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چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی و ارائه یک پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی
از اوایل دهه  2929مفهومی جدید به نام دفاع مبتنی بر شبکه در نیروهای نظامی به وجود آمده است .جهت دستیابی به این مفهوم نیاز
به داشتن یک شبکه مخابراتی نظامی با ظرفیت باال وجود دارد تا بتواند اطالعات را در بین نهادهای موجود در شبکه توزیع کند.
شبکه های اقتضایی بی سیم بدلیل اینکه نیازی به زیر ساخت ندارند ،مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .بیشترین کاربرد شبکههای
اقتضایی ،کاربرد نظامی می باشد .با گسترش روز افزون تکنولوژیهای دسترسی به شبکه ،شاهد بوجود آمدن شبکههای ناهمگن هستیم.
در این شبکهها ،گرهها برای ارتباط با یکدیگر از تکنولوژیهای مختلف استفاده میکنند .شبکههای اقتضایی معموال با مشکل مقیاس
پذیری و عدم اطمینان همراه هستند .اغلب پروتکل های مسیریابی پیشنهاد شده برای این شبکهها ،مقتضیات شبکههای ناهمگن را در
نظر نمی گیرند .با در نظر گرفتن ناهمگنی گرهها و بهره بردن از آن ،می توان مشکل مقیاسپذیری و قابلیت اطمینان را برطرف کرد.
جهت نیل به این هدف ،استفاده از ساختار سلسله مراتبی برای بهره بردن از مزایای شبکههای ناهمگن پیشنهاد می شود .در این پایان
نامه در ابتدا به معرفی شبکههای اقتضایی ،تاریخچه و کاربردهای آن می پردازیم .در ادامه انواع پروتکلهای مسیریابی موجود را معرفی
می کنیم .سپس به معرفی شبکههای سلسله مراتبی ناهمگن جهت حل مشکل مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان می پردازیم .در ادامه،
دو پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی جدیدی برای شبکههای ناهمگن نظامی معرفی می شود .این دو پروتکل جدید مبتنی بر  DSDVو
 AODVاست .در ساختار پیشنهادی فرض شده است که گره های شبکه از نظر برد ارسال رادیویی و میزان باطری ناهمگن هستند .در
این ساختار همه گرهها به یک رادیوی برد کوتاه مجهز هستند  ،اما بخشی از گرهها عالوه بر این رادیو  ،به یک رادیوی برد بلند نیز مجهز
هستند  .در نتیجه گره ها به دو دسته تقسیم شده اند و یک ساختار سلسله مراتبی دو طبقه شکل گرفته است .در این دو پروتکل در
ابتدا ،خوشه بندی کردن گرهها در الیه اول و انتخاب سرخوشه برای آنها انجام می شود .در ادامه مسیریابی در دو الیه پایین و باال انجام
می شود .در انتها پروتکل پیشنهادی کامال با نرم افزار شبیه ساز  NS2شبیه سازی شده است .کارایی این پروتکل در مقایسه با دیگر
پروتکلهای مسیریابی در توپولوژیهای مختلف بررسی شده است .مشکل مقیاس پذیری  ،تاثیر تعداد خوشه ها بر این روش و تاثیر
تحرک گره ها بر این روش ها بررسی شده است.

واژگان کلیدی :شبکههای اقتضایی نظامی ،پروتکلهای مسیریابی سلسله مراتبی ،شبکه ناهمگن ،پروتکل
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