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های موبایل می باشـد     نودمجموعه ای از     ad-hocیک شبکۀ    :چکیده  
این شبکه ها به هـیچ      . که با امواج رادیویی با هم ارتباط برقرار می کنند         

ت مرکزی نیاز نداشته وتمامی نودها      ساختار از قبل تعیین شده یا مدیریّ      
 شبکه مقیاس پذیریاین روزها موضوع  .ریاب عمل می کنندبعنوان مسی

 مقیـاس پـذیری    . را بخود جلب کـرده اسـت       برخی توجۀ   Ad-hocهای  
 بدلیل افزایش جمعیّـت     on-demandهای مسیریابی     پروتکلبسیاری از   

دراین مقالـه یـک الگـوریتم     .نودها وحرکت در شبکه محدود شده است
 ارائه می شود کـه   MANET ای ه شبکه برای   on-demandمسیریابی    

اثـر  . ری بـاال مـی باشـد      مقیاس پـذی  هدف اصلی آن ایجاد الگوریتمی با       
 روی کـارایی   ترافیـک داده هـا و  نود، حرکت ) ها نودتعداد   (شبکهاندازۀ  

 از   ایجاد این الگوریتم   های پایه ای که در     الگوریتم   والگوریتم پیشنهادی   
 شبیه سازی آنها با هـم  مقایسـه          استفاده شده است، مطالعه ونتایج     آنها

نتایج شبیه سازی بیانگر کارایی بیشتر الگـوریتم پیشـنهادی          . می گردند 
 .نسبت به الگوریتم های استاندارد موجود می باشد

مقیـاس   ،پروتکـل مسـیریابی   ، MANET شـبکه  :کلیدی واژه های
 .پذیری ،شبیه سازی 

 مه  مقد-1
اربی سـیم مـی   ای سـیّ  ، سیستمی ازنودهـ   MANET1[1-3]شبکه های   

تی د که به صورت پویاوخودسـازمان یافتـه درتوپولـوژی هـای مـوقّ             نباش
این شبکه ها مجموعه ای ازمسـیریاب هاومیزبـان هـای           .مطرح می شود  

صاالت بدون سیم، یک کانال رادیویی یکسان       ارمی باشند که توسط اتّ    سیّ
و یا گسترده ت متمرکزبدون استفاده از مدیریّ را به اشتراک می گذارند و

دراین شبکه ها می توانند از نظر  نودها. العات می پردازندبه ردو بدل اطّ
صه های مختلف نظیر بازدهی ،توان ارسال داده وانرژی منابع با هم            مشخّ

 .تفاوت داشته باشند
این شبکه هـا در ابتـدا       .  کاربردهای فراوانی دارند   MANETشبکه های   

 MANETشبکه هـای    . وجود آمدند   نظامی به   کارهای جهت استفاده در  
برای عملیّات تجسس وامداد ونجات ، عملیات تعقیب و گریز ، کنفرانس            

 .دنهای علمی ،  پر کاربرد می باش
  on-demand [8-4] الگــوریتم مســیریابیمقالــه بــرای ایجــاد ایـن در

-Adjusted probabilistic flooding[9 هـای  الگوریتمازپیشـنهادی  

                                                 
1 Mobile Ad hoc Network 

بـر  الگوریتم  استفاده نمودیم که این دو AODV-LR2  [11-12] و[10
در حــال .   مــی باشــندAODV [13-14,5] الگــوریتم مســیریابیپایــۀ 

هـای پیشـتاز بـرای     پروتکل ،یکـی از AODV مسـیریابی    پروتکـل حاضر  
 مسـیریابی  پروتکـل  .  مـی باشـد  Ad-hocمسیریابی در شـبکه هـای     

AODV  ی مسـیر مـی   بازساز4کشف مسیر و مکانیزم 3 شامل  مکانیزم
 ، تقاضــای مســیر بــین یــک [15,13,6]مکــانیزم کشــف مســیر . باشــد

