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چکيده  -مسيریابی از مسائل مهم و حياتی در شبکههای مخابراتی است .در الگوریتمهای مسيریابی ،هيچ گونه تغيير در بستههای دادهها توسط
گرههای ميانی مجاز نمیباشد .كدگذاری شبکه روش جدیدی برای ارسال دادهها در شبکههای مخابراتی است كه فوایدی نظير بهبود در گذردهی
و كارآیی شبکهها را بهدنبال دارد .در این روش ،گرههای ميانی تركيبی كد شده از بستههای ورودی را به سمت مقصد ارسال میكنند .مسيریابی
فرصتطلبانه نيز باعث افزایش گذردهی شبکههای بیسيم میشود .دراین روش ،از ابتدا هيچ گرهای به عنوان گره ميانی انتخاب نمیشود و
هرگرهای كه انتقال را به درستی دریافت كند ،می تواند آن را به سمت مقصد ارسال كند .در این مقاله ،روشی برای افزایش گذردهی شبکههای
بیسيم با استفاده از مسيریابی فرصتطلبانه در كدگذاری شبکه پيشنهاد میشود .در روش پيشنهادی ،از كدگذاری تصادفی خطی بستههای
ارسالی از یک مبدأ استفاده شده و نيازی به كدگشایی در تمام گرههای ميانی نمیباشد .بهعالوه ،در مسيریابی از دریافتهای شانسی استفاده
شده و از ابتدا و قبل از شروع انتقال ،مسير ثابتی در نظر گرفته نمیشود .نتایج شبيهسازی روش پيشنهادی با استفاده از شبيهساز  NS-2و
مقایسهی آن با پروتکلهای كدگذاری  COPEو فرصت طلبانه  EXORنشان میدهد كه روش پيشنهادی توانسته است گذردهی شبکه را بهبود
دهد.
كليد واژهها -کدگذاري شبکه ،مسیريابي فرصتطلبانه ،شبکه بيسیم ،بسته ابتکاري

.1

کدگذاري شبکه ،کدکردن بستهها توسط مسیريابها قبل از
ارسال بستهها است .در اين حالت ،مسیريابها ميتوانند اطالعات
بستههاي مختلف را در يک بسته کد نمايند که اين امر منجر به
بهبود گذردهي 4ميشود ].[3
کدگذاري شبکه ابتدا توسط  Ahlswedeو همکارانش ] [3در
شبکههاي سیمي مطرح شد .در روش پیشنهادي آنها هر گره در
هر بازه از زمان بستههاي دادهها را از يالهاي ورودي دريافت کرده
و ترکیبي از آنها را روي يالهاي خروجي قرار ميدهد .اين ترکیب
ميتواند خطي يا غیر خطي باشد اما نشان داده شده است در
حالت چندپخشي ،کدگذاري خطي براي رسیدن به جواب بهینه
کفايت ميکند ].[41
پروتکل  COPEروشي براي کدگذاري شبکه است که
گذردهي شبکههاي مش بيسیم را با چندين جريان تکپخشي

مقدمه

يک شبکه بيسیم مش ،شبکهاي از مسیريابهاي بيسیم
است که از طريق لینکهاي بيسیم چندپرشه به هم متصل
شدهاند .در اکثر شبکههاي مش بيسیم ،مسیريابها از رويهي
"ذخیره و ارسال" استفاده کرده و پس از بافر کردن بستههاي
دريافتي ،آنها را دست نخورده به سمت مسیرياب بعدي ارسال
ميکنند ].[4-4
در سالهاي اخیر کدگذاري شبکه به عنوان جايگزيني براي
مسیريابي مطرح شده است .کدگذاري شبکه مزاياي فراواني
سبت به مسیريابي دارد که عبارتند از :دستیابي به نرخ گذردهي
بیشتر ،قابلیت اطمینان باالتر در ارسال جريانهاي اطالعاتي و
مقاومت بیشتر در برابر تغییرات شبکه ] .[5-8در محیط بيسیم،
کدگذاري شبکه ميتواند مزايايي نظیر افزايش عمر باتري،کاهش
تاخیر و افزايش پهناي باند بيسیم را داشته باشد ] .[6ايده اصلي
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بهبود ميبخشد .با استفاده از روش  ،COPEيک مسیرياب از
کدگذاري شبکه جهت فشردهسازي بستههاي صف خروجي
استفاده ميکند و با هوشمندي بستهها را با استفاده از عملگر
 XORساده ترکیب کرده و بستههاي کد شده را در يک انتقال به
چندين پرش بعدي هدايت ميکند .پرشهاي بعدي ،بسته کد
شده را رمزگشايي کرده و همین پروسه را تا رسیدن بسته به
مقصد ادامه ميدهند ].[42،44
در مسیريابي سنتي ،بهترين مسیر جهت انتقال بستهها
انتخاب ميشود .امّا در مسیريابي فرصتطلبانه چون از ابتدا هیچ
گره خاصي به عنوان گره میاني انتخاب نميشود ،هرکدام از
گرهها که بسته را به درستي دريافت کرده باشد ،ميتوانند آن را
به سمت مقصد ارسال کنند .در چنین شرايطي هرچند احتمال
تحويل پائین است ،به علّت وجود شانس باال براي دريافت توسط
گرههاي متعدد میاني ،در کل احتمال تحويل باال ميرود ]-45
.[49
 EXORيک پروتکل مسیريابي فرصتطلبانه است ] .[49در
اين روش از بین گرههايي که بسته را دريافت ميکنند ،گرهاي
که بهترين مسیر را به مقصد دارد به عنوان ارسالگر بعدي انتخاب
ميشود .در اين شیوه از شانسها و فرصتها صرفنظر نميشود و
از آنها جهت بهبود گذردهي استفاده خواهد شد.
روش پیشنهادي اين مقاله استفاده از مسیريابي فرصت-
طلبانه در کدگذاري شبکه است ،به طوريکه هیچ فرضي در
مورد ترافیک و توپولوژي شبکه وجود ندارد .روش پیشنهادي ،با
شناسايي فرصتهاي کدگذاري ،از آنها جهت باالبردن گذردهي و
قابلیت اطمینان بهره ميگیرد.
در بخش  ،2مروري بر کدگذاري شبکه و پروتکل COPE
انجام ميشود .بخش  9به توصیف مسیريابي فرصتطلبانه و
پروتکل  EXORميپردازد .جزئیات روش پیشنهادي در بخش 5
ارائه ميشود .بخش  6به توصیف چالشهاي عملي روش
پیشنهادي ميپردازد و در بخش  7نتیجهگیري ارائه ميشود.

