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VANETتصنيف بروتوكوالت التوجيه في شبكات الـ 

Routing protocols 

Topology-
based

Position -
based

Cluster –
based

Broadcast-
based

infrastructure-
based 

Geocast –
based
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Geo-cast routing  protocols
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 الواقعة( افاألهد)جميع العقدإلىلعقدة املصدراتستخدم لنقل الرسائل بطريقة البث املجموعاتي من
. بهدف تنبيه املركبات الواقعة في هذا املكان إلى خطر مافي منطقة جغرافية محددة

 ئد الناتج عن بواسطة الغمر وذلك لتجنب الحمل الزافي املنطقة الجغرافية املحددة فقط يتم نشر الرزم
ي حال استخدام استخدام العقد الواقعة خارج هذه املنطقة في عملية التوجيه ولتجنب الحمل الكبير الناتج ف

.البث العام منذ البداية
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:نعرف في هذا النوع من البروتوكوالت منطقتين 

(Zone Of Relevance )ZOR:
 طقة مجموعة سيارات في منأي هيوالتي يجب أن تستلمها، املعنية بالرسالة هي مجموعة العقد

.معينة
مجموعاتيبثمجموعةكأعضاءاملنطقةهذهضمناملوجودةالعقدمعالتعامليتم
أي .ةهذه املجموعة حسب حركة العقد إلى داخل أو خارج املنطقة الجغرافية املحددعضوية تتغير

 للحركةZORتتغير الـ 
ً
للعقدة تبعا

:(Zone Of Forwarding) ZOF
الرسالةبقراءةتقومأنبالضرورةوليسالرسالةتوجيهفياملشاركةالعقدمجموعة.
الـمنطقةاملنطقةهذهتشملZORالـإلىالرزمةتسليملضماناملحيطةاملناطقإلىإضافةZOR.

املجموعاتيالبثومجموعة(املصدر)للمرسلالحالياملوقعيتضمنمربعأصغروهي(ZOR)

Geo-cast routing  protocols
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Geocast Routing Protocols

Beaconless-basedBeacon-based
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VANET  ) في شبكات الـ Beacon  مفهوم رسائل املنارة(

:ارة مكونات رسالة املن•

..  عقدة، السرعة، االتجاه، الالعقدة، موقع ID: رسالة على املعلومات اآلتيةالتحتوي هذه 

.املنارةرسائلالستخدامتصميمهاتمVANETsفياملقترحةالتوجيهبروتوكوالتمعظمإن•

7

الـشبكاتفياألساسيةالفكرةVANETهي:

عن طريق البعضايجب على العربة أن تكتشف العربات األخرى القريبة وتتبادل املعلومات مع بعضه
.ر وتغير طبولوجيا الشبكة املتكر إرسال رسائل املنارة بسبب حركة العربات بسرعة عالية،
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:لكن•

البروتوكوالتأداءعلىويؤثرالحمليزيدأنيمكنثابتبمعدلاملنارةرسائلإرسال.

وقية إرسال رسائل املنارة بمعدل مرتفع في منطقة كثيفة يسبب التصادم ويخفض من وث
.البروتوكوالت

 الجيران تأخير في اكتشافالإرسال رسائل املنارة بمعدل منخفض في منطقة متباعدة يؤدي إلى
 من وثوقية  البروتوكوالت

ً
.والحد أيضا

8

VANET  ) في شبكات الـ Beacon  مفهوم رسائل املنارة(
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• 
ً
:يناآلتيالبارامترينبالحسباناألخذخاللمنذلكو متكيفةمنارةرسائلاستخداميفضلإذا

:العقدةبيئة1.

الشبكةكثافةعنيعبرانناواللذاملخزنةالرسائلوعددالجيرانعقدعددتعني

9

عدد عقد الجيران
و

عدد الرسائل املخزنة 
كبير

إرسال رسائل املنارة
بمعدل منخفض

تقليل بهدف 
في الشبكةالتصادم

VANET  ) في شبكات الـ Beacon  مفهوم رسائل املنارة(
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:التطبيقمتطلبات2.

