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 های خودرویی شهریبر اساس ثبات همسایه برای محیط VANET بندیخوشه

 

 چکیده

دمام  هاه   ( ارائاه ما   NSVCرا بر اساس ثباا  مسااایه     VANET در بندیدر این مقاله، ما یک روش خوشه

ن  بمغمرقابل پمشتحرک باال و  .مای خودروی  شهری تحویل دمدما را در محمطتواند به صور  موثری دادهم 

خاودرو  -باه -ماتند، از این رو ارتباطا  خاودرو  ی خودرومای شهریمای برجاتهویژگ بودن جهت حرهت از 

 V2Vزیرساخت  -به-( و خودروV2Xمای ادماک خاودروی  در نرار   ( باید تغممرا  مکرر را در توپولوژی شبکه

بار اسااس ثباا      VANET بنادی با استفاده از یاک روش خوشاه   NSVCمای فن  در روش بگمرند. این چالش

از تشاکمل ساری     NSVCبادین ترتما ،    گمرند.مورد بررس  قرار م مساایه و روش تکسمل  زمانبندی انتقال 

رساند، و عاووه بار ایان، تحویال م سا ن      مای سرخوشه را به حداقل م هند، تعداد انتخابخوشه پشتمبان  م 

 NSVCروش دمد هه سازی نشان م ند. نتایج حاصل از شبمههمای اض راری تضسمن م ما را نمز برای پمامداده

       یابد.در مقایاه با دیگر رویکردمای موجود به عسلکرد بهتری از شبکه دست م 

 

 .VANET. ثبا  مساایه. محمط شهری. IEEE 802.11pبندی. خوشه :هلمدی هلسا 

 

 مقدمه .1

( IoT  2ل پمشرفت است، و صنعت و دانشگاه، اینترنت اشماء( به سرعت در حاICT  1فناوری اطوعا  و ارتباطا 

تعادادی از   .[2و  1اناد   در آیناده تشاخمد داده   ICTرا به عنوان یک الگوی در حاال ههاور بارای مسگرایا      

توانند برای اتصال اناوا  وساایل اینترنات اشاماء ماورد      اند، م استانداردمای ارتباط  هه تا به امروز توسعه یافته

ماای  (، شابکه WBANs  3سم  پمراماون بادن  مای حاگر ب ده قرار گمرند، و این استانداردما شامل شبکهاستفا

 باشند.( م WANs  1مای گاترده(، و شبکهWLANs  5سم  محل مای ب (، شبکهWPANs  4سم  شخص ب 

                                                 
1
 Information and Communications Technology (ICT) 

2
 Internet of Things (IoT) 

3
 Wireless Body Area Networks (WBANs) 

4
 Wireless Personal Area Networks (WPANs) 

5
 Wireless Local Area Networks (WLAN) 
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 [.3موردنرر نماز دارناد    یاادغام با نمازمای سرویس در هاربردمبه سفارش  شدن یا ما با این وجود، این فناوری

(، خودرومای باه ما    ITSمای حسل و نقل موشسند  مای خودرو، مواردی از قبمل سمات به ویژه برای سرویس

(، یا تجهمزا  مخابرات  جهت پشتمبان  از طما  وسامع  از هاربردماا از جسلاه ایسنا ، مادیریت       V2Xمتصل  

و غمره در حال توسعه ماتند. بدین ترتم ، برخ  از تغممرا  یا  سازی مامر سفر،ترافمک، هسک به راننده، بهمنه

 IEEEو  IEEE 1609.xما برای استانداردمای موجود مورد نماز ماتند. دو استاندارد ارتباط ، یعنا   پمکربندی

802.11p  ماای خاودروی   سم  در محامط به طور هل  برای استفاده در دسترس  ب  WAVE)    در نرار گرفتاه

هاناال   -مواردی از قبمل مدیریت مناب ، امنمت، سرویس شبکه، و عسلما  چند IEEE 1609.xاستاندارد اند. شده

( و هنترل دسترس  WLAN  PHYمای فمزیک  الیه IEEE 802.11pدمد در حال  هه استاندارد را پوشش م 

و  4روی  پشاتمبان  هنناد    ای را در یک محمط خودتوانند ارتباطا  پایههند هه م ( را فرام  م MACرسانه  

5.]      

ماای  ما بامن خودروماای در حاال حرهات در محامط     این مقاله بر روی تشکمل شبکه برای تحویل داده          

ماا در حاال حرهات    رافمک شهری، خودروماای  هاه بار روی جااده    مای تترافمک شهری تسرهز دارد. در محمط

یکدیگر دارند، و از این رو توپولوژی شبکه آنهاا باه طاور مکارر     مای مختلف  نابت به ما و جهتماتند، سرعت

هند. بدین ترتم ، یک سمات  ارتباط  خودروی  باید برای حفظ پموندمای م س ن ارتبااط  طراحا    تغممر م 

ماای مجااور تباادل    مای هوچک  را با مساایگان خود یاا زیرسااخت  [، خودروما اغل  پمام8-6شود. در مراج   

[ یک سمات  ارتباطاا  خاودروی    9و مسکارانش   Vinelسم  را حفظ نسایند. همفمت پموندمای ب  هنند تام 

هند و باه عاووه،   اند هه یک پموند ارتباط  م س ن را فرام  م ( را ارائه هردهLTE  2مبتن  بر تکامل بلند مد 

، ایان روش بارای   LTEرس  به ی باالی دستبا این حال، به علت مزینه دمد.پوشش سرویس را نمز گاترش م 

[ ارتباطاا  خاودروی  مبتنا  بار     10و مسکاارانش    Jarupanاستفاده در یک محامط واقعا  مناسا  نماات.     

