
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

متحرک و مستقل با  یباشد، که  از نودها یم  ad-hocیاز انواع شبکه ها یکی(  MANET) ميس یمتحرک ب ییاقتضا یشبکه ها - دهيچک

 یگوناگون یشبکه ها با چالش ها نیا ا،یپو یتوپولوژ ليندارد. اما به دل یساخته شده ا شيساختار از پ چيو ه تشکيل شده یکربنديخود پ تيقابل

وارد  شده  کيتراف یدهد که حجم کل یم یرو یو سرعت حرکت نودها روبرو هستند. ازدحام زمان ريو نامشخص بودن مس ماز جمله سربار ، ازدحا

 کيانجام شده و تکن ad-hocیازدحام در شبکه ها نهيدر زم یادیز قاتيمنابع در دسترس تجاوز کند. تحق زانياز آن، از م یتقسم ایبه شبکه 

و  یريتوانند از ازدحام جلوگ یکند که م یاشاره م ییها زميها و مکان کيارائه شده است. کنترل ازدحام به تکن امکنترل ازدح یبرا یمختلف یها

مطالعه،  نیحاصل از ا جیباشد. نتا یآنها م سهیموجود جهت کنترل ازدحام و مقا یها تمیانواع الگور  یمقاله بررس نیببرند. هدف ا نيآنرا از ب ای

آزادتر و  یمتراکم به نودها یدر شبکه بوجود آورد. انتقال بار از نودها یتواند تعادل بار بهتر یباالنس بار م کياز تکن فادهدهد که است ینشان م

 شبکه را بهبود دهد. یشده و طول عمر کل ريتواند موجب کاهش تاخ یدر انتقال، م گرید ینودها یريدرگ

 ، ازدحام، كنترل ازدحام MANET -كليد واژه

 

 مقدمه -1

 یدر زندگ یارتباط یا لهيوس ad-hoc یشبکه هاامروزه 

آن به سرعت در حال  یرود و كاربردها یروزمره انسان به شمار م

و  ی، تجار ینظام عیشبکه ها كه در صنا نیباشد. ا یرشد م

كم،  نهیاز جمله هز یمتعدد یایكاربرد دارند، مزا یصنعت

 که[. شب1ساده و پوشش خدمات مناسب دارند] ینگهدار

از  یاريمتحرک بودنشان نظر بس تيبخاطر ماه MANETیها

در  یكه توپولوژ ییمحققان را به خود جلب كرده است. از آنجا

 زين یمتفاوت یابیريمس یها تمیالگور ست،يشبکه ها ثابت ن نیا

شده است. پروتکل  شنهاديثابت  پ یآن، نسبت به شبکه ها یبرا

 یبه روز رسان زميبر اساس مکان MANETیابیريمس یها

فعال  ،  یشان در سه گروه پروتکل ها یابیرياطالعات مس

 تمیهر كدام الگور یو برا رنديگ یم یجا  یبيو ترك  یواكنش

 شیشبکه ها ، افزا نیا ییكارا شیدر جهت افزا یمتعدد یها

 شنهاديخطا پ یریطول عمر شبکه، كنترل ازدحام و تحمل پذ

 یابیريمس یپروتکل ها یدكالس بن یبرا یگریشده است. بعد د

همراه با كنترل ازدحام  و بدون كنترل  یابیريوجود دارد: مس

 [ .1ازدحام ]

