
 

 

 ad-hocخودرویی  یها شبکه در  عتمادا قابلچندگانه  جغرافیایی مسیریابی

 

 چکیده 

  قابل هایزیرساخت بر تکیه  بدون جدید  بالقوه کاربردهای از  زیادی تعداد(  هاVANET) ad-hoc خودرویی هایشبکه

  پروتکل   یک   به   نیاز   نتیجه  در ،هستند   مند بهره   اطالعات  از  هاپ  چند   از  هابرنامه   این  از  بسیاری .کنند ارائه می   توجه 

  از  بسیاری (  جغرافیایی  نشان دادن   به  نیاز  و  باال  تحرک مانند )  ها VANET  فردمنحصربه   هایویژگی .  دارند   مسیریابی

 دارند.  QoS  نیازهای  پایانبه پایان کاربردهای  از  برخی  همچنین،.  کنند را ارئه می   نامناسب  مسیریابی  موقت  هایپروتکل 

. است  شده  طراحیو    ها پیشنهادVANET  برای   خاصطوربه   multicast  مسیریابی جدید   پروتکلیک    مقاله  این  در

  شبکه   از   استفاده  بارا    آن  عملکردکه  .  است  اعتماد  قابل   انتقال  پروتکل   یک  برای   مسیریابی سرویس  یک  ارائه   آن   هدف

کردیم  ترافیک  مدل  و  گرایانهواقع    مسیریابی   پروتکل  یک  سازیپیاده   که است  شده  داده  نشانبنابراین  .  ارزیابی 

multicast  برای اعتماد قابل VANETاست ممکن  ها. 

 

 معرفی. 1

  شده  متمرکز  ارتباطی  هایسیستم  خودرو  درون  مسائل  مورد   در  تحقیقاتی  هایپروژه از    بسیاری  هاسال  برای 

  نقلیه   وسایل  به  دادن   اجازه  با.  است  "متصل  طورکاملبه   خودرو "  ایجاد  هاپروژه   این  از  هدف[.  2[ ]3] [1] (  IVC)است

  کرد   اجتناب  توانمی  حوادثاز    جاده،  امتداد  در   پایهایستگاه    با و  دیگر  هایایستگاه   از  یک  هر   با  ارتباط  برقراریجهت  

 دسترسی  یی با قابلیتخودرو   داشتن  اندازچشم درنهایت،  البته،.  باشد   راننده  دسترس   در  تواند   می  ترافیک  اطالعات و



   ad-hoc  همراه  شبکه  ی از ترکیب( که  Ad-hocهای خودرویی  )شبکه    VANET  پیش  سال  چند .  است  اینترنت   به

(MANET ها ) سیستم و  IVC شد  بود معرفی.   

 مثال،   برای   سفر،   آسایش  بهبود   و   ترافیک   در   میر   و   مرگ   تعداد کاهش(  هاVANET)  ad-hocهای خودرویی  شبکه

  مربوط به  کاربردی   هایبرنامه   ترین شایع   ،که   است  درک   قابل.  کردند بینی می را پیش   خودرو  بین  هماهنگی  افزایش

است   کاربردی ی  برنامه   دو   خودرو   platooning  و  اخطار   هایسیستم برخورد.  است  ترافیک  هماهنگی  و   عمومی  امنیت

  و   مسافر   اطالعات  از   پشتیبانی  ترافیک،   مدیریت  کاربردی   هایبرنامه   همچنین، .کنند ها کار می آن   روی   بر  هاپروژه   که 

  .کنند  بخشلذت  و  راحت کارآمدتر،( توجهی  قابل بطور ) را  سفر که دارند   رااین  پتانسیل مختلف کاربردی هایبرنامه 

  پروتکل  یک   به  نیاز   این  و  د،نشو  منتقل   هاپ،   چند   مد   یک   در   هاداده   که  دارند   نیاز   VANET  کاربردی   هایبرنامه   اکثر

  حال، بااین.  شود  گرفته  نظردر    MANET  یک  عنوانبه تواند می   VANET  یک  ،هاجنبه   از   بسیاری  در.  دارد  مسیریابی

 :کند تحمیل می  مسیریابی  پروتکل  یک برای زیر را   محدودیت سه  VANET یک  ذاتی  طبیعت

 مدت  کوتاه  لینک. 1 

  جهانی شبکه  پیکربندی  فقدان. 2 

 گره  یک همسایگان از آگاهی  عدم. 3

  یک   در  گره   دو  بین   لینک  یک  عمر  طول  که  اند داده   نشان  مطالعات.  است  نقلیه  وسایل  تحرک   به   توجه  با  اول   مورد 

