
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ایمنی و ازراحتی اطمينان برای نقليه بوده و وسایل آن گره های.است ad hoc))ی اقتضایی شبکه (نوعی(VANETsشبکه ی خودرویی - چکيده

 کاربردی های نظر معماری،برنامه از را فرد،آنها به منحصر های ویژگی. ها راه اندازی شده است جاده در خطرتصادفات کاهشو نقل و درحمل رانندگان

 گره ها مرتب می باشندکهشبکه های خودروئی زیرشاخه ای  از شبکه موردی .جدا می کند(MANET)ازشبکه های موردی های مختلف وچالش

دهند،بنابراین ارتباطات دراین شبکه ها موقتی است،ارسال های چند پخشی موجب بهينگی در مسيریابی  مکان خود را با سرعت زیادی تغيير می

 به منظورایجادبرخی ازکاربردها از قبيل خدمات چندرسانه ای وارتباطات گروهی درماموریتهای پليسی و امدادی آتش،ارسال گروهی شده

خودرویی سرعت انتقال بسته های اطالعات و کاهش  .درشبکه هاینشانها،ارتباطات خودروهابا یکدیگر و شناخت محيط اطراف کامال ضروری است

 احیمسيریابی مناسب طرپروتکلهای  وپروتکلهای موجود بهبود یابدلذا باید  ،نقش مهمی در ایجاد ارتباط مناسب و کارآمد دارد ،زمان تاخير انتقال

الزم،برای  توسعه دهندگان  می شودو شبکه های خودرویی و مسائل آن بررسی  واطالعاتهای اقتضایی معرفی  شبکه مقاله انواع در اینشود؛

 ومحققان ارائه می شود.

 واحدداخل خودرو.واحدکنارجاده ایی، هوشمند، نقل و حمل سيستمهای ،شبکه های خودرویی -کليد واژه

 

