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چکیده

نیاز به بهبود ایمنی جادهها ،آسایش مسافران و اجتناب از حوادث ترافیکی منجر به ایجاد شبکههای جدید حمل و نقل هوشمند شد.
شبکههای حمل نقل هوشمند ،سبب ایجاد خدمات نوینی برای خودروها گردید .این شبکهها میتوانند اطالعاتی نظیر ترافیک ،اجتناب از
تصادف ،خدمات تفریحی و امدادی و سوخترسانی را در محل عبور و مرور به خودروها منتقل کنند .همانگونه که این شبکهها ویژگیهای
بسیاری دارند ،دشواریهای زیادی برای پژوهش گران ایجاد میکنند ،شبکههای بین خودرویی به علت تحرک زیاد و وجود گرههای جدید
و جایگزین نمودن آنها بسیار دشوار است .هدف اصلی در این شبکهها ،برقرار نمودن ارتباط میان وسایل نقلیه میباشد .این ارتباط میتواند
میان واحدهای جادهای و یا بین خود خودروها باشد .به منظور حل این مشکل ،پروتکلهای بسیاری ارائه گردید ،ولی تمامی این پروتکلها
قابلیت حل همه مشکالت در این شبکهها را ندارند .در این پژوهش ،روشهای مسیریابی جهت افزایش طول عمر شبکههای موردی بین
خودرویی بررسی میگردد.
کلمات کلیدی :شبکه موردی بین خودرویی ،مسیریابی ،انرژی مصرفی ،عمر شبکه

 -1مقدمه

امروزه استفاده از شبکههای بین خودرویی رو به افزایش میباشد و این شبکهها میتوانند نوع حملونقل را تغییر دهند؛ ولی این روند
نیاز دارد که بهبود یابد .به علت تحرک ،مشکالتی نظیر لینکهای شکسته بر روی مسیریابی وجود دارد .از مشکالت اساسی ،محدودههای
شبکهها میباشد که با روش پیشنهادی برای کاهش این مشکالت و بهبود مسیریابی تالش میشود.
برای کاهش هزینههای مسیریابی که اغلب در پروتکلهای مسیریابی سنتی با آن مواجه میشوند ،روشها باید بستههای منتقل شده
را به صورت تصادفی منتشر میکند .عالوه بر این ،برای کاهش سربار مسیریابی و افزایش میزان تحویل بسته از چندین مسیر بین منبع و
مقصد به طور همزمان برای ارسال بستهها به منظور کاهش زمان انتقال استفاده میکنند (تأخیر پایان به پایان) .در نتیجه ،جهت کمک به
تصمیمگیری ایمن رانندگان و افزایش ایمنی جادهها ،بخش پیشنهادی انتقال دادهها را در زمان واقعی تضمین میکند ].[1
در ادامه ،ساختار مقاله به این شرح است که در بخش دوم ،شبکه موردی بین خودرویی مطرح میگردد .در بخش سوم ،مبحث مسیریابی
در شبکه موردی بین خودرویی شرح داده خواهد شد و در بخش چهارم ،روشهای مسیریابی جهت افزایش طول عمر شبکههای موردی
بین خودرویی مطرح میگردند .در بخش پنجم ،نتیجهگیری از این تحقیق و پیشنهادهایی جهت استفاده در پژوهشهای آینده ارائه خواهد
شد.
 -2شبکه موردی بین خودرویی