ی توانند با استفاده از زیرساخت هنار جاده و بدون ممچ مزیناه اند هه در آن، خودروما م زیرساخت را ارائه هرده

وش به شد  واباته به زیرساخت ثابت است، و بدین ترتم  به علت نماز اضاف  به برقراری ارتباط بپردازند. این ر

شود. رویکردمای تشکمل شبکه مبتن  بر مکرر به اتصال مجدد به زیرساخت، این روش سربار باالی  را شامل م 

مای خودروی  به طور عسده در مقاال  ماورد  زیرساخت در محمط-به-خوشه برای رسمدگ  به مزینه و واباتگ 

                                                                                                                                                             
1
 Wide Area Networks (WANs) 

2
 Long-Term Evolution (LTE) 
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( را ارائاه  IDبنادی مبتنا  بار هستارین شناساه       [ یاک روی خوشاه  11و مسکارانش   Linاند. حث قرار گرفتهب

( مواجه است، چرا هاه تحارک   CHبندی به علت انتخاب مکرر سرخوشه  اند، ول  این روش با سربار خوشههرده

بنادی را ارائاه   هارآمد خوشاه [ یک روش 12و مسکارانش   Basuشود. خودروما در این روش در نرر گرفته نس 

بندی ی زمان  خوشههند. این روش از یک دورهاند هه از تحرک ناب  بمن خودرومای مساایه استفاده م هرده

 شود.هند هه باعث هامش عسلکرد شبکه م ی ثابت استفاده م با یک اندازه

مساایه را برای یک محمط خاودروی   بر اساس ثبا   VANETبندی در این مقاله، ما یک روش خوشه           

( 1هناد:   رسامدگ  ما    به ماائل ذهر شده در باال سازی دو روش اصل با پماده دمم . این مقالهشهری ارائه م 

بندی مبتن  بر ثبا  مساایه جهت حداقل نسودن تعاداد تغممارا  توپولاوژی و تااخمر در تشاکمل      روش خوشه

ماای اضا راری. روش   بندی شده جهت پشتمبان  از انتقال سری  پمامقه( روش زمانبندی انتقال طب2خوشه، و  

گمری را شود و تصسم ( ناممده م NS  1هند، هه ثبا  مساایهاول از نرخ تغممرا  تعداد مساایگان استفاده م 

 سازد. روش دوم نمز از دسترس  هانال مبتنا  بار  ی جدید مسکن م در مورد اجرای یک روال انتخاب سرخوشه

 مای با اولویت باال تضسمن نساید. هند تا انتقال موفق  را برای دادهاستفاده م  2گمریرأی

[ ارزیااب   12و  11در مراجا    ی آن باا دو روش موجاود دیگار    را با مقایاه NSVCما سپس عسلکرد            

انتخااب سرخوشاه در یاک     و تحرک ناب  را به عنوان معمار بارای  IDهنم ، هه در دو روش دیگر، هسترین م 

ما سپس در سناریومای مختلا  ترافمکا   مانناد، تغممار     سازیگمرند. شبمهبندی ثابت در نرر م ی خوشهدوره

تواناد باه   ما   NSVCدماد هاه   ی باته( انجام شده است. نتایج نشان م حداهثر سرعت، تعداد خودروما، اندازه

، نرخ تغممرا  سرخوشه، توان عسلمات  هل  شابکه، و تااخمر   (CHبهبود در عسلکرد از نرر طول عسر سرخوشه  

  انتها دست یابد.-به-انتها

 دمم .نشان م  یرا با جزئما  بمشتر بخش زیر، ما طراح  و عسلکرد هار خوددر             

 

 

 

 

                                                 
1
 Neighbor Stability (NS) 

2
 Polling-based Channel Access 
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 مدل سیستم .2

مکارر در   بمنا  حرهات، تغممارا    شامل تحارک بااال و جهات غمرقابال پامش      VANETی مای برجاتهویژگ 

ای بارای  ی خوشاه باشد. برای رف  این ماائل، به طور هل  یک سااختار شابکه  مای شبکه م توپولوژی و ق ع 

تری را برای یک گاروه از  در نرر گرفته شده است، چرا هه این ساختار، اتصال م س ن VANETاستفاده در یک 

ماا و ارتباطاا  خاودروی  باا     ا برای سرویسمعساری هل  سمات  ر 1[. شکل 14و  13هند  خودروما فرام  م 

ی تعمامن شاده در ارتبااط    ما( باا سرخوشاه  CM  1دمد هه در آن، اعضای خوشهنشان م  VANETاستفاده از 

باا هااربران   ی سرویس، مرهز نرار  بار ترافماک، یاا حتا      هنندهتواند به فرام م  (CH  2ماتند، و سرخوشه

هند. به طور خاص ی شبکه عسل م هنندهرخوشه در نقش یک مسامنگس عسوم  از طریق اینترنت متصل شود.

