشمند به رسمیت
شناخته شده است .این شبکه با استفاده از قابلیتهای دسترسی طیفی پویا و فرصتطلبانه میتواند برای رسیدگی به بسیاری از
الزامات منحصربه فرد و چالشهای شبکه های  8MANETاستفاده شود .کنترل  9PCTCارائه شده توسط آقای گان و همکارانش
] [5به منظور جلوگیری از تداخل کاربران ثانویه از کاربران اولیه از پیشگویی در دسترس بودن لینک به صورت شناختی استفاده
میکند .در واقع  PCTCیک توپولوژی کارا و قابل اعتماد به وجود می آورد که از مسیر یابی مجدد جلوگیری میکند و کارایی توان
عملیاتی و تاخیر را در شبکه های مبدأ به مقصد گسترش میدهد .محققان این مقاله کنترل و مسیریابی را در شبکه های
 MANETمورد مطالعه قرار داده اند و مدل  PCTCرا به منظور فراهم کردن توانایی شناختی در مسیر یابی شبکه های
 CRMANETارائه کرده اند .در واقع  PCTCارائه شده به عنوان یک میان افزار در بین ماژول  CRو مسیریابی عمل میکند
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 PCTCاز قابلیت پیش گویی در دسترس بودن یک لینک شناختی استفاده میکند که از تداخل با کاربران اولیه
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آگاه است.

 PCTCیک توپولوژی قابل اعتماد و موثر ،برای جلوگیری از تکرار مسیریابی مجدد و گسترش کارایی شبکه ها از جمله افزایش
توان عملیاتی و کاهش تاخیر را ساختار دهی می کند .در ادامه برای دستیابی به نتیجه مطلوب به بررسی کنترل  PTCPارائه شده
توسط آقای گان و همکارانش ] [5و الگوریتم فرصتطلبانه ارائه شده توسط آقای یانگ و همکارانش ] [4در شبکه های MANET
میپردازیم.

 -3سابقه تحقیق و دسته بندی آنها
اقای سلواکانمانیل 11و آقای سامتی 12در مقاله خود] [6پایه های رادیوهای شناختی شبکه های ادهاک را پس از طبقه بندی
نشان دادند که در آن  MC-RAHNsرا به پنج دسته  -1کانال چند منظوره  -2مدل سازی لینک  -3مسیریابی جغرافیایی -4
آگاهی طیف  -5اتصال و خوشه بندی روی عملکرد آن تقسیم کردند .همچنین نشان دادند اگر چه بیشتر پروتکل های سیار
رادیوهای شناختی شبکه های ادهاک در شبکه های وایرلس شناخته شده اند باز هم نیاز به طراحی یک متریک جدید برای نشان
دادن یکتایی رادیوهای شناختی شبکه های ادهاک وجود دارد .آقایان یانگ و همکارانش 13در مقاله مسیریابی فرصت طلبانه
خود] [4پروتکلی مبتنی بر متریک  ETX14و برنامه نویسی شبکه 15را پیشنهاد دادند و برای جلوگیری از انفجار بازخورد گوش
دادن فرصت طلبانه 16و تصدیق های فرصت طلبانه 17را معرفی کردند.
اکثر الگوریتم های مسیر یابی به دنبال انتخاب کوتاهترین مسیر برای بهبود بهره وری مییاشند اما در شبکه های MANET
لزوما کوتاه ترین مسیر بهترین مسیر نیست .در واقع معیار های مختلفی برای انتخاب بهترین مسیر وجود دارد از قبیل ظرفیت،
تاخیر ،طول پیوند ،در دسترس بودن طیف و قدرت توان و غیره .در مقاله کنترل فناوری مسیریابی شبکه های  MANETبا
رادیوهای شناختی] [5آقای گان و همکارانش 18به تاثیر الیه های باالتر در کارایی رادیو های شناختی شبکه های MANET
اشاره کردند و یک چهارچوب کلی برای تدارک قابلیت شناخت پروتکل های مسیریابی در  CR-MANETsبرای آگاهی از تداخل
کاربران اولیه ،جستجو و ارسال به لینک های فعال در دسترس و تطبیق پویایی محیط تعین کردند .

