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  خالصه

خواهد  یصنعت خودرو و شهرساز ریاجتناب ناپذ یهااز بخش یکی کینزد یا ندهیدر آ ییخودرو نیب یهاشبکه

قرار گرفته است  یبزرگ خودروساز یهامورد توجه شرکت اریخودران که امروزه بس یخودروها یها به فناورشبکه نیبود. ا

و انواع  ریصوت، تصو لیمختلف از قب یهاتوان نقل و انتقال دادهیها مشبکه نیبر اساس هم نیکمک خواهد کرد. همچن

 غات،یتبل ،یهمچون، سرگرم یمختلف یتواند کاربردهایم ایچند رسانهانتقال داده  نیپرداخت. ا یاچند رسانه های داده

-انتقال داده چندرسانهتالش شده است تا یک چهار چوب کاربردی از  مقاله نیداشته باشد. در ا ی و نظامیخدمات اورژانس
های مسیریابی پروتکلاز  یکی یبر رو سیوسر تیفیک یهاتیمحدود یسر کی جادیبا اهای بین خودرویی ای در شبکه

مبتنی بر موقعیت ارائه شود. این انتقال داده  بر اساس یک روش مبتنی بر ستون فقرات پیشنهاد شده تا تصاویر تهیه شده 

و  NS2با بهره گیری از شبیه ساز شبکه  .ترین کیفیت در اختیار خودروهای امدادی قرار دهداز صحنه تصادف را با باال

نتایج شبیه سازی نشان داد، اگر چه روش پیشنهادی  SUMOاجرای روش پیشنهادی بر روی مدل حرکتی تولید شده در 

 .باشد اما عملکرد بهتری در تحویل بسته ها در مقصد دارددارای تأخیر بیشتری می
 های بین خودرویی، چند رسانه ای، کیفیت سرویس، مسیریابی مبتنی بر موقعیت.شبکهکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  .1

 لیوساا  انیباشند که ارتباط میم موردی یا اقتضایی متحرک یهااز شبکهنسل جدیدی  ییخودرو نیب یهاشبکه

نصب می شوند، با هدف افازایش امنیات   ها در کنار جادهثابت که اغلب  زاتیتجه با هینقل لیوسا همچنینو  با یکدیگر هینقل

 یهاا از بخاش  یکا هاای چناد رساانه ای ی   داده هیا بر پا یکاربرد یهابرنامهو راحتی مسافران و رانندگان را برقرار می کند. 

ای چند رسانه هبر اساس داده یها کاربردجمله برنامه از شبکه های بین خودرویی است. از جمله یاهر شبکه ریناپذ ییجدا

-ینجاات اجاازه ما    یهامیها به مسافران و تبرنامه نیا باشد.یم یرینظارت تصو یهابرنامه ،ییخودرو نیب یهادر شبکهای 
مراکاز   ،یماداد ا یهامیبه ت یادر مورد حوادث جاده یریو ارائه خدمات تصو یاشتراک گذار ،یبردار ریدهند نسبت به تصو

 ،یو جاان  یبه کاهش خسارات مال ق،یطر نیو از ا [1]جهت اقدامات الزم اطالع دهند هینقل لیسارانندگان و گریاورژانس و د

 .کمک کند یخدمات امداد رسان تیفیک شیافزا
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تا کنون روش های مختلفی برای انتقال داده های چندرسانه ای در شبکه های بین خودرویی معرفی شاده اسات   

روشی پیشنهاد شده اسات کاه در آن    [2]در ای فرصت طلبانه هستند به عنوان مثالها مبتنی بر روش هبرخی از این روش

روش  نیهمراه خواهد باود  همچنا   یکنترل هایامیبا تبادل پو  در همان جهت با توجه به فرستنده انتخاب شده  یگام بعد

 .پردازد یزنده از منطقه تحت نظارت م دئویارائه وبه  ارائه شده که [3]در ستون فقرات  جادیبر ا یمبتن ییها
باا اعماال    ییخاودرو  نیبا  یهادر شبکه دئویبر چهارچوب انتقال و یمبتن دیروش جد کی یمعرفبه  مقاله نیادر 

باا  ش ابتدا رو نی. در اپرداخته شده است ییویدیو یهالیفا تیفیک شیبه منظور افزا (QOS)1ی کیفیت سرویسهاپارامتر

معرفی سخت افزار مورد نظر زمینه ایجاد شبکه بین خودرویی را با خودروهای موجود در کشور فراهم شده، سپس با معرفی 

های کیفیت سرویس یک مسیریابی عالی تا مقصد انجام شده اسات. در نهایات باا    روش مسیریابی همراه با ایجاد محدودیت

ی کامل جهت یک چهارچوب برای انتقال تصاویر از صاحنه تصاادف باه خودروهاای     معرفی برنامه کاربردی مورد نظر، طرح

 ها ارائه شده است.امدادی و کمک به نجات جان انسان

های موجود پرداخته و هر کدام به اختصار توضای   داده  به طور خالصه به نقد و بررسی برخی روشدوم  بخشدر 

 لیا و تحل هیچهارم به تجز بخش. در شده است انیتر ب یتخصص فیعاررا شرح و ت یشنهادیسوم روش پ بخشدر می شود. 