 مقدمه-1

شببه ا  ی ی ا  همهت ینیپ رام مهنیای درومویای  ویژگیهای     

 باعثو یفاق ما  فهد هیاوی ومجاوه یاحر وث نا موه آینده  سبب  

 درومویا ما شببرو   فهاون  یمنا جاوه یادطنبا  ین فیک و  یجاو

و طالعات  باشبببندومینگام حنک  یک گنه  هشبببه ا  ما یر نند

سیگنال یای ،جملا ین فیک،وضعی  آب ویر ،مالها مدیا هیاوی  ه

شبببه ا ی  وینده ویننرع  طالعات ویگنم مهاولا کنند  یشبببد م

 وموسائل نقلیا شامل،محصرالت با سیتبا منظرم میقاء  درومویا

 لپ،PDAیمن ه، ووم،یلفپ کلید هم ه بدون ومووی یای وسببهگاه

 یر ندومبنناما ما درومویاا شببه  یجاوشببده  سبب ،یرسببعا ،یاپ

 عر مض ین فیک،رنو د  وغین یمپ،مدینی   یمپ کامبنوی یای

 یافهپو  ینهنن  با وسبهنسا بههروناوبنی فضبایا، ، یمنامدروکا

درومویا ی ا شه ا  ]1[با ماکمک کند یهلو سبرد   یسبهگاه

با ، س (ITS)یرشمندیای  حمل ونقل   صبلا سبیسهت ه جز ی 

یببابببا یمنا  ولبیببل  میبهببای مسبببهبقبیبت  یبپ نرع شبببه ببا

حسببگنیایا ، بخش مهتبسببیامبا یمی  یسببهنددرومویاوین فیک،

 گنفها شبببده و یسبببهندکا ومتسبببم  یای مخهلو دروموب ام

محیط دبامجا م ببا م ننده وکنهنل کننده  و وضبببعیب  درومو

  طالعات ومیافها  هدرومویای ویگنم وکنندیافن میپ  گز مش ما

 ،ومریچهببا  سبببنعببو  دطببامیخطا  هعالئت،کننببد  عمببال ما

 ینمز ضبببطن می،سبببنسبببرمیببای حسبببباو،ین    ل هنونی ا

 کمک کننده ی گنوش با یپ، دطامیغیینمسینو،  دطامیصباو 

م ینمبای عالئت  یسببب  مهحنک  هکامبنویای شبببه ا دروموئا 

 نبعبطببا  رببویبنی،دبروری نبنببدی  ی،مدبرومبخبهببا، سبببب 

 شبببه ا یای درومویا  همز یبایودروینمیما،مقیباو ربوینی 

 هوشمند سيستمهای حمل و نقل و خودرویی  اقتضایی  شبکه هایبررسی 

  2وکهن محمدمضاسلطان آتایا، 1نرشیپ عس ن نا
 N.askarani@yahoo.com، کامشناسا  مشد مهندسا کامپیرین)ننم  فز م(، و نشگاه آه و  سالما و حد درم سگان1

 Msoltanaghaii@yahoo.com، عضر یئی  علما، و نشگاه آه و  سالما و حد درم سگان2

mailto:Msoltanaghaii@yahoo.com


 

 

 

 
 

 
 

 