 -4روش پیشنهاد شده برای حل مساله و تحلیل نظری آن
پروتکل ارائه شده توسط آقای یانگ و همکارانش ] [4بر اساس ارزش  ETXکار میکند که متریک  ETXبه طور کامل در رساله
آقای دکتر بوهان شرح داده شده است .پروتکل  ExOR19نیز توسط آقایان  Biswasو  Morrisارائه شد ] [7که اساس کار این
پروتکل به این صورت است که به جای اینکه برای ارسال یک بسته بخواهد از یک مسیر از قبل تعیین شده استفاد کند یک مسیر
بین مبدا و مقصد ایجاد میکند و سپس بسته را ارسال میکند.
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شکل 1

تکنیک برنامه نویسی شبکه 20نیز که توسط آقای  Ahlswedeو همکارانش ارائه شد برای کد گذاری بسته ها قبل از ارسال
استفاده میشود تا کارایی و توان شبکه را افزایش دهد .و استفاده از الگوریتم درخت اشتاینر [11,21]21جهت به دست آوردن
درخت بازخورد مینیمم استفاده میشود  .همانطور که در شکل نشان  1داده میشود در روش مسیریابی سنتی هنگامی که یک بسته
بخواهد از مبدا  aبه مقصد  gارسال شود بایستی از  5مسیر مشخص شده عبور کند که بعد از رسیدن به این مسیر ها یک مسیر
هم به مقصد وجود دارد که در کل با  6مسیر به مقصد میرسد پس نرخ ارسال  6میشود اما در مسیر یابی فرصت طلبانه  5گره
می انی به عنوان یک گره مجازی در نظر گرفته میشود که نرخ بازخورد از مبدا تا گره های میانی  0.67میباشد که در حالت قبل
این نرخ  5در نظر گرفته شده بود و طبق جدول  1در نهایت نرخ رنج انتقال  2,67میشود که همانطور که مشاهده مشود نسبت به
حالت قبل از نصف کمتر شده است پس نتیجه میشود که مسیریابی فرصت طلبانه به مراتب بهتر از سنتی میباشد .
جدول 1

همانطور که در شکل  2دیده میشود برای بررسی مزایای استفاده از برنامه نویسی شبکه مبدا قصد دارد  4بسته  p1تا  p4به 3
مقصد  D1تا  D3ارسال کند همانطور که مشاهده میشود بعﻀی از مقصدها تعدای از بسته ها را از دست داده اند به عنوان مثال
مقصد  D1بسته  p1و  P2را دریافت کرده و  P3و  P4را از دست داده اند و مقصد  D2بسته های  P1و p4را از دست داده و d3
بسته های  p1و p2را از دست داده اند  .در حالت معمولی در صورت از دست دادن بسته های بایستی آن بسته ها را مجددا ارسال
کنیم اما در حالت استفاده از برنامه نویسی شبکه میتوان  4ارسال را به  2ارسال کاهش داد بدین صورت که مبدا از  2بسته کد
شده ’ p1و ’ p2استفاده میکند و بسته های  P1و p2را نیز از قبل در اختیار داشته پس به راحتی میتوان با ضرب در ماتریس
معکوس هر  4بسته را در اختیار بگیرد .پروتکل ROMP22مبتنی بر مسیریابی فرصت طلبانه و برنامه نویسی شبکه میباشد و برای
قابلیت اطمینان از گوش دادن فرصت طلبانه برای تصدیق همسایه باال دستی خود استفاده میکند در واقع مقصد بسته های گمشده
را از همسایه های باال دستی خود دریافت کرده و این روند به صورت بازگشتی ادامه پیدا میکند تا بسته های گمشده بازیابی گردند
به این صورت قابلیت اطمینان بدون داشتن سربار بیشتر میشود .برای انتخاب درخت مالتی کست مسیر یابی پروتکل  ROMPدو
مفهوم درخت پیش فرض مالتی کست و مجموع فورواردینگ انتخابی را مورد بررسی قرار میدهد .همانطور که در شکل  3دیده
میشود درخت مالتیکست به این صورت عمل میکند که هر نود در هر ثانیه یک بسته را ارسال میکند و در طول  10ثانیه تعداد
20
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پروب های دریافتی را میشمارد و از طریق این پروب ها میتواند نرخ از دست دادن 23خود را محاسبه کند .سیاست پروتکل
 ROMPدر انتخاب مجموعه فورواردینگ به این صورت است که نودهای موجود در مسیر را به درخت مالتی کست پیش فرض
خود اضا فه میکند و این عمل باعث میشود که از پراکندگی و انتقالهای تکراری جلوگیری شود .از طرفی چون نودهای انتخابی به
همدیگر خیلی نزدیک هستند همکاری بین آنها را آسان میکند برای انتخاب مجموعه فورواردینگ مراحل -1انتخاب لیست
فورواردینگ اولیه بر اساس درخت پیش فرض خود -2م حدود کردن گره های فورواردینگ برای چلوگیری از انتخاب های تکراری
 -3ست کردن تایمر فرستنده بر طبق کمترین ارزش آن از سمت زیر گروه ،انجام می شود.