شبکههای موردی بین خودرویی نوع خاصی از شبکهی موردی متحرک هستند که ارتباط میان خودروهای نزدیک به هم و وسایل کنار
جاده را فراهم مینمایند .در این شبکهها ،خودروها گرههای ارتباطی میباشند که به یک شبکهی خودسازمانده یا آگاه از حضور یکدیگر
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متعلق هستند .دو دسته گره وجود دارد :واحد روی برد 1و واحد کنار جاده .2واحد روی برد ،ابزار رادیویی مستقر در خودروهای در حال حرکت
میباشند ،درصورتی که واحدهای کنار جاده در اطراف جاده و زیرساخت شبکه قرار دارند .واحد کنار جاده بهعنوان مسیریاب بین خودروها
میباشد .واحدهای روی برد با استفاده از ارتباط رادیویی کوتاه برد اختصاصیافته ،میتوانند خودروها را به واحد کنار جاده متصل نمایند .در
زمینههای بسیاری شبکههای موردی بین خودرویی با شبکه موردی متحرک تفاوت دارند :تحرک باالی گره ،مقیاس بزرگ شبکهها،
توپولوژی جغرافیایی محدود که بسیار پویاست ،تأکید بر موعد زمان حقیقی ،شرایط نامطمئن کانال ،توسعه آرام اجتنابناپذیر ،اتصال پراکنده
بین گرهها ،رفتار راننده و قطعهقطعه شدن مکرر شبکه .فراهم نمودن ارتباطی میان خودروها ،هدف شبکههای موردی بین خودرویی
میباشد ،پس گرهها به ترکیب رابطهای رادیویی برای ارتباط نیاز دارند و محدوده خاصی در شبکههای موردی بین خودرویی جهت تبادل
داده اختصاص داده میشود .معماری شبکههای موردی بین خودرویی به سه دسته تقسیمبندی میگردد :معماریهای شبکه محلی بیسیم،
موردی و ترکیبی .اگر زیرساخت شامل یک گذرگاه سلولی یا یک شبکه محلی بیسیم یا قابلیت تبادل و استفاده از اطالعات در سطح
جهانی میباشد ،شبکه یک شبکه محلی بیسیم را در نظر میگیرد .هنگامی که زیرساختی در دسترس نباشد گرهها بدون وابستگی به یک
زیرساخت ،باید با همدیگر در ارتباط باشند که بر معماری موردی داللت مینماید .گاهی اوقات نقاط دسترسی متفاوتی نظیر گذرگاههای
سلولی جهت ارتباط در دسترس میباشند که در این مورد ،گرهها میتوانند با این زیرساختها به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند
که معماری ترکیبی نامیده میشود .شبکههای موردی بین خودرویی مشخصات منحصربهفرد زیادی دارند که بعضی از آنها در این بخش
ارائه میگردند ].[2
 -3مسیریابی

مسیریابی در شبکهها یک زمینه دشوار در شبکه موردی بین خودرویی است و همچنین در شبکههای موردی مشکل است .توپولوژی
دینامیک به علت تحرک زیاد گرهها ،محدودیت رسانه مشترک ،عدم وجود واحد مرکزی برای مدیریت اطالعات مسیریابی ،مسائل مسیریابی
را سختتر میکند .ارتباطات وسیله نقلیه به وسیله نقلیه و ارتباطات وسیله نقلیه به جاده در شبکه موردی بین خودرویی دلیل کوتاه بودن
سرعت انتقال گرهها به کار میرود .هنگام طراحی معماری برای ارتباطات وسیله نقلیه یافتن یک استراتژی مسیریابی کارآمد که ضامن به
حداقل رساندن تأخیر  ،به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان و تبادل آخرین اطالعات است ،یک مسئله مهمی است .روششناسی مسیریابی
باید توزیع و به دست آوردن اطالعات مربوط به وضعیت شبکه را حفظ کند .الگوریتم مسیریابی باید مسیرهای کارآمد بین گرهها را تولید
کند و دادهها را در امتداد مسیر عملیاتی ارسال کند .در فرآیند مسیریابی ،هر گره حاوی ساختار دادهای به نام جدول مسیریابی است که
اطالعات مربوط به توپولوژی شبکه را در اطراف آن نگه میدارد .مسیریابها انتخاب میکنند که کدام همسایه از جدول مسیریابی باید
ترجیح داده شود تا به مقصد خاصی برسد .جدول مسیریابی باید به موقع بهروز شود زیرا جدول مسیریابی مهمترین مؤلفه مسیریابی شبکه
است ] .[3یک جزء مهم در شبکه موردی بین خودرویی ،مسیریابی میباشد .به علت ماهیت حرکت پذیری باال ،طراحی یک پروتکل
مسیریابی کارآمد در شبکه موردی بین خودرویی بسیار مشکل است .ویژگی بسیار پویای این شبکهها در فرآیند طراحی پروتکلهای
مسیریابی کارآمد ،چالشهایی را به وجود میآورد .پروتکلهای مسیریابی زیادی در سالهای اخیر ارائه گردیدهاند ].[4
 -4روشهای مسیریابی جهت افزایش طول عمر شبکههای موردی بین خودرویی

