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البروتوكوالت الهجينة 
Hybrid Protocols

.((proactiveواالستباقية((reactiveالتفاعليةالـبروتوكوالتفكرتيبينتدمجبروتوكوالتهي•

.جاراألشأوالعناقيدمنأواملناطقمنعددإلىالشبكةتقسيمعلىمعتمدةبروتوكوالتمعظمها•

فس املنطقة داخل ن)تعتمد على االحتفاظ  باملسارات بشكل مسبق للعقد القريبة من بعضها البعض •
 
ا
.وتحديد املسارات للعقد البعيدة بشكل تفاعلي( مثل
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Hybrid Protocols

• Hybrid routing protocols are a new generation of protocol, which are both proactive
and reactive in nature.

• These protocols are designed to increase scalability by allowing nodes with close
proximity to work together to form some sort of a backbone to reduce the route
discovery overheads.

• This is mostly achieved by proactively maintaining routes to near nodes and
determining routes to far away nodes using a route discovery strategy.

• Most hybrid protocols proposed to date are zone-based, which means that the network
is partitioned or seen as a number of zones by each node. Others group nodes into trees
or clusters.
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 التفاعلي : التقريبينتمزج هذه البروتوكوالت بينReactiveواالستباقيProactive
وتعمل بالطريقة التفاعلية بالنسبة للعقد البعيدة 

ا
تعمل بشكل استباقي محليا
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 ZRP: Zone Routing Protocol

 ZHLS: Zone-based Hierarchical Link State

 DST: Distributed Spanning Trees based routing protocol

 DHAR: Dual Hybrid Adaptive Routing

 NAMP: Neighbor-Aware Multicast routing Protocol

 DDR: Distributed Dynamic Routing

 ADV: Adaptive Distance Vector

 SHARP: Sharp Hybrid Adaptive Routing Protocol

 HSLS: Hazy Sighted Link State

Hybrid Protocols
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ZRP Protocol: Zone Routing Protocol 
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ZRP Protocol(1/3)
بروتوكولينمنمكون وهومحليةمناطقإلىالشبكةفيهتقسم:

IntrA-zone Routing Protocol (IARP)  : يستخدم داخل املنطقة ويقوم على خوارزمية توجيه
.  استباقية

:IntEr-zone Routing Protocol (IERP)   يستخدم من أجل االتصاالت بين املناطق يقوم على
خوارزمية توجيه تفاعلية

 رف ِّ
 تملك كل عقدة منطقة توجيه والتي تع 

ا
:  يعطى بعدد القفزات بحيثمجاال

نطقة يكون على كل عقدة االحتفاظ باتصالية امل: من أجل كل عقدة موجودة ضمن منطقة التوجيه
. لذلك تكون املسارات متاحة بشكل فوري . بشكل مسبق

روتوكول تحدد املسارات بشكل تفاعلي ويمكن أن تستخدم أي ب:  من أجل العقد خارج منطقة التوجيه
توجيه عند الطلب لتحديد املسار إلى الهدف املطلوب
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 فهم منطقة التوجيه يجب 
ا
Routing Zoneأوال

يتم تحديد منطقة التوجيه لكل عقدة بشكل مستقل

تمتلك منطقة التوجيه نصف قطر مقداره) ( r ل هذه املنطقة ك تضميتم التعبير عنه بقفزات، و
.رجعيةاملعقدةالبالنسبة إلى rأصغر أو يساوي العقد التي بعدها 

 يتم 
ا
.إرسال هذه العقدستطاعة ال تحديد عدد العقد في املنطقة تبعا
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جديد 
ا
 هو يستخدم هذا البروتوكول مفهوما

ا
:اإلرسال الحدودي ا

من أجل توجيه (داخل املنطقة( )IARP)البروتوكول معلومات الطبولوجيا املزودة من قبلاستخدام 
إلى حدود املنطقةرسالة الطلب 

ZRP Protocol(2/3)
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مالحجمختلفةاملناطقهذهتكون أناملمكنمنمنطقة،منأكثرإلىالعقدةتنتميأنيمكن

 العقد الداخليةInterior Nodes)) : من نصف قطر أصغرهي العقد التي تقع على مسافة
 من r))املنطقة

ا
عقدة مركزيةانطلقا

املحيطيةالعقد: (Peripheral Nodes)قطرلنصفمساويةمسافةعلىتقعالتيالعقدهي
 )r(املنطقة

ا
مركزيةعقدةمنانطلقا

دنميز بين نوعين أساسيين للعق:

ZRP Protocol(3/3)
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بفرض لدينا الشبكة اآلتية:

 من أجل نصف قطر املنطقة:r=2 (قفزتين ) املطلوب حدد:

(1)مثال 

مع الرسم Aمنطقة العقدة 

ومن ثم حدد العقد الداخلية والعقد املحيطية 
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 لدينا:

 قطر املنطقة:r=2 (قفزتين)

{C, G, I }عقد داخلية

{B, D, E, F, H, J }عقد محيطية

A’s zone={B, C, D, E, F, G, H, I, J }

r=2

(1)مثال 
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إذا كان لدينا الشبكة اآلتية و كان ::r=2 

 املطلوب:

 حدد منطقة العقدةI( 
 
(كتابة و رسما

 حدد العقد املحيطة

 حدد العقد الداخلية

C

M

N

الحل:

I’s zone={A,C, G, N, M, H, L, F }

={A, M, H,F}عقد داخلية

={C, G, N, L}عقد محيطية

(2)مثال 
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ZRP : آلية العمل
قع ضمن في حال كان لدينا عقدة لديها رزمة بيانات تريد إرسالها، فإنها تبحث فيما إذا كان الهدف ي•

