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چکیده

شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر ( )VDTNیک اسبااداارد ارتکاطات است ک بطور گسارده در شکه های ادهاک
بین خودرویی) (VANETبرای سبااریوهایی ک هیچ مسبیری برای ارسبا ییام بین گره ها در دسارس دیست اسافاده می
شبود .داده ها از یک گره ب گره دیگر با اسبافاده از یروتهل های مسبیریابی شکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر ارسا
می شود .این یروتهل های مسیریابی از معیار های مخالف تصمیم اسافاده می کااا .بر اساس این معیارها ،مشخص می شود
ک آیا داده ها را ب گره ماصببل ارسبا کایا یا یک گزیا مااسب دیگری وجود دارد .در این مقال  ،یس از تعریف و بررسببی
ساخاار شکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر  ،چهار الگوریام بر یای اعاماد و شااسایی گره های خودخواه معرفی و شرح
داده شاه است .در یایان این مقال  ،با بررسی و مقایس این الگوریام ها ،یک دایج گیری برای کارهای آیااه برای ارائ روش
ترکیکی از الگوریام های بحث شاه ییشاهاد شاه است.
کلمات کلیدی  :پروتکل های مسیریابی ،سیستم حمل و نقل هوشمند ،شبکه های ادهاک بین خودرویی ،شبکههای خودرویی مقاوم در برابر
تاخیر ،گره های خودخواه.

-1مقدمه

تا سا  ،0202بیش از صا میلیون وسیل دقلی ماصل در جاده ،امهان خامات جایا در خودرو و رادااگی خودکار را
خواهاا داشت ، .عالوه بر این ،حاود یک یاجم وسیل دقلی جاده ها در سراسر جهان ،یهی از شکه های بی سیم را اسافاده
خواهاا کرد .از این رو ،سیسام حمل و دقل هوشماا ( )1ITSدر حا حاضر یک واقعیت است[1].

)Intelligent Traffic System (ITS
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 ITSتهاولوژی بروز را با ییشرفت های سیسام های اطالعاتی ،ارتکاطات ،حسگرها ،کاار کاااه ها و روش های ییشرفا
ریاضی را با سیسام های حمل و دقل ترکی می کاا و شهلی از شکه با دام شکه های ادهاک بین خودرویی
ک بخش مهمی از  ITSو یک شکه حمل و دقل هوشماا می باشا را شهل می دها ک در آن وسایل دقلی و برخی از
زیرساخت ها برای تکاد ییام هایی در مورد ترافیک ،حوادث و غیره همهاری می کااا[2].