 .بیان شده است شنهاداتیو پایج نت زیپنجم ن بخش درپرداخته و  یشنهادیروش پ

 

 

 الگوریتم های ارائه شده در شبکه های بین خودرویی .2

گاام   هاا، روش نیا ادر . باشاد می های بین خودروییشبکهها در انتخاب نیاز بهتر یکی، 2فرصت طلبانههای روش

خاودرو   نیبهتار انتخاب  یبرا یاضاف ریتاخباعث ایجاد یک ، که می شودشده انتخاب  عیفاز مشاجره توز کی قیاز طر یبعد

ارائاه   یگام به گاام بارا   ریتاخ دیکه با دارند 3بر ستون فقرات یمبتن کردیرو کی ،روش ها نیا .باشدارسال کننده بعدی می

ایان   در .شاده اسات   شنهادیپ [2]در فرصت طلبانه  یابیریمس کردیمثال از رو کی .[4]دهندکاهش را ها دئویاز و یدنباله ا

باا  . این روش شده است جادیبه سمت مقصد ا ریمس کیدر همان جهت با توجه به فرستنده انتخاب شده و  یبعد گام روش

 .ی استتصادف تمیالگور کیبهتر از  یکم آن جینتا وهمراه خواهد بود،  یمنطق ریتاخ کیبر اساس  4های کنترلیپیامتبادل 

باه   ایستون فقرات پو کیساخت  های بین خودروییشبکهدر  یچند رسانه ا یانتشار محتوا یبرا اساسی ازین کی

یک طرح انعطاف پاذیر موقعیات آگااه ارساال      یکی از این روش ها، .است زنده از منطقه تحت نظارت دئویارائه و یبرا ژهیو

 دئویا انتقاال و  یبارا  ییایا جغراف یابیریفرصت طلبانه بر اساس مس-ستون فقرات بر یمبتن طرحاست که در آن یک  5ویدئو

-یم ینیب شیپ هینقل لیحرکت وسا یچگونگاین روش در  پیشنهاد شده است. 7یزیبا استفاده از مدل ب 6خودرو به خودرو
از  یروش هام مشاکالت   نیا اماا ا  .[3]کرد جادیا ینیب شیپ نیبا توجه به چن زیتوان ستون فقرات را نیکه م یبه طور شود،

 .[4]را دارد یانتقال یهادئویو نییپا تیفیو ک هااز دست رفتن بسته یجمله نرخ باال

 انیا م ین تعاامل ارائه شده، کاه در آ  [5]در  های بین خودرویی،شبکه در ییدئویو لیتحو یروش متفاوت برا کی

باه   .شودیمطرح م رساختیز یدارا ویراه حل تنها در سنار نیشده است. ا جادیا IEEE 802.11 یو فناور یسلول یفناور

 یمعمار نیا نیاز نظر زمان و پول است، بنابرا نهیپرهز اتیعمل کیباشد، که  بستهوا 8یبه نقاط دسترس دیکه گره با یطور

 باا خاودرو   طباه صاورت ارتباا   ( هاا و آناتن  نقاط دسترسی) یاضاف تجهیزاتبه  ازیکند و نیمکار  نییپا یهاتنها در سرعت

کنید ایان روش باا بهاره گیاری از     مشاهده می 3-2همان طور که در شکل  است. های بین خودروییشبکهدر  9رساختیز

 ارائه شده است. Wifiهای زیرساخت دار سلولی و ترکیب روش
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 رساختیبر ز یمبتن یبیروش ترکناریو :  یک نمونه از س1 شکل

 منباع خااا اساتخراد شاده     کیتوسط  داده انیجر کی 11SMUG یا 10مبتنی بر ارسال گام به گام در روش

. هر گره ممکان  [6]می شود عیتوز شبکهداده شده و در 12SMUG قابلیت  یدارا یهاکنار جاده( به گره نقاط دسترسی)

هار  بارای  شاده اسات.    یزمانبند TDMAانتقال بر اساس  نیبه عنوان ارسال کننده انتخاب شود و ا ییایاست به شکل پو

بار  متفااوتی را   یزماان  یبند میارسال کننده تقس هیو همسا خاصی مشخص شده است 13تقسیم بندی زمانی کننده ارسال

 نیا . در اتخصایص داده شاده اسات    احتمال برخورد در مناطق مجااور  از یریجلوگ یبرا graph coloring کیطبق تکن

-یکردن ارسال کنناد مشاکل ما    دایشود چرا که پیگم م یادیز یهابرخوردار نباشند بسته یافها از تراکم کروش اگر گره
را دنباال   TDMA یها کانال دسترسهست که همه گره ازیکند پس نیکار م TDMAبر اساس  SMUG نیشود، همچ