( انجاام  V2V  3خاودرو -به-اندازی، خاتسه، مامریاب ، و زمانبندی را برای ارتباطا  خودروسرخوشه عسلما  راه

باه برقاراری ارتبااط باا زیرسااخت در      دمند. عووه بر این، سرخوشه به نسایندگ  از طرف اعضای سرخوشه، م 

   پردازد.( م V2I  4زیرساخت-به-ریومای مصرف خودروسنا

 
 . معماری سیستم برای سناریوهای کلی سرویس خودرویی1شکل 

                                                 
1
 Cluster Members (CMs) 

2
 Cluster Head (CH) 

3
 Vehicle-to-Vehicle (V2V) 

4
 Vehicle-to-Infrastructure (V2I) 
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، خودروماا باا   هنام  هاه در ایان محامط    را فار  ما    شاهری  در این مقاله، ما یک محمط خاودروی             

در  ما نمز بامار پمچمده است.ما و جادههنند و ساختار خمابان حرهت م مای مختل  و در جها  متفاوت سرعت

دماد. ایان پدیاده بارای     ما در توپولوژی شبکه بامن خودروماا باه طاور مکارر رخ ما       نتمجه، تغممرا  و ق ع 

 بامار مه  و حمات  است. V2Xمای ارتباط  سرویس

دماد هاه در ایان    محمط شهری نشان ما   مدل سمات  خودروی  مبتن  بر خوشه را برای یک 2شکل           

 وسایل زیرساختما را دو مجسوعه است هه یک  از این مجسوعهاین مدل شامل شده است.  شبکه در نرر گرفته

نص   ی دیگر، اجزایمجسوعه شوند و مسچنمنما( ناممده م RSU  1ایهه واحدمای هنار جاده دمدتشکمل م 

خودروماا باا ایان مجسوعاه     ما( نام دارند و OBU  2ی رودرون خوددمای هه واحباشد م خودروما  شده بر روی

. ما فر  هنندحرهت م در جها  مختل  بر روی دو باند جاده در یک سناریوی ترافمک شهری مشخد شده و 

مای مختل  در حرهات مااتند.   هنم  هه خودروما دقمقا در دو جهت مخال  بر روی دو باند جاده با سرعتم 

رسند، آنها برای مد  زمان معمن  جهت پمشگمری از برخورد با دیگر خودروماا  وما به یک تقاط  م وقت  خودر

خود هه ی ما( با خودرومای مساایهOBUهنم  هه خودروما  یعن ، هنند. برای ارتباطا ، ما فر  م توق  م 

پردازناد،  حاد باه ارتبااط ما     از طریاق یاک هاناال وا    ما(RSUگام با آنها فاصله دارند یا زیرساخت  یعن ، -یک

تاا از اناوا  مختلا      ( باشاند OBU  درون خاودروی   تجهمازا  مجهز باه چنادین   توانند م مسچنمن خودروما 

   [. 16و  15ارتباطا  پشتمبان  هنند  

 
 ی شهری.. مثالی از مدل سیستم خودرویی مبتنی بر خوشه در یک منطقه2شکل 

                                                 
1
 Roadside Units (RSUs) 

2
 Onboard Units (OBUs) 
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 NSVCطراحی . 3

NSVC   جهت فرام  هردن اتصاال  م سا نV2X     یعنا ، ارتباطاا V2V  وV2X    بارای خودروماا در یاک )

 NSVCدمام  هاه در   برای این منرور، ما دو روش اصل  را ارائاه ما    .محمط ترافمک شهری طراح  شده است

لوژی و تاخمر در تشاکمل  بندی مبتن  بر ثبا  مساایه هه تعداد تغممرا  در توپو( خوشه1اند:  سازی شدهپماده

ماای  بنادی شاده هاه از انتقااال  ساری  بارای پماام       ( زمانبندی انتقال طبقه2رساند، و  خوشه را به حداقل م 

  [. 18و  17هند  پشتمبان  م  eCellاض راری از قبمل 

 

 ساختار قاب بزرگ. 3-1

ی زمان  شده است و از یک دوره بندیدمد هه با زمان بخشنشان م  NSVCساختار قاب بزرگ را در  3شکل 

beacon
1  BP2بندیی زمان  خوشه(، دوره  CP3مای با اولویات بمشاتر  ی زمان  انتقال داده(، دوره  HPDP و ،)

مد  زمان قاب بزرگ به صور  پویا و با توجه  ( تشکمل شده است.GDP  4مای عسوم ی زمان  انتقال دادهدوره

هنند پخش  م را مسه beacon. در آغاز قاب بزرگ، مر یک از خودروما یک قاب هندبه شرایط ترافمک تغممر م 

و باا اساتفاده از    (CSMA/CDی دسترس  چندگانه به سمگنال حامل با قابلمت پمشگمری از برخورد  تا به شموه

BP، ناد. باا ایان    ، را از وجود خاود آگااه ه  دنو با یک گام فاصله از آن قرار دار وی ی  هه در مساایگ ماخودرو

beacon ی زمان  شود هه مر خودرو با دیگر خودروما مسامنگ شده است. دورههنند، و فر  م ، قاب تغممر م

ماای هنترلا  جهات    ی زمان  هنترل است هه در آن خودروماا باه تباادل پماام    ( در واق  دورهCPبندی  خوشه

بنادی  ی زمان  خوشهنشان داده شده است، دوره نمز 3پردازند، و مسان ور هه در شکل اندازی یک خوشه م راه

 CP5بندیشود: تصسم  خوشهی زمان  هوچکتر تقام  م (، خود به دو بازه  CD6بندی( و هنترل خوشه  CC.) 

ی گمرید هاه آیاا یاک روال انتخااب سرخوشاه     (، سرخوشه تصسم  م CDبندی  ی زمان  تصسم  خوشهدر بازه

ی جدید یا بندی نمز در واق  مد  زمان انتخاب سرخوشهی زمان  هنترل خوشهو بازهجدید را اجرا هند یا خمر، 

ماای  ای بارای تحویال داده  مای دادهدر واق  دوره GDPو  HPDPی زمان  مر دو دوره نگهداری از خوشه است.