VANET  یک  به  شبیه .است[  4]  ثانیه   یمحدوده   در  MANET،  یک   در  توانی نم  را  مرکزی  یکننده هماهنگ  هیچ  

VANET  سالم   پروتکل  یک  اگرچه درنهایت،.  یافت  (  درOSPF)  استفاده    گره  یکی  هاهمسایه  کشف   برای  د توانمی

  نیاز  در مواقع مورد  را  هاهمسایه  باید  مسیریابی  پروتکل.  باشد   ی دشوار  و  قیمت  گران  حلراه   است  ممکنبنابراین    ،شود

.  کند می   کار  ترافیکی  سناریوهای  و  هابرنامه   از  ایگسترده   طیف   برای مسیریابی  پروتکل  اترجیح  بنابراین.  د کن  کشف

کرده  VANET  خاص  کاربردی  هایبرنامه   برای  یحلراه   مقاله  چند  ]6] [5]  اند پیشنهاد    های برنامه   از  برخی  [.7[ 

VANET   و  هابازی   در مثال    عنوانبه   کاربردی،  هایبرنامه بینیپیش   مثال،   برای .  دارند   پخشی   تک  مسیریابی  به   نیاز  

را   پخشیتک   پروتکل   ،مقاالت  از   بسیاری.  دارند   ثابت  آدرس   با  پخشیتک   مسیریابی به  نیاز  زیاد  احتمال  به  فایل،  انتقال



  موجود   پخشیتک   پروتکل  ید ازبا  هاVANET  که   د ندهمی   نشان  مقاالت  از  برخی.  اند کرده   پیشنهادها  VANETبرای  

  مقاالت [.11[ ]10]  خوشه   بر  مبتنی   هایپروتکل   یا  و AODV  [8[ ]9  ]مثال    عنوان به   ،کنند  ها استفادهMANET  برای

  های برنامه   از   بسیاری  حال،بااین   [.13[ ]12]  کنند پیشنهاد می   هاVANET  برای   پخشیتک   جدید   هایپروتکل   دیگر

  به  ترافیک  در   اطالعات  انتشار مثال،عنوانبه )  دارند   موقعیت  بر   مبتنی   Multicast VANET  انجام  به   نیاز  کاربردی 

 است  geocasting  مسیریابی  پروتکل   از   نوع   این   برای  طبیعی  مسابقه (.  منبع   از فعلی  موقعیتبه    نزدیک   نقلیه   وسایل

  برای   geocast  مفهوم کند.  ( ارسال میZOR)  ارتباط   از   منطقه  یک   در   هاگره  تمامبه و    جلوبه را    هاپیام   که [  14[ ]6]

VANETاستگرفت   قرار   مطالعهمورد  [  15] 1990  دهه  آغاز  از  ها   برای  geocasting  پروتکل  یک [  16] در.  ه 

VANETآخرین  از   فاصله  به   بستگی   که  تاخیر   یک   از  پس   را  پیام  یک گره  یک  روش   این  در .  ه استشد   توصیف   ها 

 .است شده  ارائه[ 18[ ]17] در  پروتکل این از  دیگری  انواع .کند دارد ارسال می  فرستنده

 براساس   معموال  شدن  جاری  مکانیسم  که  است  این  شدن  جاری  بر   مبتنی  geocasting  هایپروتکل   اصلی  مشکل 

. د ن دار  QoS  پایان  به  پایانانتقال چندپخشی    نیاز به  هابرنامه   از  برخی اما،.  است  تالش   بهترین  نتیجه،  در  و  است،  پخش

 بنابراین،. است شده ن گرفته   نظر در   کاربردی   هایبرنامه  از نوع  این  برای   Flooding  بر  مبتنی geocast هایپروتکل 

  که   دارد  وجود  QoS  پایان  به  پایان  هایمکانیزم   پشتیبانی  با   هاVANET  برای  چندپخشی  پروتکل   یتوسعه   به  نیاز

  .شود اجرا  ونقلحمل  الیه پروتکل یک در تواند می 

 



را پیشنهاد    اعتماد  قابل  جغرافیایی  چندپخشی که  ،(ROVER)  خودوریی   مسیریابی قوی    پروتکل  یک   مقاله  این  در

