هایفرصتطلبانه

روشهایمسیریابی 
شبکه

بررسی
کوثر نقرهای ،کیارش میزانیان
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات
گرایش شبکههای کامپیوتری دانشگاه یزد
 -2استادیار عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه یزد
kowsar.noghrei@stu.yazd.ac.ir
دهنده:کوثرنقرهای 

نامارائه
کدمقالهCom-0776:
خالصه
یعلمیبسیارموردتوجهقرارگرفتهاست.دراینشبکهها


یاخیرازسویجامعه

طلبانهیکیازموضوعاتیاستکهدردهه

هایفرصت

شبکه
زمانبودهوبیشترمواقعیکمسیر انتهابهانتهامیانمبدأومقصدوجودندارد .دراین


هایمتحرکقادربهبرقراریارتباطبهصورتغیرهم

گره
مقاله  ابتدا براساس معیار میزان استفاده از محتوای گرهها در مسیریابی ،روشهای مسیریابی به سه دسته تقسیم شده است .سپس در هر دسته
پروتکلهایمسیریابیموجودمطرحوروشمورداستفادهدرهرکدامبحثشدهاست .


کلمات کلیدی :شبکههای فرصتطلبانه ،مسیریابی ،بیتوجه به محتوا ،مبتنی بر جابجایی ،مبتنی بر محتوا 



.1

مقدمه

روبهروبودهاست.برایبرقراریارتباطمیان
رشدفزایندهای 

ودیگردستگاههایسیار با 

هایهمراه،رایانههایجیبی 1

درسالهایاخیراستفادهازتلفن

بهعنوانرسانهی انتقالداده بهکار

جایی کاربران
جابه 
هایبیسیمودرروشدیگر  


فناوری
میشود.دریکروش 
ایندستگاههاازدوروشاستفاده  

میکند.درحالیکهدرروشدوم،
هایالزم،سرعتگسترششبکههاکاهشپیدا 


یزیادوسختیایجادزیرساخت

.درروشاولبهعلتهزینه
میرود

2

جایی گرهها به وجود میآید .استفاده از این روش برای برقراری ارتباط در
انتقال داده وابسته به فرصتهای برخوردی است که به وسیلهی جابه 
راایجادمیکند( .)1

شبکههابهنامشبکههایفرصتطلبانه3
شبکههایکامپیوترینوعجدیدیاز 

هایبهوجودآمدهدرشبکههایسیارموردی4ویکزیرکالسازشبکههایمتحملتأخیر

میتوانشبکههایفرصتطلبانهرایکیازتکامل

بیسیم برقراربودهومسیریابیدرآنهابهصورتبالدرنگ6
ارتباطهمزمان  

دانست.البتهدرشبکههایسیارموردی،میاندویاچندگره

یاقطعی 5
هاازطریقفناوریبیسیم و


هستندکهارتباطمیانآن
شبکههایفرصتطلبانه،دستگاههایقابلحملسیاری 
گیرد،درحالیکهگرههای  


صورتمی
هرگزیکمسیرارتباطیپایداربینفرستندهوگیرندهیپیامبهوجودنیاید.درنتیجهارتباط

زمانمیباشدوحتیممکناست

معموالًبهصورتغیرهم
هاازنظرزمانیبسیارمتغیربودهوارسالپیامدرآنهاباتأخیرزیادیمواجهاست.دراینشبکههابرایتحویلپیامازالگوریتمذخیره-حمل


میانگره
هاحملمیشوندوهنگامیکهفرصتیبرایارتباطباگره


هایمتحرکذخیرهشدهوهمراهباآن

هادربافرگره

یعنیداده
استفادهمیشود؛ 

– ارسال 7
میگردد( .)2
کهبتواندپیامرابهمقصدنهایینزدیکترکند،بهآنگرهارسالشدهوآنگرهبهعنوانگامبعدی8تعیین 

دیگریبهوجودبیاید
1

)Personal Digital Assistant (PDA
Contact opportunity
)Opportunistic Networks (OppNets
4
)Mobile Ad hoc Networks (MANET
5
)Delay/Disruption Tolerance Networks (DTN
6
Real time
7
Store-carry-forward algorithm
8
Next hop
2
3

1

شوند،زیراممکناستیکمسیرانتهابهانتهابینمبدأومقصدفقطبراییکبازهی


هابهآسانینقضمی

دراینمحیط
پروتکلهایTCP/IP

دادهوبازگشتسریعتصدیقآنطراحیشدهاندوباید

ناینپروتکلهابرایشرایطارسال 

زمانیکوتاهوغیرقابلپیشبینیوجودداشتهباشدوچو

تواننددرشبکههایفرصتطلبانهاستفادهشوند( .)1

ابتدایکمسیرکاملمیانمبدأومقصدپیامبهوجودبیایدتاارسالدادهامکانپذیرشود،نمی
هایشبکهطبقهبندی