 .[7]کنند

 هیا نقل لیوساا  یمنطقاه خااا بارا    کیا صاحنه   یابیباز یبرا V3 [8] یا 14روش جریان ویدئو خودرو به خودرو

 یبرا ویسنار نیبرنامه اسناریو ساده از این روش نشان داده شده است. یک نمونه  4-2است که در شکل  شده هئعالقمند ارا

 ایا  کی لهیاست که صحنه به وسمشخص می شود، در نظر گرفته شده « منطقه مقصد»با عنوان  ،منطقه خاا از جاده کی

عالقمناد را   هیا نقل لیشاود. وساا  میضبط  یعبور هینقل لیوسا ایو  تعیین شده شیاز پ یهاستگاهیمثل ا ییویدیدو منبع و

در واقاع   .کناد دریافات مای  را  ییویدیا منباع و اطالعاات  ، باه طاور ماداوم    مشخص شده rکه با  نامندیم «کننده افتیدر»

 .[7]کنندگیرند، برای خودروی عالقمند ویدئو تهیه میخودروهایی که در منطقه مقصد قرار می

 
 V3 ایخودرو به خودرو  دئویو انیروش جر: 2ل شک
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 روش پیشنهادی  .3

های مختلف طرحی جاامع و  در این مقاله تالش شده است با ارائه یک چهارچوب کامل و با تفکیک وظایف در الیه

سخت افزار پیش بینی شاده بارای ایجااد زیرسااخت ساخت       زکاملی ارائه شود. در واقع در این روش ضمن معرفی و تجهی

به تشری  و توضی  وظایف الیه فیزیکی پرداخته شده است. سپس با مشخص کاردن روش کشاف مسایر و در     افزاری الزم،

هاای الیاه   های الزم برای ایجاد کیفیت سرویس پرداخته و در نهایت معرفی وظایف و ویژگای واقع مسیریابی به همراه روش

 کاربردی که در تعامل با کاربر نهایی است پرداخته شده است.

 فیزیکی:  الیه 

در این الیه سخت افزار مورد نیاز برای برقراری شبکه و همچنین ضبط تصااویر از صاحنه تصاادف ماد نظار قارار       

هاای موجاود و اتصاال دو    توان با نصب مالتی مدیا بر روی خودروهای به عمل آمده در حال حاضر میگرفته است. با بررسی

دروی معمولی را به یک خودرو با قابلیت ایجاد شبکه باین خاودرویی و   دوربین یکی در جلو و دیگر در عقب خودرو یک خو

 انتقال دادههای چندرسانه ای مورد نظر تبدیل کرد.   

 
 : تجهیزات سخت افزاری پیشنهاد شده3 شکل

گردند کاه عاالوه بار    های خودرو میباشند که جایگزین پخشمی 8ها مجهز به سیستم عامل اندروید این دستگاه

یک و کنترل برخی امکانات خودرو، امکان مسیریابی و خدمات اینترنتی و در واقع هر آنچه را که باا تلفان هماراه    پخش موز

کند. این سخت افزار به راحتی امکان نصب هر نرم افزار تحت اندروید را بارای کااربر   فراهم می وبتوان انجام داد، برای خودر

خصوا را که قرار است بخش مربوط به الیه کاربردی را انجاام دهاد بار روی آن    توان نرم افزار مکند بنابراین میفراهم می

نصب کرد. همان طور که اشاره شد برای تکمیل سخت افزار نیاز به دو دوربین یکی در جلو و دیگری در عقب خودرو داریام  

بیشاتر باه رانناده، ساخت افازار       گردد و ضمن ارائه خدماتها نیز به راحتی به دستگاه مالت مدیا متصل میکه این دوربین

به تمامی این تجهیزات و امکانات هستند اما فار    زکند. هرچند که بسیاری از خودروهای به روز مجهمورد نیاز را مهیا می

توان با حداکثر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار توماان ایان تجهیازات را باه     بر این بوده که در صورت نبود این تجهیزات می

 ی حال حاضر اضافه کرد. با در نظر گرفتن این تجهیزات پیش فر  به تشری  وظایف دیگر پرداخته می شود.خودروها
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 : نصب دستگاه مولی مدیا در خودرو ها4 شکل

است. اما در دستگاهی که به عنوان بخاش الیاه فیزیکای در نظار      p 802.11های بین خودرویی استاندارد شبکه

باشد. بنابراین بایاد  های کامپیوتری بیسیم میباشد که همان استاندارد شبکهمی 802.11eارد گرفته شده مبتنی بر استاند

های پیش فر  انجام گردد تا به لحاظ سخت افزاری یک شبکه درست و اصولی ایجاد شاود هار   تغییر استاندارد در دستگاه

 چند که در همین شرایط هم امکان شکل گیری شبکه وجود دارد.