)0(VANET

شکه های  ad hocوسیل دقلی در حمل و دقل هوشماا برای اهااف اداقا داده دقش مهمی داردا .همادطور ک یروتهل
های آن ها در محیط های شهری ب گود ای کار می کااا ک گره ها ماراکم هسااا ،با این حا وقای ک ب گره های کم
تراکم می رسا ،یک روش بهار ب دام شکه ) (3VDTNاسافاده می شود].[3
 VANETیک دمود شکه سیار است ک برای برقراری ارتکاط بین وسایل دقلی مجاور و همچاین با تجهیزات ثابت مجاور
ک معموالً تجهیزات کاار جادهای هسااا ایجاد شاه است .هاف اصلی  VANETفراهم آوری امایت وراحای برای مسافران
است .برای دسایابی ب این هاف یک دساگاه خاص الهارودیهی در هر وسیل دقلی جاسازی میشود ک امهان برقراری ارتکاط
 adhocبین مسافران را برقرار میکاا .چاین شکه ای بایا باون محاودیتهای ساخاارهای ارتکاطی شکه ای کالیات ب سرور
ییادهسازی شود .هر وسیل دقلی ای ک ب یک دساگاه  VANETمجهز شاه باشا هماداا یک گره در شکه  adhocاست و
قادر ب دریافت و ارسا ییامهای دیگران از طریق شکه بیسیم خواها بود].[4
در شکه های بین خودرویی باتوج ب وجود دساگاه های تعکی شاه در خودروهای جایا و همچاین زیرساخت های کاارجاده
ای ،خودروها حهم گره های شکه را داردا .شکه های  VANETمساعا ته ته شان مهرر و اغل فاقا اتصا ییوسا ی
اداها ب اداها میباشا ک این مسائل ،اداشار اطالعات و مسیریابی را در این شکه ها ب یک چالش تکایل کرده است .باتوج
ب تویولوژی ب شات دیاامیک و ارتکاطات گذرا درشکه های خودرویی ،اداقا و مسیریابی داده ها مساعا تاخیر وگم شان
داده ها است .ب همین دلیل برای جلوگیری ازگم شان بسا ها یا از بین رفان بسا  ،شکه هایی ییشاهاد شا ک تاخیرهای
بیش از معمو را ماحمل شود .این دوع شکه ها معروف ب شکه های مقاوم ب تاخیر هسااا.
قکل از ایاه شکه های خودرویی در حا وسیعی ب کار گرفا شودا ب ماظور بهره برداری از مزایای این شکه ها بایا
تعاادی از چالش های فای برطرف شود .تعاادی از این چالش ها در شکه های خودرویی با دیگر شکه های بی سیم
مشارک هسااا در حالی ک تعاادی دیگر داشی از خواص ماحصربفرد شکه های خودرویی است .یژوهشگران مخالفی
دریافا ادا ک مشهالت ارتکاطی دشوار در شکه های  VANETب دلیل تویولوژی بسیار یویا و مات زمان های کوتاه
اتصا ب وجود می آیا ک این دو دلیل دیز داشی از تحرک و سرعت بسیار باالی خودروها هسااا .حوزه اداقا محاود،
موادع رادیویی داشی از عوامل فیزیهی ( مثل ساخامان ها ،تودل ها ،اراضی و یوشش گیاهی) و تااخل (ب عاوان مثا کادا
های با ازدحام باال ک از تراکم باالی گره ها داشی می شود) می توادا باعث اخاال  ،اتصا های دارای قطعی و باال رفان
درخ گم شان بسا ها شودا .عالوه بر این ،شکه های خودرویی ممهن است در شرایط مخالف زمادی و مهادی در تراکم
گره ها دارای تغییرات زیادی باشاا (ب عاوان مثا تراکم در یک راه بااان ،یراکااگی ترافیک در حوم های شهر و همچاین
یراکااگی زیاد ترافیک در مااطق روساایی) .این عوامل ،شکه های خودرویی را مساعا ته ته شان مهرر و اغل فاقا
اتصا ییوسا ی اداها ب اداها می سازد ک این مسائل ،اداشار اطالعات و مسیریابی را در این شکه ها ب یک چالش تکایل
کرده است .مفهوم شکه های مقاوم در برابر تاخیر ممهن است یک راه حل کلی ب این مسائل ارائ دها ].[5
-2شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر ()VDTN
)Vehicular Ad hoc NETwork (VANET
)Vehicular Delay Tolerant Networks (VDTN
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مفهوم شکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر ( )VDTNیک راهحل کلی برای حل مشهالت  VANETمی باشا.
شکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر برای ارائ ی سرویس در مااطقی است ک ب علت یراکااگی گرهها و ته ته شان
شکه  ،قابلیت تعریف مسیر اداها ب اداها بین گرهی مکاا و مقصا وجود داارد .معماری شکه های مقاوم در برابر تاخیر راه
حلی برای بهکود کارایی مسیریابی و اداشار داده ها در شکه های یراکااه یا تقسیم شاه خودرویی ارائ می دها .این معماری
از ما ایااردت گرفا شاه است ک بوسیل اسافاده اداها ب اداهای یروتهل ایااردت ) (IPتعریف شاه است .عالوه بر این
می توان مشاهاه دمود ک خود  IPروش تحویل بسا ی داهمزمادی را ارائ می دها و در صورتی ک بردام های کاربردی
باواداا تاخیرهای زیاد و ارتکاطات داهمزمان را تحمل کااا تحویل بسا  IPدیز می توادا دچار تاخیر شود.
با در دظر گرفان این مفاهیم ،یک معماری شکه ای برای ارتکاطات خودرویی در محیط های شکه ای یراکااه و ته ته
ارائ شاه است ک معماری الی ای شکه خودرویی مقاوم در برابر تاخیر دامیاه می شود .معماری VDTNاز الگوی حمل-
ذخیره ارسا ) (SCFییروی می کاا ک برای  DTNارائ شاه است؛ ولی در مقابل معماری  DTNک یک الی ب دام
bundleرا بر روی الی ی اداقا معرفی می کاا تا اجازه ی اتصا ب شکه های بسیار داهمگن را دها ،معماری VDTN
 ،الی ی  bundleرا زیر الی شکه قرار می دها و یک رویهرد  IPبر روی  VDTNارائ می دها .مقایس بین الی های
DTNو  VDTNدر شهل  1دشان داده شاه است.

