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و   ����Mobile Ad Hocق در�
ره �رو��ل ھ
ی رو��ن و�
دی ا���ر��� 
 Cross_Layorطرح 

 
MANET 


 �و���ل « ��ت ���Ad Hoc «  � 
����م �ود�ردان از ���ر�����ی �
�ل �� �ردد.ا�ن ���ر����� �� ���� ��و���ل ا�ت، از طر�ق ��و�دھ�ی �
آزاد�د �� �طور ���د%� $ر�ت ���د و �طور #راردادی �ود��ن را ��ز��ن 

� ��م ���
 �ر�)�ً � �و �طور (�ر ����د.����را�ن ا$���ل دارد �
 ���ن ����
ن ���
 ای ���ن ا�ت �
 �طور ���.ل -�ل ��د #��ل ��ش ���� �+��ر ��د.*��

 �
 ���ر �� �/�
 -�وان *�0ش ا� 

 ا���ر�ت و�ل �ود.*�زی �� 
و�� ا���
 �رود:�رش،�$رک،ا�دازه �زرگ ���
 ای �
 �� و���ل �� ھ�2ن �ر��ب �
�ود،����ی ���د و �$��ل #درت ���ری ا�ت �
 ھ�
 ا�ن �وارد ��ز �و7ب 

ر���� ����ب �� �و�د.در ����0ی ا��ر،�رو��ل ھ�ی طرا$� �رو��ل ھ� �� ���
 ����ر��ب ز��دی �رای ��ت ������د �ده ا�ت.ا����ً ا�ن �رو��ل ھل �رای ��

� �����ب �واھ�د �ود:در�وا���؛ ����د/� (2) وAODV(1)از دو �روه ا
DSR  (3)، %)�ل ��زی ؛ ����دDSDV  (4)وOLSR   ا7را و �رور 
���.�

) ھ���د.� �رر�� ��*�ده �ر را ���وان در 5)و(6)و(7(ا�ن �رو��ل ھ� در 
 �رو��ل ھ�ی ���ر��ب ��ر�ز 8(� ) ��دا �رد.در ا�ن �رر��، �ر روی �

��واھ�م �رد �/�
 ��7ی آن ا�ده ھ�ی 7د�دی را �
 ا��راً �7ت ���ر%ت ��ت 
  ������د �رده ا�د را �ورد �$ث #رار �واھ�م داد.

�و #��ل #��س �ودن را �� روش ھ�ی ��>�وت و  ا�ن ا�ده ھ� �� �وان -�/���
��ی *�د �ر-��،*�د ���
 ای و �����ر ���ر�����ی ��ری 7د�د و ���و0وژ�


 ��.��ل �ورت �� ��رد.�? �
 �را��� �و�ط طرا$/�/�  

�ل از ���� ھ
ی �� ��م ��د �ر��1��� �  ) طرا��  �

����ل � �وده در ����ری از �رم ا%زارھ�ی ���
 ای، �رو��ل ھ� �رای 

 ���.���ً در � �
 ھ���? �� �� 
�رو��ل �
 *�د وا$د �.��م �� �و�د.ھر ?�
ز�ر آن #رار دار�د،ا��>�ده از �د��ت را ���ن �� ��زد و ��ز �د��ت را �رای 

 در ��? #رار دار�د ���� �� ��د.��7و-
 �و*�� از ?�
 ھ�ی � �
 ھ���?

� ، ار���ط ��ن ?�
 ھ�ی �7/��ور را �$دود �رده ا�ت. ا�ل ?�
 ��دی ، ا

 ھ� را ���� �? �طرا$� و ا��7م ��رھ� را ��ده �رده و ا���ن ���ده ��زی ���و�


 ا�ت.���� �
 ای را در ���
 ھ�ی ��م ���? ��و%.�ت ا���ر�ت #درت طرا$

 ھ�ی �� ��م در *�د�ن روش �� ���
 ھ�ی ��� ��ده ���ن ��دھد.و�ژ�� ھ/
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� �ده %رق �� ��د �
 ظر%�ث �م ا���ل و �ر-ت ��?ی ا���?ت ��م ��
  �و7ب آن �� ���د :

���طر �+��ر�ذ�ری ����ل �� �.��س �و* و �زرگ، ��>�ت ������0 ���ت  •

 �+��ر �� ��د.�رو��ل ���B ھزارم 
 �$رک و �و#)�ت �ره در ��
� �وا�د ���ری را �ر ���
 ���م در�وا�ت ���ر �� ����ر��ب �
 ��د�

 ).9ا����ب ��د(

 وC)�ت ��و�دھ�ی د�2ر در �رد ار��ل آن  •� ���� �ظر%�ت ��و�دھ�ی �

2� دارد.����را�ن د�0ل د�2ر �را�م ا�����ج ��و�دھ�ی د�2ر ا�ت.��� 
 ��، �وده �رو��ل #د��� �د�0ل 7>ت ��زی ���.�م ��ن ?�
 %�ز���?�� 
و ?�

� ���د.��د0وژی طر�� �
 ��.��ل � ز���
 �رای ���
 ھ�ی �� ��م ��%�? �ا$
 
� �%)�ل �$.�.� �رای ����رد -�/�رد ���
 ھ�ی �� ��م �� ���د؛���
 � �ود.در �� 
اطF-�ت �طور د������� ��ن ?�
 ھ�ی ���/ف �رو��ل ���د0

 ، �
 %�ز���? 
� ��م ،�� 
���MAC   G��� 
و ���ر��ب در ���ر ھم ���ت �
��� �ر-ت و #درت ا��.�0� �ود ������ت  ���
 ���0>ت �� ���د.?�
 %�ز��


 ھ�ی ���ر��ب و �?MAC   
��Iول   MACرا �$ت ��BHر #رار �� دھد.?�
�ر���
 ر�زی و ����ص ����ل �� ��م ا�ت �
 ������ً ����ی ���د �و7ود در 


 �و* را ���ص �واھد �رد.����ی ���د و ���Hر ���
 %ر���ده و ���Hر ���
��ب �رای ا����ب ��و�د را �$ت ��BHر #رار �� دھد.?�
 ��ز ����م ?�
 ���ر

�د ، ��و�دھ�ی �� ��م را ا����ب .� 
���ر��ب �رای ��ز ��ش �ردن ���
 ھ� �
 

 در ?������ Kت ���ر��ب �ط������ ��د.��MAC  
و ��را��رھ�ی ?�

 

 ��.��ل در ����? ����0� از طرا$�B� �7دھد.در ا�� �ھ�ی %�ز��� را �+��ر �
� ��م �و7ود ا�ت.در �CDMA2000 HDR   ر-ت ��?ی�)

) ھر �ره �طور دوره ای ��>�ت ����ل را ���ت �
 ا����2ه ����دی 10اطF-�ت)(
���7ده و آ��7 �� %ر��د،����را�ن �
 ��ظور ����رد �وان -�/���� ، ا����2ه 

� �رای ا��>�ده ���د��ن ���
 �� ��>�ت ��وردار ���ر �ر����دی از او0و�ت ��
��ل در ���رل #درت و �ر���
 ر�زی �رای Bل ا�ل ����.�� 
�? �ا�ت.طرا$

 �� �
 ھ�ی �� ��م *�د �ر����QDS  دھد.ا�ن -�ل �را ���طب #رار �
SINR  در �را�ر �و �ر-ت �م �)�وان %��ر را �رای �و* ��زی ا��.�ل �/


 �ر%�
 و %)ل و ا�>)�?ت �رو��/��ی ���ر��ب و �رو��/��ی��� MAC  را
 
�رای ���
 ھ�ی �� ��م �$ت ��را��رھ�ی ��$رک ��>�وت را �ورد �ط�0)

).��7رب �� �ر����ت ��>�وت ��را��ری از �رو��/��ی 12#رار ��دھد.(

 DSR، AODVو  LAR]�ر���
 ���13ر��ب([�?،(MAC 

)MACA،IEEE 802/11 وcsma � 
� ) ،�ر-ت �ره ھ� و �ر-ت �
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� �د�ت ��-Fھ�ی اط 
 آ��ری .������� (�7ز�
 ANOVAآ�ده ا�د.�
وار���س)�رای آ���0ز �ردن ����N �ورد ا��>�ده #رار �� ��رد.����N اھ��ت %)ل 

طرح ��ده ای �رای  (14)و ا�>)�?ت ��ن ��+�رھ� در -�/�رد را ���ن �� دھد.