در ] ،[5پروتکل مسیریابی منبع  3VLBRآگاه از مقصد و چگال و تطبیقی ارائه نمودهاند .هر گره بیش از یک مسیر را بین خود و مقصد
پیدا میکند .هر گره میانی ،بستهها را مطابق با شرایط مسیر ارسال میکند .اگر مسیر پرازدحامی شناسایی شود ،یک بسته اخطار به منبع
فرستاده خواهد شد تا به سمت مسیر با بار سازی کمتر تغییر مسیر دهد.

2

)On-Board Units (Obus

1

)Road Side Units (Rsus

2

Vanet Load Balanced Routing

3

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

در ] ،[6الگوریتم برنامهریزی مسیر  4VBAرا بهصورت پویا مطرح نمودهاند .مسیرهایی محاسبه میشوند که کوتاهترین زمان عبور و یا
کمترین ضوابط مصرف سوخت را برآورد سازند .اطالعات ترافیکی را بهصورت آنی ثبت کرده و اطالعات ترافیکی بخشهای جاده را
بهگونهای جابجا میکند که وسایل نقلیه از اطالعات ترافیکی بهدستآمده از نقشههای گوگل ،عبور داده شوند تا بتوانند مسیر بهتری را
نسبت به الگوریتمهای متداول پیدا کنند که اطالعات را تنها بهصورت ایستا دریافت میکند.
در ] ،[7دریافت قابلاعتماد در مواقع پیام ایمنی اضطراری در شبکههای تککاره وسایل نقلیه را موردبررسی قرار دادهاند .مزیت مدل
 5MILPارائه شده این است که میتواند بهعنوان ضابطهای برای ارزیابی الگوریتمهای سلسله مراتبی آتی به خدمت گرفته شود.
در ] ،[8دو پروتکل جدید و قدرتمند مسیریابی در بخش زمینی به ترتیب برای کاربردهای ایمنی جاده و کاربردهایی برای راحتی بیشتر
ارائه نمودهاند .مزیت پروتکل ارائه شده این است که با اجتناب از تبادل اطالعات غیرضروری بین وسایل نقلیه از توان عملیاتی شبکه
استفاده بهتری میکند .پروتکل  6RGRP-CAبرنامههای کاربردی را بهصورت راحت به خدمت بگیرد.
در ] ،[9طرح جدید  7AFMADRرا مطرح نمودهاند .با استفاده از روش وزنی فازی ،امتیازات فازی به وسایل نقلیه با مقایسه ویژگیهای
آنی اختصاص داده میشود .بستهها به وسایل نقلیه ارسال میشوند که دارای امتیازات فازی باالتری میباشند.
در ] ،[11بهمنظور کاهش پیچیدگیهای مربوط به طرحهای برنامهریزی مسیر ،یک الگوریتم برنامهریزی مسیر غیرمتمرکز شده بر
اساس طرح مسیریابی سلسله مراتبی مطرح نمودهاند .مسئله برنامهریزی مسیر ،انتخاب مسیر نواحی و مسیریابی درون منطقهای است .در
انتخاب مسیر نواحی ،متوسط زمان عبوری نواحی ،بهگونهای مینیمم میشود که نواحی در شرایط متراکم میتوانند بهصورت مؤثری القاء
شوند.
در ] ،[11طرح انتشار پیام چند گرهای روی یک گروه از وسایل نقلیه را معرفی نمودهاند .هدف این مقاله بهبود نسبت دریافت بسته روی
شبکههای موردی بین خودرویی متراکم و در گرههای قرار دادهشده در فواصل دور از منبع انتشار است .مزیت این طرح ،بهبود نسبت
دریافت بسته است که تالش میکند دریافت پیاپی کمی را به دست بیاورد و بیشترین میزان انتشارهای مجدد را روی شبکههای موردی
بین خودرویی متراکم داشته باش.
در ] ،[12روشهای مشهورتری شامل الگوریتم بهینهسازی ذرات ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان را موردبررسی
قرار دادهاند .هدف این مقاله طرح روشهای سلسله مراتبی است که میتوانند بهطور مؤثرتری باعث بهبود عملکرد هر پروتکل مسیریابی
بهویژه برای شبکههای موردی بین خودرویی گردند.
در ] ،[13پروتکل مسیریابی جدید برای شبکههای موردی بین خودرویی در سناریوهای شهری مطرح کردهاند .پروتکل  8SCRPبه
استخراج اطالعات توپولوژی عمومی برای افزایش و ارتقای کیفیت سرویسدهی در کاربردهای غیر ایمنی در سطح پایین برای تعدیل
تراکم شبکه میپردازد .این پروتکل برای پیدا کردن پایدارترین مسیرها بین منبع و مقصد رشد میکند.
 -1-4مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی مبتنی بر الگوریتمهای فرامکاشفهای