شکل  :4کدگذاري شبکه ][44

در اين شکل ،مبدأ  S1مايل به تحويل بستهي  P1به
گیرندههاي  D1و  D2و مبدأ  S2مايل به تحويل بستهي  P2به
همان دو گیرنده است .فرض کنید تمام اتصاالت ظرفیت يک
بسته در واحد زمان را دارند .اگر مسیريابهاي  R1و  R2فقط
ارسال بستههاي دريافتي را به عهده داشته باشند ،لینک وسط
گلوگاه محسوب ميشود و دو مسیرياب در هر ثانیه فقط
ميتوانند  P1را به  D2يا  P2را به  D1تحويل دهند .در مقابل ،اگر
مسیريابها با استفاده از عملگر  XORساده ،دو بسته را ترکیب
را بفرستند ،گیرندههاي D1
کرده و بستهي کد شدهي
و  D2ميتوانند هر دو بسته را به دست آورند .گیرنده  D1ميتواند
با  XORکردن بسته ( P1که با لینک مستقیم از  S1به دست
 ،بسته مطلوبش يعني  P2را بهدست آورد و
آورده) با
براي گیرنده  D2هم به همین ترتیب  P1قابل حصول است.
بنابراين با فرستادن  XORشده  P1و  P2روي لینک وسط،
ميتوان در هر واحد زمان دو پیغام را به هر دو گیرنده تحويل
داد .در کدگذاري خطي ،عملیات  XORبا يک ترکیب خطي از
دادهها جايگزين ميشود که روي محدودهي متناهي از اعداد
تفسیر ميشود .اين کار اجازهي درجهي باالتري از انعطافپذيري
را در ترکیب بستهها ميدهد .بنابراين ،مسیريابها به جاي ارسال
بستهها ،ترکیب خطي از بستههاي ورودي را به عنوان بسته کد
شده تولید کرده و سپس آنها را به سمت لینکهاي خروجي
ارسال ميکنند.
پروتکل  ،[44] COPEاولین روش کدگذاري شبکه جهت
بهبود گذردهي بيسیم است که کدگذاري شبکه را براي کاهش

 .2كدگذاری شبکه
در کدگذاري شبکه ،گرهها به جاي ذخیره و ارسال دادهها،
ميتوانند چندين بسته ورودي را در قالب يک يا چند بسته
خروجي ترکیب کنند .تکنیک کدگذاري شبکه در شکل  4نشان
داده شده است ].[44
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انتهاي دسته ميمانند .با اتمام انتقال بستههاي يک دسته توسط
مبدأ ،ارسالگرها براساس ترتیبشان در لیست ارسال ،اقدام به
ارسال بستههاي داخل بافر خود ميکنند.

تعداد انتقالهاي الزم جهت تحويل دو بسته به کار ميگیرد .اين
روش شبه اليهاي بین اليههاي  MACو  IPبهوجود ميآورد که
فرصتهاي کدگذاري را شناسايي کرده و از آنها جهت ارسال
چندين بسته در يک انتقال بهره ميبرد COPE .با استفاده از
طبیعت انتشاري رسانهي بيسیم ،به گرههاي نزديک به هم اجازه
شنود بسته منتشره شده از يک گره را ميدهد .البته تا قبل از
اين ،چنین شنودهايي بهعنوان مسألهاي مضر در نظر گرفته
ميشدند ،زيرا گرههاي مجاور براي بستههاي شنود شده مورد
استفادهاي نداشته و به سادگي آنها را دور ميانداختند و اين کار
باعث اتالف پهناي باند ميگرديد .در آن زمان طبیعت انتشاري
بهعنوان يکي از محدوديتهاي اصلي شبکههاي بيسیم
چندپرشه درنظر گرفته شده بود ].[47،46