 ��.��ل ا�ت.�رو��ل رو��ن �? ��رای  Ad Hocدر ���
  AODVطرا$

� �Iت رو��ن ا��7د ا��.�ل و�د�و�-Fود.اط� ��ورت �$�K ز���� ا��>�ده �
 

  AODV�ده �و��/� �� �وا�د در ��ر�رھ�ی �ر���
 ھ� �.��م �و�د.و#��

�رل �واھد �رد در %ر���ده �� �واھد اطF-�ت را �>ر��د ا��دا اطF-�ت را ��

 ھ�ی ���/>� ھ�*ون ا���ر�ت ��� ��$��)اطF-�ت 15(�? 

 از �و���ل �و��/

� �� �وا�د �ورد  ��$��ورد ا��>�ده #رار �� ��رد.ا�ن ا��.�ل و 0و0
 ھ�ی ��?��
ا�دازه ��ری #رار ��2رد در دو �ورت : ��� طول رد�ف ا��.�ل آن و د�2ری 

 
� �وا�د �� ���ن دادن �ط�MACV  KطK �ورد ا��>�ده ?�� 
�+ول �ا�ت �

و �د�ت آ�د.در ?�
  از 0وازم �� ��م $وا0� آن �ورد �رر�� #رار �ر%�

ا���ر��� : ا�ن ��را��ر �� �وا�د ھ�*ون ����م -�دی �زد� �رای ا����ب 
 ����ر �رو��/��ی -�دی �ورد ا��>�ده #رار ��رد �� �ود �� �وا�د %وا�ل ز���

 %)�لی �+��ر دھد �رای �رو��ل -�دی را �رای ا��.�ل و ����ره اطF-�ت -�د
 �ود �� ����DSRد � 
� �� �وا�د ����ر ��د ��+�م ھ�ی در�وا�ت ھ���2

�+ول � و �وده
 ���7زات اطراف آن در %)��0ت -�دی را ا�ر ����ص دھد �
��ظ�م  IPرا در ���
  ECNھ���د.در دا�ل ?�
 ا��.�ل ،�ود ���ن ا�ت #ط)�ت 

 N���� ت و�-Fن ا���ط�/�� %ر���ده ���رو�� ���د.در دا�ل د�2ر ?�
 ھ�ی ��?�
 و ده از ار�.�ی #��ل �و7
 در راد�وھ�ی ��ر�ده و اورھد���ن داده �
scalability  
را #�ل از ا��.�ل �ورد ارز���� #رار دھد ا�ر ����ص دھد �


 ا�ن �وارد ا��>�ده در � 
� در ���ر ��/� ��+ول ھ���د.ھ��2م �را7)������0
DSR  در راد�و��ر�ده و اورھد و 
و ����N ���ن از ار�.�ی #��ل �و7

scalability  ار�.� در �را دار�د.در �0�$�
 طرح ?�
 ��.��ل ���ن ا�ت �ر�
���ن ا�ت اBرات ��>� را ��ز دا��
 ���د.و#��  -�/�رد ا���ر�ت را �د�ت آورد


 �� �$دود�ت ?�
 ھ� را در ا�ن �رو��ل ھ� از ��ن �� �ر�م �� �وا�G طرح را �
�.��ل را ���ن �� دھد.د�ت )د�� ��0.وه طرح ?�
 ���16ز از ��ن �� �ر�م.(

� �وا��م �ر�� ار�.�ھ� را در -�/�رد � �� 
ا�در��ران ا�ن ا�ر ���ن �� ���د �
ا���ر�ت را �د�ت �� ��ور�م �
 ا�ن د���ورد �$دود ا�ت.ھر �و�
 �+��رات 

 �ردن %)ل و ا�>)�?ت در ?�
 ھ�ی ���/ف %�Cھ��2م ا 
طر$� �رو��/�� �

BH� ن ا�ت در �ل ����م�ن ا�ت ����� 

 -/ت طرح �ر دا��
 ���د ��
»spaghetti « ا�ن 
��ش �رود.ھر *�د �� و د���ورد �و��ه �دت دا��
 ����م �

�+��رات �)دی ��ت -���طر -�س ا0)�ل ھ�ی ��ش ���� ��ده در ����م ا�ت
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�ر و ���ل �ر �واھ�د �ود.���
 ���د��ن *�د�ن ا�ول طرح را ���
 �رده 
 : )16ا�د(

A. �� رات�BH� ل و #��ون��.Unintended Consequences  �: �و#)
 

 �� �ر ?�
 ھ�ی ��>�وت ��BHر �� �ذار�م ���د ��BHر �ر روی د�2ر ?��

 ھ�ی ����م ھ� را در �ظر ��2ر�م.
B. .وان ر�م�- 

 ��BHر ��ن ��را��رھ�ی �رو��ل �Iارا :� ر�م وا���2
C.  �� �� �� ��زان ز����: از ر�م وا���2Iا��.رار و 7دا ��وا��م �ر�

 ا�ول ا��.رار ��%�
 را ا�����ج ���م.
D. ل:  ھرج و �رج در��.�� 
طره ھ�ی ز��دی ���د �ورد �ظر �ر%�
 طرح ?�

 �و�د ����د ���Hن و ��2داری �د.
� را �رای �و�� K�C�Fت ��0.وه در طرح I��0�B� ھ�*��ن د�ت ا�در��ران ا�ر

رد را �ورد �$ث #رار �واھ�م � �و 3?�
 ��.��ل -�وان �رده ا�د.�� در ��ش 
  داد.

 IEEE 802/11 MAC) ���$ت �و"ود در �رو��ل 2
� ��م ھ�ی  IEEE 802/11و��/
 ���رل � 
و ���
  LAN#راردادی ا�ت �
 �#رار �� ��رد.ھر -�د��ً و �
 ���ت ز��د �ورد ا��>�ده   Ad Hocھ�ی ا���ر��


 ھ�ی و ��� Multi-Hop*�د �
 ا�ن و��/
 �رای �� ��م ھ�ی Ad Hoc  
)د�ت 17طرا$� ��ده �ود و �زار���� در ا�ن �ورد و7ود دار�د.در(

� ��م ا�� ��ره در �  8را ��ظ�م �رده ا�د در  ��ده ایدر��ران ���
 ا���ر��
��7��7�.در ا�ن ���
 ھر �ره  

 #رار دارد.دا��
 ا��.�ل  200mر��/�در %�

ده #رار �� ��رد �س از �ورد ا��>� TCPو �را%� 250m$د وا�ط �� ��م 

 ��زی در ���NS2   

 ��ل -�ده ز�ر در ?�� 
د�ت ا�در��ران در��%��د �

MAC : دار�د 
  ر��
A.  دار���ل �����TCP ل���و7ود در ���
 TCP:�رو7� ���� ا�

�>ر �ود.�
 -/ت آن  
� ا���ر��� ��رراً �د�ت آ�د �� �.ر���ً �زد�
 
و -�ور و �رور  TCPاطF-�ت ��BHرات ��ن �ره ھ�ی ��>�وت ا�ت �

TCP-ACK  در �%F� ث ا��7د-�� �را ا��.�ل �� دھ�د.���ل �ره �$.
� �ود و ���ل �ره �دون �و�ش ���G از %ر���دن ��+�م � ��ره ����

CTS  ت ��7ور �ود��# 
� �ود.0ذا �ره ��� �وا�د �� ��ر�ز ����
� �ود.ا��>�ده از در� Gراه #ط 

 در ا�دازه *��ر�د و ��و�د در ����

� �وا�د ا�ن ���ل را �م ر�P �رده �� �
 �ل �ر�>G ��زد.�  �و*
B. را�ط�  �-دم ��رآ�� �رای ا��7م �وا��
 ھ� : � �وع از -دم ��رآ�

 neighboring node one-hop«�رای ا��7م �وا��
 ھ�
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unfairness « ت ا��7د �ده ����دF��� �����ده �� �ود.�
 ��طر �ر�

  ��Aش � �در ���
 و7ود دار�د � TCPدو �� ا���?ت ھ���2

�ورد ���ن ا�ت ���Fً ���وش �ود.و �و#)��� �رای �روع دو��ره در 
�ر�� �را�ط و7ود �دا��
 ���د $�� ا�ر ��� زود�ر �روع �و�د.ا�ن 