در این بخش ،معروفترین و پرکاربردترین الگوریتمهای فرامکاشفهای جهت مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی بررسی میشوند.
 -1-1-4مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی مبتنی بر الگوریتم مورچگان

در ] ،[14یک چارچوب به نام  ،GACSS9برای حل مسئله مسیریابی در کوتاهترین زمان ارائه نمودهاند .همچنین یک روش جدید برای
ساخت الگوریتم جدید  GACSSبا استفاده از مجموعه پارامترهای بهینهسازی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیستم کلونی مورچگان ارائه
∗4 Vanet-Based A
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شده است که برای دستیابی به نتایج بهتر از نظر طول و زمان از الگوریتمهای کالسیک سیستم کلونی مورچگان و  A-star11میباشد .عیب
روش ارائه شده این است که زمان پردازش آن بیشتر از الگوریتمهای دیگر است.
در ] ،[15یک پروتکل جدید به نام  AQRV11را برای تطبیق انتخاب بهترین مسیر در محیطهای شهری وسیله نقلیه ارائه نمودهاند.
چالش انتخاب مسیریابی مبتنی بر ملزومات کیفیت سرویس پویا در ابتدا به عنوان یک مشکل بهینهسازی چند هدفه مطرح است که از
طریق ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی مورچگان آن را حل نمودهاند.
در ] ،[16یک روش مسیریابی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان و  12DSRارائه نمودهاند .هدف اصلی استفاده از الگوریتم کلونی
مورچگان این است که سازگاری بسیار خوبی با مسیریابی در شبکههای مختلف موردی ،دارد .همچنین دارای ویژگیهایی مانند توپولوژی
پویای ارزیابی کیفیت انتقال لینک و انتخاب مسیر کارآمد است.
در ] ،[17جهت مسیریابی بهینه در شبکه موردی بین خودرویی از الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان استفاده نمودهاند .با توجه به
زمان واقعی تغییرات محیطی؛ هدف از پروتکل ارائه شده ،غلبه بر محدودیت پروتکلهای قبلی و افزایش نسبت تحویل بستهها و کاهش
تأخیر کلی دیده شده ،میباشد .پژوهش ] [17تالش کرده است تا آینده سیستم حملونقل هوشمند را بهبود بخشد و بتواند برای هدف مسیر
شبکه موردی بین خودرویی سرمایهگذاری شود.
در ] ،[18الگوریتم بازگشتی بهینهسازی کلونی مورچگان را برای ارتقا ویژگیهای شبکه موردی بین خودرویی استفاده نمودهاند .الگوریتم
بازگشتی بهینهسازی کلونی مورچگان از یک استراتژی برای پیدا کردن مسیر استفاده میکند بهطوریکه ابتدا مسیر را با استفاده از روش
تکراری سیستم تجمع مورچه و به دنبال آن تقسیم کردن مسیر و پیادهسازی مداوم سیستم تجمع مورچه و روش الگوریتم بهینهسازی
حریصانه بر روی مسیرهای زیرشاخه ایجاد شده در هر سطح به منظور بهبود مسیر اولیه تولید میشود.
در ] ،[19الگوریتم تغییر یافتهی بهینهسازی کلونی مورچگان را برای کاهش حرکت ارائه نمودهاند .برای جلوگیری از راهبندان و با
استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان این الگوریتم اثر منفذی را در فرومون معرفی میکند .مزیت روش ارائه شده این است که زمان انتظار
را تقریباً  59تا  82درصد کاهش میدهد و زمان حرکت نیز تقریباً  3تا  16درصد با افزایش تعداد وسایل نقلیه در مقایسه با الگوریتم استاندارد
 Dijkstraافزایش مییابد.
در ] ،[21یک الگوریتم مسیریابی ترکیبی برای شبکه موردی بین خودرویی ارائه نمودهاند .این الگوریتم ،یک الگوریتم مسیریابی چند
مسیره بدون مفهوم پخش پیام میباشد .الگوریتمهای واکنشپذیر و پیشگیرانه برای یافتن یک مسیر به سمت مقصد با هم کار میکنند.
یکی از مهمترین موضوعات در الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان مدل کردن محیط پویا در شبکه موردی بین خودرویی میباشد .این
پژوهش ،اولین الگوریتم مسیریابی مورچه برای شبکه موردی بین خودرویی است که از مفهوم ناحیه استفاده میکند .مزیت روش ارائه شده
این است که برای شبکههای متراکم به خوبی کار میکند.
 -2-1-4مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات

در ] ،[21پروتکل مسیریابی چند مسیره را بر اساس الگوریتم لیپفروگ 13و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ارائه نموده است .طراحی
یک الگوریتم مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی به خاطر پویایی این شبکهها ،چالشانگیز و جالب است .مزیت روش ارائه شده،
کاهش از دست رفتن بستهها و بهبود راندمان سیستم میباشد .همچنین ،الگوریتم ارائه شده به نام  ،LFPSOM14زمانی که در شرایط تأخیر
پشت سرهم ،نسبت تحویل بسته و راندمان با  AOMDV15مقایسه شده ،عملکرد بهتری داشته است.
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در ] ،[22پروتکلی را بر پایه الگوریتم بهینهسازی مورچگان و الگوریتم ازدحام ذرات ارائه نمودهاند .هدف از انجام این پژوهش ،بهبود
خوشهبندی میباشد .مزیت روش بهینهسازی ذرات نیز این است که ذرات همیشه در جهت یکسان و با سرعت مشابه حرکت میکنند و به
این ترتیب وضعیتی را انتخاب می کنند که از وضعیت قبلی بهتر باشد بنابراین بهترین مسیر توسط هر ذره دنبال میشود؛ و همچنین هر
ذره همیشه بهترین جهت همسایگی خود را دنبال میکند؛ اما نقص الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات این است که موفق به برقراری ارتباط
بین دو خوشه نمیشود و الگوریتم بهینهسازی مورچگان نیز زمان مصرفی بسیار طوالنی دارد؛ بنابراین مزایای بهینهسازی کولنی مورچهها
و بهینهسازی ذرات با هم ترکیب شدهاند .مزیت روش ارائه شده این است که بهروزرسانی سرعت ذرات نقش مهمی در موقعیتهای مربوطه
ایفا میکنند و باعث میشود پیچیدگی زمانی نیز کاهش یابد.
 -2-4مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی مبتنی بر خوشهبندی