فرستنده و گیرنده می باشد و مکانیزم بازسازی مسیر، یک مسیر جدیـد             
قطع اتّصال از طریـق تأییدیـۀ       . برای مسیر فعّال قطع شده پیدا می کند       

 .تشخیص داده می شودHello[13] الیۀاتّصال یا پیامهای کنترلی 
 مسیر مستقیمی بین مبـدأ و مقصـد وجـود نداشـته باشـد، از                اگر هیچ   
بنابراین به علّت محدودیّت    .  پرش چندگانه  استفاده می شود      5مسیریابی

گسترۀ انتشاری گره ها، هر دو گره برای برقـراری ارتبـاط ممکـن اسـت              
بـه علّـت طبیعـت      . نیاز به زنجیره ای از گره های واسطه داشـته باشـند           

بکه ها، بحث پیدا کردن و نگهـداری مسـیر از اهمیّـت              ناپایدار در این ش   
اطّالعات کنترلی جهت شناسایی حالـت جـاری        . ویژه ای برخوردار است   

پروتکل هـای مسـیریابی     ی  بطور کلّ . شبکه ، بین گره ها مبادله می شود       
پروتکلهای واکنشـی و  7پروتکلهای فعّال ،6به سه دستۀ MANET ۀشبک

 مســیریابی  پروتکلهــای در. شــوند پروتکلهــای ترکیبــی تقســیم مــی 8
جداول مسیریابی قبـل از ارسـال       ) مسیریابی مبتنی بر جدول   ([19]فعّال

 .بسته ها ایجاد می شوند وهر نود مسیر بـه نودهـای دیگـر را مـی دانـد                  
 دارد اینسـت کـه ،       ad-hoc هـای      شـبکه  در   پروتکـل مشکلی که ایـن     

بانـد زیـادی نیـاز      نگهداری و بهنگام سازی جداول مسیریابی به پهنـای          
دارد، همچنین خیلی از اطّالعات مسیریابی هرگز استفاده نمی شوند، در           

ــد  ــابع تلــف مــی گردن  واکنشــی مســیریابی  پروتکلهــای در. نتیجــه من
مسیر زمانی ایجاد می شود که      ) مسیریابی مبتنی بر درخواست     ([13,6]

ی گیـرد  قبل از اینکه بسته فرستاده شود کشف مسیر انجام م .نیاز باشد
زمانیکـه نودهـای میـانی      .ونتایج در یک حافظۀ پنهان ذخیره می شوند         

مزیّتی که  .جابجا می گردند بازسازی مسیر در صورت نیازانجام می شود
                                                 
2 Local repair 
3 Route discovery 
4 Rout repair 
5 Multihop 
6 Proactive protocol  
7 Reactive protocol 
8 Hybrid protocol 



 دارند این است که ،تنها مسیرهای مـورد نیـاز نگهـداری             پروتکل ها این  
می شوندومشکالتشان شـامل ،تـأخیر قبـل از فرسـتادن اوّلـین بسـته و           

 هـای   پروتکـل .  برای کشف مسیر مـی باشـد       floodingچنین وجود   هم
 . می باشند واکنشی و فعّال های  پروتکل،ترکیبی از [16]ترکیبی

 بخـاطر  on-demandهای مسـیریابی   پروتکل بسیاری از مقیاس پذیری 1
زمانیکـه تعـداد کـاربران      .  محـدود اسـت     نودها افزایش جمعیّت وحرکت  

 )[19,5,6-15]مانند( Ad-hoc مسیریابی     هایپروتکلافزایش می یابد ،     
بـا  در ایـن مقالـه   . دارنـد  مقیـاس پـذیری   نیاز به نودها، با افزایش تعداد  

ــوریتم  ــب دو الگ ــوریتم  AODV-LR  و .Adjusted probترکی الگ
 مـی  مقیـاس پـذیری  جدیدی ارائه می شود که هدف اصلی آن افـزایش        