شکل : 1مقایسه معماری  DTNو )[6]( VDTN

ویژگی مامایز دیگر معماری  VDTNاین است ک سیگاالیاگ خارج از بادای را با جاا کردن سطوح کاارلی و داده ارائ
می دها .همادطور ک در شهل  1دشان داده شاه است ،الی  bundleدر  VDTNب دو الی تقسیم می شود :الی کاار
سیگاالیاگ  )BSC( bundleو الی ی قرار دادن و جااسازی  .)BAD( bundleالی  BSCوظایف سطح کاارلی را
ادجام می دها ک شامل سیگاالیاگ ،مسیریابی ،تعیین مهان گره ،رزرو ماابع( در سطح داده و دیگر یروتهل های شکه ک
برای برقراری ،دگهااری و خاتم اتصا های سطح داده اسافاده می شودا .الی  BADوظایف سطح داده را ادجام می دها.
سطح داده مسئو اداقا بسا های  IPورودی است ک بر روی داده های  bundleاز یک گره مکاا ب یک یا چاا گره
مقصا قرار گرفا ادا .از این رو وظایف اجرا شاه در این سطح شامل مایریت بافر (صف باای) ،زمان باای ،دسا باای و
تفهیک ترافیک ،قرار دادن بسا های  IPبر روی ، bundleجااسازی بسا های  IPاز بسا های  bundleو هاایت
داده ها می باشا .ایاه ی اصلی ،سوار کردن بسا های  IPبر روی داده های  bundleبا طو ماغیر و مسیریابی داهمگام
آدها از شکه با اسافاده از سطح داده است .اتصا سطح داده با اسافاده از اطالعات سیگاالیاگ خارج از بادای برقرار می
شود ک قکال از طریق یک اتصا سطح کاارلی مجزایی ارسا شاه است ،ب این ترتی برای سطح کاار این امهان فراهم
می شود تا از طریق یک ییودا جاا ،اخاصاصی ،کم مصرف ،با یهاای بادا کم و دور برد ک همیش فعا است ب شااسایی
گره ها بپردازد .از طرف دیگر ،سطح داده ممهن است از یک ییودا با مصرف باال ،یهاای بادا باال و برد کوتاه ب تکاد داده
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های  bundleبپردازد ک این ییودا فقط در صورتی فعا است ک بین دو گرهی شکه داده های  bundleبرای تکاد
وجود داشا باشا و آدگاه دیز تاها در طو مات زمان اتصا فعا است .اسافاده از عملیات سیگاالیاگ خارج از بادا ،بهیا
سازی ماابع سطح داده (ب عاوان مثا ذخیره سازی و یهاای بادا) را تضمین می کاا و همچاین اجازهی ذخیره توان را می
دها ک برای گره های شکه با توان محاود از قکیل گره های باز یخش ثابت و بیحرکت بسیار اهمیت دارد.
مفهوم سیگاالیاگ خارج از بادا و فعا سازی و غیرفعا کردن ییودا سطح داده در شهل  0دشان داده شاه است .در زمان
 ،t + toیک گره ی ماحرک (ب عاوان مثا یک خودرو) و یک گرهی بازیخش ثابت یهایگر را ییاا می کااا و تکاد ییام
های سیگاالیاگ را از طریق ییودا اتصالی سطح کاار آغاز می کااا .با اسافاده از این اطالعات ،اتصا سطح داده ییهرباای
شاه و در زمان  t+t1هر دو گره فعا می شود .سپس ،دادههای  bundleتا زمان  t+t2رد و با می شودا .یس از این
زمان ،اتصا ییودا سطح داده غیرفعا می شود زیرا گرهها دیگر در محاوده ی ییودا سطح داده یهایگر دیسااا.