ارائهمی  می   ZOR  یک  در  فرآیند  واکنش  مسیر  کشف  یک  از  پروتکل.  کنیممی   دهد   با   را   پروتکل  ماکند.  استفاده 

  نقلیه   وسیله   یک   آن   در   که   ،گیریممی   نظر   در  داده   انتقال   برنامه  یک   ما .کنیمارزیابی می   واقعی   سازیشبیه   اندازیراه

   ROVER  که  دهد می   نشان  نتایج.  فرستد می   است  شده  مشخص  ZOR  یک   درکه    نقلیه  وسایل  همه  به  را داده  پیام

  ROVER  همچنین، .  کند ارائه می   حاالت  تمام  تقریبا برای  نقلیه   وسایل  از   ٪100  منطقی   و  معقول   تاخیر   با  را  هاداده 

  که  نقلو حمل  الیه   پروتکل  یک  اجرای  پایان به پایان دارند توسط   QoS به    نیاز  که   کاربردی   هایبرنامه   توسط   تواند می 

 .اده شودکند، استفاستفاده می  ROVER توسط  اندازیبرای راه  multicast  درخت از

 

ROVER .2  

  اصلی   تفاوت  طورخالصه به (.  قوی  مسیریابی خودرویی )   کنیممی   توصیف را    ROVER  مسیریابی  پروتکل  بخش   این   در

 AODV  مانند   MANET  فعال  پروتکل  یک   و  سیل  شدن  جاری   بین  تفاوت   مشابه  ROVER  و   geocasting  بین

  پخشی  تک   داده   هایبسته -کنند می   کنترل   ی شناور در شبکه را بسته   تنها  AODV  در  و   ROVER  در   دو   هر است:  

  فرد  به  منحصر   شماره که   خودرو  هر  شودمی  فرض  .دهند را افزایش می  اطمینان  قابلیت  و  کارایی  بالقوه  طور به هستندو 

 .دارند   دیجیتالی  نقشه  یک  به  دسترسی  و  GPS  گیرنده  یک  دارای   نقلیه  وسایل  همچنین،( دارد.  VIN)  خودرو  شناسایی

  مشخص  ZOR  برنامه  یک  در  دیگر   نقلیه  وسایل  تمام به  ،A  برنامه،  از  ،M  پیام،  یک  انتقال  برای  پروتکل  این  از  هدف

 مختصات   توسط (  شود  جایگزین  راحتیبه   تواند می   دیگر   تعاریف  چه  اگر)  مستطیل   یک  عنوانبه   ZOR  است.  شده

  پیام   یک  خودرو یککه    وقتی .  است  شده  عریف ت  A ،  M ،Z]  یگانه سه   توسط   پیام  بنابراین،.  ها تعریف شده استگوشه 

  یک   ما  geocasting  پروتکل  مشابهباشد.     ZOR  داخل  در  درپذیرش   زمان  در  اگر،  میپذیرد  را  پیام  کند،می   دریافترا  

  ZOF در  نقلیه  وسایل  تمام.  کنیمتعریف می   ZOR  و   منبع  جمله  از  منطقه  یک  عنوان  به(  ZOF)  نقل  و   حمل  از  منطقه

 ارائه   خود   به  مربوط  کاربرد   الیه  به   را   پیام   ZOR  در  نقلیه   وسایل  فقط   چه   اگر  ،هستند   مسیریابی   فرآیند   از  بخشی

 است(. شده  مشخص Aتوسط  ) کنند می 



 
   

 مسیر  کشف 2.1

. ایجاد شد   مسیر   کشف  فرآیند   یک   ، کرد کاربرد دریافت الیه   از   ]   A ،  M ، Z]   بسته   یک  ،مسیریابی الیه  ی که بار  اولین 

می   فرایند   این  درخت  یک   ساخت   ،مسیر   کشف  فرآیند   این   از   هدف.  نباشد   معتبر   دیگر  قبلی   ZOR  اگر شود  آغاز 

 است. ZOR  در  نقلیه وسایل تمام  به منبع نقلیه  وسیله از چندپخشی

  مسیر  درخواست  پیام   یک   خودرو  مبتکر که  زمانی  ،مسیر   کشف  فرآیند   ، است  شده   داده  نشان  1  شکل  در  که  همانطور 

 شود.  آغاز می  ZOF سراسر در ، SS  مسیر،  توالی شماره یک و  فعلی، ZOR  آن،  محل  ،VIN حاوی ( RREQ)  منطقه