 ���ل �� �ط��ق ا�دازه در�*
 #��ل $ل ���ت.
C.  ل ����ز��ری :دو ��ش���TCP طور ھ�ز��� 
ن ��� �وا�د در ���

در ���ر ھم و7ود دا��
 در ز��ن �+��ر و ��د�ل ا����ً ا�>�#� و (�ر #��ل 
 ���ظ�م ا�ت �
 ا�ن -/ت �و��/
 ���ل �ره �دون �و�ش ��-ث �

 $ل �ود.TCP�ود.آن ��� �وا�د �� ھ��ھ�2� ��را��رھ�ی 
�ل �رای  ���ورو  RTS/CTS،ا��>�ده از  LANدر ز�ر���ی �� ��م �$

 �� �ردن ���ل �رھ<�� 
� 
� �� آ�د ز�را �ره ھ��� �
 �طر ��ر در���
ر���ور ���ور ر و $�0ت دار�د ھ�2� در ز���
 طور ��0.وه در #�ول ر���و

 

 ا��ت �
 دا��
 ار��ل ����
 دا��
 در��%ت ا�ت ��Cت %ر$� 
#رار دار�د �
در�ت ���ت.در ���
 ��زی ا�زار �
  hocو ���
 Multi-Hopا�ن در �ورد 
،دا��
 در��%ت دو�را�ر دا������.�ل �و%.�ت ا��ر  ��WaveLANردھ�ی �دل


  ����CTSرا�ن �ر�� �ره ھ� ��� �وا��د ���
 ھ�ی .ا�ت� �را �ر�ردا��د.�و#)
ھ�7وارھ�ی آ��ن ا��.�ل �� دھ�د �
 ��-ث ھدا�ت �
 ��0���ی از ��ر ا%��ده و 

 ا�ط��#� را �رای ��ھش ��رآ�دی RTC/CTS)������م �18راب �� �و�د.(


 �و��/�IEEE 802/11   وا��م� �ا��7د �ده ������د ��دھد.*ون �� ��

� در  RTS/CTSا����ً #F� را ���وش ���م ا�ن -�ل �و7ب ����رآ�دی و
 � �ره ���وش ��  RTS/CTSا-��ل �واھد �د.در طرح �ط��.�


 ���ره��RTS/CTSد.� �از » CTSا��ظ�ر �رای ا���م ز��ن «ھ� را ھ���2
 �
 روز ا�ت.����N$د ��7وز �� 

  ��د.���رش ���ن از در ر�م در�*���

� �وا�د �
 طرز  ���ن �� دھد �
 ا�ن ������م ��زی� �
 ��زی �ط��.���
� %را�ر از آن 19را ���Hن ��د.( TCPو  �UDPوBری ��رآ�دی �$(

RTS/CTS � دھد.ا�ن را �ورد ����ن ��دھد  �زارشرر�� و �$.�ق #رار �

 �ر�� ���ر�وھ� د� 
� �� �وا�د ���
  RTS/CTSر ��7�Ad Hoc  را

���ن داده �ده  �19$ت ��BHر #رار دھد و7ود دار�د.ھ�*����
 در ��ودار 
 ��B-ث ا��7د ���ل �/و�
 �دن را دارد.�ره  cts/rtsا�ت.ا��دا ���ن ا�ت 

� را �
 �ره��-Fھ�ی اط 
���A  ر��د.�ره% ��C  ھمRTS  و ھمCTS  را
  Dرا�ن 7/وی $ر�ت آن را �� ��رد.ا�ر در ا�ن ز��ن �رهدر��%ت �� ��د.����

 ،RTS  ره� 
� �وا�د ��  �C>ر��د �ره  Cرا ���CTS  ره�F� 7واب دھد و
���زی ���ت در �ره  Cوارد $�0ت ����� �واھد �د.در ا�ن ���ر�و �ره  �Dره 
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 �RTS��ن داده �� �ود ز�را �� �وا�د ھم  1������ ���د ھ�*����
 در ��ودار
  RTS/CTSرا در��%ت ��د.در ا��7م ������م -�دی  CTSو ھم � 
�و#)��

 ���-Fاط 
��� در ��%ت �رد ���ز ا�ت �� %را��د ا��.�ل ��و#ف   �RTSره �
�ود.در ���ر�و ���ل �/وک ���ده ، ا�ن �ره ھ� �زد� ���ده �
 �ره ھ�ی �/وک 

�/وک ���ده (/ط �ده ���ن ا�ت �
 طور (/ط �/وک �و�د و $�� �د�ر از آن 
 �
 ���ن ا�ت از طر�ق ���
 ا���ر����� �
 �ر�� ����رش ���د �� ھ���2

� ا�ن �وع از ��-Fھ�ی اطpseudo-deadlock ) .راه 19را از ��ن ��ر�د (
 �� را �رای ���ل �/وک ���ده (/ط ������د �� دھد.�ظر�
 ا���� 0رز���/$

RTS  �
 �رھ� ���%ت �� ��د ا�Bر �
 �ودش را در  RTSا�ت : ھ���2
� در $�ل ��-Fھ�ی اط 
�وا#G %رق �واھد �رد �� ���رل ��د �
 آ�� وا#)�ً ���
ار��ل ھ���د را ���طب #رار ��� دھد.ا�ر 0وازم ھ�وز ھم �� ا��س ھ���د 

� ��د.����N ���ن �)�� �/وک ���ده �� �(/ط ���ن ا�ت ا�>�ق ��>�د .ز��د �>�و�
  د �
 طور -�ده ����N را ���Hن و ���ود ���د.�� دھد �
 ا�ن راه $ل �� �وا�

ا��7د  CSMA/CAرا �
 �و�ط   IEEE 802/11) ��رآ�� (�ر -�دی 20(
� �ود را �ورد �$ث #رار �� دھد �
 ا�ن ��رآ�� (�ر -�دی در�د ا$���ل �
 ����وی را �رای ھر �ره ا��7د �� ��د �� ���
 ای را �رای �دت ز��ن طو?�


 -��رت د�2ر ھر �ره ���س ھ����د و ������ �رای در د��رس #رار دھد.�

 �ر ��زان اطF-�ت ���� ا�ت.ا�ر �ره � �ار��ل ���
 اطF-�ت در �ر-�
 
ھ��� �� ��زان اطF-�ت ��>�وت در ھ��ن ���
 و7ود دا��
 ���د ورودی ھ�


 ��زان ����ن �ری ��ھش �واھد ��%ت.در ا�ن �ره ھ� �� ��زان �ر-ت ����ر �

 ھ��2م ا��>�ده از �زارش آ�� 
� �ره TCPد و ا�ت ���-Fاط 
، %.دان ���


 �و�
 �ود ��-ث ا%زا�ش ظر%�ت در � 
��-ث ��ھش ��زان ار��ل �� �ود �
�( �BHر� ���ر �ره ھ� �� �ود و �را��7م<��alleviated.(  

 �
 در ا��>�ده از ��+���� در �ره ھ�ی ��7ور �ر  IEEE 802/11د�2ر و�ژ��
« ��BHر دارد آ����� ھ���د �
   Ad Hocھ�ی -�دی �� ��م  روی �رو��ل

communication gray zones  «)ود� �). �� در ا���7 ����21ده �
AODV م. را �)�وان��� �0� �رای �وK�C ا�ن �د�ده ا��>�ده ��B�AODC  �

�رو��ل ���ن ا�ت.ا�ن �رو��ل از ��ش و��G ���م ھ� �رای ��ف راھ�� ا��>�ده 
� ��د و�  
�ورت ��وا0� �ر��� 
�HELLO  را �رای ��%�ن �ره ھ�ی ��7ور

 unicast��ش �� ��د.0ذا آن �� �وا�د ���رھ� را �
 روز و ��زه ��د.آن از 
� و ���
 ھ�ی 7واب ا��>�ده �� ��د.��+�م ھ�ی ��-Fھ�ی اط 
�رای ار��ل ���

HELLO ��� ری����� 
رده دارای ز�ر �������� ھ���د �
 در ا��7د ��$�
  ) :21ھ���د(
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A.  زان ار��ل ��>�وت : در��IEEE 802/11 ش ���ده��ھ�ی  
��� ،

 ھ�ی ��� 
�ورت 7زء �
 7زء ار��ل �� �و�د در �0�$�� 
ھ���
� �وا��د �
 ��زان ��?�ر ار��ل �و�د.�س ���
 ھ�ی ��ش � ���-Fاط

� در �را$ل ��?�ری ��-Fھ�ی اط 
��� 
�>وذ ���ده �� �وا��د ���ت �
 �د.��

B. No Acknowledgements  
 ACK: ���م ھ�ی ����ر �ده ���زی �
در��%ت �ده ���ن ��� دھ�د �
 آن �  �HELLOدارد.�)�� ���م ھ�ی 
��0 دو طر%
 ا�ت. 