شکل  :2تبادل اطالعات کنترلی و داده های نرم افزاری بین گره های شبکه ی)[6]( VDTN

معماری  VDTNبر روی ، IPکالسی از بردام های کاربردی شکه های خودرویی را یشایکادی می کاا ک ب وسیل داده
های ترافیک داهمگام و مقاوم در برابر تاخیر مشخص می شود .چاین بردام های کاربردی می توادا حای در برابر گم شان
تعاادی از بسا ها دیز مقاومت کااا.
الی ی  bundleدر  VDTNهمچاین  bundleرا ب عاوان واحا دادهای یروتهل خود معرفی می کاا .ب هر حا در
مورد معماری ،VDTNیک  bundleدر واقع مجموع بسا های  IPو ویژگیهای مشارک است (ب عاوان مثا آدرس
مقصا و کیفیت سرویس).
جاا کردن سطوح کاار و داده با سیگاالیاگ خارج از بادا ب معرفی قابلیای برای موقعیت یابی گره در سطح کاارلی ماجر
شا .این قابلیت می توادا برای ییش بیای مات زمان تماس و بیشیا ی تعااد بایت هایی می توادا در مات زمان تماس
ارسا شود ،اسافاده شود .باابراین از اداقا داقص  bundleو اتالف ظرفیت ییودا داده جلوگیری می شود .همچاین اطالع
از مات زمان تماس این امهان را فراهم می آورد ک مقطع زمادی ک در حین آن بایا ییودا سطح داده فعا شود مشخص
می شود ک این امر برای طو عمر باتری گره هایی ک حساس ب توان هسااا ماداا گره های باز یخش ثابت می توادا
مورد اسافاده قرار گیرد.
در مورد مسیریابی در شکه  ،VDTNیک یروتهل مسیریابی جغرافیایی ب دام  GeoSprayارائ شاه استGeoSpray .
بر اساس اصو زیر طراحی شاه است )i :یشایکادی از الگوی شکه ای فرصت طلکاد و تحویل داده  bundleها بر
اساس الگوی حمل -ذخیره-ارسا ؛  )iiاسافاده از اطالعات موقعیت جغرافیایی ک توسط وسایل موقعیت یابی ب دست
آماه است در تصمیم گیری های مسیریابی؛  )iiiبا اسافاده از یک روش مسیریابی کپی چااگاد  ،با کران باالی محاود
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برای تعااد کپی های هر ،bundleترکی شاه با یک اساراتژی مسیریابی مکاای بر هاایت ،بهکود تحویل ب موقع
bundleها در مسیریابی هایی ک از چااین گام تشهیل شاه است؛  )ivیاکسازی bundleهایی ک قکال ب مقصا
تحویل داده شاه است؛  )vبهیا سازی ماابعی ک در شکه مورد اسافاده قرار می گیردا از قکیل ماابع ذخیره سازی ،یهاای
بادا و ادرژی؛  )viبیشیا دمودن احاما تحویل  bundleدر حالی ک سربار تحویل و تاخیر در تحویل را کمیا می کاا.
داایج حاصل از مطالعات در مورد ارزیابی عملهرد این یروتهل در مقایس با یروتهل های شااخا شاه برای شکه های
مکاای بر DTNدشان می دها ک یروتهل  GeoSprayاحاما تحویل را ب شهل قابل مالحظ ای بهکود داده ،تاخیر در
تحویل را کاهش و بهره برداری از ماابع ذخیره سازی و یهاای بادا رادیز کاراتر دموده است].[6
روش های مسیریابی بر یای ی این فرض اساوار هسااا ک گره های شکه تمایل ب همهاری در سرویس های حمل -
ذخیره ارسا را داردا .با این حا دمی توان رفاار کامال همهاری مااری را در دظر گرفت .ب عاوان مثا  ،تعاادی از گره
های شکه ممهن است تمایلی ب دریافت بی قیا و شرط  bundleهایی ک توسط دیگران ارسا شاه است را دااشا باشاا
تا باین وسیل ماابع بافر خود را برای داده های خود ذخیره کااا .تاثیر همهاری گره ها بر کارایی شکه VD TNدر برخی
از یژوهش های مورد بررسی قرار گرفا ادا ک در قسمت بعای مورد بررسی قرار می گیردا .مطالعات صورت گرفا بر روی
تاثیر همهاری گره ها در سطح داده بوده است .با تحلیل این داایج ،آدچ مشخص است ،رفاار غیر همهاراد ی برخی گرهها
تاثیر زیادی در احاما تحویل و تاخیر در تحویل دارد .مطالعاتی دیز برای ترغی و یا مجازات گره هایی ک در شکه های
VDTNهمهاری دمی کااا صورت گرفا است ک در قسمت بعا مورد بررسی قرار خواهاا گرفت.