  می   را  باشد پیام   ZOF  داخل   در  نقلیه   وسیله   اگرکند  می   دریافت  بار   اولین  برای را    ZRREQ  که   اینقلیه   یوسیله   هر

  فاصله .  است  قوی  چندپخشی  درخت  یک تنساخ  برای  فرستنده  از  فاصله  دلیل .  دور نیست  فرستنده  از  خیلی  و  ،پذیرد

Cutoff   مانندa.R   که R 0و   رادیو برد  حداکثر < α ≤ αاز   ما  مقاله این دراست.  1 =  .ایمکرده   استفاده 2/3

  مسیر   منطقه  پاسخ پیام  یک  با  راZRREQ که  هاپ  یکی  نقلیه  وسیله  به  را  آن  پذیرد، را   ZRREQ  نقلیه  وسیله   یک  اگر 

(ZRREP ،فرستاده )  شامل   که دهد پاسخ می  VIN  اطالعات    همچنین آن.  است  آن[SS,Z]    مسیریابی   جدول   یک را در  

 اما  ZOF  در  نقلیه  وسایل.  کند می  پخش  دوباره   SSو    ZOR  اصلی،   VIN  جمله   از را    ZRREQ  نهایت  در .  کند ذخیره می 



  VIN  با  رابطه   در  SS  توالی   شماره  .کنند   دریافت  پاسخ  یک  آنها  اینکه   مگر   دهند پاسخ نمی  ZRREQ  به  ZOR در  نه

فرآیند   مسیر  کشف  توسط  شده تشکیل  مسیریابی  جداول  در فرد   به  منحصر  شناسه یک  عنوانبه  (مبتکر ) خودرو  منبع 

 .شودمی   استفاده

  ارسال  منبع  به   ZRREP  یهاپیغام   ،AODV  برخالف  ،ZOF در طول  ZRREQ  سراسر  در  سیل  شدن  جاری  از  پس 

  ZRREP  ،VIN  پیام   یک   گیرندگان  یهمه یابند.  انتقال می   ZRREQ  انتقال  گره   به  تنها  آنها  عوض   در .  است  نشده

  VIN  منبع یکسان   از ها داده   یبسته .  کنند کند ذخیره می می  ارسال  VIN  منبع   و   SS  با   متناظر   و   ZRREP  که   خودرو 

  یک   ساخت  برای   نیاز   مورد  محلی  اطالعات  هاگره   تمام  ترتیب  اینبه شد.  خواهد  فرستاده  ZRREP  فرستنده  به  SS  و

  از  پس   مثال،   عنوانبه   ،شد   تشکیل  درخت  که   هنگامی.  کنند را ذخیره می   منبع   گره   در  دارریشه  چندپخشی  درخت

 (. شده است داده  نشان2  شکل در) شوند  منتشر درخت در  ند نتوامی  هاداده   ،والدین در درخت  به ZRREP ارسال

 

  داده  انتقال 2.2

 ،کنند ذخیره می   SS و   VIN منبع  مورد   در  را  اطالعات این ( بازدیدکنندگان ) هاپ نقلیه  وسیله  فروشگاه هر  که   آنجا از 

دریافت    از   پس  بالفاصله را    داده   هایبسته  منبع.  شودمی   فرستاده   اعداد  آن   از   تابع   یک   عنوان  به  درخت  طریق   از  هاداده 

  وسایل  تمام به  را  M پیام ( چندپخشی درخت  در   نقل و  حمل هایهگر   تمام  و)  منبع  .کند ارسال می  ZRREP پیام  یک

  را پس  ZRREPکه    موردی   در  کوتاه   زمان   یک   برای   نیز   پیام.  کند می   unicastsاند  کرده   دریافت را    ZRREP  که   نقلیه 

  "مسیر   جدول "  به   توجه   با  چندپخشی  درخت  طریق   از  پیام  هر   بنابراین، .شودمی   ذخیره  بافر  دریافت کند در  آن   پیام  از

باشند ارسال    ZOR  در   آنها  را اگر  بسته  نیز  هاگیرنده   یهمه.  شودپخش می   مسیر  کشف  فرآیند   طول  در   شده   ذخیره

 .برند بهره می  MAC الیه  مزایای از ،یابند می انتقال unicast  از  استفاده  با هاداده  که   آنجا از. کنند می 

 

 

 



  مسیر مهلت اتمام 2.3 

  وسیله  یک   اگر اما،.  کرد  خواهد   تغییر   زمان   در   خاص   کاربرد   یک   برای   ZOR  کند، می   حرکت  نقلیه   وسیله   که هنگامی