                                                 
1
 Beacon Period (BP) 

2
 Clustering Period (CP) 

3
 High-Priority Data transmission Period (HPDP) 

4
 General Data transmission Period (GDP) 

5
 Clustering Decision (CD) 

6
 Clustering Control (CC) 
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است، و این دوره با  eCellمای اض راری از قبمل یک تنها محدود به پمام HPDPما در واقع  ماتند. انتقال داده

، HPDPهناد. بارخوف   ما را تضاسمن ما   آممز این پمامگمری، انتقال موفقمتاستفاده از ارتباطا  مبتن  بر رأی

ی برای ارتباط با یکدیگر به شموه GDPتوانند از ای من بق است. خودروما م با مر نو  داده GDPی زمان  دوره

CSMA/CD 21-19د  مبتن  بر رقابت استفاده هنن.]    

 
 NSVC. ساختار قاب بزرگ 3شکل 

 یابی بر اساس ثبات همسایهخوشه. 3-2

. در CCو  CDشود: ی زمان  تشکمل م ( از دو بازهCPبندی  ی زمان  خوشهمسان ور هه قبو نمز ذهر شد، دوره

هند هاه آیاا نماازی باه     ی موجود تعممن م شهی زمان  با طول ثابت است، سرخو، هه یک بازهCDحمن اجرای 

را تحات   CCی زمان  ی جدید وجود دارد یا خمر، و این تصسم  متعاقبا طول دورهاجرای روال انتخاب سرخوشه

ثباا   "مفهاوم   دماد. بنادی را نشاان ما    ، روال تصاسم  خوشاه  4دمد. فلوچار  موجود در شکل تاثمر قرار م 

گمرد. ی جدید مورد استفاده قرار م سم  در مورد اجرای روال انتخاب سرخوشهبرای گرفتن تص "(NS  1مساایه

ی خاود و  ی قدیس  باه شاسارش تعاداد خودروماای وارد شاده باه خوشاه       ، سرخوشهBPی زمان  در حمن بازه

 را NSپردازد، و نرخ تغممرا  را برای تعداد مساایگان، یعنا  مقادار   ی خود م خودرومای خارج شده از خوشه

 تواند به صور  زیر به دست آورد:هند، این مقدار را م محاسبه م 

𝑁𝑆𝑖(𝑡) =
ورودی

𝑖
(𝑡) + خروج 

𝑖
(𝑡)

𝑁𝑖(𝑡 − 1)
 

فعل  اسات،   beaconی زمان  در بازه (iبرابر  ID با  iی برای خودروی  با شناسه NSدر واق  مقدار  𝑁𝑆𝑖(𝑡)هه 

ورودی
𝑖
(𝑡)  خروج و

𝑖
(𝑡)   ی ی پوششا  خوشاه  محادوده نمز برابر تعداد خودرومای وارد شده/خارج شده باه/از

                                                 
1
 Neighbor Stability (NS) 
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𝑁𝑖(𝑡ماتند، و  (iبرابر  ID با  iی خودروی  با شناسه − قبلا    beaconی زماان   تعداد مساایگان را در بازه (1

طور انتخاب  یک  از دو پماام   قبل  به beaconی ، خودروی سرخوشه در بازهCDی زمان  دمد. در بازهنشان م 

( و دیگاری نماز حفاظ    New_ch_elecهند، یک  از این دو پمام، پماام انتخااب سرخوشاه     پخش  م زیر را مسه

ی تصسم  گرفته شاده بااتگ    ما به نتمجه( است، هه ارسال مر یک از این پمامOld_ch_retی قبل   سرخوشه

ی از پاامش تعماامن شااده تجاااوز هنااد، آنگاااه سرخوشااه یااک پمااام   نهاز یااک آسااتا 𝑁𝑆𝑖(𝑡)دارد. اگاار مقاادار 

New_ch_elec اش قرار دارند، یعن  را به خودرومای  هه درون خوشهCM هند، در غمر این صور  م  ارسالما

 CCی زماان   تسام خودروما در داخل یک سرخوشه برای دورههند. پخش  م را مسه Old_ch_retنمز یک پمام 

 CCو  نو  بلند CCهنند: انتخاب م  ی زمان این دورهجه به تصسم  سرخوشه، دو نو  طول را برای بعدی، با تو

ی موجاود دریافات   را از خاودروی سرخوشاه   New_ch_elecیاک پماام    CMوقت  هاه خودروماای   . نو  هوتاه

ی جدید انتخااب  خوشههنند تا خودروی سرتنرم  م  نو  بلندخود را به  CCی زمان  هنند، آنگاه آنها دورهم 

نماز   CCی زماان   ما در حمن یک مد  زمان  معمن و محدود دریافت نشد، آنگاه دورهشود. اگر ممچ یک از پمام

باه ایان معنا  اسات هاه       Old_ch_retشود. در مسمن حال، دریافت پماام  تنرم  م  نو  بلند بهبه مسان دلمل 

ی زماان   ی باازه قبل  سرخوشه بود، به عنوان سرخوشه beaconی زمان  ی قبل  هه در بازهخودروی سرخوشه

beacon  ،فعل  نمز در نرر گرفته خوامد شد و سرخوشه بودن آن ادامه خوامد داشت. بدین ترتم ، در این مورد

شاود، و ایان ماد  نماز تنهاا بارای وارد نساودن خودروماای         به مقدار نو  هوتاه تنرام  ما    CCی زمان  دوره

 باشد.س  خوشه م جدیدالورود به ج
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 بندی. روال تصمیم خوشه4شکل 

دمااد. پااس از دریافاات پمااام  ، روال انتخاااب سرخوشااه را بااا جزئمااا  بمشااتری نشااان ماا   5شااکل           