p'1 = p1 + p2 + p3 + p4p'2
= p1 + 2p2 + 3p3 + 4p4

شکل 2

اگر این مراحل به سرعت انجام شود میتواند خود را با شرایط شبکه وفق دهد و همانطور که مشاهده شد این مقاله یک پروتکل
مبتنی بر قابلیت اطمینان و مسیریابی فرصت طلبانه را ارائه داد و برای پروتکل مالتی کست زیر گر وها یک پرتکل مبنی بر ارزش
 ETXارائه داده شد و کارایی مطلوبب پروتکل فرصت طلبانه را نسبت به سایر پروتکل ها استنتاج کرد .در مقاله آقای گان و
همکارانش ] [5از مسیر یابی در شبکه های  CR-MANETبه عنوان مسیریابی شناختی نام برده میشود  .مسیر یابی در شبکه
های  CR-MANETباید دارای ویژگیهای آگاهی از ناحیه تداخل کاربران اولیه ،پیشگویی در دسترس بودن یا آزاد بودن یک لینک
و همچنین تطبیق خود با مسیر مبتنی بر پیشگویی به منظور جلوگیری از تکرار مسیریابی مجدد و افزایش کارایی و کاهش تاخیر
باشد .در مقاله اشاره شده محققان برای رسیدن به این هدف از توپولوژی کنترل استفاده کرده اند ،توپولوژی کنترل در شبکه های
حساس بیسیم  ،مش بیسیم و  MANETبه منظور کاهش انرژی و تداخل قابل استفاده میباشد و در واقع بر روی اطالعات بدست
آمده از الیه فیزیکی و  MAC24که هر دو متعلق به ماژول های رادیو های شناختی در  CR-MANETهستند تمرکز میکند و به
عنوان یک میان افزار عمل میکند .تکنولوژی کنترل از تداخل با کاربران اولیه و پیش گویی دسترسی لینک شبکه های CR-
 MANETحمایت میکند .بر اساس این مقاله یک مدل تحت عنوان توپولوژی کنترل شناختی مبتنی بر پیشگویی  PCTCبه
منظور فراهم کردن قابلیت شناختی در شبکه های  CR-MANETرا ارائه داده شد که این مدل دو ویژگی زیر را دنبال میکند:
 -1میتواند مدت در دسترس بودن لینک و احتمال اینکه آیا این مدت به پایان میرسد را پیشگویی کند.
 -2به صورت یک رفتار توزیع شده عمل کند.