.  داردن  وجود  پیام   هر   برای   مسیر  کشف   انجام   به   نیاز  فرستد،ب   کوتاه زمان    در   یکسان   ZOR  برنامه   به   پیام  چندین   نقلیه 

  تغییر  ثانیه   در متر  25  تنها  است  ممکن   ZOR  ،کنند حرکت می   ساعتکیلومتردر90  در   که   نقلیه   وسایل  برای مثال،  برای

درنظر    نامعتبررا زمانی    ZOR  ما.  شود  استفاده تواند  می   ZOR  همان  ،باشد   بزرگ  کیلومتر  چند   اولیه  ZOR  اگر .کند 

 .حرکت کند  اولیه مسیر  کشف موقعیت  از متر   25 از بیش  منبع نقلیه  وسیله  که گیریم می 

 

 سازیشبیه محیط. 3

.  ارزیابی کردیم  STRAW  [21]  ماژول   با Jist/SWANS  [19[ ]20]  سازیشبیه   بسته  از   استفاده  بارا    ROVER  ما  

Jist/SWANS  هایشبکه  برای  سازشبیه  یک ad-hoc مشابه همراه، تلفن  NS-2 ،   سازی شده  پیاده  جاوا در است که

  دسترس  در( سیستم TIGER)   مرجع و  توپولوژیکی رمزگذاری  جغرافیایی مجتمع واقعی هاینقشه  از STRAW. است

می   متحده  ایاالت  جغرافیا  آمار  اداره  از   سازیپیاده   و  مختلف  جهات  در سازشبیه  اندازیراه ما  [.  22]  کند استفاده 

ROVER   ی  توسعه   ،دادیم  را انجام  سازیشبیه   ماکه    زمان  آن  در  .را افزایش دادیم  جدید   مسیریابی  ماژول   یک  عنوانبه

Jist/SWANS   ماژول  و   بود   انجام   درحال  یپروژه   یک  STRAW   هاجاده   شبکه   یک  و  کم  سرعت  با  شهر  سناریوی   برای 

  در  رفته   دست   از   توالی   شماره  مثال،   عنوانبه ) بود  ناقص   پروتکل  مشخصات   از   تعدادی   همچنین .  در حال توسعه بود

به   ما  ، کرداستفاده می   ثابت   آدرس   با  پخشی   تک  از  پشته اصلی  پروتکل   که   آنجا  از  براین،عالوه (.  802.11   مجبور 

 .اصلی بودیم Jist/SWANS/ STRAW هایبسته  تغییرات

 

  اطالعات انتقال افزارنرم 3.1 

  افزار نرم   این  در.  کردیم  استفاده عمومی  اطالعات  انتقال   افزارنرم   از  پیشنهادی،   مسیریابی  پروتکل   عملکرد   ارزیابی  برای

  به   مقاله،   این بقیه  در   ،فرستد می  پیام   کهای  نقلیه   وسیله .  فرستد می پشتش    نقلیه  وسایل  به  پیام  یک   نقلیه  وسیله  یک



 را تعیین   مناسب  ZOR افزارنرم  کند،می   ارسال   پیام  SV  یک  که  هنگامی شود.( خوانده می SV)  منبع  نقلیه   وسیله   عنوان

  بزرگ  کافی  اندازهبه   W.  است  متر   W عرض  و   متر  L  طول  با   ، SV  پشت  مستطیل   یک  ZOR  مقاله،   این   در .  کند می 

  تمام  به   تاحد ممکن سریع و قابل اعتماد   باید پیام    آن   از   پسدهد.    پوشش  SV  جهت   را در  جاده   خطوط   تمام تا  است

 شود.  داده تحویل  ZOR  در  نقلیه وسایل

 

 ترافیک  و راه  مدل 3.2 

 STRAW   ارزیابی تحقیقات  این  از   هدف   که   آنجا  از .  کند استفاده می   فرض   پیش   طور   به   واقعی   هایجاده   نقشه   از  

  از   ناشی  اثرات  گونه  هر   از  جلوگیری  برای ساده  بسیار  جاده  مدل  کهخواهیم  می   ما  ،ه استشد   مطرح  مسیریابی   پروتکل

  دررا    جاده  این  سپس  وساختیم    TIGER  فرمت  در  مستقیم  بزرگراه  یک بنابراین،.  کنیم  استفاده   خاص  راه  نقشه