 .4روش پيشنهادی :به كارگيری مسيریابی فرصتطلبانه
در كدگذاری شبکه
در روش کدگذاري  ،[44] COPEفرآيند پیداکردن مسیر
برعهدهي مسیريابي سنتي است و پرش بعدي از ابتدا براي
بستهها مشخص است .در اين روش فرآيند يافتن فرصت
کدگذاري کامالً از فرآيند مسیريابي جدا شده است ،بنابراين
بسیاري از فرصت هاي کدگذاري از دست ميروند .از طرف ديگر
هرچند مسیريابي فرصتطلبانه نیز گذردهي را بهبود ميبخشد
امّا اين روش نیز داراي ضعفهايي است .در اين روش ،به علّت
اجباري که براي وجود هماهنگي و توافق بین ارسالگرها وجود
دارد ،امکان استفاده مجدد از فضا وجود ندارد .بهعالوه
ارسالگرهايي که بعد از ايجاد لیست ارسالگر ،کیفیت پائیني در
لینکشان به وجود ميآيد ،ناگهان اتصال را از دست ميدهند ،در
ادامهي کار پروتکل اختالل ايجاد کرده و ميتوانند باعث عدم
دريافت اعالم وصول اولويتهاي باال شده که اين امر موجب
انتقال مجدد و کاهش بهره ميشود ].[48
با توجه به معايب روشهاي  COPEو  ،EXORدر اين مقاله
از روش مسیريابي فرصت طلبانه براي بهبودگذردهي کدگذاري
شبکههاي بيسیم استفاده شده است .روش پیشنهادي به عنوان
يک پروتکل مسیريابي براي مشهاي بيسیم ساکن مانند
شبکههاي بيسیم ارتباطي در نظر گرفته ميشود .اين پروتکل
همانند پروتکل  COPEپايین اليهي  IPو باالي IEEE 802.11
 MACقرار گرفته و انتقال قابل اعتمادي 4را فراهم ميآورد .اين
روش براي تحويل فايلهاي متوسط تا بزرگ (يعني  8بسته به
باال) مناسب ميباشد و براي فايلهاي کوچکتر يا بستههاي
کنترلي ،از مسیريابي بهترين مسیر 2استفاده ميشود .روش
پیشنهادي از کدگذاري خطي استفاده ميکند ،بدينصورت که
بستههاي يک جريان خاص که مبدأ و مقصد يکساني دارند با
ضرايب تصادفي باهم ترکیب ميشوند .اجزاي روش پیشنهادي
شامل مبدا ،ارسالگر و مقصد ميباشد که در ادامه شرح داده
ميشوند.

 .3مسيریابی فرصتطلبانه در شبکههای بیسيم
در مسیريابي سنتي جهت انتقال بستهها ،بهترين مسیر که
مسیري با باالترين احتمال تحويل و اطمینان جهت رساندن
بستهها به مقصد است ،انتخاب ميشود .در مسیريابي
فرصتطلبانه از ابتدا هیچ گرهاي بهعنوان گره میاني انتخاب
نميشود و از بین گرههايي که بسته را دريافت ميکنند ،گرهاي
که بهترين مسیر را به مقصد دارد بهعنوان ارسالگر بعدي انتخاب
ميشود .در اين شیوه از شانسها و فرصتها صرفنظر نميشود و
از آنها جهت بهبود گذردهي استفاده خواهد شد ].[49-45
 [49] EXORيک پروتکل مسیريابي فرصتطلبانه است که
با مجتمعسازي تکنیک  MACو مسیريابي ،گذردهي انتقاالت
بزرگ تکپخشي در شبکههاي بيسیم چند پرشه را افزايش
ميدهد .در  ،EXORابتدا مبدأ بسته را منتشر کرده و بعد از
دانستن مجموعه گرههاي فعال دريافتکنندهي بسته ،يکي از
گیرندهها را جهت ارسال انتخاب ميکند EXOR .ميتواند از
اتصاالت طوالني با نرخهاي اتالف باال که در مسیريابي سنتي از
آنها اجتناب ميشود ،بهره برد EXOR .گذردهي يک اتصال را
افزايش ميدهد ولي نسبت به مسیريابي سنتي هیچ ظرفیت
بیشتري را از شبکه استفاده نميکند.
 [49] EXORبراي کاهش هزينهي توافق ،به جاي کار روي
بستههاي تکي ،روي دستهاي از بستهها کار ميکند .هر بسته
شامل يک سرآيند است که تمام ارسالگرهاي بالقوه و کانديد را
برحسب فاصلهشان از مقصد لیست ميکند .فاصله از مقصد به
صورت تابعي از احتمال تحويل بسته اندازهگیري ميشود.
ارسالگرهاي کانديد ،بستههاي دريافتي را بافر کرده و منتظر
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.4.1