شکل 3

شکل 4

loss rate
Media Access Control
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دسترسی پویا به یک طیف و اهمیت محدودیت تداخل با کاربران اولیه  CR-MANTرا از شبکه های  MANETسنتی متفاوت
میکند و  2فاکتور مهم وجود دارد که در دسترسی به یک طیف موثر است :اولین عامل آن فعالیت کاربران اولیه میباشد ،از آنجا که
کاربران ثانویه دارای اولویت پایین تری نسبت به کاربران اولیه میباشند آنها باید همیشه فعالیت کاربران اولیه را شناسایی کنند.
دومین عامل آن در حرکت و سیار بودن کاربران ثانویه مییاشد زمانی که یک کاربر یه سمت ناحیه تداخل هر کاربر اولیه فعالی وارد
میشود طیف فرکانسی برای آن کاربر غیر قابل دسترس خواهد بود بنابراین تشخیص وضعیت حرکت در طراحی مسیر یابی موثر و
توپولوژی کنترل در  CR-MANETها بسیار با اهمیت میباشد .برای نشان دادن این عامل به شکل  4توجه میکنیم ،فرض کنید
قرار است یک مسیر از  CU1به  CU4داشته باشیم دو مسیر  CU1به  CU2و  CU4و همچنین مسیر  CU1به  CU3و CU4
وجود دارد ولی همان طور که مشاهده میشود  CU3دارد به ناحیه تداخل کاربر اولیه وارد میشود و نمیتوانند مورد استفاده قرار
گیرند و بر عکس لینک  CU1به  CU2چنین مشکلی ندارد در واقع  CU2دارد از ناحیه تداخل دور میشود و با انتخاب  CU1به
 CU2به جای  CU1به  CU3بوجود میاید و ما میتوانیم با مشاهده کنیم که با پیشگویی سیار بودن می تواند کارایی را در مسیر
یابی شناختی  CR-MANETافزایش دهد و همانطور مشاهده شد پروتکلهای مسیریابی سنتی فاقد چنین توانایی شناختی هستند
با این حال این پروتکل ها نسبتا کامل هستند و سورس کد آنها به طور گسترده در سیستم عامل های متفاوتی در دسترس هستند
به همین دلیل محققان این مقاله یک تکنولوژی میان افزار مثل تکنولوژی کنترل را به کار بردند و این توپولوژی کنترل به عنوان
یک ماژول بین الیه ای در بین الیه مسیر یابی و ماژول  CRعمل میکند .یک مدل پیشگویی در دسترس بودن لینک منطقی ،برای
شبکه های  MANETکالسیک که در کارها و تحقیقات قبلی ارائه شده است ] ، [4پارامتر  TPپیشگویی زمانی که یک لینک در
بین دو نود در دسترس است و پارامتر دیگری که با ) L(TPنشان داده میشود را معرفی میکند و در حقیقت احتمال اینکه این
لینک چه قدر در زمان  TPپایدار است را تخمین میزند .ولی این دو پارامتر  TPو ) L(TPدر  CR-MANETها کافی نیستند زیرا
در اینجا لینک بین دو نود فقط به حرکت آنها محدود نیست و بحث تداخل با کاربران اولیه در آنها دیده نشده است .به همین دلیل
در این مدل دو پارامتر دیگر  T̂pو ) L(T̂pنیز عالوه بر دو پارامتر قبلی برای این پیشگویی استفاده میشود T̂p .مدت زمانی که
یک کاربر به سمت تداخل کاربر اولیه حرکت میکند می باشد و ) L(T̂pتخمین متناظر آن میباشد .و در نهایت از ترکیب [Tp,
]) L(TPو ]) [T̂p, L(T̂pبا همدیگر برای پیشگویی در دسترس بودن یک لینک استفاده میشود .اگر  dبه عنوان فاصله بین دو نود
و  Tهم زمان متناظر با آن در نظر گرفته شود فرمول  1را داریم:
2
2
d = αT + βT + γ
)(1
که  αو  βو  γاز اندازه گیری سه نقطه ) (t2,d2),(t1,d1),(t0,d0بدست میایند و  ti = t0 + Tiو  diفاصله متناظر بین دو نود
هستند .اگر بخواهیم از حرکت نودها به سمت کاربران اولیه صرف نظر کنیم به راحتی میتوان از طریق ( )1مقدار  Tpرا بدست
آوریم ولی بحثی که در  CR-MANETها با آن مواجه هستیم حرکت نودها به سمت ناحیه تداخل کاربران اولیه میباشدکه از
طریق ( )1به راحتی  T̂pقابل محاسبه نیست .کار بران شناختی که به سمت ناحیه تداخل یک کاربر اولیه در حال حرکت هستند
توسط ماژول  CRقابل شناسایی هستند و در اینجا مقدار  T̂pبرابر با صفر میشود بنابرین ما فقط باید در مورد کاربرانی که از ناحیه
تداخل دور میشوند بحث کنیم.اگر  ρبه عنوان شعاع تداخل در نظر گرفته شود و سپس  ∆=β2 +4αρ2−4αγاز داشتن حدقل
یک جواب برای  T̂pدر ( )1مطمﺌن میسازد.
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دقت  T̂pهمانطور که مشاهده شد وابسته به مقدار  ρاست که این مقدار از طریق های مختلف مثل سیستم های  GPSیا مسیر
گمشده و  ...بدست میاید .مقدار ) L(T̂pنیز همانند مقدار ) L(Tpاز فرمول  3بدست میاید:

محققان کارهای قبلی نشان داده اند که مقدار ) TP* L(Tpبه پروتکل های مسیر یابی برای انتخاب مسیر قابل اطمینان کمک
میکند ولی چون در اینجا بحث شبکه های  MANETشناختی است پیشگویی در دسترس بودن لینک از فرمول زیر بدست میآد:

که  iنشان دهنده دو نود انتهایی یک لینک است و } {PUsنشان دهنده کاربران اولیه موجود در شبکه است .در مقاله اشاره شده
برای جلوگیری از تکرار مسیریابی مجدد  ،یک مدل توپولوژی کنترل شده و مسیر یابی را مبتنی بر پیشگویی لینک گفته شده در
شبکه های  CR-MANETارائه شده است  .در واقع یک مقدارجریمه ( )δبرای مسیر یابی مجدد در نظر گرفته میشود که این δ
مدت زمانی که برای مسیر یابی مجدد هدر میرود میباشد پس در دسترس بودن یک لینک به مقدار ( )Ta- δکاهش میابد .مقدار
 Taبه تنهایی برای پیشگویی یک لینک کافی نیست یک لینک ممکن است زمان  Tطوالنی داشته باشد و در مورد اجرای طوالنی
ممکن است به دلیل انتخاب این لینک با پدیده مسیر یابی مجدد مواجه شویم .پس برای نشان دادن کیفیت یک لینک  ،وزن یک
لینک را از فرمول  5و مبتنی بر آن میتوان وزن یک مسیر را از فرمول  6بدست آورد.که  Lنشان دهنده مجموع لینک های موجود
در یک مسیر میباشد.
()5

)w = r × (Ta – δ

() 6

W = min wi, i 2 L

با توجه به این فرمولها ما یک لینک با مدت زمان طوالنی ولی کیفیت پایین و یک لینک با مدت زمان کوتاه ولی کفیت خوب داریم
در نتیجه در انتقال داده توانایی ضعیفی داریم در این مقاله الگوریتم  PCTCتوزیع شده شناختی از الگوریتم  LDTC 25برای
ذخیره کردن یک مسیر قابل اطمینان در  CR-MANETها استفاده میکند .در این الگوریتم توزیع شده هر نود مراحل زیر را به
عنوان یک نود اولیه انجام میدهد:
 -1همه همسایه های خود را جمع میکند و مطابق ( )5وزن هر لینک را بدست میآورد.
 (w=∞) -2وزن مسیر تود ابتدایی را مساوی بینهایت قرار میدهد و برای همسایه هایش صفر قرار میدهد و همه همسایه
هایش را یه عنوان نود دیده نشده در نظر میگیرد و خودش را به عنوان گره فعلی در نظر میگیرد.
 -3وزن مسیر را بر اساس فرمول  6از نود اولیه به نودهای مالقات نشده از طریق گره فعلی محاسبه میکند.
 -4خودش را به عنوان نود مالقات شده در مظر میگیرد و وزن مسیر تمام نودهای مالقات نشده را به بزرگترین مقدار
خودش بروز میکند و به مرحله  3میرود تا تمام نودها مالقات شوند.
 -5تمام مسیر های قابل اطمینان از نود اولیه پیدا شده اند.
با اجرای این الگوریتم همانطور که مشاهده میشود در این توپولوژی بدست آمده لینک هایی با مدت زمان پایین ممکن است حذف
شوند بنابراین یک توپولوژی با قابلیت اطمینان بیشتر و پایدار میباشد .این مدل توپولوژی کنترل شده ارائه شده دارای ویژگیهای
قابلیت اتصال ،تقارن ،شدت کنترل Spanner ،که به راحتی قابل اثبات میباشند.
نگاهی می اندازیم به پروتکل های مسیر یابی معروفی مانند  DSRو  .AODVآنها معموال  RREQ26ها یا همان بسته های
درخواستی مسیریابی به منظور پیدا کردن یک مسیر از مبدا به مقصد ارسال میکنند .زمانی که یک  RREQمیرسد به یک نود