 120  بزرگراه  در   مجاز   سرعت  حداکثر .است  جهت  هر  در  خط   3  با  10km  طول   بزرگراه به .  استفاده کردیم  سازیشبیه

 .است ساعت در  کیلومتر 

  اصلی STRAW. خط را اجرا کردیم تغییررفتار   ما. کند می  حرکت [ 23] ماشین تعقیب  مدل  به  توجه   با نقلیه وسایل 

ود مشاهده  ب اینچنین نی  دیگر  که   حالی   در   ترافیک   از   پر   خط   یک   با  ی موارد  ما  و   کرد نمی  سازیپیاده   را   ویژگی   این

 . کند  حرکت  آهسته  خیلی آنها مقابل  در   خودرو اگر  دهیم  تغییر   را خط  است ممکن  نقلیه وسایل اندازیراه  در. کردیم

 

 ارتباطات هایمدل 3.3 

  تدریجی   انتقال   یک   دارای   مدل این.  کردیم  استفاده  STRAW  توسط   شده  عرضه   ریلی   محو   مدل  از   فیزیکی   الیه   در 

 ماکه    هاداده   فیزیکی  الیه  نرخ.  باشدمی   گیرنده  و  فرستنده  بین فاصله  افزایش  عنوان  به  ٪0  به  ٪100  از  پذیرش   میزان

 ارتباطات  استاندارد  کوتاه  برد   مشابه  خود  نوبه  به  که، )802.11  هایداده   نرخ  با  مطابق  ،بود  54Mbps گرفتیم  نظر   در

 [(.24] ( بودDSRCاختصاصی)



 

  و   حمل   و   شبکه   الیه   در (.  DSRC  مشابه )کردیم    استفاده   IEEE 802.11  در  CSMA/CAاز طرح    ما   MAC  الیه   در 

جای  به  جغرافیایی،از پرداختن    ما   که   آنجایی   از   خاص،   طوربه .  استفاده کردیم  UDP  و   IP ی  شده   اصالح   ی نسخه   از   نقل 

 مختصات  توسط  شده  مشخص)  ZOF و  ZOR  و  نقلیه  وسایل برای  VIN هایشماره از  استفاده کردیم عادی IP  آدرس 

   . استفاده کردیم مقصد  تعیین  برای ( گوشه

 

  سازی شبیه  اندازیراه  3.4 

 تالش   در  نقلیه  وسایل  تمام.  شد   داده  قرارمنظم    فواصل  در  بزرگراه  در   نقلیه  وسایل  N  تعداد  سازی،شبیه   یک  آغاز  در

را    نقلیه  وسایل  ما.  کردند زیر استفاده می   مدل  از  هاماشین  کهدرحالی  بودند   شده  ارسال  سرعت  حداکثر  با  سفر  برای

  ZOR در    نقلیه   وسایل  به   یک پیام  نقلیه  وسیله  یک  سازیشبیه در    ثانیه  سه .دادیم  قرار  بزرگراه  در   یکنواخت  طوربه 

 : کند می  را مشخص زیر موارد ZOR  ما اجرای در . ارسال کرد خود پشت

• VIN   گره منبع 

 گره منبع )مختصات مطلق(   یفعل  مکان •

 )نسبت به گره منبع(   ZORاز   زان یم •

 جهت حرکت گره منبع  •



.  شده قرار گیرد  گرفته   نظر در    ZOR  در   تواند ب  هم  هنوز  که طوریبه    SV  جهت  از   نقلیه  وسیله  یک   جهت  انحراف   حداکثر

  درجه  180از  ما اجرا    در .  نیستند   ZOR  در یابند   انحراف  ZOF  در   شده   مشخص   مقدار  این  از   بیش   از   که   هاییگره 

)برای    ZOF  .  (دهند می   ارائه   الیه کاربرد  به   را   خود   هایبسته  ، ZOR  در  نقلیه   وسایل   تمام   مثال،عنوانبه )  استفاده کردیم 

 .شده است مشخص عرض  متر 15 حائل اضافی  منطقه  و  ZOR  عنوانبه این کاربرد( 

 

بررسی    1  جدول   در را    مقادیر   از  وسیعی   طیف   و (  شده است  داده  نشان  پرانتز   در که  )   سازیشبیه   فرض پیش   پارامترهای 

  مقدار   در  بقیه   که درحالی را حفظ کردیم    زمان   یک  در متنوع  پارامتر   یک   که   دادیم  نشان  سازیشبیه   طول   در.  کردیم

   .است شده  ثابت فرض پیش

 