-3بررسی چند پروتکل و الگوریتم طراحی شده برای رفتار غیرهمکارانه در شبکه های VDTN

شبببکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر برای اجرای عملیاتش ب همهاری بین گرههای شبببکه تهی میکاا ک ماجر ب
افزایش اتصبا در شبکه و بهکود کارایی کلی شبکه میشبود .برای ادجام چاین کاری ممهن است از گرهها خواسا شود تا
ماابع ذخیرهسازی ،یهاای بادا و ادرژی را با یهایگر ب اشاراک بگذاردا .ب هر حا گرهها ممهن است ب دلیل ذخیرهی ماابع
خود یا رفاارهای خودخواهاد تمایلی برای همهاری دااشا باشاا .این دوع از گرهها ب شات عملهرد شکه را تحت تاثیر قرار
میدهاا].[6
از طرف دیگر  VANETدر معرض خطر ادواع حمالت مخالف از قکیل حمل ی ماع سرویس ( ،)DoSتغییر ییام ،ارسا
ییام اشبباکاه و غیره قرار دارد .یهی از مکاحث اصببلی در  VANETبرای افزایش ایمای مسببافران ،تکاد ییامهای ایمای بین
گرهها است .امایت در  VANETب دلیل فقاان تمرکز در تویولوژی یویا بس یار اهمیت دارد .ب همین دلیل ،شااسایی گرهها
و خودروهای مخرب ،بارفاار و معیوب در شببکه دشببوار اسببت .اغل ما های اعاماد بر اسبباس تاییا خودروها و ارائ ی یک
ارزش اعاماد مااسبب برای تمام وسببایل دقلی طراحی شبباه اسببت و باین ترتی میتوان گرههای قابل اعاماد ،امن و قابل
اطمیاان را بر اساس ارزش اعاماد آدها برای برقراری ارتکاط تشخیص داد].[7
باا ب دالیل گفا شاه ،گرههایی ک تمایل ب همهاری داردا دیز با توج ب این خطرات احامالی ممهن است از همهاری
ماصبرف شبودا و ب این ترتی کارایی شبکه ب شات کاهش یابا .تاکاون ما های اعاماد ارائ شاه اکثرا برای شکه های
 VANETبوده است.
 -1-3الگوریتم
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 Diasو همهارادش در ] [8برای تشخیص ،شااسایی و جلوگیری از ارتکاط با گرههای خودخواه ،یک سیسام اعاکار در
شکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر ارائ داده ادا ک با چهار روش اعاکار مافاوت عمل می کاا و تاثیر هر یک را بر
روی کارایی شکه مطالع دموده ادا .این سیسام اعاکار بر روی س یروتهل مسیریابی مافاوت (تماس او and Spray - ،
 – Waitو ) GeoSprayاعما شاه است .برای باال رفان کارایی کلی شکه گره های خود خواه توسط این سیسام اعاکار
ب شات مجازات می شودا .عملیات سیسام اعاکار باین صورت است ک در ابااای کار هر گرهی شکه دارای یک جاو
اعاکار و یک امایاز اعاکار است .جاو اعاکار اطالعاتی از قکیل دام دیگر گره ها و امایاز اعاکار آدها را ذخیره میکاا .سپس
هر بار ک فرصت یک تماس ب وجود می آیا اطالعات جاو اعاکار در آخر هر تماس بر اساس ایاه چ تعااد از بسا ها
توسط این گره ب مقصا رسیاه و چ تعااد دور ریخا شاه ادا و کارایی گره در طو تماس ب روز می شود و باین ترتی
امایاز اعاکار جایا برای گره در جاو اعاکار ثکت می شود .در فرصت های تماس بعای ،گره برای برقراری ارتکاط ب جاو
اعاکارش مراجع می کاا و اگر گره ای ک قصا برقراری تماس با وی را دارد امایاز اعاکارش در جاو از حا آسااد ای
بیشار بود با وی تماس برقرار میکاا .چارچوب کاری سیسام اعاکاردهی  CRSدر شهل  3دشان داده شاه است.