در ] ،[23یک مدل خوشهبندی جدید را بر پایهی مفهوم قابلیت اعتماد و الگوریتمهای تکاملی برجسته مانند مسیریابی کلونی مورچهها
ارائه نمودهاند .مزیت روش ارائه شده این است که الگوریتمهای مسیریابی مبتنی بر اعتماد که مطرح شدهاند ،الگوریتمهای مسیریابی فعلی
را از نظر سربار مسیریابی بهتر کردهاند.
در ] ،[24الگوریتمی ارائه نمودهاند که این الگوریتم برای حل مسئله تحویل بسته ،مقایسه میزان داده با الگوریتم پرواز آتش و با استفاده
از پروتکل مسیریابی اعمال میشود .هدف اصلی در این پژوهش ،طراحی یک پروتکل مسیریابی برای خوشهبندی بوده است که مبتنی بر
مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی میباشد .به منظور نشان دادن تمام وضعیتها شبیهسازی نیز انجام شده است.
در ] ،[25سه الگوریتم ارائه نمودهاند که کارایی پروتکل مسیریابی مبتنی بر سرخوشه 16را در هر محیط شبکه موردی بین خودرویی
بهبود میبخشد .اول ،یک پروتکل مسیریابی زمانبندی اولیه بر مبنای خوشهبندی 17در یک بخش توپولوژی معرفی شده است .سرخوشهها
بر مبنای بیشینهی طول عمر انتخاب شدهاند و انتخاب مجدد فرایند نیز فقط زمانی مورد نیاز است که سرخوشهها در حال رسیدن به نقاط
آستانه خود هستند.
دومین روش ارائه شده در پژوهش ] ،[25یک پروتکل مسیریابی پویا شبکه موردی بین خودرویی در یک توپولوژی شبکه میباشد .هر
بار که بسته به تقاطع میرسد ،تقاطع سرخوشه بین تقاطع فعلی و تقاطع مقصد مورد نظر و با توجه به ثبات مسیر متصل به پروتکل
مسیریابی پویا اضافه شدهاند .مزیت روش ارائه شده این است که پروتکل مسیریابی پویا ،کارایی کلی شبکه را با افزایش بازده مسیر و
کاهش تأخیر پشت سر هم افزایش داده است .در شرایط بازدهی و تأخیر پشت سر هم پروتکل مسیریابی پویا نسبت به پروتکلهای دیگر
عملکرد بهتری داشته است.
سومین روش ارائه شده در پژوهش ] ،[25یک الگوریتم کاهش سربار کنترل 18میباشد که هدف از کاهش پیامهای سربار کنترل در
خوشهها ،با ایجاد مکانیسم جدید برای محاسبه دوره بهینه برای بهروزرسانی و یا تبادل پیامهای کنترل بین تعداد سرخوشهها و سرخوشه
است.
در ] ،[26یک روش جدید را برای بهینهسازی بازده پروتکل مسیریابی با رویکرد خوشهبندی ارائه نمودهاند .پروتکل مسیریابی ارائه شده
عملکرد بهتری نسبت به بقیه پروتکلهای مسیریابی ارائه شده دارد.
در ] ،[27الگوریتم مسیریابی مبتنی بر خوشه را مطرح نمودهاند .در الگوریتم ارائه شده یک سرخوشه برای هر خوشه جهت حفظ اطالعات
خوشه انتخاب شده است .برای رفع تحرک باال و تغییر سرعت گره به گره با زمان جابجایی تخمین زده شده باال و انحراف سرعت کم،
یک فرصت بزرگ برای تبدیل شدن به یک سرخوشه داده شده است.
در ] ،[28یک بررسی رویکرد ناهمگونی را برای پروتکل مبتنی بر خوشه ارائه نمودهاند .تحقیقات زیادی از پروتکل خوشهبندی سنتی
که به روشهای مختلفی با استفاده از فنّاوری خوشهبندی برای شبکه موردی بین خودرویی مطرح شده ،انجام میشود.
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در ] ،[29ارتباطات چندرسانهای را با طرح مبتنی بر خوشهای برای دستیابی به توان باال ،ترکیب نمودهاند .مزیت روش ارائه شده این
است که پروتکل ارائه شده ،خوشههای پایدار را توسعه و پیامهای زمان واقعی را در حوزه نبرد به طور مؤثری پخش میکند .نتایج شبیهسازی
پژوهش ذکر شده ،می تواند با جزئیات پارامترهای دیگر مانند چگالی وسیله نقلیه ،طول عمر خوشه و غیره مورد بحث قرار میگیرد .عالوه
بر این ،نیاز به امنیت شبکه در پروتکل ارائه شده برای ایمنسازی ارتباطات بین خودرویی وجود دارد .این پروتکل برای جامعه تحقیقاتی
مفید خواهد بود تا پروتکل های مسیریابی شبکه موردی بین خودرویی بیشتری را توسعه دهند ،مخصوصاً برای وسایل نقلیه نظامی بدون
سرنشین و مجهز به سیستمهای مختلف جنگی و چندین نیاز نظامی دیگر که بر اساس منطقه میتواند متفاوت باشد.
در ] ،[31یک پروتکل جدید در شبکه موردی بین خودرویی ارائه نمودهاند .مزیت روش ارائه شده این است که یک مکانیسم جدید برای
انتخاب سرخوشههای جدید ارائه شده است .سرخوشهها در پروتکل ارائه شده ،طول عمر بیشتری دارند که منجر به یک پروتکل پایدار شده
است.
در ] ،[31یک پروتکل مسیریابی یکپارچه جدید ارائه نمودهاند که به وسایل نقلیه در محیط شبکه موردی بین خودرویی اجازه میدهد
مسیرهای بهینه بر اساس ملزومات کیفیت سرویس را بیابند .در شبیهسازیها مشخص شده است که مزیت روش ارائه شده در روش
مسیریابی بهترین تالش 19میباشد .اگرچه تمام چهار نوع کیفیت سرویس اجرا شدهاند ،اما تنها نتایج شبیهسازی برای پهنای باند و تأخیر
ارائه شده است.
 -5بحث و نتیجهگیری