عدم تابلی  ،م نمت ،رریبایا،یغیین گنه یبایعبد وهیباو ]1[ سببب 

وم یپ یالشهایپ مهمهن ه کامبن ن  منی  و صاحنیت دصبر،و عهما

  س   شه ا یا

 اقتضایی  های شبکه-2

 ثاب  یای هینساد  فاتد کایسبهندروین  نعطا  یای شبه ا     

 شبببه ا:دنبشبببر مابنبدی  طهقبا وسبببهبا سبببا ببا بروه و

وشببه ا ((VANETدرومویا ی،شببه ا (MANET)مرمویسببیام

    [2](FANET) تهضایا رنو هی

 رنو هی  درومویا، ، سیاممرمویشه ا یای : 1یصرین

وینده  دروساهمانیای  شبه ا :های سيارموردی شبکه- 1-2

 نهنو و صببحنا یایبدومبههروحر وث  کایسببهند ویندرنشببا

 بسببها یای  هطنیق شببه ا میزبان بیپ  میهای سببهفاوه ما شببرو 

 شببه ا وممیان بن نگیز یالش مسببائل  ی ا  ه[2] م ویریا   سبب

 یک،یالش یا بن غلها بن ی [ 3] سببب  مسبببینیابا یمن ه یلفپ

ا ولیل ب الهم  س  یرسعا باکام یا هیاو رنوی ل مسینیابا ومحال 

 روهبضعو ذ یا  و م ی نقاییای تهلا یرررلرژی  جابجایا گنه یا

یقسبببیت بندی  [ 4]عمل نما کنند دربا با حباالت ومیمبام و

   س هین  صرمتبا  یای مرموی ومشه ا مسینیاباای ی رنوی ل

 یای و وه ینگنه،جدول مسبینیابا بسهافعال: پروتکل -2-1-1

 منظتنا هما ومقصدومفر صل منهع نگا ما و مو مسبینیای بیپم 

  [5] محاسها ما شرو

ینگاما کا یک گنه نیاه با بنتن می واکنشی: پروتکل -2-1-2

  ]1[ما شرو  نجامباگنه یای ویگنو موکشو مسین  میهای

 اوونرع رنوی ل و کنشببینکیها  ه:ترکيبی پروتکلهای-2-1-3

  ]6[تن مو مو zoneوم  طالعات مسینیابا ومینگنهما باشد  وفعال

 و منگ  فز یش : منوههبين خودروییشبکه ی اقتضایی  -2-2

 دصببرصببا  سبب  با ونقل یعد ووسببایل حمل  فز یش مین،نهیجا

 وم نقلیا وسایل (DSRC)کریاه بنو دهصاصا  سبهفاوه  ه میهاطات

  سهاند مو گنویهای  میهای بنتن مما کنند ،ی دیگن حنک  با حال

 معنفا WAVE  نعنرب تن مگنفها وIEEEیح   سبببهاند مو1606

 با دیر ن ما  نقلیا ،وسببیلایی نرلرژ یپ  ه با سببهفاوه دنشببر ما

 میهای  (RSU)و حدکنامجاوه جاوه،بعنر ن ثاب  هینسببباد  یای

 یهاول م بن ی یمن ه یلفپ  یای گنه  میهاطات  یپ [8] دبنتن مکن

 گو می  شهن ک  هبا ما سباهو،ید ا طالعات یر ن  ه مخهلفا  نر ع

 حمل ددمات شه ا یا یپ   س  م ننده یشد مبا ، طالعات ویرهیع

  طالعات، وآرلرو و نلرو ،شبباملها هسببنگنمی بندا  یمنا، و ونقل

ا یک ب مهعلق ییا  ل هنونی ا م  م ئا ما کند  یرمهیل یهلیغبات

بن ی  شببهن ک گو می  تن مو مند منطقا یک و دل کا سبباهمان

 درشا،م ه  ند هی  ینگام  ویندما  یشب یل درشبا ،یک طالعات

درشببا  با وگننقلیا  ی کا ومآن درشببا یسببهندبای دی وسببایل

 ایلبنتن مکنند  میهاطات بیپ درشببا  ی وموسبب کنامجاوه  میهای

 . [7]نیزوجروو مو ممجاو یای با درشا مهعلق نقلیا

 ژیی نرلروم سنیع یحرالت:شبکه های اقتضایی پروازی-2-3 

 یاوسببائل نقلباعث  یجاوآومی  ل هنونی ا،  میهاطات،سببنسببرموفپ

د ننکما رنو ه طرممسهقل کا باشده  س   سننشیپ بدون یر یا

 وم ه نصب سهرل  دنشر ما کنهنل نسبان  کمک بدون،ووم  هم هو

 عملیایا، نسبببههاکت یای یزینا،یطهیقو روینی ، نعطا هی ند 

 آیش عملیات،مدینی  یخنیب،نظبامت ومن ته   همنه،جسبببهجر

 ین فیکو حر وث یا،مشایده شه ا یقری باو،سنع  سرهی،بنآومو

 ونظاما محیطهای کامبنورهپاویاومبباعث ووم   هم ه  سبببنجش

 عهامتیندرهپاو یای سیسهت مز یایبندا شبده  س ، غیننظاما

 باال سببنع ،یقاطع م و می کریک،روینی مقیاو ،یزینا سبب   ه

نشه ا ویگ و مرت  رنو هی تهضایا شه ا یای  بیپ یایفاویها [8]

ومشه ا یای  یا گنه یحنک:عهامیند هو موکا  یای  تهضایا وجرو

نه معمرالگ ،شبه ا یای  تهضبایا باالین س   هویگن مرت  رنو هی

 وممن یای مرموی شه اوم و نقلیا وسایل ومشبه ا ی درومویا،

گنه ومشه ا یای مرت  رنو هی ،یسهند حنک  ومحال یاوسبهگاه



 

 

 

 
 

 
 

 

           ،فاصبببلا هیاووبا عل  یحنک باالودنکن رنو هما ومآسبببمبانیبا

   س  مهغینبسیام یرررلرژی

 MANET،VANET،FANET: یدصرصیات شه ا یامقایسا  (1)جدول 

 MANET VANET FANET دصرصی 

 دیلا هیاو هیاو کت گنه یحنک

بن ی مسینیای  منظت یصاوفا مدل یحنک

 ه ریش یعییپ 

  س   شده منظت

 دیلا کت هیاو کت ین کت گنه

یغیین ت 

 رررلرژیی

 سنیع سنیع آم م

  نهشام مدل

 م ویریا

 (دط وید)