ادهازمحتوایگره
هایمسیریابیشبکههایفرصتطلبانهباتوجهبهمعیارمیزاناستف


اینمقالهانواعروش
دربخشدوم 
هایمسیریابیآوردهشدهونحوهیمسیریابی هریکاز


هایهرکدامازمجموعهروش

نمونهپروتکل
مهمترین 
درهریکازسهبخش بعدی  

شدهاند .

پروتکلهاشرحدادهشدهاست .

ایننمونه

 .2انواع روشهای مسیریابی در شبکههای فرصتطلبانه

بندیمیشوند :


درسهگروهزیرطبقه
روشهایمسیریابیدرشبکههایفرصتطلبانه

2

بیخبر از محتوا از شیوهی مبتنی بر سیلآسا برای
بیخبر از محتوا :1پروتکلهای مسیریابی موجود در مجموعه روشهای  
روشهای  
  -1
رادریافتمیکند،دوبارهآن

هایخروجیخودمیفرستدوهرگرهیکهآن

رابههمهیلینک

شیوه،مبدأپیام
استفادهمیکنند.دراین 

مسیریابیپیامها

دریافتکردهاست،میفرستد.بهاینترتیب،هرپیام ممکناستازمسیرهای

رابههمهیلینکهای خروجیخود،بهجزلینکیکهپیام راازآن

بهسهولتانجاممیشودوبههمین

درآن

یمبتنیبرسیلآساایناستکهپیداکردنمسیر

هایمختلفبهمقصدمیرسد.مزیت 
شیوه


متفاوتودرزمان
یدرخواستدرکانالهایارتباطی

دلیلبهترینکاراییرادرانتقالانتهابهانتهادارند.بااینوجودانتشارسیلآساباعثایجادتعدادبسیارزیادیبسته

میشودکهخوددلیلیبرایایجادازدحامدرشبکهاست .

محتوای گرهها

یی ازبرخیاطالعات 
 -2روشهای مبتنیبرجابجایی:3پروتکلهایمسیریابی موجوددرمجموعهروشهایمبتنیبرجابجا 
گرهها روی کارایی
یی  
آنها و  ...برای تصمیمگیری در مورد ارسال داده استفاده میکنند .جابجا 
گرهها و پیشینهی اتصال  5
شامل الگوی حرکتی  4
یپیامهادرشبکههایفرصتطلبانهتأثیربهسزاییدارد .

مسیریاب
روشهایمبتنیبر
روشهایمبتنیبرمحتواایناستکهدر 
-3روشهای مبتنیبرمحتوا:6تفاوتاصلیمیان روشهایمبتنیبرجابجاییو  
یبرخوردهایمیانگرههاازابتدایشروع


هایاپیشینه
دربارهیخودگره

ییگرههادرشبکه،اطالعاتی

دربارهیالگویجابجا

جابجایی،اطالعاتمحتوا
گرههارانیزدربه
نمایند،بلکهجنبهیاجتماعی  7

بهکارشبکه است.درحالیکهدرروشهایمبتنیبرمحتوافقطازاینگونهاطالعاتاستفادهن 
می
ییگرهها

یاجتماعیگرههابهاینعلتاستکهدربسیاریازمواردجابجا


دهد.توجهبهجنبه

هاموردتوجهقرارمی

عنوانعاملمهمیدرمسیریابیپیام
ماعیحاملهانقشمهمیدرچگونگیبرخورد

گیریحاملآن(مانندانسانها،حیوانات،وسایلنقلیهوغیره)است.بنابراینروابطاجت


بهعلتتصمیم
ییکلیترهستندودرنتیجهباهرمجموعهاز

روشهایمبتنیبرجابجا
روشهادرایناستکهازمجموعه 
هاباهمبازیمیکند.مزیتاینمجموعه 


آن
میتوانبهتریناطالعاتمحتوابرایمسیریابیدرهرمحیطوشرایطخاصانتخابنمود( .)3
هابهرهبردوبهآسانی 


توانازآن

اطالعاتمحتوامی


 .3روشهای مسیریابی بیخبر از محتوا

ازمحتواشاملمواردزیرمیباشد :