 عملکرد  متریک. 4

 درصد   یعنی  ،PDR  بسته،  تحویل  نسبت  اول استفاده کردیم. متریک  ROVER  ارزیابی  هنگام  در  عملکرد  عیارم  دو  از  ما 

  گیریاندازه برای.  د نکنمی   دریافت  را  پیام(  2)  شودمی  ارسال  پیام  که   زمانیقرار دارند    ZOR  در(  1) که  نقلیه   وسایل

PDR  از  پیام  هر   برای  SV،  در  نقلیه  وسایل  تعداد  ما  ZOR    وسایل نقلیه که    تعداد  با  و  شودتولید می   پیام   ی کهزمانرا

  پیام اینکه    از   قبل   د توانمی   یبیشتر  نقلیه   وسایل  که  آنجا   از شود، شمارش کردیم.  کنند مقایسه می پیام را دریافت می 

  متوسط   ، متریک  دومین .  باشد   ٪100 از  بزرگتر کمی    تواند می  PDR  ، شود   ZOR  وارد   شود   منتقل   ZOR  سراسر  در 

پیام توسط    دریافت  تا  SV  توسط   پیام  یک  ارسال  زمان  بین  تاخیر متوسط   مثال،  عنوانبه   بود  ،TD  بسته،  تحویل  زمان

 . است نقلیه وسایل

 



 بحث و نتایج  . 5

 نشان  نتایج.  ارائه شده است  منطقه   اندازه   و   انتقال  محدوده  خودرو،  مختلف   هایتراکم   برای  عملکرد   نتایج   بخش   این   در 

  ٪10 طور متوسط به  فواصل  تمام و  ، (مختلف هایدانه  با)باشد می   اجرا 30 ازحاصل  میانگیندر این بخش   شده داده 

 . باشد می 

 

 ( PDR)  بسته تحویل نسبت 5.1 

  که   است  زمانی  تنها  این .دهد ارائه می  حاالت  تمام  برای  تقریبا  ها راپیام   از  ROVER  100٪  که  دهد می  نشان  نتایج

  در  نقلیه   وسایل   تمام به    د تواننمی  اوقات   گاهی پیام   یک   که ( کیلومتر /نقلیه  وسیله   10)  است  پایین  بسیار   خودرو   تراکم 

ZOR   یک  اگر   که   معنی  این   به  است،  متر   100  نقلیه  وسایل  بین متوسط   فاصله  مورد،  این  در .  برسد  ZZREQ  پیام یا  

ZZREP    درخت   از   بخشی  ،شود   داده   دستاز  multicast  به   تنها  نتیجه  این  حال،  این  با.  برود  دست   از   است  ممکن  

  خودرو   پایین   تراکم  ی برای چنیناین    مشکالت با  احتماال  مسیریابی  هایپروتکل   ی همه  زیرا   ، نیست  ROVER  دلیل 

  .است PDR 100٪ دیگر،  حاالت تمام  برای . شوند  روبرو 

  که  است مهم بسیار این . دارد عملکرد  بر  ایعمده تأثیر  مسیر کشف  فرآیند   در جریان  قطع مکانیسم  که  گفت توان می

بنابراین استفاده  .  هستند  نزدیک  نسبتا  یکدیگر  به   مرتبط   هایگره   که  است   مهم  بنابراین و  است  قوی  چندپخشی   درخت

 .بهتر است( اعتمادغیرقابل) طوالنی  هاب چند  از ( اعتمادقابل )  کوتاه هاب چند از 



 
 

 (DTبسته ) تحویل زمان 5.2 

  به   نتایج   البته، دهد.  را نشان می   ZOR  در   هااتومبیل   تمام   به   پیام   رسیدن   برای   زمان   میانگین  ، DT  بسته،   تحویل   زمان  

 . دارد  بستگی شده  انتخاب سناریو

 

 خودرو  تراکم  5.2.1

 براساس  مسیر  کشف  فرایند .  را ببینید   3  شکل  ،یابد می   افزایش  نیز  DT  ،یابد می   افزایش  هااتومبیل   تعداد  که  همانطور 

 یابد و موجب می   افزایش   MAC  الیه   در    backoff  زمان   و  هابسته   برخورد   بیشتر،   ماشین  با .  است  سیل   شدن   جاری

  شدن   جاری   یک مکانیسم[(  16]  ، به  کنید   نگاه   مثال  برای)   های زیادی مقاله .  شودمی   ی کاربردالیه   در   طوالنی   تاخیر