ابی  بـدون سـیم   هـای مسـیری  پروتکل برای مقیاس پذیریموضوع  .باشد
. بـیش از انـدازه بسـتگی دارد    [20] اساسأ به سربار پیامهای مسـیریابی 

  ،AODVکارایی الگوریتم پیشنهادی را با الگـوریتم هـای مسـیریابی     
AODV-LR، Adjusted prob.   از طریق نتایج شبیه سازی مقایسـه ،

 .می کنیم

  الگوریتم پیشنهادی -2
مسـیریابی    الگـوریتم  ، پـذیری  مقیـاس در این بخش بـرای بهتـر شـدن          

، کشف مسیر  .Adjusted probالگوریتم . جدیدی را  پیشنهاد میکنیم 
در شبکه کـاهش مـی   RREQ توسط  نودمبدأ را بهینه می کند ومقدار 

  تعداد کشف دوبارۀ مسیر که بایـد توسـط           AODV-LRیابد والگوریتم   
، اس پـذیری   مقی افزایشبرای  . نود مبدأ صورت گیرد را کاهش می دهد         

 ترکیـب مـی   AODV-LR را بـا الگـوریتم  .Adjusted prob الگـوریتم 
در الگوریتم حاصل  زمانیکه برای ارسال داده ها مسیری ازمبدأ به           . کنیم

مقصد وجود نداشته باشد، نود مبدأ اقدام به کشف مسیر می کند و یـک   
 مبـدأ شـماره بسـتۀ   3 آدرس مبـدأ ،   < شامل اطـال عـات       2RREQبستۀ  

 مقصـد ، تعـداد       شـماره بسـتۀ     مقصـد ،    آدرس  چند پخشی ،   مشخصۀ4،
مشخصۀ چند پخشی به ازاء هر انتشار توسط        .  منتشر می کند     >پرشها  
 جفـت   >مشخصـۀ چنـد پخشـی      ،    آدرس مبدأ  <. افزایش می یابد     مبدأ

 . ها می باشندRREQمنحصر بفردی برای تشخیص 
 را  RREQ را دریافت مـی کنـد، اگـر پیـام            RREQ هنگامیکه یک نود    

برای چندمین بار دریافت کرده  باشد از آن صـرف نظـر مـی کنـد و در                   
صورت دریافت آن برای اولین بار، مسیر به مبدأ را در جدول مسـیریابی               

 تعداد   مقصد،پرش بعدی ،   آدرس <اطّالعاتی شامل   . خود ایجاد می کند   
در نـود     > زمـان اعتبـار ایـن مسـیر          5 مقصد، مدت  شماره بستۀ ،پرشها  

ت زمان تعیین شده استفاده نشود      اگر از مسیری در مدّ    . ره می شود  ذخی
سپس  نود چک می کند که آیا مسـیری          . آن مسیر غیر معتبر می گردد     

                                                 
1 Scalability 
2 Rout request 
3 Sequence number 
4 Broadcat id 
5 Expiration time 

معتبربه نود مقصد دارد؟ اگر نود خودش مقصدباشدیا مسیری معتبر بـه            
ۀ  بسـت  هشـمار  مقصد بزرگتر یا مسـاوی        شماره بستۀ  مقصد داشته باشدو  

،  آدرس مبـدأ  <ال عات  اطّشامل  RREP6د، یک باشRREQ درمقصد 
طول عمـر   7به مقصد ،    تعداد پرشها     ،  مقصد شماره بستۀ مقصد ،   آدرس  

هنگامیکـه نـود    .  را به مبدأ بصـورت تـک پخشـی  ارسـال مـی کنـد                >
  را دریافت می کند، مسـیر بـه نـود مقصـدرا در جـدول       RREPمیانی