شکل  :3چارچوب سیستم اعتباردهی در پروتکلCRS

برای ییاده سازی قسمت مسیریابی این الگوریام چهار یروتهل ،GeOppsتماس او  ،یخش و اداظار و GeoSprayاسافاده
شاه است .قسمت بروز رسادی سیسام ،چهار روش را برای اجرای وظیف ی امایازدهی ک عکارتاا از افزایش و کاهش ساده
) ،(SISDافزایش دوبرابر و کاهش ساده) ، (DISDافزایش ساده و کاهش دو برابر ) (SIDDو افزایش ساده کاهش تعااد
گام ) (SIMHDرا در دظر می گیرد .برای ارزیابی دیز عملهرد این چهار روش با یهایگر از دظر معیارهایی دظیر احاما
تحویل بسا  ،ماوسط تاخیر تحویل و درصا دور ریخا شان بسا مقایس شاه است ک در هم ی موارد روش SISDعملهرد
بهاری از خود دشان داده است[.]8
-2-3الگوریتم
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 Tangو همهارادش در ] [9روشی کاارلی برای اداقا بر اساس همهاری در شکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر و
با اسافاده از دو الگوریام همهاری توزیع ییام و همهاری زمان باای وظیف ارائ داده ادا .در این روش الگوریام همهاری
توزیع ییام برای ظرفیت های تحویل اسافاده می شود تا با اسافاده از آن جهت اداقا و ترافیک محاسک شود .در کاار آن،
Cooperative Transmission Control Scheme
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الگوریام همهاری زمان باای با اسافاده از یارامار جامعی ،دوبت ارسا را برای هر دو طرف تعیین می کاا تا باین وسیل در
همهاری بین گره ها دظم ایجاد شاه و در کار آن سرعت بخشیاه شود ک در دهایت ماجر ب افزایش کارایی شکه خواها
شا .برای ییاده سازی این یروتهل هم گره های شکه مجهز ب حسگر در دظر گرفا شاه ادا ک اداقا خودرو ب خودرو
(با اسافاده از اسااداارد  )IEEE 802. 11را ممهن می سازد .الگوریام همهاری توزیع ییام با اسافاده از تعریف برداری از
یارامارها محاسک می شود ،تعریف بردار یارامار بسا ب ییهرباای محیط و دیازهای کیفی مافاوت خواها بود باین صورت
ک در شکه های مکاای بر  GPSبردار یارامار حاوی موقعیت این خودرو ،موقعیت مقصا داده ،احاما و اداظار زمان باقیماداه
برای این خودرو تا زمان مالقات است .در شکه های یشایکادی از ییش بیای حرکت ،بردار یارامار حاوی ییش بیای جهت
حرکت و سرعت است .در شکه های مکاای بر خوش  ،بردار یارامار شامل وضعیت این گره (آیا این گره یک سرخوش یا
یک گره معمولی است) ،تعااد اعضای این خوش و غیره است .تابع جامعی برای محاسک ی ظرفیت تحویل بر اساس
یارامارهای موجود در بردار یارامار تعریف می شود .از آدجایی ک ممهن است در شکه های مخالف ،یارامارهای مخالفی
تعریف شود ب همین دلیل در ابااا بردار درماالیز می شود .خروجی تابع جامع در واقع وزن هایی است ک ب هر یک از بلوک
های داده می شود تا در اولویت باای ارسا آدها اسافاده شود .الگوریام زمان باای وظیف ی همهاری در یروتهل COTS
ترتی ارسا ییام هایی ک توسط دو گرهی در تماس را تعیین می کاا .برای این الگوریام دیز از تعریف تابع ریاضی اسافاده
شاه است .اساراتژی اداخاب رفاار اداقا برای کاهش سربار ارتکاطی تعریف شاه است و ب بررسی این ک تمام بلوکهای
یک ییام در بافر خودرویی یافت می شود و یا خیر می یردازد .برای ارزیابی یروتهل COTSاز معیارهایی دظیر ماوسط تعااد
گام بسا ها ،ماوسط درخ تحویل بسا و درخ سربار اداقا با دو یروتهل COREو  ProbRepمقایس شاه است ک در
اکثر موارد از این یروتهل ها عملهرد بهاری از خود دشان داده است[.]9
-3-3الگوریتم CWS
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در مرجع [ ]10یک روش دیگر ،سبیسبام دظارت بر همهاری برای تشخیص و اقاام علی گرههای بارفاار در شکه های
خودرویی مقاوم در برابر تاخیر می باشا تا باین وسیل تاثیر این گرهها بر کارایی کلی شکه را کاهش دها .در این سیسام هر
گرهی شکه یک امایاز اعاکار دارد ک ب عاوان درصای از ماابعی اسافاده میشود ک گره ممهن است با دیگران ب اشاراک