C. م���ف ، �(C ��0 ��زان   HELLO ا�دازه ���
 �و* : �رای �
 ���-Fھ�ی اط 
��� 
� ���ت ��?�� Kو%.�ت ا��ر در �ط� ��� ار��0

 �دازه ��? دار�د.ا
D.  ف �وده و�(C ��0 ھ�ی ����Bت : در ���ره دا��
 ار��0� ��>�ت ��0

�� �و%.�ت در��%ت �و�د، ا�ن ��0  ��BHELLOت ���ت.ا�ر ��+�م ھ�ی 
��0 �����دار �
 ���ر �� رود. 
 -�وان �� 

 ��0 
� �� ��د ھ���2� 
� �د�دی را �7ر���-Fھ�ی اط 

 %.دان ������
 � NS2در دا�ل ��$�
 �����ری ھ���د.ا�ن رو�داد #�Fً در ���
 ��زی ھ��


 ھ� �
 ��زان  �NS2��ھده ��ده ا�ت ز�را در ��� �����2Mbit/s  �ا��.�ل �
����د و ��0 را �
 -�وان �/�د رو�ن/���وش �ورد ا��>�ده #رار �� دھ�د.�� 

.�  د%G �ردن ����ت �و��ن ��0 �و7ود در د���ی وا#)
در �ظر #رار �� دھ�د :  �AODV-UUت ا�در��ران �
 �دل �رای)د21در(

آ����
 �رای  SNRھ�ی ��وا0� و ��Holloظ���ت ��7ور در ���دل �� ھ�د�2ر 

 ھ�ی -�/���� . ����N ���ن �� دھد �
 روش ���رل ���SNR  در�وا�ت ���ده

��د #�/� ��-ث ��ھش %.دان ���
 ھ�ی  �2� �وا�د ����ر از  AODVدر 
-Fن اط��� G#وا� �C(� ا�ت و ��� �ود.ازطرف د�2ر ا�ن � روش ����

 N����.ھ�ی �ورد #�ول �ود ��0 � olsrو  AODVا�ت ��-ث %.دان در �ر�
  ���ن داده �ده ا�د. 2در 7دول  LUNARو 
3 ��ت.���$ت �ر�وط �� �رو��ل ھ
ی ���ر ����� �&
) 'و�
ه �ر�ن ���ر '

  . Ad Hocای 
� ��م �و7ود در $�ل $دا#ل ���رش را در   ad hoc�رو��ل ھ�ی -�دی�

����م ��ر� �رای ��دا �ردن راه ھ�ی �ورد ا��>�ده #رار ��دھد و ط�ق دو 
: 
�Cر%  


 �رای ���ر ���م ھ�ی ��ف ���ده ����ب � ����0 � 
ا�ت ھ�وز �رای ���
�ورت دو���� ا�ت.���ن  
� � ����ب ھ���د.����Bً ��>�ت ��0��-Fھ�ی اط
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� �وب �� ��/� �د ���د.����را�ن �رو��ل ھ��� ����د ا�ت ��/DSR  و
AODV  �از ���م ھ�ی و��G �رای ��دا �ردن �و��ھ�ر�ن ���ر ا��>�ده �


 �ره 7واب را در��%ت �� ��د از ا�ن ���ر �رای ا��.�ل � ����د.ھ���2

 د�ت آ�ده از دو آز���ش 23اطF-�ت ا��>�ده �� ��د.(� �)از �دارک �7ر�

�� ��ور�� ��ر�م �رای ���ن دادن $دا#ل ا��� 
 >�ده از ����م ���رش �
ا��>�ده �� ��د و ا(/ب �
 طرف ظر%�ت ��� ���ت �
 ���رھ�ی �و7ود ھدا�ت 

� ��د ز�را :�  
• . 
 ��>�ت ��0 ���رش ��%�
��0 ھ� ����.�رن ھ���د . • � �ر�
 ��>�ت ��0 ھ� �� �رور ز��ن �+��ر �� ��د . •

و ��زان ا��.�ل ار���ط �و�� و7ود �دارد.���ر�ن آ��ر �� ��ن ��0 #درت 
 �
 ��ن �7ش ھ� �/�� ا����دارد �
 ��دا�ش ���ری �� ����ر�ن %���7


 در  gray zoneا���7د.*�ز��
 ���ن ا�ت �و7ب ��BHر � 
�ود.و آ�*
� �ود. 2#��ت � 
  �$ث �د، و ��ب ���� ��C)�ت ���


 در� �ا����ب ���ر ���
 و�ژه ی �� ��م  در ��ش ز�ر �� در �ورد �)��رھ��
ا��>�ده �� �و�د �$ث �واھ�م �رد.-Fوه �را�ن �ر-ت ����ر و ���رھ�ی 

  ����ر �
 �ر��ب �رر�� �واھد �د.
3.1Expected Transmission Count Metric(ETX)   

)������دات �24ر روی آز�����ت و �7ز�
 ھ�ی %وق ���
 ر�زی �ده ا�ت.(
  �ب ���رھ� :�)��ر 7د�د �رای ا���

ETX  ��0،�)دادی از ا��.�ل داده ھ�ی در�وا�ت �ده �رای ار��ل � �
� ��د �
 آن ��0 $�وی ا��.�ل �7دد ا�ت .� �
 �ر�ر ��ش ������  

 
� ���7df  

 #��ت ا��.�ل %ر���ده �� �ود �� ا�دازه ��ری #���� از ����
در��%ت �ده  �و%ق #��ت ACK و drھ�ی در��%ت �ده �و�ط ��ر�ده �و%ق،


 ھ�ی ��د�2ری �
 ��?ی �م دوره ���  tا�ت .ا�ن دو ��را��ر �و�ط ��0
 t%ر���ده �� �ود ا�دازه ��ری �� �و�د.��زان ا��.�ل از %ر���ده در ز��ن 

  �را�ر ا�ت �� :
              )tوt-w(count    

       R(t)=  
       W / t       

) 
��I�7tوt-w(count  7ره  ���ری از ��وش�� � wھ�ی ر��ده در ط
ا�ت.���
 ��و�2ر �ود دارای �)دادی ���
 ھ�ی ��و�2ر �� ���د �
 ا�ن �ره 
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 در��%ت �رده ا�ت.��س در��%ت  wرا از ھ����
 ھ�ی �ود در ط� $دا#ل ���B
را �رای �رھ��
 ��و�2ر %ر���ده ا�ت.در  ���dfده �� �وا�د �$���
 ��د 
 ���ر ��7و-
  ETXا�ت. w=10sوt=1sد��ورا0)�ل �و��ف �ده در �

� �وا��م �����م �
2ای از ا����داردھ�ی ��0 ا�ت.از ���وی (� ��(ETX   ر�
F-�ت را ����را�ن آن �� �وا�د ا�ن اط#��ت ھ�ی ا��.�ل ���
 ر�زی �ده ا�ت.


 ا����ب� �� ���د -�/�رد ���رھ�ی �و��ھ�ر و �/�د�ری را  ا��>�ده ��د ز����
the routing protocol   ارزش 
را ��ھش  ETXرو�� ��دا �رده ا�ت �

� دھد �ETX در DSDV و DSR  دھد � ETXا��7م �ده ا�ت.����N ���ن �
 �� ً��ا(/ب ���رھ�ی -�/�ردی �/�د�ر را از راه ھ�ی �و��ھ�ر �� ���د ���و

 ETXھ�وز *�د�ن �وCوع �رای ���ود ����دن �
���رھ�ی �� دو �� *�د �7ش.
  و7ود دارد : 

�دازه ���
 ھ�ی ��و�2ر ��Bت ا�ت و ��ش ���� #��ت �$/�ل ��%�
 �� ا .1
 �
 ��ش ���� ��در�ت �� 
ا�دازه ���
 ھ�ی داده ��+�ر �واھد �ود �

 ا���7د.
%ر���س ار��ل ���
 ھ�ی ��و�2ری �
 �� �طوح ���/ف �+��ر�ذ�ری  .2

� �ود. و ھ�*��ن در � ���ز��ر ا�ت.و �و7ب ھز��
 ھ�ی ھ�2>�
�دای �/�د ���ن ا�ت ���
 ھ�ی ��و�2ر �� ���
 ھ�ی داده  �را%�

 ر#��ت ���د.
��0 ھ�ی *�د �)��ری .( .3 �� 
���    )��multi – rateر در �

را �رای ا����ب � راه ���ر �� ا��>�ده از  DSR�ژوھ�2ران در ����رو��%ت
����ده ��  �LQSR+��ر��%�
  ��DSR>�ت اطF-�ت ��0 �+��ر �� دھ�د.