 در غیر  . ارسال می کند را به مبدأ RREPوکرده مسیریابی خود ایجاد 
نود خودش مقصدنباشدیا مسیری معتبر به مقصـد نداشـته          (این صورت   

کمتـر از   ) x ( RREQاگرتعـداد همسـایگان نوددریافـت کننـدۀ         ) باشد
)  (pمتوسط تعداد همسایگان باشد، پیام را مطابق بـا یـک احتمـال بـاال    

 .منتشر می کندپرشها بعد از یک واحد اضافه کردن به تعداد 
. نودهایی که در محدودۀ انتقال یکدیگر باشند همسایه گفته مـی شـوند            

هـر  .  مشخص مـی گـردد     Helloتعداد همسایگان با استفاده از پیامهای       
 بصورت پریدیک برای اعالم حضورش پخـش مـی    Helloنود یک پیام 

در هـر نـود موبایـل مطـابق بـا مقـدار تعـداد          pاحتمـال انتشـار   . کنـد 
زمانیکه نودها به محدودۀ  دیگـری حرکـت مـی           . همسایگانش می باشد  

 بـا اسـتفاده از      متوسط تعـداد همسـایگان    . تغییر می کند     p مقدار   کنند
با این روش در هنگـام کشـف مسـیر    . بدست می آید] 9-10 [1فرمول 

 .جلوگیری می شودRREQبطور زیادی از انتشار دوبارۀ 
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 محـدودۀ  r تعداد نودهـا در شـبکه و  Nمحیط شبکه ،   Aدر این فرمول
 .انتقال نودها می باشد 

صالی قطع می شود بهتر است مسیر جدید بصـورت محلّـی            هنگامیکه اتّ 
با این روش دادۀ ارسالی در نود       . وبدون کشف مسیر از مبدأ صورت گیرد      

در . شودبازسازی  مسیر بصورت محلّی    باالدست ذخیره می شود تا اینکه       
شبکه های بزرگ با استفاده از ایـن روش، بـدلیل اینکـه زمـان کمتـری           
برای جستجو و دستیابی به مسیر جدید نیاز است  تـأخیر کـاهش مـی                

 .یابد
بنابر این در زمان قطع اتّصال نود باالدست سعی به بازسازی مسـیر مـی         

 فاصلۀ قبلی تا مقصـدبعالوۀ   آن برابراست با TTL کهRREQیک . کند 
ۀ مقصد بعالوۀ یک می شماره بست ۀ آن ،شماره بست یک مقدار اضافی  و

نـود   .باشد، ایجاد می کند و آن را برای همسـایگانش ارسـال مـی کنـد    
اگر بعد از مدّت تعیـین شـده   . می ماند  RREPباالدست منتظر دریافت

RREP را دریافت نکند یک پیام RERR8  ل مـی کنـدو    به مبـدأ ارسـا
صال برای رسیدن به مقصدشان استفاده می       تمامی نودهایی که از این اتّ     

 سرانجام  مبدأ    .ندرسانمی   بروز   RERR جداول خود را با دریافت       ،کنند

                                                 
6 Rout reply 
7 Life time 
8 Rout error 



RERR                  را دریافت مسیر هـای مربوطـه را از جـدول خـود حـذف مـی 
 .ات  کشف مسیر جدید را آغاز می کندکندسپس عملیّ

 زش بستۀ دریافتی توسط یک نود را در الگوریتم ، فلوچارت پردا1شکل
 

 .پیشنهادی نشان می دهد
 ارائه گردیده 2لگوریتم مسیریابی پیشنهادی نیز در شکل  اشبه کد

   .است
 

 
 

 فلوچارت پردازش بستۀ دریافتی، توسط یک نود : 1شکل



Protocol Receive request ()  
On hearing a broadcast packet m at node X 

Get the Broadcast ID from the message;n   
average number of neighbor (threshold value); 
 
Get degree n of a node X (number of neighbors); 
If packet m received for the first time then 