بگذارد (ب عاوان مثا فضبای بافری ک برای ذخیره کردن بسا های دیگران صرف میکاا یا زمان تماس صرف شاه برای
هاایت بسببا های دیگران) .در ابااا این امایاز برابر  02اسببت و میتوادا با گذشببت زمان بین صببفر تا صببا تغییر کاا .برای
بروزرسادی و اداساب این امایاز ،سیسام دظارت بر همهاری مورد دظر از مرحل ی سیگاالیاگ خارج از بادا در  VDTNاسافاده
میکاا .در هر تماس ،گرههای فرصبببت یافا ب تکاد اطالعات (در سبببطح کاار ) دربارهی کارایی خود از طریق شبببکه
مییردازدا (ب عاوان مثا تعااد بسببا های بازیخ ش شبباه ،دور ریخا شبباه و تحویل داده شبباه) ،ک ب آدها اجازهی ارزیابی
یهایگر را میدها .همچاین این اطالعات توسط سیسام دظارتی همهاری دیز جمعآوری میشود تا کارایی هر گره از شکه را
دگهااری کاا .سپس ،در هر فرصت تماس ،سیسام دظارت بر همهاری ،بر اساس معیارهایی امایاز اعاکار هر گره را بروزرسادی
میکاا .یس از محاسبک  ،گرهها از امایاز اعاکار جایا اطالع مییاباا .در هر محاسبک اگر امایاز اعاکار گرهای از  02کمار باشا
این گره ب عاوان یک گرهی خودخواه عالمتگذاری میشود و یک هشاار ب گرههای همسای ارسا خواها شا تا در سطح
شکه یخش شود .گرههای خودخواه ب لیست سیاه هر گره افزوده میشود[.]10
-4-3الگوریتم HSSSC
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 Diasو همهارادش در [ ]11روشی ترکیکی برای تحریک گره های خودخواه ب همهاری در شکه های خودرویی مقاوم
در برابر تاخیر ارائ کرده ادا .در این سیسام ،روش اعاکاری ارائ شاه در[ ]10را با سیسام دظارت دیگری ترکی دموده ادا
تا گره های خودخواه را ب جای ایاه بالفاصل از شکه طرد کااا ،ب همهاری تشویق دمایاا .وقای سیسام گره یی را ب
عاوان یک گره خودخواه عالمت گذاری کاا ،جوایزی را ب این گره ها در قکا همهاری ییشاهاد می دها .با در دظر گرفان
این رویهرد و یس از ارائ ی ییشاهاد ،سیسام مات زمادی را ب دظارت ب گره خودخواه می یردازد ،اگر در طو این مات
زمان دیز گره ب رفاار خودخواهاد خود ادام دها برای همیش از شکه طرد می شود و در غیر این صورت فرصت دوباره
یی ب وی داده می شود .جریان کاری سیسام HSSSCهمادطور ک در شهل  4دشان داده شاه است از دو قسمت اعاکاردهی
و دظارت تشهیل شاه است .قسمت اعاکاردهی در هر گره یک جاو اعاکار ایجاد می کاا ک شامل اطالعات مهمی از قکیل
IDگره یا امایاز اعاکار تمامی گره هایی ک با این گره در تماس بوده ادا .با اسافاده از مرحل ی سیگاالیاگ خارج از بادا
در ،VDTNهر زمان ک فرصت تماس موجود بود ،امایاز اعاکار گره ای ک تماس با وی حاصل شاه است بروزرسادی می
شود .امایاز اعاکار گره ها برای مقایس با یک حا آسااد شکه ای )∝( اسافاده می شود ک برای تمام گره های شکه یهی
است .عمل مقایس  ،باعث می شود ک سیسام  HSSSCگره ها را ب دو دسا ی گره های خودخواه و مشااق همهاری
تقسیم کاا .اگر امایاز اعاکار گره ها از حا آسااد باالتر بود آدگاه ب عاوان گره های مشااق همهاری عالمت زده می شودا
و در غیر این صورت آدها ب عاوان گره های خود خواه در دظر گرفا شاه و ب جاو دظارتی اضاف خواهاا شا .قسمت
دظارت ک مکاای بر رویهرد تشویقی است ک سعی می کاا گره ها را ب وسیل ییشاهاد جوایزی تحریک ب همهاری کاا.
با در دظر گرفان این رویهرد وقای ک قسمت اعاکاردهی گرهی را ب عاوان گره خودخواه عالمت زد ،آدگاه قسمت دظارت
شروع ب دظارت آن می کاا .معیارهای ک برای ارزیابی یروتهل  HSSSCدر دظر گرفا شاه ادا شامل تعااد بسا های
تحویل داده شاه ،ماوسط تاخیر تحویل و درصا بسا های دور ریخا شاه است .عملهرد یروتهل با هیچ یروتهل مشاب
دیگری مقایس دشاه است و تاها دو رویهرد ارائ شاه توسط خود این یروتهل ک یهی رویهرد حجم بایت های اداقا یافا
و دیگری رویهرد زمان سپری شاه برای همهاری با یهایگر مقایس شاه ادا ک رویهرد دوم داایج بهاری را از خود دشان
داده است[.]11