The Localized Dijkstra Topology Control
Route Request
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میانی اگر فرستنده در همسایه های مرتبط با آن که توسط الگوریتم  PCTCتولید شده بنا شد ممکن است حذف شود از طرف
دیگر این  RREQتوسط ن ودهای میانی مرتب شده و دوباره انتشار پیدا میکنند در نتیجه از لینک هایی که در مجاورت کاربران
اولیه هستند و یا دارای کیفیت پایین و مدت زمان کوتاه در دسترس هستند ،جلوگیری میشود( .اولین  RREQیی که پاسخ داده
میشود اولین مسیر پیدا شده به لحاظ متریک مسیریابی است).

 -6نتایج شبیه سازی
آقای یانگ و همکارانش ] [4برای نشان دان کارایی پروتکل ارائه شده  ROMP27آن را با پروتکل مقایسه میکند و عملکرد آنها را
نشان میدهد .برای انجام شبیه سازی مکانی به مساحت  1000*1000 m2را در نظر میگیرد و  200نود را در رنج ارسال
 250mقرار میدهد که به صورت آزادانه در حرکتند و سایز بسته ها را  512 BYTEدر نظر میگیرد .آزمایش به این صورت انجام
گردید و پس از بررسی نتایج همانطور که در شکل  5مشاهده میشود که نرخ بازخورد بسته پروتکل  ROMPبا دو پروتکل درخت
اشتاینر و  [13] MAODVبسیار بهتر میباشد زیرا با انجام آزمایش مشاهده میشود که در  ROMPاز  20تا  180نود پیش رفتند
و ونتیجه به این صورت بود که هر چه تعداد نودها افزایش پیدا میکند توان عملیاتی نیز افزایش پیدا میکند )افزایش از  %95به
 )%98و این در حالی است که برای دو پروتکل دیگر توان عملیاتی از  %95به  %90کاهش پیدا میکند .همچنین این آزمایش برای
سرعت نیز انجام شد که مشاهده میشود که  ROMPدر ابتدا یک کاهش اندک دارد اما در ادامه بسیار بهتر عمل میکند.

شکل 6

شکل 5

ماکزیمم رنج انتقال هر نود  300متر و نرخ انتقال از  2mb/sمیباشد .ما ابتدا دقت پیشگویی مبتنی بر طول دوره لینک شناختی را
بررسی میکنیم .شکل  6نتیجه پیشگویی برای فﻀایی با مساحت  500*500m2و  λ−1 = 60sرا نشان میدهد که در آن Ta
نوسان میکند اطراف  ، Trکه آن زمان واقعی است که یک لینک دائما در دسترس است در مقابل  Taپیشگویی شده .با پیشگویی
مدت ما میتوانیم عملکرد یک لینک مبتنی بر الگوریتم پیشگویی کنترل توپولوژی مبتنی بر شناختی را ارزیابی کنیم .شکل 7
ویژ گی های الگوریتم کنترل توپولوژی را از نظر درجه گره و طول مدت لینک نشان می دهد ما اجرا برای  100بار شبیه سازی
کردیم .سطح اطمینان  ٪95می باشد در شکل 8مشاهده می شود که متوسط درجه گره و حداکثر درجه گره در توپولوژی
بدست امده کمتر از حالت بدون استفاده از کنترل توپولوژی می باشد .درجه گره کوچک  ،رقابت در رسانه های بی سیم باشتراکی
و تعداد  RREQsدر فرآیند کشف مسیر کاهش خواهد داد .متوسط درجه گره نشان می دهد یک مقدار کوچک به عنوان تعداد
گرههای که در شبکه افزایش می یابند  ،که باعث می شود شبکه های مقیاس پذیر شود .عالوه بر درجه گره ،الگوریتم کنترل
توپولوژی  ،مدت زمان لینک طوالنی تری را نیز نتیجه می دهد ،که در شکل  )b( 7نشان داده شده است .این موارد باعث می شود
که توپولوژی ارائه شده با ثبات تر شود و مسیر یابی مجدد در شبکه کاهش یابد.
Reliable Ordered Multicast Protocol
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شکل b7