 MANETازدحام در  -2

، اگر بار  فتديشبکه ممکن است اتفاق ب کیازدحام در 

شود(  یشبکه ارسال م قیكه از طر ییشبکه ) تعداد پکت ها

تواند  یكه شبکه م ییشبکه )تعداد پکت ها تياز ظرف شتريب

و از  ريتاخ شیكند( باشد. ازدحام نه تنها منجر به افزا تیریمد

 یباند م یو پهنا یاتيدست رفتن پکت ها و كاهش توان عمل

 یازدحام م ميهنگام ترم یشود، بلکه باعث هدر رفتن زمان و انرژ

 [.1]شود

، در مورد  MANET در یابیريمس یكه پروتکل ها یزمان

نتایجی از جمله تأخير طوالنی ، ازدحام آگاهانه رفتار نکنند، 

 [.4][3[]2]سربار باال و گم شدن پکت ها به همراه دارد

كند  یاشاره م ییها زميها و مکان کيازدحام به تکن كنترل

ببرد. هدف  نيآنرا از ب ایكند و  یريتواند از ازدحام جلوگ یكه م

 های اقتضایی متحرک شبکهمروری بر الگوریتم های کنترل ازدحام در 
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 نيو سربار بافربوده و همچن ريتاخ كنترل ازدحام، كاهش یاصل