  �ود.
 ���0 :  3ا����داردھ�ی ��>PKTPair , RTT , ETX  درLQRS  
�

)��ورت 7دا���
 �رای �.���
 ��ن �ود و ���ر�ن آ��ر �7�HOP ا����دارد (
ا7را �� ��د.����N آز�����ت ���ن �� دھد  �TCPره �� ��م �� ا��.�ل  23در 


 ا����دارد �ETX ت ھ���د��B ره ھ�� 

 ھ�� �در �.���
  ���ر�ن ا7را را و#�
)N���� ��24 
 آ��� �را%�� �) ا��7م �� دھد.�و���د��ن �وK�C داد�د �
 د�0/

TCP )

 ��ر  UDP) �را%� 24را �
 ��ر �� �ر�د ھ��ن د?�/� ا�ت ��
  HOP outperforms allا�ت  �mobileرده ا�د ا�ت.ز�����
 %ر���ده �

the 0ف ا��ظ�ر ا�ت،ط���،  �ETXق �و��
 �و���ده ا��/�داردھ�ی ��>�ت ��0
) �
 �ر-ت در ��>�ت ��0 ا��7د �� reacting-�س ا0)�/� 
) در �+��رات �

ھ� را �� ھم در �رو��ل ھ�ی را�ETX N�ود �دارد.���
 ار���ط� �دون ��م 
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�رای ����ن ���
 ای ار���ط� در ���
 �ر��ب �� ��د.طرح 7ز��Iت �رو��ل 
ETX )دا �رد.29را در��وان � �� (  

3.2 Routing in Multi-rate Ad Hoc Wireless Networks 
IEEE 802/11  ت�-Fھ�ی �دون ��م ا����دارد در د��رس �ر-ت اط 
ر���
%�ز��� $���ت �� ��د.�رای ��Bل: �ر-ت داده ھ�ی  ��later)ددی را در 

ھ�ت و �رای  54Mbpsو... 18و12و9و6؛  ��IEEE 802/11�ن �رای 
  و5.5  و2 و 1؛ �IEEE 802/11bرای �ر-ت داده ھ�ی ����
  ��ظ�م

11Mbps  ره ای���� 
� ���د.در ر���
 ھ�ی �� ��م ،�ر-ت ��? و دا���
 
�زرگ ھر دو ��� �وا��د �
 طور ھ�ز��ن د�ت ��%��� ����د.در ز�ر���ی ���

 �و �.ط
 ھ�ی #��ل د��رس  mobileھ�ی ���
 ھ�
 ار���ط�ت %.ط در ���ن ��$�
� �و���ل �� �وا�د �ر-ت ����را�� را �
 #��ل ا-���د �رای ا�>�ق �� ا%�د.��$�

ا����ب �ر-ت داده ھ� ����ر  ��ad hocر �� ���د ا����ب ��د.در ���
 ھ�ی 
 �
 ��-ث ��*�د�/�� �ود.�رو��ل ھ�ی را�N ���د ��ن �ر-ت داده ھ� و %��

 ��0trade-offs  ����د.ھ�*��ن ا����ب ���ر در �رو��ل ھ�ی را��BH� Nرا�
ی �طوح ھر ��$�� �ط��ق �رد دا�/� ���ر دارد.ا�ن $ق ��-ث ��*�د�� رو

  ز��د در ا����ب ���ر �� ���د.
3.2.1 Automatic Rate Adaptation Protocols 

Muilt-rate  
� 
ا�7زه ا%زا�ش ����ره �ر-ت داده ھ�ی �� دھد �
 وا���
-ت را ا����دارد *2و�2� ا����ب �ر ��IEEE 802/11>�ت ����ل ا�ت.ا�� 

���ص ��� ��د.*�د�ن �رو��ل �ر�ر-ت �ود��ر و7ود دار�د �
 ������د �ده 
او�0ن �رو��ل �و7ود ��7ری ا�ت.�
 -�د��ً �رای #ط)
 ی  ARFا�ت.

WaveLAN II  ��.ده ا�ت� �%ر���ده �ر-ت داده ھ� را �س از   ARFطرا$
ر-ت را �و%.�ت ھ�ی �� در �� در ����ره ا%زا�ش دھد و �)د از -دم �و%.�ت �

ا�7زه �� دھد �
 ��ر�ده �ر-ت ���
 اطF-�ت روی  �RBARم ��د.�رو��ل 
 
���SNR of the RTS  ت ����ل�(Cوا�د �� و� �را ا����ب ��د.ا�ن روش �

 �IEEE 802/11رای �ر-ت ����ر ��ز��ر ���د ا�� ���ز��د ا�Fح ا����دارد

 �رای  ) %ر�ت ط/���
 از ��>�ت ��?ی ����لOAR)23�رو��ل دارد.� �ز���

�و7ود ���د ا��>�ده ��  back-to-back%ر���دن ���
 ھ�ی اطF-�ت ��)دد

 دو �����زم �� ���د.از  ��OARد.� 

 ر����  ABARوا���� ��رای د�ر�

در %ر��ن  IEEE 802/11ا��>�ده �� ���د و �ورد ا��>�ده 
fragmentation (ده����#��) field ظور (��دان) �رای ��2دا��ن ����ل�� 
�

�/�دی ا�ت �رای ا���7م ز��ن  ���OARرش ���ره ���
 ����ره �ده ا�ت.
ھ�ی �)�ول ����ل و �را��7م �رای ز��ن ھ�ی ���
 ھ�ی ����را�� ��)دد. در 
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IEEE 802/11  �� �� ���وی �رای %ر���دن ���
 ھ����ھر ��$�� %ر
����ل ھل را ���ره ھ�ی ھ�2ون دارد.����را�ن ��$�� ����را�� �� �ر-ت ا�ر 

� از ��$�� ھ� در �ر-تC(� ��  ن �.��م ��د د#�.�ً ��>)ت����ره ای ����
�ل ��ر ز��دی �دارد.�� �$OAR و�ط �رای �.داری از ز��ن�� �، ھر ��$�

 50ھ���ن #��ل د��رس �� ���د.����را�ن �ل ��>)ت $��ل ��ر ��?�ر از %
�� 

 ��زی �ده از روی  RBARدر �.������ �/�� ���د.���ده  NS2ا�

  ) �وK�C داده �ده ا�ت.��OAR)33زی 
3.2.2 Medium Time Metric(MTM)   

�� �ر-ت ����را�� ��)دد ا����داردھ�ی  AD HOCدر ���
 ھ�ی �دون ��م 
  را�N �ذ��
 ����ب ��� ���د.

��-ث ��0  hop: ا(/ب $دا#ل ���رش �زد�  HOP$دا#ل ���ر  •
د �
 ��>�ت ����ل ����ن را �� ھ�ی طو?�� �ری در آن ���ر �� �و�


 در �ره از � ط��ق �� دھد.ھ�*��ن �
 ا�ن ��طر ��زان ا��.�ل ��? ��

 communicationدا��
 ا��.�ل ا�ت ���Fت  ��0 ا(/ب در �0

gray zone   ا(/ب در ���ر 
را ھ�
 ���ر �واھد �رد.دو �ره ر��
 ط.
 ی �ر%�
 �د.ا��.�ل رد�ف ا�ت.آن �$�ل �واھد �رد ���ل ار���ط ��

�و��ھ�ر�ن راه : آن ا�ت ا����ب �و��ھ�ر�ن راه از ���ن د���2ھ� از راه  •
ھ� �
 دارد �ر�G �ر�ن ���ل ر��
 ای.ا�ن ��ر � �وب ��ر�رد در 
 
 ھ�ی ��م ��� �ده.ا�� در ���
 راد�و�� ا��.�ل و ار���ط در ����

 ��ط.
 �زرگ ���G �واھد �د.
در  -1ه :در طول را throughputرا�ط
 ���ن ���ن �� دھد  �NS2./�د در 


 �م ر��
 ھ� �� �وا�د ���م ��د �/�د�ر�ن /�از �/�دی  throughput$.�.ت %�
 ��.دار ر��
 ھ� ، �رای ا�ن �
 �/�دی �.دار ر��
 ھ� ���ن ا�ت �7ش ھ��


 د�0ل ا��>�ده دو��ره ، راه ھ� طو?�� �ر �د�د،ا��.�ل ��)دد ��  -2دا��
 ���د. �
�/�دی �.دار ر��
 ھ� ��  -3ا�د ا�>�ق ��>�د در طول راه در � ز��ن �)�ن. �و


 ���ن �)دادی  �throughputوا�د ا��7م دھد(���م ��د) �/�دی /��)د از ا�ن %�
  �7ش.