مبدأ

مبدأ فايل را به دستههاي  kبستهاي ميشکند ،که ممکن
است تعداد  kاز دستهاي به دستهاي ديگر متفاوت باشد .اين k
بستهي کدنشده ،بستههاي خام نامیده ميشوند .هنگاميکه
 IEEE 802.11 MACآماده ارسال باشد ،مبدأ يک ترکیب خطي
تصادفي از  kبستهي خام داخل دستهي جاري تولید کرده و آنها
∑
که
را انتشار ميدهد .يک بستهي کد شده يعني
c iها ضرايب تصادفي انتخابي توسط گره ميباشند و piها
4
⃗ بردار کد
بستههاي خام از يک دستهاند.
نامیده ميشود که نشاندهنده چگونگي تولید بسته کد شده از
بستههاي خام ميباشد.
مبدأ سرآيندي با طول متغیر را به هر بسته داده اضافه
مي کند .سرآيند بردار کد در رمزگشايي مورد استفاده قرار خواهد
گرفت و شامل شناسهي دسته ،آدرس  IPمبدأ و مقصد و لیست
گرههاييکه قادرند در ارسال مشارکت کنند ،ميباشد .شکل 2
سرآيند طراحي شده جهت قرارگیري در بسته را نشان ميدهد.
اين سرآيند مانند سرآيند پروتکل  COPEدر زير سرآيند MAC
قرار ميگیرد .براي محاسبهي لیست ارسالگرها در روش
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…
Encoded Data
…
…
…

 IDجريان
شماره دسته
بردار کد
تعداد ارسالگرها
اعتبار ارسالگرها  IDارسالگرها

ليست
ارسالگرها

.
.

شکل  :2سرآيند طراحي شده جهت قرارگیري در بسته

 .4.2ارسالگرها
گرهها به تمام انتقالها گوش ميدهند و با شنیدن يک
بسته ،کنترل ميکنند که آيا در لیست ارسالگر بسته قرار دارند يا
خیر .در صورت قرار داشتن گره در لیست ارسالگر ،وجود
اطالعات جديد در بسته بررسي ميشود .در صورت وجود
اطالعات جديد  ،بسته يک بستهي ابتکاري 9نامیده ميشود .به
زبان رياضي ،يک بسته در صورتي ابتکاري است که از بستههاي
دريافت شده همین دسته توسط گره مستقل خطي باشد .کنترل
استقالل با استفاده از عملیات جبري حذف گاوسي انجام ميشود.
گره از تمام بستههاي غیرابتکاري صرف نظر نموده و فقط
بستههاي ابتکاري دسته جاري را ذخیره مينمايد.
اگر گره در لیست ارسالگر باشد ،دريافت يک بسته جديد،
گره را براي انتشار يک بسته کد شده تحريک ميکند .براي انجام
چنین کاري گره يک ترکیب خطي از بستههاي کد شدهي
دستهي جاري ايجاد کرده و آن را انتشار ميدهد .يک ترکیب
خطي از بستههاي کد شده نیز دوباره يک ترکیب خطي از
بستههاي خام متناظر ميباشد .فرض کنید که ارسالگر بستههاي
∑
را شنود کرده است ،که Piها
کد شدهاي به شکل
بستههاي خام هستند ،دوباره گره اين بستههاي کد شده را با هم
ترکیب ميکند تا بستههاي کد شده جديدتري به صورت
∑
بدست آيد که rjها عددهاي تصادفي هستند.

منظور ،گرهها متناوباً يکديگر را  Pingکرده و احتمال تحويل هر
اتصال تخمین زده ميشود .گرهها از اين احتماالت جهت
محاسبهي فاصلهي  ETXنسبت به مقصد استفاده ميکنند.
فاصله  ،ETXتعداد انتقال مورد انتظار جهت تحويل يک بسته از
هر گره به مقصد ميباشد .در لیست ارسالگر ،گرههايي که نسبت
به مبدأ به مقصد نزديکتر هستند ،قرار ميگیرند .بنابراين ،گرهها
در اين لیست برحسب مجاورتشان به مقصد مرتب شدهاند.
فرستنده ،انتقال بستههاي کد شده دستهي فعلي را تا اعالن
وصول مقصد ادامه ميدهد .در لحظهي اعالن وصول ،فرستنده
کار را با دستهي بعدي ادامه ميدهد.

Expected transmission count metric

 IPمقصد

.

پیشنهادي از معیار  [43] ETX2استفاده ميشود .براي اين

Code Vector

 IPمبدأ

1

2
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را ميتوان به صورت مشتقي از
بستههاي کد شده حاصل
بستههاي خام مطابق رابطه ( )4تعريف کرد.
∑( ∑

)

()4
بنابراين بستههاي
ميباشند.