بن ی یما 

حاالت 

 وموسهنو

 نیس  

بن ی یما حاالت 

 وموسهنو نیس  

ی بن ی بسیام

  هحاالت وم

 وسهنو  س  

طرل 

 و منشه اع

مصن  

 باینی

رنوی لهای 

 کام یا  ننژی

رهپاویای  وم نیاه نیس 

 بسیامکریک

   ننژی کام یا

   وجرو و مو

 یر ن

 حاسهایام

 هیاو هیاو محدوو

مرتعی  

  انام

GPS GPS،AGPS،DGPS GPS, AGPS 
DGPS, IMU 

  ی خودروییشبکه ها

 : ی درومویا باشه ا یای مرموییا شه امهمایز ویژگیهای

 میاوسنسر ،بایامیپیا شبه ا  یپ :باال محاسبباتی توانایی-3-1

 هتریشنفها،سیس آنهپ آومی مانندفپ،محاسبهات کافا بن ی منابع

   .[6]رشهیهانا ما شرند حافظاو رنو هنده،جهانا مرتعی 

 اوفایص صرمت با گنه حنک  :تحرک بينی پيش قابليت-2- 3

 نهیجاوشببرو یامحدووما جاوه یرررلرژی ولیل با  یرمهیلو  سبب 

   [8]ایندنم طاع   ایجاو ین فیک،ین  ،عالئت  هتر نیپ  س  الهم

یر ن ،ومشبببه ا ی درومویا :درتوان نبودمحبدودیت- 3-3

 لو حدو دباو ئمایغویا م  یر ندمنهع مادرومونیس ، جدی مسئلا

  یامیپ کند[11]عمنطرالنا  هباینی  سهفاوه و هطنیق درومو

 یای گنه بیپ مسبببهقیت  میهاطات :ایمن رانندگی ارائه-3-4

 مو سهفاوه ، ه یپ س  شده ،یضمیپدرومویا شبه ا یای یرسبط

 بنموی نقلیا وسایل بیپ مسهقیت  میهای کا کامبنوی یای  هبنناما

 کبامبنویا طالعات  یپ فن یت ما سببباهوالهم  سببب  شبببه با م 

 یپ  ،ما کندآگاه ما ویدوآنهام  م ئا  مسافن ن یشبد موینده م با

   [6] ن ما شرندمسافن مضای و ین فیک سهب بههرو شه ا یا

 ت ین فیکین ک بسهگا با ین کت شه ا :شبکهمتغير تراکم -3-5

 دراییپ باشدویامانن مانندین فیک بنون شهنیمم پ  س   و مو،کا

   [ 6;12]مهن کت و شلر  باشدومون شهنی ین فیک 

 درومویا یای  ند هه شببه ا :بزرگ باحجم های شبببکه -3-6

   [14]هن س بزمگ بزمگن یها ومن کزشهنیا ،شهنیای بزمگ وم

 ایلوسسنع  بزمگن یهاوم :شبکه وپولوژیت تغييرسریع-3-7

   [ 6]ابدی یطهیق شه ا بایدسنیع بایرررلرژیهیاو  س  و نقلیا

 شبکه ی خودروییارتباطی  پروتکلهای بندی طبقه- 4

بن ی سببباوه کنون گنوش  طالعببات رنوی لهبای شبببه ببا یببای 

 درومویا با صرمت هین طهقا بندی ما شرند  

  هبندا ومشببه ا یای درومویا  :آگاهی ازهمسببایگان-4-1

 ویگن ی ومرنوی لهاند مند  ماآگایا یمسایگان  با  نسه ،رنوی لها

  دنآگاه باشیمسایا  مرتعی  و سنع  ه  س  کا ینگنه الهم

 مسال ریام بامرفقی  ومیک وسیلا ی نقلیا گن : تصدیق– 4-2 

 یصدیق   نجام ما شرو  ،و ومیاف  بسها م یاییدکندرو نجام ش



 

 

 

 
 

 
 

 