شکل  :4نمایش جریان کاری در سیستمHSSSC

-4مقایسه الگوریتم ها و تحلیل آنها
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مقایس الگوریام و یروتهل ها در جاو  1آورده شاه است .در این جاو  ،هاف الگوریام و روش کار یروتهل ها بصورت
خالص بیان شاه است .همچاین در این جاو  ،یارامارهای ارزیابی ک در مقال های الگوریام ها اسافاده شاه آماه است.
مقایس الگوریام ها با دیگر روش ها و داایج این الگوریام ها هم در جاو  1بصورت خالص شرح داده شاه است.
جدول  : 1مقایسه و تحلیل الگوریتم های طراحی شده برای رفتار غیرهمکارانه در شبکه های VDTN

نام پروتکل

هدف

روش

پارامترهای ارزیابی

مقایسه

نتایج

افزایش و کاهش سادهCRS
 ، 2114توسط
 Diasو

شناسایی و
جلوگیري از
ارتباط با گره

همکارانش

هاي خودخواه

COTS
 ، 2114توسط

بهبود کارایی

 Tangو

انتقال

تعریف یک سیستم
اعتباردهی به گره ها بر
اساس پیشینه ي
همکاري آنها

 احتمال تحویلbundle
 متوسط تاخیر تحویلbundle
 درصد دور ریخته شدنbundle

)(SISD
-افزایش دوبرابر و

روش  SISDدر

کاهش ساده)(DISD

همه ي موارد

-افزایش ساده و کاهش

عملکرد بهتري

دو برابر)(SIDD

داشته است.

افزایش ساده کاهشتعداد گام)(SIMHD

استفاده از دو الگوریتم

همکارانش

توزیع و زمابندي و

 -متوسط نرخ تحویل

یک

-نرخ سربار انتقال

استراتژي انتخاب رفتار

 -متوسط تعداد گام بسته

 پروتکل CORE -پروتکل ProbRep

بهبود در همه ي
موارد

انتقال
 رویکرد حجم بایتهاي
-تعداد بسته هاي تحویل

HSSSC
 ، 2112توسط
 Diasو
همکارانش

تحریک گره
هاي خودخواه
جهت همکاري
در هدایت بسته
ها و مسیریابی

داده

ترکیب دو سیستم
اعتباردهی و نظارتی به
گره ها بر اساس
پیشینه ي همکاري آنها

شده
میانگین تاخیر تحویلدرصد بسته هاي دورریخته
شده

انتقال یافته
رویکرد زمان سپريشده براي همکاري
(هر دور رویکرد از
روش هاي ابتکاري
مطرح
شده در خود این
پروتکل
هستند)
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رویکرد دوم
عملکرد بهتري
داشته است.

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

کاهش گره هاي

نمره اعتبار گره ها و در

امتیاز اعتبار گره-

استفاده از یک سیستم

تشخیص و اقدام

خودخواهانه بر روي

،سه ماژول (طبقه بندي

زمان تماس صرف شده-

نظارت بر همکاري

علیه گرههاي

سیستم

ارزیابی همسایه و تصمیم

تعداد بسته هاي بازپخش-

براي تشخیص گرههاي

بدرفتار در شبکه

افزایش

گیري) براي تشخیص و

شده

بدرفتار

تعداد بسته هاي

حذف

تحویل شده و

گره هاي خودخواه از

کاهش میانگین

شبکه

زمان الزم براي

پروتکل مسیریابی

انتقال از منبع به گره

Spray-and-Wait

CWS
 توسط، 2112
 وDias
همکارانش

.مقصد

نتیجه گیری-5
 برای کارهای آینده نیاز است تا مسیریابی مبتنی بر اعتمادی را برای شبکههای،با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله
مقاوم در برابر تاخیر بررسی شود تا گره های خودخواهی که قصد همکاری در مسیریابی را ندارند یا گرههای بدرفتاری که
 هشدارهای،قصد ایجاد اختال ل در شبکه را دارند با استفاده از بهترین روش شناسایی شده و به گرههای سالم و خوش رفتار
.الزم در ارتباط با آنها داده شود
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