New_ch_elesی زمان  ، خودروما روال انتخاب سرخوشه را در حمن بازهCC  هنند. در ابتدا، مر خاودرو  آغاز م

مقاادیر  هناد.  ( را ایجااد ما   NVT  1پردازد و یک جدول خودروی مساایهخود م  𝑁𝑆𝑖(𝑡)ی مقدار ه محاسبهب

(، جهات حرهات، و   CH IDی سرخوشاه   خودرو(، شناساه  IDی خودرو  شامل شناسه NVTموجود در جدول 

 هناد. روزرسان  م را بهپخش هرده و آن  HELLOخود را با یک پمام  NVTاست. مر خودرو، جدول  NSمقدار 

ی جدیاد ماورد   سپس توسط خودروما بارای آغااز تشاکمل یاک خوشاه      NVTی روزرسان  شدهاین اطوعا  به

، NSخود را در نرر گرفته و هسترین مقدار  NVTموجود در جدول  NSمقادیر مر خودرو گمرد. استفاده قرار م 

( را به مساایگان RTC  2بندیخوشه-برای-پمام آماده ی جدید اعوم هرده و یکخود را به عنوان یک سرخوشه

باه  ( RTJ  3پموساتن -بارای -، خودروما باا یاک پماام درخواسات    RTCهند. پس از دریافت پمام خود ارسال م 

ای پاساخ  شود، آنگاه خودرو به سرخوشاه دریافت م  RTCدمند. در موردی هه چندین پمام سرخوشه پاسخ م 

ای را یکاان باشاند، آنگااه خاودرو، سرخوشاه     NSدر موردی هه مقادیر  را دارد. NSدمد هه هسترین مقدار م 

ی جدید پاساخ  را باه خودروماای اعضاای خوشاه      را دارد. در نهایت، سرخوشه IDهند هه هسترین انتخاب م 

                                                 
1
 Neighbor Vehicle Table (NVT) 

2
 Ready-to-Clustering (RTC) 

3
 Request-to-Join (RTJ) 
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 CM رساد،  دمد. پس از اینکه تشکمل خوشه به پایان م هند و روال انتخاب سرخوشه را پایان م ما( ارسال م

ماای اعضاای خوشاه    ( و شناساه CH IDی سرخوشه  سرخوشه، زیرساخت را از اطوعا  خوشه از جسله شناسه

 CM IDs ی هند. وقت  زیرساخت، اطوعا  خوشه را از سرخوشه دریافت نسود، آنگاه اطوعاا  خوشاه  ( آگاه م

 CSMA/CDشاه باا اساتفاده از روش    هند. سپس، زیرساخت به برقراری ارتباط با سرخوروزرسان  م خود را به

 پردازد.مبتن  بر رقابت م 

 
  (CH. روال انتخاب سرخوشه )5شکل 

ی قبل  به عنوان یک شود، خودروی سرخوشهدریافت م  Old_ch_retدر مسمن حال، منگام  هه پمام             

اند، روال تشکمل خوشه را با ارسال   هه به تازگ  وارد شدهخودرومای، و تنها دمدرخوشه به هار خود ادامه م س

RTJ هنند. ی قبل  آغاز م به سرخوشه 

 10و  1مر دو خاودروی  نشان داده شده است.  1و جدول  6مثال  از عسلما  انتخاب سرخوشه در شکل          

است، ول   10و  1ابر با خودرومای بر 6خودروی  NSشوند. اگر چه مقدار در ابتدا به عنوان سرخوشه انتخاب م 



11 

 

  ماناده  دارد. خودروماای بااق   1ای بااالتر از خاودروی   تواند یک سرخوشه باشد، چرا هه شناسهاین خودرو نس 

هنند. در نتمجه، را بازپخش هرده و به مسان صور  نمز تنرم  م  Hello( یک پمام 8و  4، 3مای  یعن ، شناسه

 شوند. سرخوشه انتخاب م  به عنوان 10و  3، 1خودرومای 

 
 (CH. مثالی از انتخاب سرخوشه )6شکل 

 . مثالی از مقدار تحرک خودروهای همسایه1جدول 

ID )خودرو  شناسه خودرو NS ID )خودرو  شناسه خودرو NS 

1 0 6 0 

2 0.25 7 1 

3 0.2 8 0.6 

4 0.4 9 0.3 

5 1 10 0 

 

  بندی شدهزمانبندی انتقال طبقه. 3-3

از  NSVC، روش eCellماای اضا راری از قبمال یاک پماام      بارای پماام   مادادهتحویل سری  پشتمبان  از جهت 

مای مای اض راری دارند، داده، خودرومای  هه پمامNSVCهند. در بندی شده استفاده م زمانبندی انتقال طبقه

گماری ارساال   با استفاده از دسترس  هانال مبتن  بار رأی  beaconی زمان  یک بازه در طول HPDPخود را در 
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دماد. در  نشان ما   HPDPما را در انتقال داده 7نشان داده شده است(. شکل  3هنند  مسان ور هه در شکل م 

جهات  هناد، و یاک   ما   1پخشا  ( را مسهE-Disc، سرخوشه به طور متناوب پمام هش  اض راری  HPDPآغاز 

مای اض راری و نماز به ارسال آنها را بررس  نساید. وقت  یک پمام هند تا وجود دادهخاص حرهت  را مشخد م 

E-Disc  هند، خودرومای سرخوشه به بررس  جهت حرهت دریافت مE-Disc  هنناد تاا   پردازند و توش م م