 گنه ه،بن ی بسها ریشنو مسبال  نهخابا  :ارسبال انتخابی-4-3

  نوگی ماتن م فعال ومحال  گنهبسها، ومیاف وباآغاهشده  یمسایا

فعال،و وطلب بن ی  یای گنه :برای ارسببال مجدد رقابت-4-4

 اب مجدو فن یند نهقال معمرال نقلیا وسببایل یسببهند،مجدو  مسببال

 یاوومه ی عمن   یپ بنمسببا  غلبکنندیمسببایگان م بنمسببا ما 

(TTL)ند  ما مان آن  و ما یافها ومنهظن نقضای 

 هتم یصال  تابلی  ومشه ا یای درومویا :اتصال قابليت-4-5

  [7] یفاق ما  فهدیا تطعا گنه ،مهن کت ومین فیکهین   س ،

ومآن  کا  س   یمنا ضبنومی فرمی  یک مهنیک:فوریت–4-6

  مقصد مسال شرو با  همنهع یادینهمان حد تل با باید بسها یک

      معماری شبکه ی خودرویی -5

 فاصببلاو مناسببب سببنع یا، ومجاوه نقلیا وسببایل  فز یش با    

  میهای شبببده  سببب هندطنناک م نندگا ومسبببافن ن کت   یمنا

بیپ  ا میهباطV2Vما بباشبببد V2IوV2Vدرومویا ببا صبببرمت

 یای ویگن بن ی درومو  طالعات یاودرومکا  سببب ، درومویبا

  یا ما میهاطات بایجهیز ت کنامجاوه  یپ  V2Iوم کند منهشبنما

 بزمگن یهام رنو د  بدون یرتو ما یر نندیزینا درومویا باشبببد

   ]13[کنند

  )nit )(OBU)Uoard Bn Oحدداخل خودرووا -5-1

 ومشببببهبب ببا ی دببرومویببا یببجببهببیببز ت سببببیببامی    

شرویا م ان بنتن می  میهای باشه ا  نصب مادرومویاومOBUبنام

ین فیک،سنع ،وضعی  یای منبری با  داص،ریام هایهمانوومباشد

یما رخشبببا ،حنک  با سبببایندرومویا  ینمز،عالئت جاوه وجه

مسال درومویابا دروموی مرمونظن  شرووریام یای منبری با ساین

 یبباوو حببدیببایOBUبببا یهبباول  طالعببات بن ی،شبببرورنو هش و

 طیک م ب باOBUالمعمر  وجروو موWAVEوسبببهگاه ،هکنامجاو

 مهصبببل و،یاOBUs اب لینک م بط یک،رنو هنبده،حبافظباکبامبن

 OBUوظایو  س  مهصلRSU با  سیت با یای یا هطنیق شبه ا

 ،پمطمئ م ویریاا سببهنسببو،ریام  نهقال یا فیاجغن مسببینیابا

    [6]باشد ما  هوحام وکنهنلIP کیحن ،ات طالع منی  

 : )nit)(AU)Upplication Aکاربردی واحد-5-2

AU  هددمات کایسبببهنددرومو مجهزو دل وسبببهگایهاییا  

ما  نجام  OBUیای  هتابلی   سهفاوهبام کام  یپ  سهفاوه ما کنند

   ویند 

 (RSU)(Road Side Unit)   کنارجادهواحدهای – 5-3

RSU   وسبببهگببایهبباییبباWAVEایومم ببانهببا یسبببهنببدکببا 

 RSU شده  ندثاب  یاومتسبمههای مخهلو جاوه و  مانندرامکینگ

گو می شده  شه ا ید   یای ومون هینساد ی بن ی  یجاو میها

 شببده بن و وه  دهصبباص بنو کریاه  میهاطات بن ی کاوباوسببایلا 

 مکنسببنسببیر بن سبباو ند یجهیزشببده  م ویریا ی نرلرژی  سبباو

و منا  میهاطات گسهنش  :عهامیند ه RSUبا منیهط عملیات  صبلا

 یاویقری  ریامOBUsیای مجبدوریبام یرهیع یرسبببط،شبببه با

 م بن ی کامبنویبنناما یای  و OBUs و نهقال آن بایباRSUsببا

    کند  جن ما  یمنا مر مو

 

