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چکيده
شبکههاي موردي مجموعهاي از گرهها هستند ،که هر گره نقش مسیریاب را ایفا میکند .وجود یک
مسیریابی قابل اطمینان با کارایی باال از چالشهاي مهم و کلیدي در این نوع شبکهها مطرح می باشد.
پروتکلهاي متعددي براي شبکه هاي موردي مطرح شده است ،که هر یک سعی به انتخاب مسیر مناسب را
دارند .خوشه بندي یکی از مواردي است که در شبکههاي موردي بکار گرفته میشود .خوشهبندي میتواند
در انتخاب یک مسیر کارآمد بسیار مناسب باشد .یکی از مهمترین پروتکلها در شبکههاي موردي پروتکل
مسیریابی  CBRPاست ،در این پروتکل تقسیم گرههاي شبکه ادهاک به تعدادي از خوشههاي مجزا است.
که هر خوشه یک سرخوشه دارد .اما این پروتکل مشکالتی دارد که کارایی شبکه را کمتر میکند .از جمله
این مشکالت تمامی مسیرها از سرخوشه میگذرد و همچنین پاسخ درخواست مسیر را فقط گره سرخوشه
انجام میدهد ،که این باعث افزایش تاخیر میشود .در این سمینار ،ما با در نظر گرفتن این مشکالت و
استفاده از پروتکل مسیریابی  CBRPبه مطالعه پروتکلهاي مسیریابی سلسله مراتبی پرداخته میشود.

كلمات كلیدي :شبکه هاي موردي ،پروتکل مسیریابی ،خوشه بندي
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 8ـ  8ـ مقدمه
امروزه شبكههاي بیسیم به دلیل كاربردهایی كه دارد و همچنین سرویسهایی كه ارائه میدهد ،رشد
چشمگیري داشته است .این شبكهها در حال توسعه سریعی هستند و سرویسهاي ارائه شده هم مرتباً بیشتر
و بهتر میشود ،در آیندهاي نه چندان دور ،تكنولوژي اطالعات بر پایه مخابرات بیسیم خواهد بود .از
آنجاییكه ایجاد شبكه با زیرساخت باعث محدودیت در شبكههاي موبایل 1و سلولی معمولی خواهد كرد؛ لذا
شبكههاي بدون زیر ساخت میتواند ایدة خوبی براي ادامه مخابرات بیسیم باشد .شبكههاي ادهاك ،2بدلیل
عدم نیاز به زیر ساختار ،محدودیت شبكههاي موبایل را مرتفع خواهد كرد .شبكههاي موردي براي اولین بار
توسط وزارت دفاع آمریكا در سیستمهاي نظامی و عملیاتی خود مورد استفاده قرار گرفته است .لیكن از
سال  1996بطور عمومی مورد استفاده میباشد .اگر بخواهیم یک دسته بندي کلی بر روي شبکههاي
کامپیوتري داشته باشیم آنها را به دو دسته داراي سیم و بی سیم تقسیم کنیم .در واقع به شبکههایی که در
آنها گرهها بوسیله یک خط انتقال فیزیکی به یکدیگر متصل میشوند شبکه سیم کشی شده میگویند .در
مقابل به شبکههایی که از امواج الکترومغناطیسی براي ارسال اطالعات استفاده میکنند شبکه بی سیم
میگویند .شبکههاي بی سیم خود به دو دسته داراي زیرساخت و بدون زیر ساخت تقسیم میشوند .در
شبکههاي داراي زیرساخت ،گرهها به صورت بی سیم با مرکز ثابتی ارتباط برقرار میکنند .این مراکز بوسیله
یک زیرساخت ثابت داراي سیم با ظرفیت انتقال 1زیاد به یکدیگر متصل هستند و وظیفه برقراري ارتباط بین
گرهها را بر عهده دارند ،در واقع گرهها در این دسته از شبکهها به طور مستقیم باهم در ارتباط نیستند ،بلکه
براي برقراري ارتباط از ایستگاههاي ثابت بعنوان واسط استفاده میکنند.در مقابل ،شبکههاي بی سیم 2فاقد
زیرساخت هیچ بستر ارتباطی ثابت و از قبل تعیین شدهاي ندارند و گرهها به طور مستقیم با هم در ارتباطند.
در اصطالح به این شبکهها ،شبکههاي سیار موردي 4میگویند .امروزه استفاده از شبکههاي بی سیم بدلیل
خصوصیت ((( ))3هر کس ،هرجا و هر وقت) این شبکهها ،فراگیر شده است .برخی کاربردهاي که براي
این شبکهها میتوان برشمرد عبارت است از عملیات امداد و نجات ،عملیات نظامی ،نشستها و سمینارها و
برپایی شبکه در مناطقی که امکان نصب تجهیزات زیرساخت شبکه وجود ندارد یا بسیار پر هزینه است .سیر
صعودي فراگیر شدن دستگاه هاي بی سیم متحرک و نیازي که به شبکههاي موردي وجود دارد ،باعث
بوجود آمدن تعداد زیادي پروتکل مسیریابی 6در این این شبکهها شده است .بیشتر پروتکلهاي مسیریابی در
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شبکههاي موردي را میتوان به دو دسته فعال 1و واکنشی 2تقسیم کرد .پروتکلهاي مسیریابی فعال براي هر
زوج گره در شبکه یک مسیر در طول حیات شبکه نگهداري میکنند .در پروتکل مسیریابی واکنشی ،روش
هاي برحسب نیاز تنها هنگامی که یک مسیر را ایجاد میکنند که آن مسیر توسط یک گره مبدا درخواست
شود و همچنین این مسیر را تا زمانی نگهداري میکنند که به آن نیاز باشد .وجود یک مسیریابی قابل
اطمینان 1با کارایی باال از چالشهاي مهم و کلیدي در این نوع شبکهها مطرح است.
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