 
 صب دوربین های جلو و عقب بر روی خودرو ها: ن5 شکل

 الیه شبکه: 

روش پیشنهادی باید به گونه ای باشد که برای محیط بزرگراهای طرحای شاده باشاد. همچناین ایان روش بایاد        

های کیفیت سرویس را داشته باشد. در این راستا و به منظور ایجاد محدودیت کیفیت سرویس ابتدا توانایی ایجاد محدودیت

ها داشت تاا بتاوان در   به ساختاری است که بتوان ضمن مسیریابی در محیط بزرگراه، ارزیابی مناسبی از وضعیت لینک نیاز

صورت مناسب نبودن یک لینک آن را کنار گذاشته و لینک دیگری انتخاب گردد. برای این منظور باید اطالعات همسایگان 

شود. یعنی های مبتنی بر موقعیت به صورت پیش فر  انجام میروش را به صورت دوره ای دریافت کند. این روش در اکثر

شوند ضمن اینکه هر خاودرو بارای ایان منظاور نیااز باه سیساتم        به صورت دوره ای از موقعیت همسایگان خود مطلع می

، جهات  های دیجیتال دارد تاا بتواناد اطالعااتی از قبیال موقعیات     ( و در بعضی موارد نقشهGPS) 15موقعیت یابی جهانی

 حرکت، سرعت و... را به دست آورد.
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بیان شده، اساتفاده مای    [9]که در  PDGRبا قابلیت پیشبینی  جهت دار صانهیحر یابیریمسبرای این منظور از 

های کیفیت سرویس به بهبودی به منظور ایجاد محدودیتباشد اما نیاز شود چرا که کامال مناسب برای روش پیشنهادی می

 دارد.

 
 :  یک سناریو برای حلقه مسیریابی6 شکل

هاا را باه   بساته  خواهاد یما  یوقتو  است GPSو  تالیجید نقشه یکه هر خودرو دارا شودمیفر  در این روش 

نساخه   PDGR داناد. یحرکت خود را مهر خودرو شتاب و جهت  نیهمچن د ودانیمقصد را م تیمقصد ارسال کند، موقع

باا ایان    .باشاد یما  DGR اتیاست که براساس هماان فرضا  ( DGR) جهت دار صانهیحر یابیریمسالگوریتم  افتهیتوسعه 

 دهد.عالوه بر انتشار موقعیت خود و همسایگان، موقعیت همسایگان تا دو گام دورتر را نیز انتشار می PDGRتفاوت که در 

 گیرد:برای ارسال در نظر می این روش دو راهبرد

در . باشاد ی مای گره به مقصد به عنوان گام بعاد  نیکتریانتخاب نزد ،راهبرد نیاولارسال کردن بر اساس موقعیت: 

انتهاا   ریها و تااخ در نظر دارد تا تعداد گام تمیالگور نیشود. گرچه ااستفاده می صانهیساده ارسال حر این راهبرد از الگوریتم

 کیا ارساال   یدر حال تاالش بارا   6در شکل  Aمثال گره  یدارد. برا یمنف ریموارد تأث یا کاهش دهد اما در برخبه انتها ر

شده  کیکند، به سرعت در حال نزدیدر جهت مخالف حرکت م Bاست، گره  آن بسته به مقصد و در حال حرکت به سمت

 Bکاه   یارسال خواهد کارد. اماا وقتا    Bگره  بسته را به Aگره  ،برده شودرا به کار  صانهیباشد. اگر ارسال حریم Aبه گره 
 نیا کند. ایم جادیا یابیریحلقه مس کی نیخواهد بود که ا Aارسال مجدد بسته گره  یگره برا نیکرد بهتر افتیبسته را در

ن مسیریابی کارآمادی را  توافقط با این راهبرد نمی ن. بنابرایگرددیانتها به انتها م ریها و تاختعداد گام شیباعث افزا طیشرا

 ارائه کرد.

کند که در حال حرکت به سمت مقصاد هساتند،   یرا انتخاب م ییهاگره ،راهبرد نیاارسال کردن بر اساس جهت: 

 یهاا کناد تاا حلقاه   یطارح تاالش ما    نیا . ااستگره به مقصد  نیتر کیشود که نزدیانتخاب م یگره ،هاگره نیا انیدر م

باه   Bو  Aگاره   م،یکنا یما  گااه ن 7که ما به مثال شکل  یزمان .دیآیوجود مه ب یگریمشکل د را کاهش دهد. اما یابیریمس
هام   کینزد Bو  Aکه  مینیبیمثل م نیکند. در ایدر جهت مخالف حرکت م Cکه  یکنند در حالیسمت مقصد حرکت م

خواهاد  یما  A یها است. وقتگره نیا انیگره به مقصد در م نیتر کینزد Cتر است و گره  کیبه مقصد نزد B یهستند ول