 یعمده برا یارهايكند. مع یآماده م عملکرد بهتر یشبکه را برا

دور انداخته شده بخاطر  یانظارت ازدحام ، درصد همه پکت ه

 كه ییطول صف ، تعداد پکت ها نيانگيبافر ، م یكمبود فضا

time out  ريتأخ نيانگيم وشوند  یشده و دوباره انتقال داده م 

 [.5]تواند باشد یمپکت ها 

 شنهاديپ یادیبردن ازدحام شبکه محققان ز نياز ب یبرا

 یاصل ی دهیصف فعال  را داده اند. ا تیریمد یاستفاده از استراتژ

حذف  ای تیریبافر در شبکه به منظور مد کیفراهم كردن 

 کيتعادل بار  تکن کيباشد. تکن یاز ازدحام م یمشکالت ناش

 شده است. دهها استفا تمیاز الگور یاست كه در بعض یگرید

 ترافيک داده كردن منحرف بار تعادل های پروتکل از اصلی هدف

 وجود آن در ازدحام حاضر حال در كه هایی گره و مسيرها از

 گره به نسبت آنها از عبور حال در ها داده از بزرگتر مقدار یا دارد

 زين یگرید یها کي. تکناست مسيرها سایر یا و دیگر های

تراكم در شبکه را كنترل  یقیشده كه هر كدام به طر شنهاديپ

 كند. یم

 الگوریتم های کنترل ازدحام -3

 ميتنظ ندینظارت فرا یاست كه برا یازدحام متد كنترل

شود،  یكه به شبکه وارد شده استفاده م ییداده ها یمقدار كل

ارد. كنترل نگه د یرا در سطح قابل قبول کيكه سطح تراف یطور

بعد از ازدحام  ییبهبود كارا ایاز ازدحام و  یريجلوگ یازدحام برا

و كنترل  ییجهت شناسا یمختلف یها کي[. تکن5است] ازين

ها  تمیالگور نیاز ا یشده اند كه در ادامه تعداد شنهاديازدحام پ

 .آورده شده است

 ینيب شيشده كه ازدحام را پ شنهاديپ یکي[ تکن1] در

بدون ازدحام  ريمس کیكردن  دايرا با پ کيكرده و سپس تراف

، كاهش ازدحام   (DCDR) تمیالگور نیكند. در ا یسازگار م

پکت ها و  یضرور ريغ یها  flooding كاهش قیشبکه از طر

 یمبدا و مقصد انجام م نبيازدحام بدون  ريمس کیكردن  دايپ

كه منبع قصد ارسال پکت به مقصد را دارد، ابتدا  ی. زمانرديگ

 ندیسازد و سپس فرا یازدحام( مبدون )مجموعه   CFS کی

 ريمس کی ییشناسا یبرا  CFS را با استفاده از ريكشف مس

 ليدلب DCDR كه پروتکل یكند. در حالت یازدحام آغاز مبدون 

 CFS ازدحام است، نتواند تيشبکه در حال حاضر در وضع نکهیا

 نیا جهيرا آغاز كند. در نت ريكشف مس ندیتواند فرا یبسازد ، نم

 کيتکن نیدهد. ا یپکت ها را كاهش م flooding كار، سربار و

كاهش گم شدن بسته ها ،  ای یريشامل جلوگ یمختلف یایمزا

 .شبکه دارد یكل ییو بهبود كارا ريكاهش تاخ

بار  نيانگيكه م ی[ ، زمان6در ] یشنهاديپ تمیدر الگور

كند و  دايپ شیشده افزا نييتع یموجود از حد آستانه  نکيل

از حد آستانه  یباتر ماندهيباق یباند در دسترس و انرژ یپهنا

متراكم  نکيل کيكاهش بار تراف یشده كمتر شود، برا نييتع

 نیشود. ا یم عیتوز ريچند مس نيب کيشده، تراف

 یبایريبر اساس پروتکل مس  (CAMRLB)تمیالگور

SMORT  كند ،  یامن را محاسبه م یبا خراب  یرهايكه مس

 .باشد یم

 تمیالگور نیشده كه در ا شنهاديپ یتمی[ الگور2] در

(ABCC)یاطالعات مربوط به شبکه توسط عامل ها هي، كل 

شود . نود منبع  یداده م لیو به منبع تحو یمتحرک جمع آور

شکل   .كند یرا انتخاب كرده و داده ها را ارسال م ريمس نیبهتر

 ساختار این الگوریتم را نشان می دهد. 1

 

 ABCCساختار الگوریتم  :1شکل 

 

را  AOMDV [ كه پروتکل7] یشنهاديپ تمیدر الگور

 یصف نودها انتخاب م زیبر اساس سا رهايبخشد، مس یبهبود م

ازدحام  یرا برا یخود ، مقدار RREQ  اميشوند. منبع در پ

را  RREQ اميپ یانيم یكه نود ها یكند. زمان یم نييتع

 سهیشده مقا نييكنند مقدار صف خود را با مقدار تع یم افتیدر

تواند در  یصف مناسب باشد ، نود م زیكنند ، اگر سا یم

 ینود از ارتباطات حذف م نصورتیا ريارتباطات شركت كند در غ



 

   

 

 

 
 

 

 ريمس نید منبع ازدحام را در هر نود محاسبه كرده و بهترشود. نو

 یبرا هیثانو ريبعنوان مس گرید یرهايكند. مس یرا انتخاب م

شود در  یدچار شکست م یاصل ريكه مس یدر زمان یبانيپشت

 .شوند ینظر گرفته م

در  یارائه شده كه سعCRP به نام یتمی[ الگور8] در

از نودها در  یکیكه  یزمان تمیالگور نیدر ا ازدحام دارد. یسازگار

خود باعث  یدچار ازدحام شد، با آگاه كردن نود قبل یاصل ريمس

با دور زدن نود  نیگزیجا ريمس کیبه دنبال  یشود تا نود قبل یم

 شيپ نیگزیجا ريها را از مس کتمتراكم بگردد و ادامه ارسال پ

از سه حالت سبز)حجم  یکینود در  کی تمیالگور نی. در ارديبگ

( ، زرد )حجم بافر ستيبافر كمتر از نصف آن است و نود متراكم ن

از نصف است و ممکن است متراكم شود( و قرمز )بافر  شتريب

 ري. مس رديگ یدر حال حاضر پر است( قرار م ایبسته شده و 

شکل  .باشد یم شینود به نود سبز بعد کیاز  یريمس نیگزیجا

 عملکرد این الگوریتم را نشان می دهد. 2

 
 CRP ساختار الگوریتم: 2شکل 

 

پيشنهاد شده كه از تکنيک  REDالگوریتمی به نام [ 9]در 

AQM  .این مکانيزم كه بر اساس این ایده استفاده می كند

طراحی شده است كه ازدحام را قبل از اتفاق افتادن تشخيص 

مکانيزمی مفيد بویژه در شبکه هایی با سرعت انتقال باال دهد، 

 یصورت است كه اگر بافر خال نیبه ا تمیكار الگور روش .است

 زیسا شیشوند. با افزا یم قیتصد یورود یباشد همه پکت ها

كه  یزمان .رود یصف احتمال دور انداختن پکت ها هم باال م

 یحذف م یورود یشده و پکت ها 1صف پر شود ، احتمال 

 شوند.