با افزایش تعداد خودروها در جادهها و محیطهای شهری ،استفاده از شبکه موردی بین خودرویی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است .از مسائل اصلی در شبکه موردی بین خودرویی ،مسیریابی در این شبکهها میباشد .با وجود پیشرفت در زمینه شبکههای خودرویی،
به علت تعداد زیاد ،اندازه کوچک و روش قرارگیری اقتضایی ،هنوز مشکل طول عمر دارند .به دلیل استفاده از این نوع شبکهها در محیطهای
خشن و غیرقابلدسترس ،امکان تعویض گرهها وجود ندارد .برای مسیریابی ،روش جدیدی پیشنهاد شده است که مصرف انرژی را بهبود
میدهد .در این پژوهش ،روشهای مسیریابی جهت افزایش طول عمر شبکههای موردی بین خودرویی بررسی گردید .پروتکلهای
مسیریابی موجود برای شبکه موردی بین خودرویی جهت برآورده کردن هر سناریوی ترافیکی کارآمد نمیباشند .پروتکل مسیریابی مناسب،
به برقرار نمودن ارتباط میان وسایل نقلیه در راستای برقراری امنیت جادهای ،نیاز دارد .در میان روشهای ارائهشده ،الگوریتمهای
فرامکاشفهای توانستهاند در کنار دیگر روشها ،مسیریابی شبکههای موردی بین خودرویی را به صورت بهینه انجام دهند .در میان روشهای
پیشین ،روشهایی که مسیریابی در شبکه موردی بین خودرویی را مبتنی بر خوشهبندی ،انجام دادهاند ،نتایج مناسبتری از نظر میزان
مصرف انرژی به دست آوردهاند و طول عمر شبکه را افزایش دادهاند.
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