تعاداد   شیباعاث افازا   نیا بفرستد که ا Bبسته را به  دیاز راهبرد هم جهت استفاده کند با گربسته را به مقصد ارسال کند ا

 گردد.یم ریتأخ جادیها و اگام
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 تیمشکل در ارسال کردن بر اساس موقع ک: ی7شکل 

 تیا معناا اسات کاه قابل    نیباد  نیو ا مناسب باشد ییخودرو نیب یهاشبکه یحالت کل یبرا بایستمیروش این 

 یانتخااب گاام بعاد    یشاده بارا   ادیا از هر دو راهبرد  بنابراین الزم است. داشته باشدموارد باال  را درداشتن عملکرد خوب 

شاده  اساتفاده  دو  نیا نشان دادن عملکرد ا یبرا یاضیمدل ر کیاز ، دو راهبرد نیا نیتعادل ب کی جادیا ی. براکرداستفاده 

  خواهد بود. ریز معادلهاز  Wiبر اساس محاسبه وزن  ی. انتخاب گام بعداست

(1) 
 

 Di نیخواهد باود. همچنا   کیبرابر  βو αها هستند که مجموع عامل نیا یبرا ییهاوزن βو  αفرمول  نیکه در ا
گاام   نیتار  کیا نزد Di/Dcارساال کنناده، و   فاصله تا گره  نیکوتاه تر Dcتا گره مقصد است و  iفاصله از گره  نیکوتاهتر

دو باردار   نیا ا سینویبه مقصد اسات کاه مقادار کسا     iاز گره  یبردار Pi,dاست و i بردار سرعت گره  Viو  دیکاند یبعد

 شود.یمحاسبه م

گاره باا    گانیحمل کنناده بساته و همساا    انیخواهد بود. در م یانتخاب گام بعد یبرا ینمره وزن کی Wi ارزش

بساته را حمال    نمره باشد، نیبزرگتر یشود. اگر حمل کننده بسته دارایانتخاب م یبه عنوان گام بعد ینمره وزن نیبزرگتر

 فرستد.  یکند و بعد آن را میم

پروتکل اگر ماا   نی. در امیکن جادیو جهت در هنگام ارسال تعادل ا تیموقع نیب میتوانیما م βو  αمقدار  میبا تنظ

α=1  وβ=0 خواهد بود و برعکس اگر ماا   صانهیته شود ارسال به صورت حردر نظر گرفα=0  وβ=1  باه   میریا در نظار بگ

راساتا الزم اسات.    نیبه مقصد در ا کتریانتخاب گره نزد یبرا گریدگام  کی. البته، میعمل کرده ا میصورت ارسال اول مستق

دور از  هیا نقل لهیکه وسا  ی( زمانDi / Dc - 1است که ارزش ) آن این لیباشد. دل β<α میدهیاجازه م شهیدر عمل ما هم

 نجا،یتعادل در ا کی جادیا ینخواهد گذاشت. برا ریتأث ادیز نوسیمورد ارزش کس نیکوچک است. اما در ا اریمقصد است بس

 .میداد قرار β<αما 

 شبه کد روش پیشنهادی:

ردیده است. همان طور که مشخص تشری  گ 8در ادامه به ارائه شبه کد روش پیشنهادی که جزئیات آن در شکل 

برداد سرعت  :موقعیت گره فعلی حمل کننده بسته،  :loccحمل کننده فعلی بسته،  :currentnodeاست در این شکل 
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-گرهی که به عنوان گام بعدی انتخاب مای  :nextHop: موقعیت بسته، Locdمقصد بسته،  :destگره حمل کننده بسته، 

 مین همسایه می باشد. iبردار سرعت  :مین همسایه و  i: موقعیت Lociمین گره همسایه،  Neighi :iشود، 

 
 شبه کد روش پیشنهادی: 8شکل 

وجاود   رهایمسا  نیا ماوردنظر در ا  QoS نکهیاز ا نانیاطم یبرا ابند،ییم انیجر ریمس کیها در که داده یهنگام

ارساال شاوند کاه     ینکا یل یها ممکن اسات رو داده سم،یمکان نیورت عدم وجود ااست. در ص ازیمورد ن سمیمکان کیدارد، 

 نییپا تیفیو ازدحام در شبکه منجر به ک هابستهبه گم شدن  توجهمورد انتظار را ندارد، که با  QoS ارائه یالزم برا طیشرا

 [.7شود]یم سیسرو

. در هار گاره   شودمی رهیذخ یابیریجدول مس و در های همسایه را محاسبهبرای این کار کیفیت سرویس همه گره

i آستانه ،QoS یپهنا یبرا ( باندBthr) ریتاخ و (Dthr) یعنا ی سیسارو  تیا فیدو پارامتر ک نجایدر ا نیخواهد بود. بنابرا 

 می گیرد.را مالک کار قرار  ریتأخباند و  یهناپ

نظاارت باه صاورت     ریباناد و تااخ   یپهناا  یعنا ی سیسرو تیفیک یاز آستانه پارامترها یتخط صیمنظور تشخ به