مختلفةبياناتنشرسرعاتتطبيقكليتطلب

10

تطبيقات ذات 
سرعات نشر منخفضة

إرسال رسائل املنارة
بمعدل منخفض

تقليل بهدف 
في الشبكةالحمل الزائد

VANET  ) في شبكات الـ Beacon  مفهوم رسائل املنارة(
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Geocast Routing Protocols

Beaconless-basedBeacon-based

IVGDRG
Cached
Geocast

Abiding 
Geocast

ROVER DG-CastoR

DTSG
Constrained 

Geocast
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VANETتصنيف بروتوكوالت التوجيه في شبكات الـ 

Routing protocols 

Topology-
based

Position -
based

Cluster –
based

Broadcast-
based

infrastructure-
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Geocast –
based
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Broadcast الهدف من الـ
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Broadcast الهدف من الـ
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Dense Traffic 

Sparse Traffic

:Regular Traffic  البثالحركة منتظمة وهي الحالة املثلى في عمليةتكون.

Broadcast أنظمة الـ

15
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ً
 Dense Traffic:أوال

ى اإلرسالويؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة فوض ، تكون الحركية كثيفة في منطقة معينة

BROADCAST  STORM  PROBLEM

يحدث تصادم بين إشارات البث
فكل عربة قد تتلقى نفس اإلشارة من عدة مشتركين

16

Broadcast أنظمة الـ
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 على أن تبث اإلشارة عندما تصلها ( p)لكل عربة احتمال يكون 
ً
توزع اعتمادا

مشكلة فوض ى اإلرسالتقل هذه االحتماالت بين العربات وبالتالي 

.1Weighted p-Persistence Broadcasting  

17

Broadcast أنظمة الـ
BROADCAST STROMحلول مشكلة •

:  بثالث طرق مختلفةتكون 
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BROADCAST STROMحلول مشكلة •

:  بثالث طرق مختلفةتكون 
.2Slotted 1-0 Persistence Broadcasting

( slots)منطقة اإلنتشار إلى متقس
األبعدالواحد للحيز لكي يبث اإلشارة، بحيث تكون قيمة (0أو 1)احتمال ( slot)لكل يعطى

18

Broadcast أنظمة الـ
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.3slotted p-Persistence Broadcasting 

( p)بل احتمال 1احتمال slotال يعطى 
وبالتالي نقلل من احتمال التصادم  

ولكن هنا يحدث تأخير نتيجة قلة عدد العربات التي تبث اإلشارة

19

Broadcast أنظمة الـ
BROADCAST STROMحلول مشكلة •

:  بثالث طرق مختلفةتكون 
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ً
 Sparse Traffic:ثانيا

حدوث مشكلةالحركية متناثرة ويؤدي ذلك إلىتكون 

ProblemTransmission-Range

عدم وصول إشارة البث إلى مشترك معين 
نتيجة عدم وجود مشتركين بينه وبين املرسل لنقل  اإلشارة  له

20

Broadcast أنظمة الـ
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• 
ً
 Sparse Traffic:ثانيا

 در تصل اإلشارة إلى عربة تتحرك في اتجاه املصحتى يحدث تأخير : أفضل حالة

21

Broadcast أنظمة الـ
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• 
ً
 Sparse Traffic:ثانيا

ستقبل الذي نتيجة قلة عدد العربات التي تستطيع أن تنقل اإلشارة من املصدر إلى امل: حالة متوسطة
املستقبليتحرك بنفس اتجاه املصدر قد ال تصل اإلشارة إلى 

22

Broadcast أنظمة الـ
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• 
ً
 Sparse Traffic:ثانيا

رة العربات ال تصل اإلشارة إلى املستقبل املقصود نتيجة انعدام أو ندفيها : أسوء حالة

23

Broadcast أنظمة الـ
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يوجد أربع طرائق مختلفة الختيار العقد التي ستقوم بإعادة البث:

 الطريقة املعتمدة على االحتمال(Probability-based)

 الطريقة املعتمدة على املوقع(Location-based)

  الطريقة املعتمدة على الجار(Neighbor-based)

 الطريقة املعتمدة على العنقود(Cluster-based)

Broadcast أنظمة الـ
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هي استراتيجية ديناميكية •

 تعتمد•
ً
لها من قبل العقدةعدد النسخ التي تم استقباعن على تابع احتمالية التوزع ويمكن أن يعبر مثال

Probability-based))الطريقة املعتمدة على االحتمال 

Car A

PDF = 0.8

Car B

PDF = 0.5

                Forwarding Node choose

PDF = probability distribution function

25

https://manara.edu.sy/

امت بدفع قفي حاليعتمد اختيار العقدة على املنطقة املضافة والتي يمكن أن تغطيها هذه العقدة•
الرسالة لألمام