بیخبر
روشهای 
پروتکلهایمسیریابیموجوددرمجموعه 

8

 -1درسال 2223برایکاهشتأخیرتحویل Vahdat،وهمکارانشمسیریابیهمگانی راپیشنهادکردندکهازالگوریتمهمگانی استفاده
تعدادکافیتبادلدادهی

دراینجاتضمینمیکندکه 

برایهماهنگکردنپایگاهدادههایتکراریپیشنهاد شدهاست ،

میکند.اینالگوریتمکه 

.درنتیجهمیزانتحویلپیامهابهمقصد 122درصد

هارادریافتکنند


یپیام
همهیگرهها درنهایتبتوانند  
همه
تصادفیدرشبکهوجودداشتهباشدتا 
1

Context-oblivious routing techniques
Flooding-based
Mobility-based routing techniques
4
Mobility patterns
5
Encounter history
6
Context-based routing techniques
7
Social aspect
8
Epidemic routing
2
3

2

آسادرشبکهاست،زیراتالشمیکندکههرپیامرابههمهیگرههایشبکهبفرستد .البتهدرهرمرحلهمانند

است.مسیریابیهمگانیمشابهارسالسیل
شود،بلکهبهکمکیکسریشیوههایخاص(ماننداستفادهاز)GPSسعیدرتشخیص


هایهمسایهارسالنمی

یگره

پیامبههمه
سیلآسا 
ارسال 
محدوده یمکانگیرندهداردتابهاینطریقمصرفمنابعشبکه(مانندحافظه)کاهشیابد .ولیبااینوجودنیز اینروشنیازشدیدی بهپهنایباندو

بافردارد( .)4
1

پیشنهادکرد.دراینروشبعدازآنکهگره

 Spyropoulos -2وهمکارانشدر سال  2224یکروشمسیریابیسادهبهنامانتقالمستقیم 
مبدأیکپیامراتولیدکرد،آنرادربافرخودذخیرهکردهوبههمراهخودحملمیکندتاهنگامیکهیکبرخوردباگرهمقصدداشتهباشدوبتواند

ترینانتقالدادهصورتمیگیردوسربار


برایتحویلپیامکم
اینروشتنهایکنسخهازپیامتولیدمیشودودرنتیجه

پیامرابهآنتحویلدهد.در 
میرسد.ولیممکناستتحویلپیامدرآنباتأخیربسیارزیادیمواجهشود .زیراهیچگونهمحدودیتیدرمورد
کمترینمقدارممکن  
رویشبکهبه 
تأخیرتحویلوجودندارد( .)5
وهمکارانشیکطرحسیلآسای

هایتکرارسیلآساHarras،


هایبسته
-3درسال2225برایمشخصنمودنسربارترافیکیاضافیازد 
اده
میداند و به صورت مستقل
کنترل شده 2را پیشنهاد کردند .آنها فرض کردند که هر گره فقط اطالعاتی دربارهی خود و پیامی که حمل میکند  ،
میشود.در
پیامتوسطسهعاملبانامهایاحتمالآمادگی،3زمانحیات 4وزمانمرگ 5تعیین  

ارسالسیلآسای 

گیریمینماید.دراینطرح ،


تصمیم
هرارسالکننده ،باتوجهبهیکتابعاحتمالمشخص

شروعبهکارمیکنند.سپسمقدارآمادگی 

هایارسالکنندهباعنوانغیرآلوده 6

ابتداهمهیگره

فرستدتاپیامرابهمقصدارسالکند.اگرآمادگیاینارسالکنندهغیرصفرباشد،تصدیقراهنمارافرستادهوپیامرا

میگردد.حالمبدأراهنماهایی 7
می

بدونآلودگیحرکتخودراادامهمیدهد.

کند.اگرمقدارزمانحیاتدرپیامدریافتیبهصفربرسد،پیامدورانداختهشدهوارسالکننده،


دریافتمی
آلودهبهپیاممی شودوتعداددفعاتیکهبایدپیامراارسالکند،یعنیمقدارزمانارسال8راباتوجهبهسطح

صفرباشد،ارسالکننده،

اگرزمانحیاتغیر
کندتاپیامرابهدستارسالکنندههایغیرآلودهیا


یآلودهتالشمی
کند.ارسال 
کننده

بهروزرسانی  
می
آمادگیخودتنظیمنمودهوزمانمرگپیامرا  
دهد.وقتیارسالکنندهیآلودهیکتصدیقراهنما


مقصدبرساندوتاوقتیکهمقادیرزمانمرگیازمانارسالصفرنشدهباشندبهتالشخودادامهمی
میکند.اگرگرهغیرآلودهمقصدپیامباشد،
بهروزرسانی  
ریافتمینماید،پیامرافرستادهومقدارزمانارسالآنرا  