برای انتقاال هلا     GDPی زمان  رسد، دورهبه پایان م  HPDPمای اض راری خود را ارسال نسایند. وقت  داده

  شود. ما آغاز م داده

 
 های اضطراری. روند انتقال داده7شکل 

                                                 
1
 broadcast 
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 . ارزیابی عملکرد4

ماا معمارماای مختلا  عسلکارد یاک       .ایا  مای آزمایش  ارزیاب  نسودهسازیرا با انجام شبمه NSVCما عسلکرد 

[ و MOBIC  11مای موجاود از قبمال   را در نرر گرفته و نتایج را با دیگر روش NSVCی در حال اجرای شبکه

LID  12دمم . سپس سازی را ارائه م ای . در این بخش، ما در ابتدا تنرمسا  و پمکربندی شبمه[ مقایاه هرده

  پردازی . ی جزئما  بمشتری از نتایج به دست آمده م به ارائه

 

 ندیتنظیمات و پیکرب. 4-1

طارح   8ایا . شاکل   در نرر گرفته 4 ×4گرید -سازی، سناریومای ترافمک شهری را بر روی طرح نو ما در شبمه

و  22ی خودروماا اسات    ماای اولماه  دمد، هه شامل مختصا  مسکن برای موقعمتسازی را نشان م هل  شبمه

مای ترافمک  ما به ترتم  با جاده عهی مربع  یکاان است، هه این ق[. این طرح به ویژه شامل شانزده ق عه23

بانادی تنرام  شاده اسات، در     -ی تکی طرح، هه با یک جادهاند. به استثنای گوشهعسودی و افق  احاطه شده

بانادی ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات. جهات حرهات         -ی دوسازی یک جادهدر سناریوی شبمه ی نقاطبقمه

-ی دو، و ترافمک نمز از سست راست جادهباندی دقمقا عکس م  است-وی ددو باند جادهمر یک از خودروما در 

یابد. برای تنرم  موقعمت اولمه، ما به طور تصاادف  مختصاا  گاااته و مجازا و غمرتکاراری          باندی جریان م 

 x ،y)  برای ارتباطا  . [24  هنم انتخاب م را در ترافمکV2Iبااال   مای، ما زیرساخت را در مر ق عه در گوشه

اناد، و تحارک   ذهر شده 2سازی در جدول ای . پارامترمای شبمهدر سست چپ و پایمن در سست راست قرار داده

هملاومتر بار سااعت     60و  10خودروما نمز با این فر  در نرر گرفته شده است هه خودروماا باا سارعت  بامن     

 km/h مترمرب    1000 × 1000( در مااحت  برابر باm2 30اگر حاداهثر سارعت برابار باا      هنند.( حرهت م 

ی شود. ماا مسچنامن یاک محادوده    به خودروما اختصاص داده م  30و  10باشد، به طور تصادف  سرعت  بمن 

و مگابمت بار ثانماه،    6ای برابر با ثانمه، نرخ دادهممل  100برابر با  beaconی زمان  متر، بازه 250انتقال برابر با 

   گمری . را در نرر م ثابت ترافمک  با نرخ بمت 
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 . طرح کلی سناریوهای ترافیک شهری8شکل 

 

 سازی. پارامترهای شبیه2جدول 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 مترمرب  1000×100 اندازه ممدان PHY IEEE 802.11pمدل 

 حداهثر سرعت خودرو
بر  هملومتر 60 ~ 10

 (km/hساعت  
 CBR افزاری ترافمکبرنامه نرم

 100 ~  10 تعداد خودروما ثانمه 100 سازیمد  زمان شب 

 ثانمهممل  beacon 100ی زمان  بازه متر 250 محدوده انتقال

 بمت 600، 300 ی باتهاندازه بمت 256 ی هنترلی باتهاندازه

 بمت ACK 129 مگابمت بر ثانمه 6 نرخ داده

 بمت PHY 192سرآیند  ممکروثانمه 13 مان ق عهز

SIFS 32 سرآیند  ممکروثانمهMAC 256 بمت 

 بمت 512 پمام اض راری ثانمهممل  30 بندیی زمان  خوشهدوره

 ثانمهممل  10 بندیی زمان  تصسم  خوشهدوره ثانمهممل  10 ی با اولویت باالداده

 

           NSVC فمزیک   ی بر روی مدل الیهPHY )IEEE 802.11p ساازی شاده اسات. از آنجاای  هاه      پماده

IEEE 802.11p ی هند، پارامترمای ویژهی متفاو  را برای دسترس  پشتمبان  م چهار دستهCSMA   از قبمال
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CWmin ،CWmax ماا   سازی بمن قااب و فضای ایزولهAIFS    اناد،  نشاان داده شاده   3(، مساان ور هاه در جادول

مای دسترس  برای ترافمک صادا  یعنا  باا بااالترین اولویات( و      سازی، دسته[. در شبمه25اند  ندی شدهپمکرب

ماای عساوم  ماورد اساتفاده قارار      مای اض راری و انتقال دادهترافمک بهترین توش به ترتم  برای انتقال داده

 اند.گرفته

 CSMAی . پارامترهای ویژه3جدول 

 نو  پمام CWmin CWmax AIFμs ی دسترس دسته

AC_VO 3 7 58 اض راری 

AV_BE 15 1023 110  عسوم 

 

 سازینتایج شبیه. 4-2

به طور هل ، طول عسر دمد. متوسط طول عسر سرخوشه را با توجه به تغممرا  حداهثر سرعت نشان م  9شکل 

ماا باعاث تغممارا  مکارر در     ، و انحاراف بزرگا  در سارعت   یاباد سرخوشه با افزایش حداهثر سرعت، هامش م 