    If n <n   then 
         Node X has a low degree: 
      set high rebroadcast probability p= p1  ;  
    Else nn ≥   
        Node X has a high degree: 
      set low rebroadcast probability p= p2  ;  
   End if 
End if 
Generate a random number RN over [0, 1]. 
If RN ≤  p rebroadcast message; otherwise, drop. 

 
protocol route link layer failed() 
if  the broken link is closer to the destination than 
source , attempt a local  repair else bring down the 
rout . 
(local repair retrieve all the packets in the ifq using 
this link ,queue the packets for whitch local repair 
is done.) 

 
شبه کد الگوریتم پیشنهادی :  2شکل  

  شبیه سازی و ارزیابی عملکرد-3
 استفاده نمودیم که  ns2.31نسخۀns2  [21]برای شبیه سازی از 
 [802,11ات شبکه های بدون سیم بر پایۀ شامل یکسری از جزئیّ

می باشد و به نودها اجازه می دهد که در محیط شبکه آزادانه ]22
های مسیریابی که اخیراً پیشنهاد شده پروتکلبسیاری از . حرکت کنند

 شبیه سازی گردیده ns2در  ) AODV,DSR,TORA,DSDV(اند 
 .[24,14-23]اند

 بایت در نظر گرفته و از 512در این شبیه سازی  بسته های داده را 
 random wayهر نود مدل . استفاده می کنیم  CBR1ترافیک

point model [24] 0با سرعتی تصادفی بین  را استفاده می کند و 
 . حرکت می کندm/s  10تا

در این مدل، نود یک مقصد تصادفی را انتخاب و بطرف آن مقصد با 
. سرعتی که قبالً حداقل وحداکثر آن تعیین شده حرکت می کند

زمان توقّفی که 2زمانیکه نود به مقصد می رسد در آنجا به اندازۀ 
ت بطور تصادفی نود مقصد تعیین شده توقّف میکند، بعد از این مدّ
 m750×m750اندازۀ زمین . دیگری را انتخاب و حرکت می نماید

                                                 
1 Constant bit rate 
2 Pause time 

 sهر شبیه سازی .  نود تغییر می دهیم200 تا 25وتعداد نودها را از 
طبق آزمایشات ومطالعات قبلی ،در سناریوهایی .  طول می کشد300

در .د ها مشخّص تر می باشپروتکلبا حرکت  باال ، تفاوت در کارایی 
 را در کشف سریع یک پروتکلشبکه های ثابت می توانیم قدرت یک 

در این شبکه ها بخاطر .مسیر و تحویل موثّر داده ها آزمایش کنیم 
ثابت بودن نودها هیچ مسیری قطع نمی شود به همین خاطر بار 
اجرایی حدّأقل می باشد و تأخیرها طوالنی نمی گردد ویا بسته های 

 ، 200 تا 25در این راستا با تعداد نودهایی بین .داده گم نمی شوند 
و زمانیکه نود ها )  ثانیه0زمان توقّف(سناریوها را با حرکت  ثابت 

همچنین با .اجرا وگزارش می کنیم )  ثانیه300زمان توقّف(بیکارند 
هر . ها بررسی می نماییم پروتکل نود، اثر حرکت  را روی کارایی 75

 اجرا می کنیم وبا این تعداد CBR منبع ترافیکی 20و10آزمایش رابا
 .ها را با بار ترافیکی بررسی می نماییممقیاس پذیری پروتکل منابع

های پروتکل  برای بدست آوردن کارایی PDF 4 و3ROPاز دو متریک 
، مجموع تعداد بسته های ROP. مسیر یابی استفاده می کنیم

مسیریابی انتقال داده شده در طول شبیه سازی می باشد وهر پرش 
 ، کسری از  PDF. می شود در یک مسیر بطور جداگانه محاسبه