کنندهیغیرآلودهد
ازیکارسال 

کنندهیدرمانشدهیکراهنماازیک
دهد.وقتیارسال 


دریافتکردهوحالتخودرابهدرمانشدهتغییرمی
آنگاهگرهآلودهیکتصدیق درمان 9
بهروزرسانینماید.اگر
کند،تصدیقدرمانخودرامیفرستدتاگرهآلودهرابهبودبخشیدهوزماندرمانآنرا 


آلودهیامبدأدریافتمی
کنندهی
ارسال 

تصمیمگیریبرایمقدارزیادی از سربارترافیکی

یغیرآلودهبرمیگردد.بنابراینباایجادامکان

زماندرمانمنقضیشود،ارسالکنندهبهحالتاولیه

دهدوتحویلرانیزبهصورتقابلاطمینانانجاممیدهد( .)6


آساراکاهشمی

یارسالسیل
طرحسیلآسایکنترلشدههزینه

شبکه،
طرحمبتنیبرکدگذاریارائهنمودند.دراینطرح
-4درسالWang،2225وهمکارانشروشکدگذاریمحوشده12رابااستفادهازیک 
یاصلیاینشیوهآناستکهاطالعاتاضافیدربلوکهایکدشدهجاسازیشودتاپیام

یکپیامقبلازانتقالبهیکقالبدیگرتبدیلمیشود.ایده

اصلیرابتوانباتعدادخاصیازبلوک هایکدشدهبازسازینمود.درروشکدگذاریمحوشدهیکپیامبهیکمجموعهیبزرگترازبلوکهای

هایتولیدشدهمیتوانندپیاماصلیرادوبارهبازسازینمایند.اینالگوریتمیکپیامبا


ازاینبلوک
شودکهزیرمجموعههایخاصی

کدشدهتبدیل  
می
کند.دراینجاابتداپیامدرمبدأرمزگذاری12


تولیدمی
رامیگیردوتعدادM×r/bبلوککدشدهبااندازهییکسان b
اندازهیMوضریبتکرار r11

تقسیممیشوندکه

شود.سپسبلوکهایکدشدهبهطورمساویمیاناولینkrگرهبازپخش13


هایکدشدهتولیدمی
میشودوتعدادزیادیازبلوک

ید.چونبلوکهایکدشدهبهطور

پیامبهوجودمیآ

درآنkیکعددثابتاست.اگر1/rبلوکهایکدشدهبهمقصدبرسند،امکانرمزگشایی14
هایخودراتحویلدهند،میتوانپیامرارمزگشایینمود.البته

تاازگرههایبازپخش  ،
داده

اند،هنگامیکهk


گرهبازپخشتقسیمشده
مساویمیانkr
1

Direct transmission
Controlled flooding scheme
Willingness probability
4
Time to live
5
Kill time
6
Uninfected
7
Beacon
8
Time to send
9
Cure
10
Erasure coding
11
Replication factor
12
Encode
13
Relay node
14
Decode
2
3

3

هایکدشدهدرطولانتقالمیانگرههایبازپخشگمنشوند.نکتهیاصلیایناستکهاگرثابت kبزرگباشد،


بلوک
درصورتیکههیچیکاز
شود.درنتیجهبااستفادهازروشکدگذاریمحوشدهمیتواناطمینانحاصلنمودکهمیزانتأخیرهمیشه


عددثابتهمگرامی
توزیعتأخیر 1بهیک
یکمقدارثابتباقیمیماند.دراینروشتعدادبلوکهایانتقالیدرهراتصال،بدونتو جهبه طولزماناتصال،یک عددثابتاست.پساین

هایگرههایبازپخشنباشد،میتواندبهطورمؤثریازهر

الگوریتمدرصورتیکهطولزماناتصالخیلیطوالنیتراززمانموردنیازبرایارسالداده

اتصالدرشبکهبهرهببرد.اگراتصاالتشبکهطوالنیتراززمانموردنیازب اشند،روشکدگذاریمحوشدهمدتزمانباقیماندهازاتصالراهدر

دهدودرنتیجهباعثناکارامدیشبکهمیشود(.)7


می
2

میزانپخشسیلآساروشیبهنامپخشوانتظار پیشنهادشد.درفازپخش

-5درسال2225توسطSpyropoulosوهمکارانشبرایکنترل
یشوند.اگردرفازپخشمقصدپیدانشود،فازانتظارآغاز
نسخهازپیاموجودداردکهتوسطمبدأیاگرههایبازپخشبهLگرهدیگرارسالم 