Target

                Forwarding Node choose

Car B

wants to turn right

Car A

(Location-based)الطريقة املعتمدة على املوقع 

26
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(Neighbor-based)الطريقة املعتمدة على الجار 

Target

                Forwarding Node choose

Car B

Car A

Collect the information of neighbors

 يتم اختيار العقدة 
ً
على حالة جيرانهااعتمادا

27
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فقط قادة العناقيد هي من يدفع الرزم لألمام. بقائد عنقودتجمع العقد في عناقيد تمثل •

إعادة بناء العناقيد يتم إما عند الطلب أو بشكل دوري•

Cluster-based))الطريقة املعتمدة على العناقيد 

Cluster-Header

Cluster-Header

Gateway-Node

                Forwarding Node choose

28
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مثال

العقدةPالعقد املغطاةالعقدةPالعقداملغطاة

B,C,E,F,H,I,M,K0.6GB,C,E0.3A

C,F, G,I0.4HA ,C,H,E, F,G0.5B

H,G,M,K 0.5IB,E,H,F,G0.6C

G,H,I,K,N0.5MA,B, E0.4D

K,I,M0.3NA,B,C,D,F,G0.7E

I, M,N0.3KB, C,E,H,G0.5F

على طريق باتجاه VANETإذا كان لدينا شبكة 
:آلتيواحد ذات حركية كثيفة مبينة في الشكل ا

A B

F

C

D

H

I

K

NM
G

E

:إرسال معلومات عن وجود حفرة على الطريق، ناقش  الحالتين اآلتيتينGتريد العقدة 
(دون رسم)إعادة بث الرسالة بالطريقة التقليدية •
 على اختيار عقد إعادة البث •

ً
 ))ما مقدار تخفيض عدد مرات إعادة البث (.  مع الرسم)إعادة بث الرسالة اعتمادا

ً
آخذا

(.  بث عام)عما هو عليه الطريقة التقليدية (( بالحسبان جميع الحلول 

29
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:إعادة بث الرسالة بالطريقة التقليدية•
ضمن مجال تغطيتهاالة إلى جميع العقد الواقعة سالر Gتبث العقدة 
.عقد ستقوم بإعادة اإلرسال8أي لدينا للمرة األولى  B,C,E,F,H,I,M,Kأي إلى العقد 

 ببث هذه الرسالةو 
ً
.كل عقدة منها ستقوم أيضا

A B

F

C

D

H

I

K

NM
G

E

العقدةPالعقد املغطاةالعقدةPالعقداملغطاة

B,C,E,F,H,I,M,K0.6GB,C,E0.3A

C,F, G,I0.4HA ,C,H,E, F,G0.5B

H,G,M,K 0.5IB,E,H,F,G0.6C

G,H,I,K,N0.5MA,B, E0.4D

K,I,M0.3NA,B,C,D,F,G0.7E

I, M,N0.3KB, C,E,H,G0.5F
30

مثال
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:إعادة بث الرسالة  اعتماداً على اختيار عقد إعادة البث. 2

.فهي غير معنية بالرسالةلذا Gتسبق العقدة I,M,N,Kالعقد 

31

مثال

https://manara.edu.sy/

Weighted p-Persistence Broadcasting.1  

P=0.7ألن Eأي: تكون عقد إعادة البث هي العقد التي تملك االحتمال األعلى
نسبةعدد العقد التي لم تقم بإعادة اإلرسال  إلى عدد العقد الكلية التي تقوم بإعادة اإلرسال= مقدار التخفيض

7/8: مقدار التخفيضفي الطريقة التقليدية

32

مثال
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والعقد املوجودةلكي يبث اإلشارة (0أو 1)احتمال ( slot)لكل ،يعطى( slots)منطقة اإلنتشار إلى متقس
6/8: مقدار التخفيض.E,B:أي.في الحيز األبعد هي العقد التي تقوم بإعادة اإلرسال 

:Slotted 1-0 Persistence Broadcasting.2 

33

مثال

https://manara.edu.sy/

Slotted p-Persistence Broadcasting.3:

E: أي.ز األبعد و هو هجين بين الطريقتين السابقتين، العقد ذات االحتمال األعلى والتي تقع في الحي
7/8: مقدار التخفيض

34

مثال
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