 مسیریابی پروتکلبسته های دادۀ ارسال شده می باشدکه توسط هر 
در ادامه اثر تعداد نودها و حرکت را بر روی . تحویل داده شده اند 

 .ها بررسی می کنیمپروتکلکارایی 

  اثر تعداد نودها-3-1
 ) ثانیه300زمان توقّف (ها را با سناریوی ساکن پروتکلROP، 3شکل

 بعنوان تابعی از تعداد   ) ثانیه0زمان توقّف(و با سناریوی حرکت باال 
نود ها و بار شبکه برای تعداد متفاوتی از منابع ترافیکی نشان می 

 Adjusted .برای الگوریتم پیشنهادی و ROP در حالت ساکن.دهد
prob  بدلیل ثابت بودن نودها یکی می باشد واز دو الگوریتم دیگر

در سناریوی حرکت  .  کمتر ، بهتر می باشندRREQار بخاطر انتش
 RREQالگوریتم پیشنهادی بدلیل انتشار کمتر )  نود به باال 50(باال 

 ROPدر هنگام کشف مسیر و بازسازی محلّی مسیر قطع شده دارای 
 .کمتری می باشد

در سناریوی  ساکن . اندازه گیری شده را نشان می دهد PDF 4شکل
مقیاس ها نسبت به افزایش تعداد نودها پروتکل) ثانیه 300زمان توقّف(

 .  خوبی دارند پذیری
 
 

                                                 
3 Routing overhead in packets 
4 Packet Delivery Fraction 
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 . مسیریابی تحویل داده شده اندپروتکلکسری از بسته های دادۀ ارسال شده که توسط هر  : (PDF): 4شکل
 
 دارایAODV-LR ور سناریوی حرکت باال، الگوریتم پیشنهادی د

PDF زمانیکه  زیرا.بیشتری نسبت به دو الگوریتم دیگر می باشند
بسته های  AODV-LR الگوریتم پیشنهادی و, مسیری قطع میشود

داده را از بین نمی برند در نتیجه نسبت تحویل بسته ها در این دو 
ورکه درشکل مشاهده می کنید همانطالگوریتم بیشتر می باشد 

 منبع ترافیکی 10 با PDF   منبع ترافیکی از20 باPDFدرحرکت باال،
 .کمتر است

  بدلیل اینست که تعداد زیادی از بسته های داده در PDFپایین بودن 
وقتی تعداد منابع ترافیکی . رسیدن به مقصدشان شکست می خورند
 حذف بیشتر بسته های داده افزایش می یابد پروتکلها در مبدأ شروع به

-sendتولید می شود و در ) CBR(زمانیکه یک بستۀ داده. میکنند
buffer در اینجا بستۀ داده منتظر .  یک عامل مسیریابی قرار می گیرد

هنگامیکه مسیر کشف شد، بستۀ داده از . می ماند تا مسیرش پیدا شود
send-bufferمی شود ودر  خارج می شود و به الیۀ اتّصال فرستاده 

IFQ1 اگر مسیری به مقصد وجود داشته باشد  بسته .  قرار می گیرد
.  اجتناب می کندsend-buffer میشود واز رفتن به IFQمستقیماً وارد 

 بر می دارد وآن را روی کانال ارسال می IFQ بسته را از  MACالیۀ 
اشته ت طوالنی نگه دپر باشد یا بسته برای مدّ send-bufferاگر .کند 

شده باشد ومنتظر یک مسیر باشد، بستۀ داده می تواند در نود مبدأ 
دلیل دیگر حذف بستۀ داده در نود مبدأ، سرریز شدن . حذف گردد

IFQ می باشد .IFQ بصورت FIFO عمل می کند، زمانیکه پر می شود 
 حذف IFQبا آمدن بستۀ جدید ، بسته های قدیمی بخاطر سرریز شدن 