  بستگی انتظار زمان .دارد انتظار زمانبسته  یک  ارسال از قبل گره یک  آن در که اند کرده   پیشنهاد یافته را بهبود سیل

ارسال    زودتر  فرستنده  به  نزدیک  هایگره   به   نسبت را    بستهکه    فرستنده  از دور  هایگره   و   قبلی   فرستنده ی  فاصله   به

 . مشاهده نکردیم  عملکرد در  ی آشکار پیشرفت  گونههیچ اما ،اجرا کردیم ROVER در  را  ویژگی  این ما. کنند، داردمی 

 



 رادیو  انتقال یمحدوده  5.2.2 

. دهد  کاهش های کمترگره  دلیلرا به  بسته  تحویل بیشتر، زمان   رادیویی  طیف که  داشته باشد  انتظار تواند می  نفر یک 

  نگاه 4  شکل  به  نیست،  تحویل   زمان   در   اصلی   عامل  یک   رادیویی  برد که  داد  نشان  حاالت  این  برای   ما  نتایج  حال،بااین

 هابسته   برخورد  خطر بنابراین،.  شنیده خواهد شد   یبیشتر  هایگره   توسط   انتقال  هر  ،وسیع انتقال  برای افزایش.  کنید 

ها  گره در  تاخیر حمل پروتکل ،بسته تحویل زمان از عمده بخش یکی همچنین،. دهد می   افزایش را پنهان هایپایانه و

 .رادیویی کوتاه نیست افزایش برد دلیل  به  این تاخیر البتهاست. 

 
 

   منطقه ارتباط 5.2.3 

  پوشش  برای  ی بیشتر  هاپ.  کنید   نگاه5 شکل  به   است،   ZOR  طول  با  متناسب  تحویل   زمان  رود، می   انتظار  گونه کههمان

  ZOR  یک   برای  حتی  که   است  توجه   قابل.  یابد می   افزایش نیاز  مورد  تحویل   زمان  بنابراین  مورد نیاز است  بزرگتر   منطقه

  دریافت   داده   ZOR  در   نقلیه   وسایل  از   ٪ 100  و است    ثانیهمیلی   600  تحویل   زمان  ،شود  کیلومتر   3.5  که  زمانی   تا

دارند،    پایان  به  پایان  QoS  به  نیاز  که  چندپخشی  VANET  کاربردی  هایبرنامه   برای  ROVER  بنابراین، .د نکنمی 

 است. مناسب
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  های برنامه .  را دارند   مسافر   و   راننده  راحتی  افزایش همچنین  و   تصادفات   کاهش  پتانسیل   ad-hocخودرویی    هایشبکه 

  های برنامه   به  ما  مقاله این  در .  دارند   شبکه   استفاده شده در   هایپروتکل   در   ی مختلف  هاینیاز  و   مختلف   ، اجراهایمختلف

به   که   کاربردی    پروتکل   یک   به   نیاز   کاربردی   های برنامه   این   برای .  کنیممی  تمرکز دارند    پایان  به   پایان  QoS  نیاز 

  یک   ند، ک  کار   درستی   به   اعتماد  قابل  ونقلحمل   پروتکل  یک  کهاین   برای  .داشت  خواهد   وجود   اعتماد  قابل  ونقلحمل

 .را حفظ کند  گیرنده   و  فرستنده  مورد در  اطالعات از برخی تا است نیاز مورد  مسیریابی پروتکل

  ارائه  ad hocخودرویی    هایشبکه   برای جدید   multicast مسیریابی  پروتکل  یک  ، ROVER مقاله  این  در  بنابراین، 

. کند ی ماستفاده    ارتباط   از   منطقه   یک   در  چندپخشی   درخت  برای تشکیل جغرافیاییپرداختن    از   پروتکلشده است. این  

یکسان استفاده    منبع  از  متعدد  هایداده   هایبسته   بردن  جلو  برای  د توانمی  شود ومی   تشکیل  تقاضا  براساس   درخت

استفاده شود.    پایان  به  پایان  QoS  اطمینان  برای  اعتماد  قابل  ونقلحمل   پروتکل  یک  توسط   تواند می   بنابراین،.  شود

 جزئیات  با  فیزیکی   محیط   برای   همچنین   و   خودرویی   ترافیک  برای   مدل   دو   هر در  واقعی   محیط   یک   در   پروتکل  عملکرد

   .و ارزیابی قرار گرفت  بررسی مورد 
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