را  Blocalقابل دساترس   یباند محل یباند، پهنا یپهنا تینقض محدود یشود. برای( انجام مΔT) یو در بازه زمان وستهیپ

 تیا ( و ظرفCITRازجمله نسبت زمان آماده به کار کاناال )  امتربه دو پار Blocalکند. مقدار یمحاسبه م 2توسط معادله 

( باه کال زماان    Tidleمشاهده شده ) کاریاز زمان که کانال ب یبه عنوان نسبت CITRدارد.  ی( بستگifspeedرابط ) یفعل

که همان پهنای باند فعلی یا باه عباارتی قادرت سایگنال      ifspeedمقدار  شود.یم دهی( نامΔTمقدار ) نیکه ا نگیتوریمان

 :باشددریافتی از هر گره می باشد که بر حسب بیت بر ثانیه می

(2)  
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با استفاده از مقدار  یشده است و به صورت دوره ا نیی( تعpassive) رفعالیبا استفاده از نظارت غ CITR مقدار

 CITRبرای  weight movingدر این رابطه یک عامل  θمقدار  محاسبه شده است. 3به عنوان داده توسط معادله  یقبل

 است.

(3) 
 

که طباق   را برآورده کند B minباند  یتواند الزامات پهنایم p(c,i)ریدر مس i گره ایآ نکهیا نییتع یبرا نیبنابرا

 خاا برقرار باشد. انیجر یرا برا 4معادله  دیباند را نقض نکند، با یپهنا QoSو  استاندارد 

(4)  
یر تاأخیر انتقاال، تاأخ    عرا کاه مجماو   (Dtotal) کلای  ریتاخ Beconeیا  هر بسته ر،یتاخ تینقض محدود یبرا

باشاد کاه جزئیاات آن در    مای  هقابل محاساب  اهر کدام از این تأخیره. [10]کندیرا محاسبه م باشدانتشار و تأخیر صف می

هاای باین   متاری دو گاره در شابکه    1000آمده است. به عنوان مثال تأخیر ناشی از انتشار با فار  حاداکثر فاصاله     [10]

 iدر گاااااره   ریتااااااخ نیانگیااااا ساااااپس مخواهاااااد باااااود.  خاااااودرویی برابااااار باااااا   

ده در ارساال شا   یهاا تعداد بساته  x رییشود. که متغی( محاسبه م ΔTدر ) ،

ΔT ریآستانه تاخ دیبا  5-3معادله  ر،یتاخ تیبه منظور اجتناب از نقض محدود نیکند. بنابرایرا مشخص م Dthr  یرا بارا 

 هست. Davrg یوزن عامل متحرک برا Vکند.  یخاا راض انیجر کی

(5)  
نقاض   یافت شده به دلیلمسیر در هر گره مشاهده شود  ریتاخ ایباند و  یپهنا سیسرو تیفیک اپارامترهنقض  اگر

QoS گردد.تکرار می مسیریابی مجدّداً دانتخاب نخواهد شد و فراین 

باشاد و داده را  بدین ترتیب مسیری را انتخاب خواهد شد که دارای کیفیت سرویس مناسب از نظر پهنای باند می

 با کیفیت به مقصد خواهد رساند.

 الیه کاربردی:

شده  دتحت اندروید طراحی می شود که قابلیت نصب بر روی سخت افزار پیشنها در الیه کاربردی برنامه کاربردی

را داشته باشد. این برنامه کاربردی به محض اجرا به صورت دستی یا اتوماتیک شروع به تهیه تصاویر از صاحنه تصاادف باا     

خودرو حادثه دیده فعال مای شاود و   نماید. یعنی نم افزار با دریافت پیام هشدار های نصب شده بر روی خودرو را میدوربین

کند و بقیه کار را نارم افازار بادین شاکل اجارا      یا راننده درصورت مشاهده یک اتفاق یا حادثه بالفاصله نرم افزار را اجرا می

هشادار   افات یتصاادف باا در   ایا به محض وقوع حادثه  9بر طبق شکل خواهد کرد که پس از تهیه تصاویر از صحنه تصادف 

صحنه تصاادف حضاور دارناد     یگام کیکه در  ییخودروها یخارج یهانیحادثه شده، دورب ردچا یاز خودرو وقوع تصادف

عالقمناد )خودروهاا و مراکاز     یخودروهاا  یبارا  غیا تبل امیا پ کیکنند و ضمن آن یشروع به ثبت و ضبط صحنه تصادف م

مند ضمن اطالع از وقوع تصاادف و انجاام اقادامات    قرمز(. خودروها عالق امیکنند )پیو...( ارسال م یراهدار س،یپل ،یامداد

باه حادثاه    کیا نزد یاز نوع و شدت حادثه به خودروهاا  شتریجهت کسب اطالعات ب ییدئویدرخواست اطالعات و امیالزم پ