دماد  نشان ما   NSVCشود. مساایگان شده، و این امر نمز منجر به انتخاب مجدد سرخوشه به صور  مکرر م 

به عنوان سرخوشه  NSخودروی  را با هسترین مقدار  NSVCتر به دیگران واباته است، چرا هه هه عسر طوالن 

را دارد، مسچناان موقعمات خاود را باه      NSی قدیس  هه هسترین مقدار ین ترتم ، سرخوشههند. بدانتخاب م 

، سرخوشه را با استفاده از معمارمای  از MOBICو  LIDمای هند. از سوی دیگر، روشعنوان سرخوشه حفظ م 

این، سرخوشه [. بنابر12و  11هنند  خودرو( و تحرک ناب  تجسم  شده انتخاب م  IDی خودرو  قبمل شناسه

هملومتر بر ساعت است، آنگااه متوساط طاول عسار      30باید به طور مکرر انتخاب شود. وقت  هه حداهثر سرعت 

NSVC  مای % از روش69% و 30به ترتم  حدودMOBIC  وLID    .بمشتر است 
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 تغییر در سرعت خودرو سط طول عمر سرخوشه بر حسب. متو9شکل 

متوساط نارخ تغممار سرخوشاه     دمد. متوسط نرخ تغممرا  سرخوشه را در مر ثانمه نشان م  10شکل            

متناس  با عکس طول عسر سرخوشه است. بدین ترتم ، متوسط نارخ تغممارا  سرخوشاه باا افازایش حاداهثر       

د سرخوشاه را  توانا ، ما  LIDو  MOBICمای در مقایاه با روش NSVCیابد. در این شکل، سرعت، افزایش م 

شاود. وقتا    تری حفظ هند، و سرخوشه غالبا با افزایش حداهثر سرعت، دوبااره انتخااب ما    برای مد  طوالن 

، NSVCماای  هملومتر بر ساعت است، متوسط نارخ تغممارا  سرخوشاه بارای روش     10حداهثر سرعت برابر با 

MOBIC  وLID  هملاومتر بار    30هه حاداهثر سارعت باه     باشد. وقت م  0.12و  0.11، 0.10به ترتم  برابر با

 شود. م  0.43و  0.35، 0.27یابد، آنگاه نتایج برای مر سه روش باال به ترتم  برابر با ساعت افزایش م 
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 . متوسط نرخ تغییرات سرخوشه بر حسب تغییرات حداکثر سرعت10شکل 

یاک   بار حاا  سارعت انتقاال     دمد هه در آن تعداد خودرومام  توان عسلمات  هل  را نشان 11شکل           

هملومتر بر ساعت  30هند. در این آزمایش، حداهثر سرعت به مقدار تغممر م  برای مر روش بایت  300ی باته

دمند. توان عسلمات  هل  با ثانمه انتقال م ممل  1.25تنرم  شده است، و تسام خودروما نمز یک باته را در مر 

یابد، آنگاه توان عدد افزایش م  80عدد به  40یابد، و وقت  تعداد خودروما از زایش تعداد خودروما، افزایش م اف

مگابمات بار    115.3مگابمت بر ثانمه به  54.6به ترتم  از  LIDو  NSVC ،MOBICمای عسلمات  هل  در روش

مگابمات بار ثانماه     98.7مگابمت بر ثانمه به  47.2ز مگابمت بر ثانمه و ا 101.7مگابمت بر ثانمه به  48.2ثانمه، از 

دسات   LIDو  MOBICماای  به توان عسلمات  بمشتری در مقایااه باا روش   NSVCیابد. در نتمجه، افزایش م 

تنها زمان  هاه ماورد نمااز اسات، یاک روال انتخااب        NSVCی در حال اجرای روش یابد، چرا هه سرخوشهم 

تواند مد  زماان   م  NSVCاجرا نشود، آنگاه  CPروال انتخاب سرخوشه در حمن اگر هند. سرخوشه را آغاز م 

بنادی  ی زماان  خوشاه  دوره بندی بمشتر، ما متوسط طاول ما صرف هند. برای طبقهبمشتری را برای انتقال داده

افازایش   نشان داده شده است. افزایش حداهثر سارعت باه   12ای  هه در شکل گمری هردهرا نمز اندازه CP یعن 

ناو  بلناد نمااز دارد. نتاایج      CCبرای انتخاب سرخوشه به  NSVCشود، چرا هه روش منجر م  CPمد  زمان 

ثانماه اسات. در مقایااه باا     مملا   10.7ثانماه و  ممل  10.2بمن  CPدمد هه متوسط طول گمری نشان م اندازه
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 NSVCهنناد، روش  نماه اساتفاده ما    ثامملا   30ثابت و برابار باا    CP، هه از طول LIDو  MOBICمای روش

 حفظ هند. beaconی زمان  ما در یک بازهتری را برای انتقال دادهتواند مد  زمان طوالن م 

 
 بایتی( 300ی بستهبرای انتقال یک . توان عملیاتی کلی بر حسب تغییرات خودروها )11شکل 

 
 بندی بر حسب حداکثر سرعتی زمانی خوشهتوسط طول دوره. م12شکل 
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 600ی دمد هاه خودروماا یاک بااته    ای از توان عسلمات  هل  را برای وقت  نشان م مقایاه 13شکل          

باایت  را مادایت    300ی توان عسلماات  بمشاتر از ماوردی اسات هاه خودروماا بااته        دمند.بایت  را انتقال م 

ی باته به سربار هستری برای تبادل باته اشاره دارد. با این حال، در این مورد، ه افزایش اندازههردند، چرا هم 