تعداد  L
میدهد.روش
میشودکهدرآن هرگره کهیکنسخهازپیامراداشتهباشد روشانتقالمستقیمکهدرباالبهآناشارهشد،رارویآننسخهانجام 

هایپیامخودرابهگرههایبازپخشدیگرفرستادهوبقیهرا


نصفنسخه
پخشوانتظاردودویی3کاراییبهتریدارد.دراینروشمبدأیاگرهبازپخش،
ادامهمی دهندکهتنهایکنسخهازپیامباقیبماندوسپسآننسخهراباروش

نگهمیدارد.گرهمبدأوگرههایبازپخشاینروندراتازمانی

نزدخود
انتقالمستقیممسیریابیمیکنند( .)8

4

 -6درسال Spyropoulos ،2227وهمکارانشبرایمحدودنمودنسربارتحویلیکپیام ،روشپخشوتمرکز راارائهکردند.دراین
کند.هرنشانهیارسالبهاینمعنا


نیزباآنایجادمی
نشانهیارسال5
میشویمکهدرآنمبدأباتولیدهرپیامجدید،تعدادLتا 
روشابتداواردفازپخش 
فقطیکنشانهیارسالداشته

تواندیکنسخهیدیگرازیکپیامخاصراتولیدوارسالکند.وقتییکگرهبازپخش6

دارندهیآن 
می

استکهگره
شویمودرآنپیاممیتواندباتوجهبهمعیارهایخاصیبهیکگرهبازپخشدیگرفرستادهشود.اینمعیارهایارسالبراساس

باشد،واردفازتمرکز 
می
دیگرراثبتمیکنند( .)9


ازمالقاتدوگرهبایک
یکمجموعهاززمانسنجهااستکهزمانسپریشده



 .4روشهای مسیریابی مبتنی بر جابجایی

شاملمواردزیرمیباشد :

یی
روشهایمبتنیبرجابجا 
پروتکلهایمسیریابیموجوددرمجموعه 

7

روشیبهنامپروتکلمسیریابیاحتمالیبااستفادهازبرخوردهاوانتقالها پیشنهادکردند.بهطور

Lindgren-1وهمکارانشدرسال2223
طلبانهرادراختیاردارند.دراینروشهاوقتی


هایفرصت
سهمبزرگیازروشهایمسیریابیارائهشدهبرایشبکه

کلیروشهایمسیریابیاحتمالی 8

بهمحاسبهیاحتمالآنکهاینگرهبتواندگرهمقصدرامالقاتکند،پرداختهوازایناحتمالبرای

میکند،
گرهحاملپیامبهباگرهدیگریرابرخورد 
گیریدرمورداینکهآیابایدپیامرابهآنگرهتحویلدهدیاآنراپیشخودنگهدارد،استفادهمینماید.دراینروشازیکمعیاراحتمالبه


تصمیم
احتمالتحویلموفقیکپیامبهمقصدازیکگرهمحلیرامشخصمیسازد.وقتیدوگرهبا

استفادهمیشود.اینمعیار ،

قابلیتپیشبینیتحویل9

نام
میکنند.بهطورکلیاگردو گرهاغلبباهم
قابلیتپیشبینیتحویلرابا همرد و بدل 

خالصهایشاملمقدار

دیگربرخوردمیکنند ،اطالعات


یک
ارسالکنندهیخوبیبرای

قابلیتپیشبینیتحویلباالیینسبتبههمدارندواگربرایمدتزمانخاصییکدیگررامالقاتنکنند،

برخوردمیکنند،

.بااستفادهازنتایجشبیهسازیمیتوان

باگذشتزمانکاهشمییابد

نسبتبهیکدیگر 

آنها
همنخواهندبود.بنابراینمقدارقابلیتپیشبینیتحویل  

نتیجهگرفتکهاینروشنسبتبهمسیریابیهمگانیسربارکمتریرویشبکهدارد( .)12

یی موردتجدیدنظرقرارگرفت و
بهوسیلهی Leguayوهمکارانشدرسال 2225بادرنظرگرفتنالگویجابجا 

 -2طرح PROPHET
یی گرههمسایهبهمقصد
.درطرحجدیدیکپیامبهیکگرههمسایهفرستادهمیشود،اگروتنهااگرالگویجابجا 

پروتکل MobySpaceنامگرفت
مقصدبیشترشبیهباشد،

آنهابهالگویجابجایی 
دراینالگوریتمگرهحاملپیامبهگرههاییکهالگویجابجایی  

بیشترازگرهحاضرشبیهباشد .