گرههايي که نسبت به ارسالکننده فعلي به مقصد نزديکترند به
صورت بالقوه ميتوانند پرش بعدي باشند و ممکن است در ارسال
بسته همکاري کنند.
عموماً نادرترين منبع در يک شبکه پهناي باند است.
بنابراين ،روش طبیعي براي افزايش استفاده از پهناي باند ،کاهش
تعداد انتقالهاي الزم جهت تحويل يک بسته از مبدأ به مقصد
ميباشد ] .[4،49،43فاصلهي گره  iتا مقصد  dبه عنوان ETX
گره  iو به صورت تعداد انتقالهاي الزم براي تحويل يک بسته از
گره  iبه گره  dو از طريق بهترين مسیر تعريف ميشود .روش
پیشنهادي اين مقاله براي مسیريابي يک بسته از مبدأ  Sبه
مقصد  dبه صورت زير عمل ميکند .زمانيکه يک گره بستهاي را
ارسال ميکند ،نزديکترين گره به مقصد در مقیاس ETXدر بین
گرههايي که بسته را دريافت کردهاند بايد ارسال بسته را به عهده
بگیرد .اين روش ،تعداد انتقالهاي الزم براي تحويل بسته را
کاهش داده و به اين ترتیب گذردهي کلي را افزايش ميدهد.
بنابراين در روش پیشنهادي ،براي هر گره ارسالگر  iيک شمارنده
اعتباري در نظر گرفته ميشود .اين شمارنده در آغاز برابر ETX
گره است که توسط مبدأ و در سرآيند پشته در کنار شناسهي
ارسالگر به همهي گرهها از جمله خود ارسالگر ،ارسال ميشود .با
دريافت هر بسته از سمت گرههاي باالدستتر ،شمارنده گره i
افزايش مييابد .زمانيکه  IEEE 802.11 MACاجازهي انتقال را
به گره بدهد ،مثبت يا منفي بودن شمارنده توسط گره بررسي
ميشود .اگر مقدار شمارنده مثبت باشد ،گره يک بسته کد شده
تولید کرده و سپس شمارنده را کم ميکند .اگر مقدار شمارنده
منفي باشد ،گره انتقالي انجام نميدهد .اين شمارنده در شکل 2
با نام اعتبار ارسالگر مشخص شده است.

∑ (∑

)

نیز يک ترکیب خطي از بستههاي خام

 .4.3مقصد
مقصد براي کلیهي بستههاي دريافتي ،کنترل ابتکاري بودن
بسته يعني استقالل خطي از بستههاي دريافتي قبلي را انجام
ميدهد .مقصد نیز هیچ بسته غیرابتکاري را نميپذيرد ،زيرا
شامل اطالعات جديدي نميباشند .هنگاميکه مقصد  kبسته
ابتکاري دريافت نمود ،شروع به رمزگشايي کل دسته با استفاده از
يک عمل معکوسيابي سادهي ماتريسي مطابق رابطهي ()2
ميکند .با اينکار اصل بستههاي خام حاصل ميشود.
)

()2
)

(
)

(

(

در اين رابطه Pi ،بستهي خام P’i ،بسته کد شده و
⃗⃗⃗⃗ بردار کد ميباشند .به محض رمزگشايي دسته
توسط مقصد ،تصديقي 4به مبدأ براي ارسال دسته بعدي فرستاده
ميشود .تصديقها با استفاده از بهترين مسیر فرستاده ميشوند
که اينکار به علّت وجود همزمان  802.11استاندارد در کنار روش
پیشنهادي ممکن است .تصديقها همچنین نسبت به بستههاي
دادهاي در هر گره اولويت دارند.

 .5.2قانون توقف

 .5چالشهای عملی

در روش پیشنهادي ،ترافیک شبکه از طريق مبدأ تزريق
ميشود .ارسالگرها تا زمانيکه بسته جديدي را دريافت نکردهاند
ترافیکي را تولید نميکنند .بنابراين بسیار مهم است که به محض
آنکه مقصد بستههاي کافي جهت رمزگشايي دسته دريافت کرد،
جلوي ارسال مبدأ گرفته شود تا ترافیک بيجهت باال نرود .براي
اين کار ،با دريافت  kاُمین بسته ابتکاري توسط مقصد و قبل از
رمزگشايي کامل دسته ،تصديق ) (ACKبراي مبدأ فرستاده
ميشود .براي تسريع در تحويل تصديقها ،آنها از طريق
کوتاهترين مسیر بین مبدأ و مقصد ارسال ميشوند .به عالوه ،در
تمام گرهها ،تصديق نسبت به بستههاي دادهاي اولويت باالتري

در بخش  4روش پیشنهادي بررسي شد ولي براي عملي
شدن اين روش با سه چالش به شرح زير مواجه خواهیم بود.
.5.1

تعداد ارسال یک بسته توسط ارسالگر

در مسیريابي سنتي بهترين مسیر ،يک گره به انتقال يک
بسته تا دريافت آن توسط پرش بعدي يا تا باالتر رفتن تعداد
انتقالها از يک آستانه ادامه ميدهد .امّا در مسیريابي
فرصتطلبانه ،هیچ پرش بعدي خاصي وجود ندارد و تمام