بایت ، وقت   300تواند هس  هامش یابد. مشابه با مورد مای منتقل شده م ، تعداد باتهBIبه علت طول محدود 

% بمشتر 13.71% و 11.97به ترتم   NSVCاست، آنگاه نتایج به دست آمده از روش  50تعداد خودروما برابر با 

 است. LIDو  MOBICمای از نتایج روش

 
 بایتی( 600ی . توان عملیاتی کلی بر حسب تعداد خودروها )برای انتقال بسته13شکل 

باایت  نشاان    300ی انتها را برای تعداد مختلف  از خودروما با یک باته-به-متوسط تاخمر انتها 14شکل        

گمری هارده و حاداهثر   زمان انتقال باته را بمن سرخوشه و عضو خوشه در یک خوشه اندازهدمد. ما متوسط م 

انتهاا تحات تااثمر تعاداد     -باه -ای . در شکل، تاخمر انتهاا هملومتر بر ساعت تنرم  نسوده 50سرعت را نمز برابر با 

تواند باعث تاخمر زیادی در دسترس  باه هاناال شاود. روش     خودروما قرار دارد، چرا هه محمط تراه  ترافمک م

NSVC  ماای بمشاتری را در یاک    تواناد بااته  دمد، چون این روش م عسلکرد بهتری را از دیگران ارائه مBI 

باه ترتما  حادود     NSVCانتهاا در روش  -به-است، تاخمر انتها 50منتقل هند. وقت  هه تعداد خودروما برابر با 

انتها را برای وقتا   -به-متوسط تاخمر انتها 15شکل  است. LIDو  MOBICمای % هستر از روش37.3% و 24.8
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باایت ، روش   300پردازناد. مشاابه ماورد انتقاال     بایت  ما   600مای دمد هه خودروما به انتقال باتهنشان م 

NSVC ی انتهاا باا افازایش انادازه    -به-دمد. تاخمر انتهاما ارائه م انتهای هستری را از دیگر روش-به-تاخمر انتها

در مورد انتقال  NSVCی افزایش مد  زمان انتقال است. بدین ترتم  روش یابد هه در نتمجهباته، افزایش م 

بایت  صرف  300% مد  زمان بمشتری را برای یک انتقال باته نابت به مورد 8.58بایت ، حدود  600ی باته

  هند. م 

 
 بایتی( 300ی )برای انتقال یک بسته انتها بر حسب تغییرات تعداد خودرو-به-. تاخیر انتها14شکل 
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 بایتی( 600ی انتها بر حسب تغییرات تعداد خودرو )برای انتقال بسته-به-. تاخیر انتها15شکل 

دمد. در این آزماایش، ماا تعاداد    ودروما نشان م تاخمر پمام اض راری را بر حا  تعداد خ 16شکل              

ای . وقت  تعداد خودروما ه  هملومتر بر ساعت تنرم  هرده 50و حداهثر سرعت را برابر با  50خودروما را برابر با 

انتهاای هسا    -باه -به علت س ح پایمن رقابات، تااخمر انتهاا    CSMAبا  NSVCعدد(، روش  8است  یعن ، زیر 

ساربار   ه دلمال ( با CTSبندی شده  با زمانبندی انتقال طبقه NSVCدمد در حال  هه شان م هوتامتر از خود ن

دماد. باا ایان    استفاده شده است، تاخمر نابتا باالی  را از خود نشان ما   CTSهه در روش  HPDPمد  زمان 

 CTSبا  NSVCنگاه عدد برسد، آ 10حال، وقت  تعداد خودرومای  هه پمام اض راری دارند، به تعداد بمشتری از 

از تااخمر دسترسا  باه هاناال      CSMAباا   NSVCدمد، چرا هه روش عسلکرد تاخمر بهتری را از خود نشان م 

  برد.تری به علت رقابت باال رنج م طوالن 
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 . تاخیر بر حسب تعداد خودروهایی که پیام اضطراری دارند16شکل 

   گیری. نتیجه5

برای دساتماب    .دمد( ارائه م NSVCمبتن  بر ثبا  مساایه   VANETبندی را در ه یک روش خوشهاین مقال

بندی مبتن  بر ثباا  مسااایه و   از دو روش یعن  خوشه NSVCبندی ، روش خوشهV2Xبه ارتباطا  م س ن 

و تااخمر در تشاکمل    هند. روش اول، تعداد تغممارا  در توپولاوژی  بندی شده استفاده م زمانبندی انتقال طبقه

رساند، هه برای دستماب  به ایان مادف، ایان روش نارخ تغممار تعاداد مسااایگان را در        خوشه را به حداقل م 

با استفاده از دسترس  هانال مبتن  بار   گمرد. روش دومبندی و انتخاب سرخوشه در نرر م گمری خوشهتصسم 

. عسلکارد روش  هناد پشاتمبان  ما    eCellری از قبمال  ماای اضا را  از یک انتقال سری  بارای پماام   گمری،رأی

 4در  4ی مای انجام شده با سناریومای مختل  بر روی یک نسونه شابکه سازیتوسط شبمه NSVCبندی خوشه

ما ارزیاب  و تایمد شاده اسات، روش   سازیاز ترافمک یک جاده دو باندی ارزیاب  شده است. مسان ور هه با شبمه

NSVC تعداد تغممرا  توپولاوژی، تاوان عسلماات     هش  در عسلکرد از نرر طول عسر سرخوتوجه به بهبود قابل ،

     یابد.  انتها، و تاخمر پمام اض راری دست م -به-هل  شبکه، تاخمر انتها