.IARPباستخدام املعلومات املزودة من local zoneاملنطقة املحلية 

:حالتيننميزلذا•

املحليةاملنطقةضمنالهدف:

Proactiveاالستباقيالتوجيهباستخدامالرزمةإرساليتم

املحليةاملنطقةخارجالهدف:

Reactiveالتفاعليالتوجيهباستخدامالرزمةإرساليتم

:جزأينإلىهناالتفاعليالتوجيهيقسم•

املسارطلب

املسارعلىاإلجابة

13

https://manara.edu.sy/14

األولىاملرحلة:

 على البروتوكول االس
ا
. IARPتباقي يتم البحث عن العقدة الهدف في جدول توجيه العقدة املصدر اعتمادا

الثانيةاملرحلة:

 على
ا
في حال لم يكن هناك مسار مسبق يتم البحث عن مسار بإرسال رسالة طلب مسار اعتمادا

.باتجاه العقد املحيطية للعقد املصدرIERPالبروتوكول 

الثالثةاملرحلة:

إرسال طلب في حال لم تجد تقوم ب. كل عقدة محيطية بدورها تبحث عن مسار مسبق لديها باتجاه الهدف 
...مسار و هكذا

ZRP : آلية العمل
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:الشبكة اآلتية ليكن لدينا 

إرسال رزمة بيانات Sتريد العقدة إذا علمت أن ZRPوضح آلية عمل البروتوكول r=2بفرض 
Xإلى 
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مثال
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نرسم منطقة r=2من أجل 
.Sالعقدة 
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 تستخدم العقدةS جدول توجيهIARP ملعرفة فيما إذا كان الهدف(X)يقع ضمن منطقة توجيهها .

 ال يوجد مسار مسبق باتجاه هناX .

باستخدام طلب مساريتم إرسالIERPباتجاه العقد املحيطية(I,J,G,H)،

 الهدفمسار مسبق باتجاه في جدول توجيهها عن محيطية ثم تبحث كل عقدة(X)
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D, F ,S، لن يعود الطلب إلى العقد Query controlكنتيجة إيجابية الستخدام آلية •
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ةال تجد العقدIالهدف(X) ،باتجاه العقد طلب مسار ترسلفضمن جدول توجيهها
(F,S,D,Q,R,T)املحيطية لها
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 Tالعقدةتضيف•
ا
Sإلىليصلالعكس ياملسارباستخدامللمسارإجابةإرسالويتمXالعقدةتجاهباطريقا

إجاباتعدةسيستقبلاملنبعفإنالهدف،باتجاهممكنةمساراتعدةُوجدتحالفي•
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العقدة تجدTالهدف(X)ضمن منطقة توجيهها
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 ببعض البروتوكوالت االستباقية، ☺
ا
يجب أن ZRPفي ألنه يخفض زمن اإلرسال بشكل فعال مقارنة
.تعرف كل عقدة طبولوجيا منطقتها فقط

لعقد بشكل أسرع من البروتوكوالت التفاعلية ألنه يتم الطلب من املساراتاZRPكما يكتشف ☺
.املسارإجرائية اكتشاف لبدءاملحيطية فقط

من أجل يتم تحديد نصف قطر املنطقة مرة واحدة: لكن يعاني هذا البروتوكول من عدة عوائق، مثل☻
اس ي على لكن يعتمد أداء الشبكة بشكل أس. أنه ال يتم إعادة الحساب كل مرةجهة هذا إيجابي من. الكل

.هذا الخيار الصعب
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ZRP مميزات
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ZHLS Protocol: Zone-based hierarchical 
link state 
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ZHLS Protocol: Zone-based hierarchical link state 

.للمناطققادةوجوددون مناطقإلىالشبكةفيهتقسمهرميتوكول و بر هو•

.((zone IDواآلخر للمنطقة ( node ID)أحدهما للعقدة  GPSحسبان  بواسطة يكل عقدة لها محددين •

:مستويينمنمكونةالهرميةالطبولوجيا•

العقدةمستوى طبولوجيا

املنطقةمستوى طبولوجيا

.بكةالشكاملعلىاملناطقواتصاليةمنطقتهاضمنالعقداتصاليةعنمعلوماتعقدةكلتملك•

 على محدد املنطقة ومحدد العقدة الخاص بالهدف وليس على املسار ب•
ا
ين املنبع يبنى التوجيه اعتمادا

.لذلك ال تسبب أية عقدة أية مشكلة في إيصال املعلوماتوالهدف

21

https://manara.edu.sy/

ZHLS Protocol

 (node ID)كل عقدة تعرف موقعها الفيزيائي•

كل عقدة يمكن أن تحدد محدد منطقتها•

: هما Link State  Packets (LSP)تحتفظ بقائمتين•

 قائمة الجيران(node LSP :)قائمة الجيران واملناطق املتصلة مع العقدة.

 قائمة املناطق(zone LSP :)قائمة املناطق املتصلة مع منطقة العقدة.

22
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ZHLS Protocol
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Source Node LSP

6 8, 15, 16, G

8 6, 12, 16, B, D

12 8, 16, F

15 6, 16, G

16 6, 8, 12, 15

Source Zone LSP

A B, D, F, G

B A, C, D

C B, G

D A, B, E

E D, F

F A, E, G

G A, C, F

For Zone A
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• Route establishment:

 Check if destination is within zone
Location request packet
Location response packet

• Advantage: 

No overlapping zones: The zone-
level topology information is 
distributed to all nodes 

 reduces the traffic and avoids single 
point of failure 

• Disadvantage:

Additional traffic produced by the 
creation and maintaining of the 
zone-level  topology. 
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ZHLS Protocol
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