Acknowledgment
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يک رديف پلهاي 4نگهداري ميشود .به طور خاص ،بردارهاي کد
در يک ماتريس مثلثي به نام  Mبا  kسطر ذخیره ميشوند که
بعضي از رديفها خالي ميباشند .بنابراين ،براي هر رديف ذخیره
شده ،کوچکترين انديس از عنصر غیرصفرش مشخص (متمايز)
ميباشد .براي بررسي استقالل خطي بردار کد بستهاي که به
تازگي دريافت شده ،سطرهاي داراي محتوا در ضريبهاي مناسب
ضرب شده و سپس بهمنظور صفر کردن پشت سرهم عناصر
بردار ،با آنها جمع ميشود .اگر بردار استقالل خطي داشته باشد،
حداقل يکي از عناصر به علت يک سطر خالي (از دست رفته)
صفر نخواهد شد و بردار تغییر يافته از همین شکاف خالي
ميتواند به ماتريس اضافه شود .شبه کد الگوريتم بررسي استقالل
خطي بردار  uدر ادامه بیان شده است.

داشته و با استفاده از انتقال مجدد محلي در هر پرش به صورت
مطمئني تحويل داده ميشود .هنگاميکه مبدأ تصديق دسته
جاري را دريافت کند ،ارسال اين دسته متوقف ميشود .اگر
انتقال مورد نظر پايان نیافته باشد ،مبدأ به انتقال بستههاي دسته
بعدي ادامه ميدهد.
 .5.3كدگذاری شبکه سریع
کدگذاري شبکه ساده ممکن است بسیار هزينهبر باشد.
همانگونه که پیش از اين نیز مطرح شد ،مسیريابها ترکیبات
خطي بستههاي دريافتي خود را ارسال ميکنند .ترکیب  Nبسته
با سايز  Sبايت مستلزم  NSضرب و جمع است .به علّت طبیعت
انتشاري رسانهي بيسیم ،مسیريابها ميتوانند چندين بسته از
يک دسته را دريافت کنند .اگر يک مسیرياب تمام اين بستهها را
با هم کد کند ،ممکن است هزينه کدگذاري بسیار زياد شده و
يک گلوگاه براي  CPUبهوجود آورد.
روش پیشنهادي براي کدگذاري مؤثر از دو تکنیک کد
کردن بستههاي ابتکاري و عملیات روي بردار کد استفاده ميکند
تا تضمین کند که مسیريابها به نرخ بااليي دست مييابند.
الف) کد کردن بستههاي ابتکاري
هزينه کدگذاري متناسب با تعداد بستههايي است که با هم
کد ميشوند .کدگذاري شبکه ،مسیريابها را مجبور به ارسال
ترکیبات خطي بستههاي دريافتي ميکند .امّا کد کردن
بستههاي غیرابتکاري مفید نیست زيرا هیچ اطالعات جديدي را
به محتواي هیچ گرهاي اضافه نميکنند .بنابراين ،هنگاميکه
ارسالگر يک بسته کد شده جديد را دريافت ميکند ،تنها
بستههاي ابتکاري را نگه ميدارد و بستههاي غیرابتکاري را دور
مي اندازد .عدم پذيرش بستههاي غیرابتکاري باعث محدود شدن
دو فاکتور غیرمفید ميشود:
محدود شدن تعداد بستههاي بافرشده از هر دسته توسط
ارسالگر
محدود شدن تعداد بستههاي ترکیب شده براي تولید بسته
کد شده
ب) عملیات روي بردار کد
همانگونه که قبالً بیان شد ،با دريافت يک بسته ،بررسي
ابتکاري بودن آن انجام ميگیرد .بررسي استقالل تمام بايتهاي
دادهاي خیلي هزينهبر است .خوشبختانه چنین کاري را ميتوان
با بررسي استقالل خطي بردار کد انجام داد.
براي کاهش هزينه ،بردار کد بستهها در بافر هر گره به شکل

for i=1… k do
if u[i]≠0 then
if M[i] exists then
]u ← u - M[i]u[i
else

{پذيرش و وارد کردن بالک تغییر يافته}
]M[i] ← u/u[i
{رتبه افزايش مييابد} Return True
{بسته پذيرفته نميشود} return False

الگوريتم  :4شبه کد الگوريتم بررسي

استقالل خطي بردار u

پروسه بررسي استقالل خطي تنها  NKضرب به ازاي هر
بسته الزم دارد ،که  Nتعداد رديفهاي غیرخالي بوده و توسط K
محدود ميشود .رمزگشاي داخل مقصد ،مشابه چنین الگوريتمي
را براي هرکدام از بستههاي دريافتي تکرار ميکند .رمزگشايي نیز
به نوبه خود مستلزم  2NSضرب براي هر بسته است ( Sاندازهي
بسته را مشخص ميکند) تا در نهايت ماتريس واحدي حاصل
شود.
عملیات روي بايتهاي دادهاي ،تنها در زمان کدگذاري يا
رمزگشايي و در گرههاي مبدأ يا مقصد انجام ميشود .در مقابل،
بررسي ابتکاري بودن براي تمام بستههاي شنود شده انجام
ميشود که نسبتاً کم هزينه است.
فلوچارت روش پیشنهادي در شکل  9نشان داده شده است.