روش منجار باه    نیا زرد(. ا امیا )پ کنناد یاطالعات اقدام به ارسال م یدارا یهاروسبز(. پس از آن خود امیکند )پیارسال م

 .[1]از صحنه تصادف خواهد شد تیفیبا ک العاتسال اطار
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 :  عملکرد برنامه کاربردی9شکل 

در واقع با این روش موفق به ایجاد یک ستون فقرات با پهنای باند تضمین شده در الیه شابکه، مسایری مطمائن    

ختار بتواناد عملکارد خاوبی در    شود این ساا شود. پیش بینی میبرای انتقال داده به منظور رسیدن به خودروی امدادی می

ارائه تصاویر به خودروهای امدادی نماید تا امداد گران قبال از رسایدن باه محال حادثاه از چناد و چاون صاحنه تصاادف          

اطالعاتی کسب کرده و به محض رسیدن به محل حادثه اقدامات امدادی خود را متناسب با نوع و شارایط حادثاه کاه قابال     

 اند به سرعت انجام داده و از تلفات و به وجود آمدن مشکالت بیشتر جلوگیری نمایند.هتصاویر آن را دریافت کرد

 

 

 شبیه سازی و تحلیل نتایج .4

برای ساخت مدل حرکتای   SUMOهای دیگر ابتدا از نرم افزاربرای ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش

 استفاده کرد ایم. SUMOکتی تولید شده در ها بر اساس مدل حربرای شبیه ساز روش NS2و از شبیه ساز 

برای مقایسه روش پیشنهادی از دو روش استفاده می شود نخست روش انتشاار داده بالدرناگ بادون پیاام هاای      

 نیاز بهتار  یکا ی است کاه 16فرصت طلبانه که این روش یک روش DBDکنترلی در شبکه های بین خودرویی به اختصار 

 عیا فاز مشاجره توز کی قیاز طر ارسال کننده را یگام بعد ،نوع راه حل نیباشد. امی ودروییهای بین خشبکهها در انتخاب

 نیا ا .شودارسال کننده بعدی میخودرو  نیبهترانتخاب  یبرا ی،اضاف ریتاخباعث ایجاد یک ، که در آن کندمیشده انتخاب 

دهاد.  کااهش  را  هادئویاز و یارائه دنباله ا یام براگام به گ ریتاخ دیکه با دارد 17بر ستون فقرات یمبتن کردیرو کی ،روش

از ایان روش کاه     ارائاه شاده اسات.     [11]بر ستون فقرات است کاه در   یمبتن یبیترک ییایجغراف یابیریمسروش دیگر، 

 متعادد  یهایژگیوبا ستون فقرات  کیهدف ساخت  های بین خودرویی است، شبکهدر  ویدیو یاک گذاربه اشتر یهاروش

گرفتن سارعت و جهات خودروهاا باه منظاور       ردر نظبا و  ریبر تأخ یفرصت طلبانه، مبتن تستون فقرا کیکه شامل است 

شود و ویژه نامیده می 18DBAیا به اختصار این روش را با پشتیبانی ستون فقرات پوباشد یستون فقرات م شتریب یداریپا

بارد.  هاا،  از یاک معمااری الیاه ای بهاره مای      ها طراحی شده که با ایجاد خوشه بندی و مکانیسم ارسال سریع دادهبزرگراه

 .کندیاستفاده م 20پیام های تصدیقو  19های کنترلیپیام از همچنین
 : مراحل شبیه سازی:4-1

عی مسیر رفسنجان به کرمان را به عنوان محیط شبیه سازی در نظار گرفتاه شاده    برای شبیه سازی از محیط واق

  است:
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 :  مسیر انتخابی جهت انجام شبیه سازی11شکل 

 SUMOجهت ایجااد مادل حرکتای در نارم افازار      Street Map  Openنقشه بدست آمده از طریق نرم افزار 

تهیاه و بار روی    NS2خروجای آن را بارای محایط    SUMO ایجاد شده است. پس از ایجاد مادل حرکتای در نارم افازار    

 پروتکلهای مورد نظر پیاده سازی خواهد شد.

 
 : تولید نقشه برای ساخت مدل حرکتی11شکل 

 اجرا می گردد: NS2خروجی آن را در  SUMOپس از ساخت مدل حرکتی توسط نرم افزار 

 
 Namشبیه سازی انجام شده در محیط  12شکل 
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 سازی:پارامترهای شبیه 

 

 های شبیه سازی: پارامتر1جدول

 مقدار پارامترهای شبیه سازی

 کیلومتر 100 طول مسیر شبیه سازی

 2 تعداد الین در هر جهت

 کیلومتر بر ساعت 100 سرعت مجاز رحداکث

 IEEE 802.11P نوع استاندارد استفاده شده
 460 تعداد خودروها

 ثانیه 1800 زمان شبیه سازی

 متر 500 رسال و دریافتبرد محدوده ا

 کیلوبیت در ثانیه 1000 نرخ ارسال و دریافت داده

 پس از اجرای شبیه سازی نتایج به دست آمده را با هم مقایسه می شود.
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            DBD DBA 