1

Delay distribution
Spray and wait
3
Binary spray and wait
4
Spray and focus
5
Forwarding token
6
Relay node
7
)Probabilistic Routing Protocol using History of Encounters and Transitivity (PROPHET
8
Probabilistic routing
9
Delivery predictability
2

4

هاییکهبایستیبهوسیلهی


شود.تنهاداده

استفادهمی
ییازفاصلهیاقلیدسی 2

وبرایاندازهگیریمیزانشباهتالگوهایجابجا

یفرستد 
بستههایی 1را م 

هااستکهبرایاینکارنیزمیتوانازیکروشهمگانی3استفادهنمود.بنابراینبااستفاده

ییآن
هابهصورتسیلآساانتشاریابد،الگوهایجابجا 


گره
میتوانهزینهیارتباطوتأخیرتحویلراکاهشداد( .)11
ازاینروش 
4

-3درسالMusolesi،2225وهمکارانشالگوریتممسیریابیآگاهازمحتوا راارائهدادندکهدرآنیکارتباطغیرهمزمانبرایتحویل
فرستادهمیشودکهباالتریناحتمالتحویلراداشتهباشدو

پیامتعریفشد.دراینروشاگرپیامرابهصورتهمزماننتوانتحویلداد،پیامبهمیزبانی
شود.فرایندپیشبینی


انجاممی
بتواندحاملپیامباشد.فراینداحتمالتحویلبراساستخمینوپیشبینیاطالعاتمحتوابااستفادهازفیلترهای Kalman
.دراینروشاگراندازهیبافرکوچک

وقتیادامهمییابدکهبتوانیکدقتخاصتضمیننمود

یقطعموقتاتصالاستفادهمیشودوتا


درطولبازه
جافقطیکنسخهازهرپیامتولیدمیشود( .)12


،زیرادراین
میشود
تحویلبستههاازمسیریابیهمگانیبهتر 

باشد،نرخ
برایمسیریابیکارامدپیامهاتعریفکردندکهبااستفادهازآنیک

 -4درسال Burgess،2226وهمکارانشپروتکلی بهنام MaxProp
تواندانتقالبسته هابهمقصدرازمانبندیکندومشخصنمایدکهدرصورتپرشدنبافرش،اولویتبرایحذفباکدامبستهاست.زمانبندی


گرهمی
شود.همچنینازچندمکانیزممکملمانندتصدیقارسالیا


انجاممی
بستههابراساساحتمالوجودمسیرازآنهابهمقصدباتوجه بهاطالعاتپیشینه 5

سازی،اینروشازمسیریابیآگاهازمحتوابهترعملمیکند


.باتوجهبهنتایجشبیه
میگردد
لیستگرههایمیانیاستفادهشدهنیزدراینروشاستفاده 

( .)13
6

هااستفادهمیشد.


یآن

بینیمکانآینده

هایمتحرکبرایپیش
 Burns-5درسال 2228روشیپیشنهاددادکهدرآنازبردارحرکت  
گره
شود.بعدازمحاسبهی


یمیاندوگرهاستفادهمی

ترینفاصله

بینیکم

یآنبرایپیش

هایهمسایه
دراینروشازمقدارسرعتنسبییکگرهوگره
،انتقالمییابند.درمقایسهبامسیریابیهمگانی،اینروشسربار

عبورمیکنند

هاازطریقگرههاییکهازنزدیکی مقصد

گرهها،پیام
مکانآیندهی  

کنترلیومصرفبافرکمتریدارد( .)14


 .5روشهای مسیریابی مبتنی بر محتوا
شاملمواردزیرمیباشد :

مبتنیبرمحتوا

هایمسیریابیموجوددرمجموعهروشهای


پروتکل
7

-1درسالTan،2223وهمکارانشالگوریتممسیریابیکوتاهترینمسیرموردانتظار راارائهدادندکههازنظهرنگههدارینقشههیتوپولهویی،
مشابهمسیریابیوضعیتلینک 8است.دراینروشابتدااحتمالارسالهرلینکباتوجهاطالعاتپیشهینهمحاسهبهمهیشهودودرطهولزمهانمالقهاتدو
شوند،ردوبدلمیشود.وقتییکگرهمقدارطولمسیرمهؤثرکهمتهری

گره،پیامهایبهروزرسانیاحتمالارساللینک،کهطولمسیرمؤثر9نامیدهمی
کند.هرچهمقدارطولمسیرمؤثرکمترباشد،احتمهالتحویهلافهزایشمهییابهد.