باالنس بار  یبرا AOMDV-Cبا نام  یتمیالگور[ 11در ]

گره منبع  نکهیبعد از ا تمیالگور نی. در ا شده استارائه 

 کیارسال كرد ، با استفاده از  گانشیهمسا یبرا RREQاميپ

كند. گره  یبازگشت پاسخ ها را محاسبه م ريتأخ ر،يتأخ تمیالگور

بعنوان  ،كه زودتر از زمان در نظر گرفته شده پاسخ ندهند  ییها

 نیندارند. با ا یگره متراكم شناخته شده و در ارتباطات سهم

آنها  قیشوند و ارسال از طر یم ییشناسا کاريروش گره نسبتاً ب

 شود.  یانجام م

الگوریتم های فوق مقایسه شده و مزایا و  1در جدول 

 د.معایب هر كدام بيان می شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 
 : مقایسه الگوریتم های كنترل ازدحام1جدول

 معایب مزایا نام الگوریتم

DCDR 

 كاهش یا جلوگيری

 ها بسته شدن گم

 تاخير كاهش

 كلی كارایی بهبود

 شبکه

حجم اطالعاتی كه بين نودها 

توزیع می كنند زیاد است و با 

افزایش تعداد نودها سربار 

 زیادی برای شبکه به همراه

 دارد.

در صورت شکست مسير،كشف 

مسير دوباره باید انجام شود كه 

 موجب تاخير می شود.

CAMRLB 

افزایش توان 

 عملياتی

افزایش نرخ ارسال 

 پکت

 كاهش تاخير

بعلت اینکه توزیع بار در حين 

ارسال داده انجام می شود، در 

صورتيکه مسير مناسبی یافت 

فتن داده رنشود امکان از بين 

 ارد.ها وجود د

ABCC 

 نرخ دریافت باال

افزایش توان 

عملياتی با كاهش 

 تاخير

سربار متناسب با تعداد عامل 

 های متحرک زیاد می شود.

Congestion 

Based 

AOMDV 

 تاخير

توان عملياتی و 

packet loss كمتر 

پيدا نشدن مسيری امکان 

متناسب با ميزان تعيين شده 

 توسط منبع وجود دارد.

CRP 

 سرباربهبود 

 تاخير

 گم شدن بسته

تغيير مسير در حين ارسال 

پکت ها انجام می شود كه 

 ممکن است پکت ها هدر رود.

RED 

كاهش از دست 

رفتن پکت ها و 

تأخير صف 

جلوگيری از همگام 

 شدن سراسری منابع

 سودمندی حفظ

 باالی لينک

زمانيکه صف در روتر شروع به 

پر شدن می كند درصد كمی از 

 می شوند. پکت ها حذف

 

AOMDV-C 

 كاهش تأخير

كاهش نرخ گم شدن 

 بسته ها

 بهبود كلی كارایی

امکان در نظر نگرفتن مسيرهای 

طوالنی با این تصور كه دچار 

 ازدحام هستندوجود دارد

 نتيجه گيری و پيشنهادات -4

 یها تمیاز الگور یتعداددر این مقاله به بررسی و مقایسه 

 ینشان م یبررس این حاصل از جینتاپرداخته شد.  كنترل ازدحام

شبکه  یها تیها نسبت به محدود تمیالگور نیاز ا کیدهد هر 

طول و بافر  یباند، فضا یپهنا تیاز جمله محدود MANETیها

 از .اند كرده كار این شبکه ها كمک بهبود به یصف به شکل

استفاده شده به منظور كنترل ازدحام،  یها کيتکن مهمترین

مقاله  نیباشد كه در ا یم Load Balancing  ،AQMیروشها

كنترل  نهيدر زم قيقرار گرفت. به منظور ادامه تحق یمورد بررس

با ازدحام  ییرهاياستفاده از مس دهیگردد ا یم شنهاديازحام، پ

گرفته و با تعادل  شيكوتاهتر در پ رياز مس استفاده یكمتر را بجا

 بروز ازدحام پيشگيری كرد.از  ط،یشرا نیبا ا ريچند مس یبار رو
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