ھدف ھ�ی ا����ب راه (���ر) 7د�د ��ر� در آ��� ����ر ز��د ���
 ھ� : 
�د �
 آن �� �وا�د ا����ب )�و���ده ھ� اد-� �� ��MTMز��ن ��ر� ��)�دل(

از  و �را�ش دا��ن و دوری �ردی ��throughputد ����
 �ر�ن راه ھ�ی 
.��)��ن �� ��د اھ��ت ھر ر��
 را در راه،�
  MTMر��
 ھ�ی �)ر وا#(

 

 �ردن ھ�
 اھ��ت ھ� �%�Cو ا 
�����ب ا�ت �� ز��ن ا��.�ل ���
 در آن ر��

 ھ�ی   IEEE 802/11bآن راه ،�رای ا�ن �
 در ���RTS,CTS  ا��.�ل
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 MAC، �رای �ر-ت ر��
 ھ� ،#���� از 1Mbpsداده �ده ا�د در ا��س 
ھز��
 ھ�ی �و�0دی ا%زا�ش ��%ت.�ر -�س اھ��ت �.دار آن �
 ���ن داده ��ده �� 
د#ت در ���م ز��ن ھ�ی ��)�دل ���وده �و���ده ھ� � وزن 7د�د ھد%��ن ا�ت 


 ��و���د در �Table3 
�ردن �� �ر-�س آن.�رای ا�ن �
 ز��ن ا��.�ل  .�.���

 ���ز ���
 در ا�ن ج و ���ز آن در � ����ت  ���1500
 در ر��
 ھ� ���2


 ����ب �ود � �
 ی #رارداد راه $ل �Bل  MTMدا�ت.و#�Iھ��2م اراDSR 
،آن ���7
 �واھد داد در طول راه .ا�� �+��رات ���ن ا�ت ا7را را ��ھش 

�+��ر �رد �� ا��>�ده ی  proactive routing protocol DSDVدھد.در 
MTM  در -وض $��ب در  OAR. آن ھ�*��ن ا��>�ده �د  ��hopر�

���ر�ن ?�
 �رای ���Hن �.دار #��ل د��رس ز��د و در ز��ن $�ل �.دار 
 �آ���� و ��د�� آن ا�ت.آن %.ط ���ز دارد �
  MTMار���ط.%��ده ھ�ی ا���
� �ردن ���ل ا�ت �����ً ، �رای ا�ن �.دار ر��
 ھ�ی �
 ��ر � 
��ری �ده �

 
�OAR  �وا#)�ً ���Hن �� ��د �.دار -�/� �رای ا�ن. در ظ�ھر ����N ���ن �
��  �100ودی ��?�ر از % throughput ,OAR, MTMدھد �
 �� �ر��ب 

� �وا�د ا��7م دھد $�� ��?�ر از ا����ب راه ھ�ی ���� ،���ود  %200�
MTM  : ھ�ی � -1ھ�ت 
��� �از د�ت ر%�
 در ر��
 ھ� رر�
��2� �رد ز��ن ز��دی �رای ا��.�ل و  ���retransmissionت. -  �طو?�

 �ود،�
 �و7ب ا%زا�ش ر#��ت �رای  �MTMر�ن راه ���ن ا�ت ��ب ��ر�
  �)�دل �� �ود �را��7م �و7ب ��ھش ا7را �� �ود.

)
 ��Bل دارد �
16$�? �� �ر�� �رد�م �� 
$<��وK�C داده ����دن  ).ا�ن 
unintended interactions   رد ا7رای� 
 Rateدر طول طرح.آن �.���

Adaptive MAC   �و ���م �ردن �
 �)د از   ��IEEE 802/11 -�و�
outperforms  ا��س در.
 preconditions the authorsدر �ذ��

applied   ن ���ت����، 
ب .#رارداد ��ز��ری �ر�� convincingدر �.���
� ��د �رای ��ھش ا7را. در �0�$�
  hop�ده �� $دا#ل � �
 راھ����� ،��ر�

IEEE 802/11  ود� ���ر�V �رای دوری �ردن از  11Mbps%.ط ا��>�ده �
  ا7رای %��د.


ل ���� ی �� ��م  Ad Hocراه ھ
 در ��د�ن آ()�  3.3�
'  
� ��م در آ���  hocدر *�د�ن �hoc  � �� د� �
 .ا7را ��ت ���� 
ر-ت. �

 د�0ل د��0ت �زد� �ره ھ� و ھ����
 �ره ھ�. %.ط � �ره �� �وا�د در �
 IEEE 802/11. �35��ن �� دھد �
 د��0ت را ��Bل 02$ظ
 �>ر��د.��ل

.�� ا���
 ار���ط ز��د و ��)دد  orthogonalا����دارد ���
 �رد�د *�د�ن ����ل 
�ت ���
. و7ود دارد ا�>�ق ��>�د در � ز��ن ����ن �رای ���ر �دن ظر%
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*�د�ن �$.ق �
 ا��راً ��ر �� �رد�د در ا�>�ده از *�د�ن ����ل در ���
. �رای 
 
��وا�د �+��ر دھد ����ل ھ� را �� �و���� ، ا�� ��ر �� ��د  IEEE 802/11ا���


.آن �� �وا�د %.ط �>ر��د �� �وش دھد %.ط � ����ل را در �  2در ./$
در دو �روه �$ث �� ���م : �)�دل ���� و �)�دل ز��د  0$ظ
. در ا�ل �� ا���� را

� ���م �)�دل ز��د را. ���
 �ردن از ھر �ره �� �)�دل ز��د � �.�� اول �رر�
  دارد �.دار��ود ���ت �
 �)�دل ���� .

 �ره ھ� �� �وا��د �>ر���د و در��%ت ���د �
 طور ھ�ز��ن •
 ����ل �ره ھ� ?زم �دار�د ھ��ھ�P ���د �� د�2ر �ره ھ�ی •
•  
 را �
 �وی ��ز��ری  �MACره ھ� ?زه �دار�د �+��ر دھ�د #رارداد ?�
• IEEE 802/11   د��0تoff the shelf ت��# Gو ��ھش �ر� ?�� 


 ���ر�ز ����ل �)��ن �� ���د ا����ص �ر��ب ���دھ� و �.� ھدف ھ�ی �
��? .ا�ن �د��ر ��7ز �رد ھر �ره �و���ل را �
 *�د�ن  routingا20ور��م 

IEEE 802/11  طور 
.��ده �ر�ن راه ھ�ت �)��ن ھر ����ل �رای د��0ت �
  ) . ا�� آن %.ط �$دود �� ��د �ود ظر%�ت را .���36ن �Bل(

�35
 ار�7ع ����ل �
 ھ�ت : (  appliedدر ا�ل ��7ور �� ��د (  
� �وا�د طرا$� �ود �رای ھر �ره ��Bت •� 
 ���ره ����ل �7زا �
 ��ط �ر#رار �� ���د ���د ����ل ����ن ����ددو �ره �
 �� ھم ار� •
 ظر%�ت ��م ����ل ��Bت ا�ت •
 ����ل ھ�ی راد�و�� ���ره ھ� �
 طور ���ل ا�ت ��Bت •

�ره . ا�ن �ره �.��م �د.  1در ا#دام ����ده �د طرح �.��م ھ����
 �روع �د �� 
ھر د��0ت �
 ھر �روه . �.�
  �assignsروه و  nآن ھ�ت ھ����
 ای دا�ل 