 نمودار تأخیر به تراکم خودروها 13شکل 

هاای دیگار دارای تاأخیر    نسابت باه روش  شد عملکرد روش پیشانهادی  همان طور که پیشبینی می 13در شکل 

مشهود است چرا که در روش پیشنهادی عالوه بار محاسابات و ساربار     13بیشتری خواهد داشت و این تأخیر نیز در شکل 

و پیچیده تر  رهایی که اعمال شده است زمانبرتبیشتری را به شبکه تحمیل کرده و فرایند انتخاب مسیر به دلیل محدودیت

باشاد، اهمیات   براین این تأخیر بیشتر از این جهت پذیرفتنی است. مطلب دیگری که در اینجا قابال توجاه مای   باشد، بنامی

باالی کیفیت تصاویر که مد نظر بود و برای رسیدن به این هدف مجبور به طی مراحل بیشتری است که قابل توجیه از ایان  

 باشد، در واقع سرعت را فدای دقت شده است. نظر می
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 : نمودار میانگین گم شدن بسته ها به تراکم خودرو ها14شکل 

باشاد کاه باا توجاه باه سااختار و چگاونگی عملکارد روش         هاا مای  نشان دهنده درصد گم شدن بساته  14شکل 

ها را باه  از بستهشد که این روش بتواند درصد خوبی های مبتنی بر موقعیت پیش بینی میپیشنهادی و عملکرد خوب روش

های داده جلوگیری کند. بدیهی است که این روش با باه گیاری روش کشاف مسایر     مقصد تحویل داده و از گم شدن بسته

 باشد.خوب به این موفقیت دست یافته است که از شاخصه ای مثبت روش پیشنهادی می

 نتیجه گیری   

اینترنات  از جمله  یاهر شبکه ریناپذ ییجدا یهااز بخش یکهای چند رسانه ای یداده هیبر پا یکاربرد یهابرنامه

و کااربرد داده هاای    باشاد یما  یاچند رسانه یهاداد یحاو یتیهر وبالگ و وب سا باًیاست. تقر های بین خودروییو شبکه

و  ی، تبلیغاتهای سرگرم دچند رسانه ای در شبکه های بین خودرویی بسیار گسترده و کاربردی خواهد بود. عالوه بر کاربر

یا نظامی می توان مهمترین کاربرد آن را در موارد اورژانسی و پزشکی نام برد. پاس چناان چاه از ایان پتانسایل در جهات       

بهبود عملکرد تیم های امدادی و نجات جان انسان ها استفاده کرد، امری بسایار مهام و کااربردی خواهاد باود باه ویاژه د        

 43ار کشته های ناشی ار حوادث رانندگی رو به افزایش است . آماار وحشاتناک روزاناه    شرایطی که در کشور ما هر ساله آم

کشته در حوادث جاده ای بسیار دردناک است. بنابراین هر کمکی در جهت کاهش این آمار بسیار مطلوب خواهد بود. بارای  

هاای معماول باه    قار گرفت. در روشدستیابی به این هدف روش های مختلف در  منابع علمی معتبر مورد بررسی و مطالعه 

های بین خودرویی بسنده شده است. به دلیل محایط بسایار   ارائه یک روش جدید برای انتقال داده چند رسانه ای در شبکه

های چند رسانه ای با هدف نجاات جاان   های بین خودرویی صحبت کردن از یک روش جدید برای انتقال دادهپویای شبکه

ها باه آن  های مختلف حرف بسیار بزرگی است اما آنچه که در هیچ کدام از روشب که معرفی عملکرد الیهها و در قالانسان

های های شبکهها است. در واقع هیچ روش کاربردی به منظور استفاده از پتانسیلاشاره نشده است کاربردی بودن این روش

های مثبات کارهاای   فی یک روش جدید با استفاده از ویژگیبین خودرویی منتشر نشده است. در این مقاله سعی شد با معر

قبلی و ایجاد بهبود نسبی در ساختار آنها یک چهار چوب جدید مبتنی بر کیفیت سرویس ارایه شاود. ضامن امکاان پیااده     

ای که امروزه یکی از مشاکالت بزرگای   سازی و کاربردی بودن طرح پیشنهادی گامی در جهت کمک به کاهش تلفات جاده

اندازد، اگر که در قالب این طرح، اماداد گار بتواناد عملکارد     است که ساالنه جان هزاران نفر از هموطنان مان را به خطر می

بهتر و سریع تری را به جهت دریافت تصاویر صحنه تصادف انجام داده و جان یک نفر را نجات داده و یا عاوار  و صادمات   

 گردد.یرا کاهش دهد گامی بزرگ برای ما محسوب م
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