1

Row echelon form

56

ارائه روشي براي بهبود گذردهي کدگذاري شبکههاي بيسیم با استفاده ازمسیريابي فرصتطلبانه ....................................آقاصرام و شیخپور

دريافت بسته

جستجوي وضعیت جريان
اجازۀ انتقال صادر شد

رد کردن بسته

شمارۀ گره قديميتر است

شماره دستۀ بسته

شمارۀ گره جديدتر است

انتخاب يک جريان ناتمام
( ‹1شمارنده اعتباري)

شماره دستۀ گره
تخلیۀ دستۀ قديمي
هردو يکسان

افزودن سرآيند به بسته از پیش
کد شده
خیر

 ETXپرش قبلي
بزرگتر مساوي  ETXگره؟

بله

آيا گره مبدأ
است؟

بله
افزايش شمارنده اعتباري

خیر

بله
کاهش شمارنده
اعتباري

خیر

آيا بسته ابتکاري
است؟
بله

ارسال به
دستگاه

ذخیره بسته

خیر

بله

آيا گره مقصد است؟

آيا  kبسته ذخیره
شده؟

پیش کدگذاري بسته
جديد

بهروزرساني بسته از
قبل کد شده

بله
ارسال اعالن وصول
رمزگشايي دسته و تحويل به اليههاي باال

ب) سمت گیرنده

شکل  :9فلوچارت روش پیشنهادي
شکل  :9فلوچارت روش پیشنهادي

57

الف) سمت فرستنده

مجله علمي-پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات ................................................................................................جلد  ،4شماره  ،4سال 4934

 .6شبيهسازی و ارزیابی نتایج
براي ارزيابي عملکرد روش پیشنهادي و مقايسه با
پروتکلهاي  COPEو  ،EXORشبیهسازيهايي با استفاده از
نرمافزار  NS-2براي مشهاي بيسیم ساکن انجام ميشود .محیط
در نظرگرفته شده در آزمايشات شامل بیست گره ثابت با طول
مسیر  4-5پرش بین گرهها است .نرخ اتالف اتصاالت در اين
مسیرها از صفر تا  %61تغییر کرده و متوسط نرخ اتالف برابر
 %27است .پارامترهاي در نظر گرفته شده در شبیهسازيها در
جدول  4نشان داده شدهاند .جهت اندازهگیري احتمال تحويل
لینک از معیار  ETXاستفاده ميشود .به اين ترتیب که قبل از
اجراي هر آزمايش ،ماژول اندازهگیري  ETXاجرا ميشود تا
احتماالت تحويل بین هر جفت گره بدست آيد ،سپس اندازههاي
 ETXمتناظر هر جفت گره بهدست ميآيد.

شکل  :4نمودار گذردهي تکپخشي

همانگونه که از شکل  4مشخص است ،روش پیشنهادي،
گذردهي تکپخشي را نسبت به پروتکلهاي  EXORو COPE
بهبود داده است .استفاده مجدد فضايي ،دلیل اصلي براي بهبود
گذردهي روش پیشنهادي نسبت به  EXORاست EXOR .از
دسترسي همزمان چندين ارسالگر به رسانه جلوگیري ميکند،
بنابراين از قابلیت استفاده مجدد فضايي بهرهاي نميگیرد.
شکل  ،5تابع توزيع تجمعي گذردهي تکپخشي روش
پیشنهادي و پروتکلهاي  EXORو  COPEرا براي جرياناتي که
در بین چهار پرش جابجا ميشوند ،نشان ميدهد .همانگونه که
مشخص است ،براي جريانات چهار پرشه با امکان استفاده مجدد
فضايي ،گذردهي روش پیشنهادي نسبت به روشهاي  EXORو
 COPEبهبود يافته است.

جدول  :4پارامترهاي مورد استفاده در شبیهسازي

.6.1

پارامتر

مقدار

تعداد گرهها

21

طول مسیرهاي بین گرهها

 4-5پرش

نرخ اتالف اتصاالت در مسیرها

صفر تا %61

متوسط نرخ اتالف

%27

اندازه فايل مورد انتقال

 5مگابايت

اندازه بستهها

 4511بايت

k

92

تعداد دفعات اجراي شبیه سازي

41

گذردهی

هدف اصلي روش پیشنهادي ،بهبود گذردهي در مقايسه با
پروتکلهاي  EXORو  COPEاست .شکل  ،4تابع توزيع تجمعي
گذردهي تکپخشي حاصل از روش پیشنهادي ،پروتکل EXOR
و پروتکل  COPEرا نشان ميدهد.

شکل  :5نمودار استفاده مجدد فضايي

58

ضرب محسوب ميشوند.

 .6.2جریانهای چندگانه
شکل  ،6متوسط گذردهي هر جريان را بهعنوان تابعي از
تعداد جريانات همزمان براي سه پروتکل نشان ميدهد .همانگونه
که مشخص است ،بهره گذردهي روش پیشنهادي و پروتکل
 EXORنسبت به پروتکل  COPEباالتر است ،زيرا مسیريابي
فرصتطلبانه از شانسهاي دريافت براي بهبود گذردهي بهره
ميگیرد و اين شانسها نقشي در افزايش ظرفیت شبکه ندارند.