����ل ھ� در راه ����ن ا�� �
 د���ل ���ن #�/� د�2ر �ره ھ� .  assignsه ھ� �ر
 
���وا�ت در طول ���
 و �رر��  �assigns��ل ا�ن طرح ا�ن ھ�ت �

��د ظر%�ت �را�ط -�ور . د�2ر ������د ����ده �د �.دار آ��� ����ل ا20ور��م 
assignment  ر �رای�% �  assign.آن ا�ت �/��د �رای ����ل ھ� ا

 �3.دار ا��ظ�ر و ظر%�ت ����ل ھ� �
 �و7ب ����ر�ن �.دار �را%� ���د. ��ل
 routing). ����ل �35��ن �� دھد �
 ا�ل ��ودار �رد�� در طرح(

algorithm,assingnment را 
��  ���ر%ت %)ل و ا�>)�0� �� ��ف �ر$/

  �c(s,d)و#G داده ����ب �و�ش ���
 ای ��-ث �� �و�د: �
 در آن ���


 �ده ا�ت ا�ن طرح   (s,d)�>�دی ا�ت �
 در ��ن � 7>ت از �ره ھ�ی ��(�
����ل �� �وا�د �� ھر �وع �رو��ل -�دی �ورد ����2و�� وا#G �ود.ا��7د ا�ن 

� �وا�د ����ر از  NS2�را�ط در � ����ن �� دھد �
 داده ����ب #��ت ����
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 اطF-�ت �
 طرق  Iدهه ���ر%ت و ���ود دا��
 ���د.%��را�ر درھر �ر 8Iارا
 ����ل �رای رو�ن �ردن د�2ر �ره ھ� � 
���/ف ا�ن ا�ت �
 آن ���زی �

� ��م  (MR-LQSR))�رو��ل -�دی �37دارد.(� 
 �multi-hopرای ���
 �Iد�ن %ر���ده راد�و�* 
������د �� دھد �
 در آن ����ر �ره ھ�ی ��7ز �ده �

�ورت 
�ورت ا����2ھ� ھ���د و �� � 
 �MR-LQSRو���ل ھ�راه ھ���د. �
ا�ت.اھداف طرح  WCETTو � $�0ت �زد�  �LQSRر���� از �رو��ل 

MR-LQSR  
و ��0 ����ی ���د را �
  PHY-��ر��د از : ��زان %.دان ?�
 �� �.ش دار�د �ورد �F$ظ
 #رار ���-Fاط 
ھردو در �دت ز��ن ا��.�ل ���

����ل ���وع را �رK�7 دھد.����م  دھد.ا�ن ���ر ����د در $�ل ��ھش ���د.
� ���د.�
  ��WCETTر� -�دی � ��ورت %ر�و0 
�β  را��ر�� �


 ز��ن ا��.�ل �ورد ��ش ���� ا�ت.  0���ETTف و ��ھ�2ون ا�ت و �S 
��0 ا�ت �
 و��/
 ا��>�ده از ���� 7>ت  Bا�دازه ���
 �)�ن و��Bت ا�ت و 

N �7ر�� ���ن �� دھد �
 روش ���
 ھ�ی ���
 ای ا�دازه ��ری �� �ود. ����
� 7>ت �� �وا�د د#ت ��ط.� و #��ل #�ول را �� ����ل ����ی ���د �ر ��-Fھ�ی اط

را �� �وان 4ا�ت . �)د0
  Jھ� در ����ل �hop)داد د%)�ت ا��.�ل  Xyآورد ��د 
�ورد �>��ر #رار داد د�0ل ا���
 ����م  st(1(و ���Hر در آن 2)nd(�� ار���ط ��ن 

�� � �وا�د در �$�ط *�د����0
 �ورد ا��>�ده #رار ��2رد ا�ن ا�ت  ETXر���
� دھد و �و��ن ����ل را � K�7ن را �ر����ھ�ی  
 ا�ن ����م ��زان ��0�

��� K�7در�ر �#رار �ر%�
 ���ن �ره �� ���س �ورد �رر�� 23دھد.آز������

 ای �ر �د�د.ھر �ره دو ��رت �� ��م ���/ف دارد.����ل ھ� ��ورت �$���

 �IEEEر روی 36روی ��ر��� ��ب �� �و�د،� ��رت در روی ����ل 
 IEEE 802/11روی �10�ب �� �ودو ��رت د�2ر�رروی ����ل  802/11

�ب ���ود.ھر دو��رت از �ر-ت ا�و���� �ر�وردار�د.ا��.�ل دھ�ده ھ�ی �
100TCP دت� 
� 
�2�ورت را�دوم از �روھ��ی 7>ت ا����ب �� �و�د � 


 طول �� ��د.د#�.β ���0.5وی  

  WCETTا�ت.����N ���ن ��دھد ��
����ر از �و��ھ�ر�ن ���ر -�دی  254و% ��ETX��ر از  ��89زان %

 
� �وا�د از  ���ETXت �
 WCETTا�ت.�.����ت ����ر ���ن �� دھد ��
 و �ود��د�ر وا#G �ود.از طرف د�2ر،*�د راد�و ا��>�ده ���ری �رده 

WCETT طر �ر�� 
� ���Fت در ��TCP  �در �.���
 �� ���رھ�ی طو?�
  و ���رھ�ی �و��ه در ���رھ�ی طو?�� ��رآ�� و -�/�رد ��� دارد .

 
*�د�ن ����ل را در ?�
 %�ز��� ا��7د �� ��د و0�  IEEE 802/11ھر *�د �

� �ود. ��� از   MACا��راً ?�� �� ��>رد طرا$Cدر ز�ر ����ل %ر


 ���ن ا�ت � ��F��� ا�ت " ا�ن 
�روز دھد "���ل �ر����ل ��>� *�د���
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� �� ا�ت �
 در �ر����ل ��>� ����ل �>رد د�ده �� �ود و0/��� 
���ل ���
��طر و7ود ������0ی ��>�وت �
 �ره ھ�ی �و���ل �ورد ا��>�ده #رار �� دھد 

� �وا�د ا�ن ���ل را $ل ��د . ���RTS/CTSد?ت ���م ��  
������د �� دھد �رای ا�ن ��ر ای ذ��ره � ����ل را �ر DCA)�رو��ل 34(

 �ره دو �� ��م ���ز ا�ت ،� 
 ����ل �
 -�وان ����ل ���رل ���ز ا�ت ��
 
و �.�
 ������0 �رای اطF-�ت و  ���RTS/CTSده �رای ا��.�ل ���م ���رل ���

را �+��ر ���  IEEE 802/11,MACا�ن ا�ت �
 آن �رو��ل DCAا��.�ل 
زی �رای ��ظ���ت ز���� ��ن �ره ھ�ی �و���ل �دارد.و -�ب آن ا�ن دھد و ���

ا�ت �
 �ورد ا��>�ده از ا�ن ����ل �وب ���ت ز�را � ����ل �رای ���رل ���م 

 �)داد �ره ھ� ز��د �� �ود ����ل ���رل � �ھ� 7دا �� �ود.ھ�*��ن ھ���2

 � 

 طور ��0.وه ��- ���bottleneckده ��د�ل �� 
ث ��ھش �ل �� �ود �
  ���Bت �� �ود. 40و39داده �� �ود.ا�ن �� ارز���� ����N در 

3.3.2  +� 

ل ��
  ��Interfaceد�ن '
�رای �
 د�ت آوردن *�د�ن ����ل *�د�ن -�ب در  interface ا��>�ده از *�د�ن

  ا%زا�ش ھز��
 ھ�ی ���
 ای وا��>�ده و���ود از ا�رژی را �د���ل دارد. �رو��ل

�ره ھ�ی �و���ل را #�در �� ��زد �
 �� رو�ن �ردن ����ل   MAC*�د�ن ���

� ��م � از *�د�ن ����ل ا��>�ده  interfaceھ� ��ورت د����� �� %.ط �
���د.ھ�*��ن ا�ن �و��ل �� �وا�د ���ل �����
 ای ��>� �ده *�د ����0
 را �� 