  ه طنیق یرهیع OBUsیای  تهضایا با ویگن و منا  میهاطات شه ا: 2یصرین

  ]5 [یا گسهنش ما یابد ریام مجدو

 

 کند  ما فن یت [5] ینهننها  یصاالت یام  با RSU،OBUs: 3 یصرین



 

 

 

 
 

 
 

 

 شبکه ی اقتضایی خودرویی دامنه در ارتباطات -6

 نشان و وه شده  س : نقلیا وسایل  میهای بنتن می و منا ،4یصرین

 AUبایک یایندOBUیک شامل :نقليه وسبيلهی دامنه -6-1

  سهفاوه OBUبا AU یصال بن ی سیت یا با  یصال سیما ه،  س 

  کند ما

 هبا سهفاو نقلیا وسایل :های اقتضبایی شببکهی  دامنه -6-2

 یانم یرهیع  میهای  لگریو بنتن مکنوه ببای دیگن میهایOBU   ه

  [8]دنغینمهمنکزفن یت ما کن بایماینگام  نقلیا وسایل

 ینهنن   با  یصبببال بایا RSU:زیرسبباختی ی دامنبه -6-3

 د نفن یت ما کن OBUشه ا م یرسط سادههایبا هینوسهنسا 

 

  [6] شه ا یای درومویا وم  میهاطات و منا: 4 یصرین

   درشبکه ی خودرویی مسيریابی پروتکلهای- 7

 یای  تهضبببایا  هشبببه با نرعا شبببه با یبای درومویا    

نای بنمه شه ا ی درومویا معمرال مسینیابا یای  لگرمیهت  س 

 ینگنه،و م ی آومو بندی ما شبببرند آومو طهقبا و یرررلرژی

ما  یرمهیل  م با آومویای مشببخ   م انیزم باو  سبب  اداصبب

 وسببببایببل یحنک،ین کت مبباننببد لگری ایببالشبببهببای [ 6]ویببد

ت نبباشبببا  هومووودنو   شبببه ببا،یغیین نبقبلبیببا،یبرربرلرژی

 رنوی لهای برونناکامآمد  باعث ،شبببنباسبببا  یرمهیبل،جمعیب 

  ما شرند سنها مسینیابا

 

 شه ا یای درومویا مسینیابا یای رنوی ل بندی طهقا: 5 یصرین

 هفاوهیا،با س  مسبال بسها:برمسيریابی مبتنی توپولوژی -7-1

 یمز یا یبنیرررلرژ مههنا  ی نی های س  شه ا  هلینک  طالعات

 شه ا با وس  ما آوموو ه وسهیابایای تابل   طالعات م  هلینک

 لم باجدو  طالعات ینگنهمی ند  سهفاوه  یا بسها  نهقال آن بن ی

  :رلرژیبنیرر مسینیابا مههنا نر ع و مو  ما موهنگا با مسینیابا

 یای نظن هومدر سببب  صبببن  :فعال مسببيریبابی -7-1-1

شبببه ا  همینا ومرس فعالیاگنه  مسبببینیابا  میهاطا، طالعات

 و یحنک گنه یا نیس  مسین کشبوبا  ینیاهونگهد می ما شبرو

  ما شرو   طالعات  مرجروومجد ولباعث  صالح یغیینیرررلرژی 

 یا ومدر س  بن ساو مسینیابا: واکنشی مسبيریابی -7-1-2

 الهم یجهیز ت و م ی کا ،یندرومویاشرو ما  نجام شبده  نجام ی

 اوه، سهف ومحال ینهامسینیایوکند ما فعالی  شه ا وم یپ،باشبد

  ]10[ند مو وجرو شه اوم موهمسانا بامعمرال د،نشر ما نگهد می

 (CBRP) رخوشه بندیپروتکل مسيریابی مبتنی ب-7-2

ما یر نندومیک یمام گنه یای مشببابا بن سبباو معیامیای داص 

  درشبا تن مبگینندو طالعایا م بن ی سندرشا ی درو مسال کنند

ما شا  مهت  س  سندریابسیام سندرشا یاو نهخاب  یجاودرشا

  ]5[یر ند طالعات م و دل درشا ی درویما رخشا کند

 ه   یپ رنوی ل یا:جغرافيایی مسببيریابی پروتکلهبای-7-3

 مهد   کند مسینیابا  سهفاوه ما بن ی مرتعی  جغن فیایا گنه یا



 