دریافتمی کند،مقدارطولمسیرمؤثرمحلیخودرابهروزرسانیمی
چنینبرایانتخابگرهارسالکنندهنیزمیتوانطولمسیرمؤثررابهکاربرد.بااستفادهازاینروشبرایافزایشقابلیتاطمینانوکاهشتأخیریهک

هم
پیامیکسانبهچندینگرهفرستادهمیشود( .)15

-2درسالJain،2224وهمکارانشیکطرحمبتنیبر دانشمطرحکردندکهدرآنبهاتوجههبههمیهزانآگهاهیازخصوصهیاتتوپولهویی
شبکهونیازهایترافیکیچهارپیشگوییآگاهی12تعریفمیشودکههرپهیشگهویینماینهدهیآگهاهیههایخاصهیازشهبکهاسهت.یهکالگهوریتم
روشسنتیپیداکردنکوتاهترینمسیربااستفادهازاینپهیشگهوییههابهرای

مسیریابینیزدراینروشتعریفمیشودکهایدهیاصلیآنبهکاربردن
ترینمسیراستفادهمیشودتاتأخیرانتهابهانتهاراکاهشدهد( .)16


است.اینروشبرایارسالپیامازمبدأبهمقصدرویکوتاه
فرصتطلبانه 

شبکههای


1

Bundle
Euclidean distance
3
Epidemic fashion
4
)Context-Aware Routing (CAR
5
Historical data
6
)Move Vector (MV
7
)Shortest Expected Path Routing (SEPR
8
Link-state
9
)Effective Path Length (EPL
10
Knowledge oracle
2

5

-3درسالBoldrini،2227وهمکارانشیکروشمسیریابیمبتنیبرپیشینه 1ارائهدادندکهدرآنبرایتصمیمگیریدرموردارسالداده،
ازاطالعاتمحتوایموجوداستفادهمیشود.درطولایجادمحتوا،برایهرگره،یکجدولشناسه2ایجادمیشودتااطالعاتمحتوایآنرانگهداری

کارمیرود.همچنینیکجدولپیشینه،3اطالعاترفتارگرههاراثبت

کند.اینجدولبرایشناساییهرگرهدرشبکهبهصورتمنحصربفردبه 
میکند تا تشابه میان گره های مالقات شده و مقصد استخراج شود .این الگوریتم سه فاز انتشار ،ارسال و تحویل دارد .ابتدا در فاز انتشار ،فرستنده

گرههاواطالعاتمحتوابرایانتخاببهترینگامبعدیبااستفادهاز
یی  
هاییازپیامرابرایهمسایگانخودمیفرستد.سپسدرفازارسال،جابجا 


نسخه
ایازآنهادوبارهارسالنمایند.فازتحویل


هارابدونایجادهیچگونهنسخه

توانندپیام
پیشینهوشناسهاستخراجمیگرددوگرههایبازپخش 
می

جداول
گرهبازپخشمقصدراببیند.اینالگوریتمترافیکشبکهومصرفبافرراکاهشمیدهد( .)17

وقتیشروعمیشودکهیک

4

همکارانشروشیبهنامپروتکلمسیریابیاحتمالیبرایشبکههایسیارموردینیمهمتصل تعریفنمودند.در

-4درسالNguyen،2227و
ییکنمایهیگره5با


شود.برایهرگرهایناطالعاتمحتوابهوسیله

هابرایانتخاببهترینگامبعدیاستفادهمی
اینروشازاطالعاتمحتوایگره
دهد.هرنمایهیگره،یک


شودکهاهمیتآنگواهدرشبکهرانشانمی

شود.برایهرگواه،یکوزندرنظرگرفتهمی

صمی
زوجگواه/مقدار6مشخ
سازدکهالحاقیازهمهیمقادیردرهم


کند.دراینروش،ابتداگرهمبدأیکسرایندپیاممی

یآنذخیرهمی

نیزبرایهرگواهواندازه
مقداردرهمشده7

فرستد.هرگرههمسایه،نمایهیگره


یخودمی

هایهمسایه

یگره

یزوجگواه/مقدارگرهمقصداست.سپساینسرایندرابدونپیاماصلیبههمه
شده
خودرابااطالعاتدرهمشده یمقصد،موجوددرسرایندپیامدریافتی،مقایسهکردهوباتوجهبهمقادیریکسان،مقداراحتمالتحویل8خودبهمقصدرا

شود.اینهمسایههانیزمقداراحتمالتحویلخودرا


یمبدأنیزفرستادهمی

هایهمسایه
یهمسایههایگره


کند.اینسراینددوبارهبههمه

محاسبهمی
هایهمسایهیمبدأباالترینمقداراحتمالراانتخابکردهوباعنوان

یمبدأارسالمیکنند.دراینجاگره


هایهمسایه
محاسبهکردهونتایجرابهگره
درگامدومبههمراهمقداراحتمالتحویلخودبهمبدأتحویلمی دهند.مبدأمسیردوگامیکهباالتریناحتمالتحویلرا