 ����ل �)�وب �وش ���د را ��ز �� �و� 
ا��د$ل ��د. �وا��ن از �ره ھ� �
 ا���
 

 ا��ت  IEEE 802/11ا�ن �رو��ل ����Cم ذ��ره ا�رژی �$ت %ر������


 �ره ھ�ی �و���ل �synchronized  �ھ���د.ز��ن در %وا�ل ز���� �.��م �

 ز���� را در ز��ن ���ص �روع و �ود و �ره ھ� /�#�در ھ���د �
 ھر%�


 ز���� ��7ره �و*�� ا�ت /� ATIM��7ره  �
���م ���د.در �روع ھر %�
� ���د و ��س � 
����ده �� �ود.�
 درآن ����� �ره ھ� �
 ����ل �)�وب �و7

 ھ��� �رای ار��ل دار�د �� �وا��د ار���ط ����ل را �� �ره ��� 
� ��ره ھ��

 ا��>�ده از ����ل را در � ��د �وK�C دھ�د.ھر�ره ���0� از ������0ی �و��7.�

� 

 ��دی �� �و�د ��2داری �� ��د. دا��
 ا��.�ل ���ن �� دھد و���� 

 �.و0

  �Sره ��� � �رای ار��ل ���-Fاط 
�ATM د�.� 
� D  ��PCL  را

� �ر  Dدارا�ت. ��� 
0� را �����PCL   ود و�PCL ت��# S   ا�ت
� %ر��د.ا�ر  Dرا �
  ATIM-ACKا����ب �واھد �رد و ��س �S  وا�د��

0� را �
 در����ATIM-PCL  ا�ت ا����ب ��د آ��2ه ���ص �دهS  
���
ATIM/ACK  

 ����ل و�ل �� �و�د و  �S,Dواھد %ر���د.�س  Dرا ��

��وا�د ����ل را ا����ب ��د ���  S�روع �� �ود.ا�ر  RTS/CTSروش 
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را �>ر��د و �� -�Fت و#>
 �)دب �رای ا���ل دو��ره �
  �ATM-RESوا�د 
D را از ��ن �واھد �ود ���ظر ����د 
.و#�� �ره ھ�ی دو���� ����ص �
 د��

�رای  ��0����backoff را در آ(�ز -�Fت �روع �� ���د،� �����زم 
�ره ��  7100/و��ری از ���دف ا��>�ده �� �ود.��و�
 ا�ن در ��$�
 ای �� 

 interfaceا�ت.ھر�ره �  ظ�ھر�رد�ده NS2در  ���500m*500m$ت 
�د،�را%�  G���40 و ����4ل و�3� ��م �� .�CBR 512و ا�دازھ�ی �)�دل 

 

 ���ت دارد.����N �د�ت آ�ده از ������multi-hop  رد�/�- 
���ن داد �
MMAC  رد�ر از -�/��� ���DCA  ا�ت و ھ��2م ��? ر%�نload  
���

 د�0ل ���د0
(�ر�ورد)����ر �ر�)�ر از  ��DCAر ھ�ی �MMAC  �ا��7م �

ھ�ی ���رل �ده �رای ��ھش را�ط
  �ود. ���
 ھ�ی �زر��ر �� �وا��د �)داد ���م
�زد�  MMACرا ��ھش دھ�د.��?�ره -�/�رد آن �
  ����DCAل ���رل در 


 �رای �و�)
 ����ر /Iر ا�ت.ا��ون *�د���MMAC  :ل�B� د. �رای��� �� �7�
� �وا�د ��-ث �ود. � 
ار���ط ھ�ز��ن ��ن �ره ھ�ی �و���ل و ���Iل ����ر �

  م 7دا �ده و ا��>�ده از ����ل ���ر%�
 .ھ�ز���� ��ن ���
 ھ�ی ازھ
SSCH  
 د�2ری ا�ت �
 ا��راً �و�ط ����رو��%ت ������د �ده �����

 �+��ر������0 را���ن �� ��زد. ����ل �� دواز  interfaceا��>�ده �ره ھ� �� �
2� ھ�ز��ن ��ن �ره ��� 
ا�ن � �رو��ل ?�
 �ط� �وز�G �ده ا�ت و ���ز �

ز��ن ا����ص داده �ده �
  �SSCHدارد.در  ��MACر) ?�
 ھ� و ا�Fح(�+
�10 ����ل وا$د  ms ط��ق �� ز��ن ا��.�ل� 

 �35)�ن �ده ����

ا�ت.�ر���
 ����ل �
 طرح �ره ھ� را �رای �7ش ����ل در آ��ده 45Mbpsدر

 ����لxi,ai) 7>ت (Seed(����ل و 4�رح �� دھد �
 طور %�رده در� (xi 

ھ� Seedا�ت.�ره در ھر ����ل �� ا��>�ده از 1��12از Seed aiو ��12  0از 
  �)د از �ردش در اطراف ���م ������0 در �ر���
 را�N ا%زا�ش �� ���د.


 را �ردار�د و در �  �Seedره  در ا���7 ���س ��� و7ود دارد �
 دو����

 ��ظور ا���
 ھر����20000ل روی ھم ���%��د(�� ���س در� 
���� 
 �.ط� ( 

�+��ر ����ل �
 ا�ن �.ط
 �+��ر ���د ���ص �� �ود. ھر �ره  �ره �)د از �ردش
� ھر ����ل ��7 

 ��ظور ا���
 �ره ھ� �ر���� 
�ر���
 ����0ش را در ھر �.ط

 دو � 
را ������د �را��ده �� �ود.ا�ن ھ�ز���� ��Bت ����ده �� �ود.�ر���


 روزر���� ����ده �� �ود :ھر �ره �� ز� ���ن آ(�ز و ����ن �ره ھ�ی رو�
 
� ھ�ز��ن(��ط�ق) �� �ود �� �� �ر���
 �ره ھ�ی د�2ر �Iطور 7ز 
د�2ر �
طور ���
 ��ط�ق �� �ود ا�ر ���
 ھ� را �
 ا�ن �ره �>ر��د.ھ�*��ن �ره �+��ر 
����ل را �
 �)و�ق �� ا�دازد .ز�����
 �� د�2ر �ره ھ� �� ����ن و#ت در ار���ط 
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�دازد.ا��را�ژی د�2ر ا�ط��ق #��� ��م دارد �
 �رای �)��ن ا�ت �
 �)و�ق �� ا
  ������0 ،�+��ر �ر���
 و 7/و��ری از ا��وھ� ����ل ا��>�ده �� �ود .

SSCH  �� رد�/�- 

  �IEEE 802/11رای ارز���� و �.����QualNet 

 ا��7د� �� �ود.ا�ن %رآ��د در �$�ط� 
ا��7م �� ��رد.   7�200m*200mز�

 �CBRورد ا��>�ده #رار �� دھد.آ�دو�د  F54Mbps-�ت را در ھر �ره اط
 ���-Fاط 
%ر���ده �� �و�د.���Hر در  ���50msت ھر ��512 ا�دازه ���

 ��ظ�م �� �ود.در ا���7 �ر�� ����N  80رو�ن �ردن ����ل �رای ���Bرو���

  ��م آورده ا�د :
ز��ن �� �رد �� �
  50msدر$دود  SSCHرو�ن �ردن اورھد : •

� �ود �ر�د.Iر داده �ود در �د�ر�ن $�0ت ���ر�وBدا�$ 
� ����ن ا�ت و �� �وا�د SSCHاورھد ��synchronizationزان  •/�� 


 طور ���وی �.��م ��د ����ی ���د را �� د�2ر �flow. ھ� 
ز��ن �� �رد �� از �ره (�ر  500ms$دوداً  SSCHدر $�0ت �ر��ل  •

 %)�ل ��رج �ود .
  HOPدر � ر��
 از *�د�ن ���
  ��hop،SSCH *�د�ن  caseدر  •


 ���رش � �
  12Mbpsا�ت و0� داده از  ��4��ر از HOPھ���2�
-�ل �� ��د .  �IEEE 802/11زول �� ��د ���ر از  2Mbps$دود 


 ھ��2م �+��ر ���ن �flow، ھ�SSCH  ��ورت -�0 
� �وا�د ��
 ���ودی در ظر%�ت را ��-ث �ود.

7ود دار�د،�رو��ل ھ�ی -�دی �و7ود ����د �ر�� -��و�ن �رای �$.�ق و •
DSR �� SSCH روی ا��>�ده از�� �
 �� �ره SSCH ارز������.� ،
و  ETX  ��SSCH،ار���ط ���رھ�ی 7د�د ��ر� ����د SSCHھ�ی 

  (�ره �وب ��ر ��� ���د .
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