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چکیده
شبکههای موردی سیار دارای محدوديتهايی هستند كه از آن جمله میتوان به ناپايداری مسیر و كمبود توان اشاره كرد ،از اين رو
به پروتکل مسیريابی نیاز است ،كه با وجود اين شرايط و محدوديتها ،فرآيند مسیريابی را به طور شايسته انجام دهد .به علت
تحرک گرهها در شبکههای موردی سیار ،توپولوژی آن به طور دائم تغییر میكند و اطالعات مسیريابی بايد به طور منظم به روز
شوند .عالوه بر اين ،تحرک گرهها باعث ناپايداری مسیر نیز میشود و اگر پايداری مسیرها را در اين نوع شبکهها مالحظه نکنیم،
باعث هدر رفتن منابع سیستم خواهد شد بنابراين با توجه به موضوعات اشاره شده در شبکههای موردی سیار ،هر چقدر توان
سیگنال گرهها بیشتر باشد در نتیجه پايداری شبکه نیز بیشتر شده و از منابع شبکه استفاده بهینهتری صورت میگیرد و به عبارتی
توان سیگنال با پايداری شبکه نسبت مستقیم دارد .به دلیل اهمیت پايداری و قابلیت اطمینان در شبکههای موردی سیار  ،بسیاری از
پروتکل های مسیريابی كیفیت سرويس ،قابلیت اطمینان مسیر را براساس پارامترهايی مانند تأخیر انتها به انتها و پايداری ،ارزيابی
میكنند و با توجه به قابلیت اطمینان مسیرها ،مسیری با باالترين قابلیت اطمینان را انتخاب كرده و سپس بستهها را در مسیر انتخابی
ارسال میكنند .در اين سیمنار ضمن مطالعه جامع شبکه های موردی سیار به بررسی و ارزيابی پروتکلهای مسیريابی پايدار
پرداخته می شود.
واژههاي کلیدي :مسیريابی ،شبکههای موردی سیار ،گره ،مسیر ،پايدار.
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فصل اول
مقدمه
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 -1-1مقدمه
شبکههای موردی سیار ،شبکههای ارتباطی هستند ،كه در آن گرهها متحرک هستند و از طريق ارتباطات بیسیم
با يکديگر ارتباط برقرار میكنند .در اين شبکهها هیچ ساختار ثابت و كنترل مركزی وجود ندارد .شبکههای
موردی سیار دارای محدوديتهايی هستند ،كه از آن جمله میتوان به ناپايداری مسیر و كمبود انرژی و قدرت
سیگنال اشاره كرد .شبکههای موردی سیار نرخ بااليی در تغییر توپولوژی دارند ،كه باعث ناپايداری مسیر
میشود و اگر پايداری مسیر را در اين نوع شبکهها مالحظه نکنیم ،لینکهای بیسیم به آسانی میشکنند وقتی
كه مسیری در حین مسیريابی میشکند ،فرآيند تعمیر و نگهداری مسیر اجرا میشود ،كه اين فرآيند منابع
بسیاری را مصرف میكنند و باعث افزايش سربار شبکه میشود .بنابراين برای حداقل كردن شکست مسیر،
كشف مسیری با تحمل باال ضروری است .از سوی ديگر به دلیل محدود بودن سطح انرژی در شبکههای
موردی سیار  ،طراحی الگوريتم مسیريابی با در نظر گرفتن سطح انرژی و توان سیگنال گرهها ضروری است .با
لحاظ سطح انرژی و توان سیگنال گرهها در كشف مسیر ،عالوه بر انتخاب مسیری با پايداری باال ،طول عمر
شبکه نیز افزايش میيابد .به عبارتی يکی از پارامترهای تضمین پايداری در اين شبکهها ،سطح انرژی و توان
سیگنال گرههاست .در پروتکل  1OLSRابتدا نقاط ( 2MPRارسال چند نقطهای) شناسايی میشوند اين نقاط تنها
نقاطی هستند كه در شبکه اجازه پخش اطالعات را دارند و باعث كاهش سربار شبکه و كاهش ارسال بستههای
كنترلی میشوند(كالسن و همکاران 3)2115 ،در پروتکل  OLSRهر گره همسايههايش را با ارسال بسته سالم
شناسايی میكند و با اطالعات بدست آمده هر گره برای خودش جدولی درست میكند كه ارتباط گره با
همسايههايش درون جدول قرار دارد .در مرحله بعد هر كدام از گرهها اطالعات خود به همراه شماره ترتیب را
در غالب بسته  TCبرای گرههای اطراف میفرستند البته انتقال بستههای  TCتنها از طريق گرههای  MPRانجام
میشود .در مرحله بعد هر گره از اطالعات جمعآوری شده بايد بهترين مسیر به هر گره را انتخاب كند انتخاب
بهترين مسیر از طريق الگوريتم دكسترا انجام میشود .با عوض شدن جای گرهها عملیات باال دوباره تکرار
میگردد و جداول به روز میشوند .در اين سمینار هدف ما مسیريابی كیفیت سرويس براساس پارامترهايی مانند
سطح انرژی گرهها ،تأخیر و پايداری میباشد .هدف ما استفاده از مسیريابی آگاه از انرژی ،در پروتکل مسیريابی
پايدار برای افزايش پايداری پیوند در شبکههای موردی سیار میباشد.
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