شکل a 7

این توپولوژی ارائه شده با قابلیت شناختی از تداخل با کاربران اولیه اجتناب می کند .مسیریابی مبتنی بر توپولوژی ارائه شده با
 CR-MANETها به خوبی سازگار است .دو معیار مسیریابی کوتاهترین مسیر (SP) 28و  RPTa29برای ارزیابی بهترعملکرد
الگوریتم کنترل توپولوژی بیشتر در شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفتند .شکل ( )8دو معیار اصلی عملکرد  ،توان عملیاتی و
تاخیردر مسیر یابی مبتنی بر توپولوژی پیش بینی و مسیر یابی شناختی در توپولوژی  PCTCارائه شده  ،نشان می دهد.
در مسیریابی  ،RPTaهر چند مسیر در دو توپولوژی پیش بینی و توپولوژی  PCTCبا توجه به ویژگی 2یکسان انتخاب شده
ااند ،ولی توان عملیاتی و تاخیر در مسیر یابی شناختی بهتر از آن بدون کنترل توپولوژی می باشد .این به این دلیل است که درجه
گره کمتر در توپولوژی  PCTCممکن است رقابت در رسان ه بی سیم اشتراکی کاهش دهد و زمان دسترسی کمتری را نتیجه
دهد .در مسیر یابی  ، SPهر چند در مسیری با تعداد هاپ بیشتر ،توان عملیاتی در توپولوژی ارائه شده ،بیشتر از حالت توپولوژی
 Taاست و همچنین تاخیر نیز کمتر است و آن به این دلیل است که مسیردر توپولوژی ارئه شده ،دارای مدت زمان طوالنی تر
است ،و در نتیجه شکسته ها کمتر و تکرار مسیریابی مجدد کمترمی شود.

شکل 8

Shortest Path
Reliable Path with regard to T a
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 چالشها و هم چنین ارایه، بیان نقاط قوت و ضعفها: نقد کار(های) موجود مرتبط با مساله بیان شده-6
زمینه های تعمیم مساله یا روش موجود
 وMANET  ما شبکه های، با رادیوهای شناختیMANETs در قابلیت اطمینان و موثر مسیریابی فرصت طلبانه در شبکه های
 آقای یانگ و همکارانش.الگوریتم های مسیریابی فرصت طلبانه و موثر را که دارای قابلیت باالیی باشند را مورد بررسی قرار دادیم
 ارائه کردند وMANET  را به منظور دستیابی به قابلیت اط مینان و مسیر یابی فرصت طلبانه در شبکه هایROMP [ پروتکل4]
همانطور که نتایح شبیه سازی نشان داد این پروتکل نسبت به نمونه های ماقبل خود دارای توان عملیاتی و کارایی باالتری میباشد
 و مسیریابی ارائه کردند که بهCR  ما بین ماژول، که یک ماژول میان الیهPCTC [ کنترل5] و از طرفی آقای گان و همکارانش
منظور جلوگیری از تداخل کاربران ثانویه از کاربران اولیه از پیشگویی در دسترس بودن لینک به صورت شناختی استفاده میکرد و
.برای تخمین اولیه مقادیر زمانی در دسترس بودن یک لینک و پایداری آن از الگوریتمی برای مسیر یابی اولیه آن استفاده میکرد
 ارائه شده توسط آقای یانگ و همکارانش برای تخمین مقادیر زمانی مورد نیاز در کنترلROMP حال اگر بتوان از الگوریتم
 ارائه شده توسط آقای گان و همکارانش استفاده کرد قطعا باید به نتایج جالب و شاید عملکردهای بهتری در زمینه مسیرPCTC
.یابی فرصت طلبانه با رادیوی شناختی دست یافت که به عنوان یک مسﺌله باز قرار گیرد
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