باالتریناحتمالتحویلگره
داشتهباشدرابرایارسالاصلپیامانتخابمیکند( .)18

 -5درسال  Nguyen ،2228وهمکارانشروشمشابهیبهنامالگوریتممسیریابیزمانیومکانیپیشنهادکردندکهدرآنارسالپیامبا
استفاده  از باالترین احتمال تحویل دو گامی روش قبل است .در این روش برای اولین بار اطالعات محتوای موقت مورد توجه قرار گرفته است و
ایکهشاملفعالیتهایروزانهوتکراریافراداستودیگریرفتارهایغیر


اند.یکیرفتارهایدوره

رفتارهایانسانیبهدوگروهاصلیتقسیمشده
تراتفاقمیافتد.بههمینترتیبدونوعمقصد


هایافراداست.مانندسفررفتنکهیکفعالیتغیرتکراریاستکهکم
ایکهشاملبقیهیفعالیت

دو 
ره
هانشانمیدهندودیگریمقاصداتفاقیهستندکهتنهادربعضی


ایخودرادرآن

شود.یکیمقاصدتکراریکهافرادرفتارهایدوره

نیزتعریفمی
هامراجعهمی کنیم.برایمقاصداتفاقیکههیچاطالعیاززمانومکاندرستارسالپیاموجودندارد،بهتر


ایبهآن

اوقاتبرایرفتارهایغیردوره
دومفهومچرخهودورهی

استازروشمسیریابیاحتمالیبرایشبکه هایسیارموردینیمهمتصلاستفادهشود.ولیبرایمقاصدتکراری،اینروش 

هاییازیکچرخه،بایستیمیزانارسالنسخههایسرایندپیامراافزایشدهد


داندکهدرچهدوره

هایحاملرامطرحکردهاست.یعنیمبدأمی
فعالیت
تااحتمالتحویلبهمقصدراباالببردودرچهدورههاییترافیکزیادیشبکهرابدونتغییرمحسوسدرمتوسطتأخیرپیامها،کاهشدهد( .)19
-6درسال Fan،2212وهمکارانشیکالگوریتمجدیدبهناممسیریابیمبتنیبرمحتوایقابلتطبیق9پیشنهادکردندکهدرآنازاطالعات
استفادهمیشود.پسازانتشارپیام،اینتابع

یتابعتخصیصقابلیتاطمیناناولیهیگره 12


برایمحاسبه
محتوایشبکهوتئوری Dempster-Shafer
هاراازلحاظاعتبار،عدماعتبارواعتبارناشناختهتعیینمیکند.سپسگرهباباالترینمقدارقابلیتاطمینانباتوجهبهمیزاناعتبارآن،برای


وضعیتگره
آسامنتشرمیگرددتااحتمالتحویلآنافزایشیابد(.)22


شود.ولیاگربههردلیلیانتخابگرهانجامنشود،پیامبهصورتسیل

ارسالپیامانتخابمی


1

)History Based routing protocol for Opportunistic networks (HiBOp
Identity table
3
History table
4
)Probabilistic Routing Protocol for Intermittently Connected Mobile Ad hoc Networks (PRoPICMAN
5
Node profile
6
Evidence/value
7
Hashed value
8
Delivery probability
9
)Context-Based Adaptive Routing (CBAR
10
Node’s basic reliability assignment function
2

6

اینروشدرصورتیکهاطالعاتمحتوادرشبکه. پیشنهادکردند1وهمکارانشیکروشیکپارچهمسیریابی

 Verma،2212درسال-7
توجهبهمحتوامیداندوهنگامیکهکاربران


هایبی
تنهاراهمسیریابیرااستفادهازطرح، بهسرببرند2وجودنداشتهباشدوکاربراندرحالتمنزوی
.)21(محتوااستفادهمیکند

ازروشهایمبتنیبر،شدهواطالعاتمحتوادرشبکهانتشاریابد3اجتماعیتر

4وهمکارانشیکطرحمسیریابیاجتماعیمبتنیبرمحتواباناممسیریابیبااستفادهازپیشبینیاطالعاتمحتوا

 Nguyen،2212درسال-8
استفادهازاینشبکهیعصبی

با.هااستفادهمیشود


بینیمحتوایگره

برایپیش
5دراینروشازیکمدلشبکهیعصبیمتکیبرانتشار.مطرحکردند
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