 .می گردند
 بسته وسرعت ارسال 64 را برای تمامی پروتکلها send-buffer اندازۀ

 بطور خالصه دلیل حذف .  بسته در ثانیه در نظر گرفته ایم4بسته ها را 
  

                                                 
1 Interface queue 
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 ، به اتمام رسیدن زمـان       IFQبسته های داده در نود مبدأ، سرریز شدن         
  قادر بـه انتقـال    MACازدحام یا تصادم است که الیۀ بسته ویا بدلیل 
ضمناً انتشار بسته هـای اجرایـی نیـز اولویّـت بـاالتری             . بسته نمی باشد  

 .نسبت به بسته های داده دارند

  اثر حرکت -3-2
برای بهتر فهمیدن چگونگی اثر حرکت وتعداد منابع ترافیکی بر کـارایی            

وها ثابت نگه داشته ونتایج آزمایشات      ها، تعداد  نود ها را در سناری       پروتکل
 . را ارائه می دهیم

 را بعنوان تابعی اززمان توقّـف و بـار شـبکه بـرای تعـداد                ROP،  5شکل
 هنگامیکـه   5مطـابق شـکل   . متفاوتی از منابع ترافیکی نشان مـی دهـد          

زیـرا  اتّصـاالت کمتـر    .کمتر می شـود  ROPزمان توقّف افزایش می یابد
 .ار مسیریابی کاهش می یابدقطع شده ودر نتیجه سرب

 نود بعنوان تابعی از حرکت      75 اندازه گیری شده را  برای        PDF،  6شکل
مشاهده می کنیـد    .نودها با تعداد منابع ترافیکی مختلف نشان می دهد          

ه نسبت تحویل بسته ها با افزایش زمان توقّف باالتر می رود زیرا زمان              ک
الگـوریتم مسـیریابی    .باشـد توقّف طوالنی تر به معنی حرکت کمتر مـی          

پیشنهادی قادر است بسته های دادۀ بیشتری را نسبت به الگوریتم های            
 Adjusted  وAODVالگوریتم مسـیریابی  . دیگر به مقصد تحویل دهد

prob.   زمانیکه مسیری قطع میشود به آسانی  بسته های داده را از بین
 Adjusted  وAODVمی برند در نتیجه  نسبت تحویل بسـته هـا در   

prob.  در مقایسه با بقیۀ پروتکلها بدتر می باشد . 

  نتیجه گیری -4
را با on-demand های مسیر یابی پروتکل مقیاس پذیریاین مقاله 

 و AODV-LR و AODV(لهاپروتکل از مجموعۀ پروتکانتخاب چند 
Adjusted prob. ( بررسی نمود وبرای بهتر شدن کارایی در شبکه های

مقیاس از جنبه های مختلف ،. ریتم جدیدی پیشنهاد گردیدبزرگ، الگو
را بررسی .Adjusted prob و AODV-LRوAODVلهایپروتک پذیری
لها به تعداد وسرعت حرکت پروتکدیدیم که چگونه کارایی این . نمودیم

زمانیکه حرکت وجمعیّت نودها .نودها وبار ترافیکی داده بستگی دارد 
ابی افزایش ومانع تحویل بسته های داده افزایش می یابد سربار مسیری

ی در افزایش تحویل بسته مشاهده کردید که بازسازی محلّ.می شود 



 Adjusted   های داده به مقصد مفید می باشد، همچنین الگوریتم 
prob. راست ؤثدر کاهش سربار مسیریابی هنگام کشف مسیر م. 

دی پیشنهاد نمودیم ، الگوریتم جدی مقیاس پذیریبنابر این برای افزایش
دو الگوریتم  که در حقیقت الگوریتم مسیریابی پیشمنهادی مزایای

را با هم ترکیب می کند   .Adjusted prob وAODV-LR مسیریابی
ه به نتایج شبیه سازی الگوریتم مسیریابی بهتری را برای شبکه وبا توجّ

 . ارائه می دهد ad -hocهای بزرگ 
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