 

 

 
 

 
 

 

 بن ی مقصدبن سباو آومو مخهصببات جغن فیایا  طالعات دروم 

 گنه یای یمسبببایا م یامدیا وم  مخهصبببات  ینگنهفنسبببهدما 

 ابیپ یمسببای گن ]11[روین سبب  ومقیاوکند ما درونگهد می

 GPS  هطنیق شرو مرتعیها جابجا نزویک ومیک منطقا  طالعات

  [12]مرتعی  با وس  ما آید،یاینم انیست راید م

  شبکه های خودرویی به مربوط وچالشهای مسائل- 8

رنوی ل شبببامل شبببه ا یای درومویا   یای بندا یبالش    

 محدووی  رهنای،محرشبدن سیگنال،تطنمرثنکریک، بامسبینیا

  [5;7;14] س   یصاالت و حنیت دصرصا  منی  و،باند

 درشبکه های خودرویی ارتباطی تکنولوژیهای-9 

باعث م حها  کاوجروو موسببیت  با یای آومی  هفپ بسببیامی    

 و میهای م ویریا بیپ درومویا یمنا جاوه یاما شببرند  ونمسبباف

RSUs طنیق ه V2Iیا V2V هی نرلرژیهای با سببیت   بندا سبب 

 وشامل: مرجر

 سهفاوه مجدو هفنکانس یای محدوو  :سيستمهای سلولی-9-1

  یای سلرلا تن مو مو شبده ی مرجرو، یده  ی  س  کا ومسیسهت

    [7](GSM)سیسهت جهانا  میهاطات مربایل مانند:

 ی هی نرلرژ  ی مجمرعا:تکنولوژیهای بی سيم ترکيبی-9-2

،بن ی دط  یصبال یر یا ریرسها GPRS/GSMمثل سبیت با یای

  [12]وجروو موو منا ی بلندومهرسط ومکا 

و یم س : WiMAXبرای سازگارىمایکرویودرجهان -9-3

 صبببلا  حال  ریشبببنفها وبههرویافها و یم سeIEEE802216یا

 م ئا   طمینان باالبن ی باننخ و نهقال و وه وسبببیع و منا   سببب 

  [13] هددمات و یم س ما باشدباکیفی ،ومطمئپ  ددمات

9-4-WLAN/WiFi:طمینببان ،سبببیببت بببا وسبببهببنسبببا 

 فن یتWLAN/WiFiیر نببدبرسبببیلببا ماV2Vیببا  V2I ه میهببای

       س  Mbps 54  نع  و وهسشرو 

                            

 باa  802211 سبببهاند موببا :DSRC/WAVEامواج  -9-5  

         [7]کببباممبببا کبببنبببدMbps27 سبببببنعببب  ببببیبببش  ه

  

  [12]ش ل ومیکDSRCشه ا سلرلا Cellularو Wi-Fi ، WiMAX:6یصرین

  شبکه های خودروییکاربردهای -11

وسبببیعا  و مناشبببه با یای درومویا کبامبنویبای مهعبدو    

-Onیای ووسبببهگاه شبببه ا م بط کندفن یت ما   طالعبات م  ه

boardمخهلو  نر عویم امی  دبایتنیر ن ،ماGPS وحسببگنیاگنه

  یمنا جاوهودنیر ناکن ویرهیع  طالعات رنو هش م بن ی ومیباف ،

 درومویا یای شه ا کامبنویای  دنبخشبههرو م وم حها مسافن ن 

   شامل:

 وم م نندگان باکامبنویایا غین یمپ :کباربردهای رفاهی-11-1

  دکمک ما کننویر  بنزیپ،مسهرم ن،یهل،آب  یسهگاه،ین فیک

ونجات  درب محیط  م ئا یک بن ی:کباربردهای ایمنی-11-2

 یا جاوه  یمنا و فز یش  هیصببباو  جلرگینی،جان  نسبببان یا

 منی  وسببالم   :شببامل کامبنوی  یمپ یای بنناما  [10] سبب 

  طالعاتیشبببد مکام، هایعالمه، جهناب  هبندرموومیقاطع،عمرما

  هوسببیلا ی نقلیا نگهد می یعمینو،درومویا  هسبباین آمده بدسبب 

  [10]ما باشند

  شبيه سازی شبکه-11

 مفهامشببه ا ویدکا  م ان ما  نرژویشببگن شببهیا سبباهبا     

بنمسا  ،سبنیع و مه نهن هموش مهد ولآسبان گرناگرن یطشبن ومم 



 

 

 

 
 

 
 

 

بن ی  سبببهفاوه  NS2 و SWANS  JiST/شبببهیا سببباهیای کنند

 مناسب یسهند ومشه ا یای درومویا 

 گيری: نتيجه -12 

 ایدرومو شبببه ا یای مقالا رنوی ل یای مسبببینیابا  یپ     

مسانا ی  نهقال با سا  یپ شبه ا یا بن سباو  کند م بنمسبا ما

وسبببها ی کلا یقسبببیت ما شبببرو،شبببه ا یای مههنا بن مر   

م ویریا،مههنا بنم بان یبابا،مههنا بنحسبببگنیباوین شبببا یای 

درشا  ی بن ی مر تعا کا وسائل نقلیا ومنزویک یت  موشو دلا 

وبیپ درشبببا یابنعهده ی  مدینی  و دل،ب بامما مووو منبدتن م

یک  یصال مسهقیت بن ی   س  گنه یای و دل درشا سبندرشبا

نقش مهما بن ی  جبابجایا  طالعات بایت و مند،و سبببندرشبببا

  بن سببباو، میهاطات بیپ درشبببا  ی و مو مسبببینیابا جغن فیایا

ومآن گنه یای   مقیاو روین سبب وه ینظیت شببد انم ا مرتعی 

1. Kumar O. Kumar M. (2013),Enhancing security in 

VANET in terms of confidentiality and autetication, 

International journal of computer application(0975-8887), 

volume 67,no 24,pp26-29. 

2.Jatau, I.K., Yahaya, S. D Tcp issues in mobile Ad hoc net 

works: Challenges and Solutions.International Journal of 

Modern Engineering Research (IJMER), 2013. 3(1): p. 

439-446. 

3.Qabajeh, L., Kiah, L,Qualitative Comparison of 

Position-Based Routing Protocols for Ad-Hoc Networks 

.International Journal of Computer Science and Network 

Security (IJCSNS), 2009; p. 131-140. 

4 .Nzouonta, J.R., Wang, G., and Borcea,C., VANET 

Routing on City Roads Using Real-Time Vehicular Traffic 

Information. Vehicular 

Technology, IEEE Transactions on 2009.58(7): p. 3609-

3626 

5. Jatau I., Katuka, M., Shafie  A.. Latife, (2014), Vanets 

and its related issues ,Journal of theoretical and Applied 

Information Technology 20th , August 2014. Vol. 66 No.2. 

6.Altayeb  M Mahghoub. (2013),Survey of vehicular Ad 

hoc  networks routing protocol ,International journal of 

innovation and applied studies, Volume 3 , No. 3,pp:829-

835. 

7.Abuelela,M.,Olariu,S.;Opportunistic Packet Relaying in 

Disconnected  Vehicular Ad Hoc Networks. In 5th IEEE 

International Conference on  

عات مرتعیها ال ط  نهخاب،گنه یای یمسببایا م بن ی  سببهفاوه  ه
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