شکل  :7تأثیر اندازه دسته بر گذردهي در روش

پیشنهادي و EXOR

شکل :6گذردهي متوسط هر جريان در زمان حضور چندين جريان

اين جدول ،تمام نتايج حاصلضرب را در خود ذخیره
ميکند .بنابراين ،ضرب هر بايت از يک بسته در يک عدد
تصادفي تبديل به يک عمل ساده جستجوي سريع در جدولي با
شاخص دوگانه خواهد شد .جدول  ،2متوسط هزينه محاسباتي
براي عملیات کدگذاري و کدگشايي روش پیشنهادي را نشان
ميدهد .شبیهسازيها ،روي يک ماشین با پردازندۀ  Celeronو
سرعت  811مگاهرتز انجام گرفته است .اعداد نشان ميدهند که
کدگذاري و کدگشايي تقريباً هزينه برابري دارند .کدگذاري و
کدگشايي بهطور متوسط ،مستلزم انجام  kعمل ضرب روي دو
عدد است که هر عدد در يک بايت ذخیره شده است .در
شبیهسازيهاي انجام شده ،اندازه دسته  K=32است و کدگذاري
بهطور متوسط براي هر بسته  4511بايتي به اندازه 271
میکروثانیه طول کشیده است .همین تأخیر ،گذردهي مؤثر را به
 44 Mb/sمحدود ميکند.

 .6.3اندازه دسته
شکل  ،7گذردهي روش پیشنهادي و پروتکل  EXORرا
براي دستههايي با اندازه  64 ،92 ،46 ،8و  428بسته نشان
ميدهد .همانگونه که از شکل مشخص است ،کارآيي  EXORبا
دستههاي کوچک  8بستهاي بهطور قابل توجهي پائینتر از
دستههاي بزرگ است .در مقابل ،روش پیشنهادي حساسیتي
دربارهي اندازهي دستهها ندارد.
 .6.4سربارهای روش پيشنهادی
در اين بخش ،سربارهاي روش پیشنهادي مورد بررسي قرار
ميگیرد.
الف) سربار کدينگ :اصليترين هزينه در روش پیشنهادي،
کدگذاري و کدگشايي است .براي بهینهسازي عملیات ضرب
بسته در يکسري عدد تصادفي (در میدان محدودي به اندازه )28
و کم کردن هزينه ،از يک جدول  64کیلوبايتي استفاده ميشود
که شاخص آن يک جفت عدد هشت بیتي است که عملوندهاي
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4934  سال،4  شماره،4  جلد................................................................................................پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات-مجله علمي
 متوسط هزينه محاسباتي براي عملیات روي بسته در روش:2 جدول
پیشنهادي
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کدگشايي

 مشابه پروتکل، در روش پیشنهادي:ب) سربار حافظه
 در عوض در اين دو. مسیريابها صف خروجي ندارند،EXOR
 اين مسأله باعث. دسته جاري از هر جريان ذخیره ميشود،روش
 بستههاي ابتکاري دسته جاري را،مصرف حافظه شده تا گره
، بهعالوه. محدود ميشوندK=32  که اين بستهها به،ذخیره کند
همانگونه که گفته شد اين روش براي تسريع در امر کدگذاري و
 امّا با دانستن آنکه. کیلوبايتي نیاز دارد64 کدگشايي يک جدول
تعداد جريانهاي همروند در يک شبکه مش نسبتاً کم است پس
.سربار حافظه خیلي زياد نیست و قابل قبول است
 نتيجهگيری.7
 روشي براي بهبود گذردهي کدگذاري،در اين مقاله
شبکههاي بيسیم با استفاده از مسیريابي فرصتطلبانه پیشنهاد
 روش پیشنهادي از کدگذاري تصادفي خطي بستههاي.شد
 با اينکار نه تنها کدگشايي.ارسالي از يک مبدأ استفاده ميکند
 بلکه انواع توپولوژي را پوشش،در تمام گرههاي میاني الزم نیست
 در مسیريابي روش پیشنهادي از ابتدا و، عالوه بر اين.ميدهد
 مسیر ثابت در نظر گرفته نميشود و از،قبل از شروع انتقال
 در روش، در ضمن.دريافتهاي شانسي نیز بهرهبرداري ميشود
پیشنهادي توافقات دست و پاگیر مسیريابي فرصتطلبانه هم
 تنها. زيرا هیچ زمانبندي و اعالم وصولي الزم نیست،وجود ندارد
 تصديق را به،در صورتيکه مقصد بتواند کدگشايي را انجام دهد
 شبیهسازيهاي انجام شده با.سمت مبدأ ارسال مينمايد
 و مقايسهي روش پیشنهادي وNS-2 استفاده از شبیهساز
 نشانEXOR  و پروتکل فرصت طلبانهCOPE پروتکل کدگذاري
ميدهد که روش پیشنهادي گذردهي شبکه را بهطور قابل
.توجهي بهبود ميدهد
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