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 سوال اصلی تحقیق : ) مسسئله تحقیق( -د

ارتباطی طراحی کرد که هم بتواند بار شبکه را متعادل کند و  های میانالگوریتم مسیریابی برای شبکه  توان یک آیا می

 پذیری اشکال برخوردار باشد؟هم از قابلیت تحمل

 

سئله :  -ه ش    )بیان م سئوالت     ابعاد حیرشامل ت سئله معرفی دقیق آن  بیان جنبه های مجهول و مبهم متغیرهای مربوط  حدود م

 نظور تحقیق(تحقیق  م

ها بوده اسیییت  ارتباطی همواره مورد توجه محققان و طراحان این قبیل شیییبکههای میانمسییییریابی پیام در شیییبکه

صد اطالق می      سیر برای پیام از مبداً به مق سیریابی به فرآیند انتخاب یک م شبکه میان   م یتم ارتباطی، الگورشود  در هر 

سزایی روی کارایی     سیریابی تاثیر به  سب را می   شبکه می م سیریابی منا به عنوان  توانگذارد  لذا، طراحی یک الگوریتم م

توان به دو دسیییته   های مسییییریابی را می  یکی از چالش برانگیزترین موضیییوعات در نظر گرفت  در حالت کلی الگوریتم      

سیریابی بدون   شکال  م سیریابی با قابلیت تحمل ا سته  و م شکال د سیریابی ب بندی کرد  الگوریتمپذیری ا شکال  های م دون ا

ردازند  در پها در شبکه می به مسیریابی بسته  های شبکه عاری از خطا هستند   ها و لینکمسیریابی را با فرض اینکه سوئیچ  

 ها و/یاپذیر اشیییکال این کار را با فرض وجود اشیییکال در شیییبکه، خرابی لینکهای مسییییریابی تحملحالی که،الگوریتم

شرفت فن ها، انجام میسوئیچ  سیریاب دهند  از یک طرف، پی ست که این خود    -های مبناآوری موجب ظهور م شده ا باال 

اشد   بمقیاس می-های بزرگکند  از طرفی دیگر هم، امروزه تقاضاها به سوی شبکه   ها را بیشتر مستعد خرابی می  مسیریاب 

ر یابد  بنابراین دها( نیز افزایش میا و مسییییریابههای آن )لینکدر نتیجه با افزایش اندازه شیییبکه احتمال خرابی مول ه 

ود  در شییپذیری خرابی بیش از پیش نمایان میهای مسیییریابی با قابلیت تحملچنین وضییعیتی، نیاز به طراحی الگوریتم

رسند   ب دهند که حتی در حضور خرابی نیز بتوانند به مقصد خود  های شبکه می ها این اجازه را به بسته واقع این الگوریتم

سته  شمار می   ترین عاملها نیز یکی از مهماما، تاخیر ب سیریابی به  سعی  رود  لذا، بایها در تعیین کارایی یک الگوریتم م د 



 

 

سیریابی در کنار اینکه خرابی مؤل ه  شبکه را نیز متعادل کند تا به تاً کند ها را تحمل میکرد که الگوریتم م خیر بتواند بار 

سی انگیزه  یابد  این دو دغدغهقابل قبولی دست   سا شنهاد پروژه به فکر الگوریتمی برای     ی ا ست که ما در این پی شده ا ای 

شم    های میانشبکه  شیم که این دو چالش را به طور همزمان در نظر بگیرد  کاری که در ادبیات به ندرت به چ ارتباطی با

یوب های معارتباطی با گرههای میانگوریتم جدید برای شبکه به عبارت دیگر، ما در این رساله قصد داریم یک ال   خورد می

ضمن    طراحی کنیم که عالوه بر تحمل تعداد قابل توجهی از گره شبکه را نیز متعادل کند  در  های معیوب بتواند ترافیک 

شت که ما تحمل  صلی قرار خواهیم داد و سپس در کنار    باید اذعان دا شکال را به عنوان هدف ا کنیم سعی می آن  پذیری ا

های مناسییب بار شییبکه را به طرز مطلوبی متعادل کنیم  بدین ترتیب قصیید داریم با رویکردی مناسییب  با اتخاذ تصییمیم

 ارتباطی ارائه دهیم های میانپذیر اشکال با کارایی باال برای شبکهالگوریتم مسیریابی تحمل

 

شده         -و سابقه تحقیقات انجام  صر  شده در داخل و خارج و نظریات      سوابق مربوط :) بیان مخت صیل  ضوع و نتایج تح پیرامون مو

 علمی موجود در رابطه با مسئله(

هایی بوده اسییت  با ارتباطی از دیرباز همواره مورد توجه محققین و طراحان چنین شییبکههای میانمسیییریابی در شییبکه

ای هجدیدی باید طراحی شوند تا بتوانند از قابلیت های مسیریابی  های جدید الگوریتمآوری و ظهور توپولوژیپیشرفت فن 

ها، پهنای باند     های مختل ی نظیر درجه مسییییریاب   ها از جنبه  های جدید به خوبی اسیییت اده کنند  توپولوژی       توپولوژی

طلبد  همانگونه که     دوبخشیییی و تنوع مسییییر با همدیگر فرق دارند  بنابراین هر توپولوژی الگوریتم درخور خودی را می     

ذیر پتوان در دو دسیته مسییریابی بدون اشیکال و مسییریابی تحمل    های مسییریابی را می تر نیز ذکر کردیم الگوریتمپیش

نشئت گرفته است     1990ی های جدید از کارهای محققین در اوایل دهههای الگوریتمبندی کرد  بیشتر ایده اشکال دسته  

ست که ما ابتدا مطالعه و مرور  شیم      بنابراین الزم ا شته با صری بر آنها دا سیریابی بدو در زمینه الگوریتم ی مخت ن های م

اشییاره نمود   ]5-1[توان به منابع ای صییورت گرفته اسییت که از جمله آنها میت گسییتردهاتحمل خطا تحقیقات و مطالع

سیریابی با قابلیت تحمل الگوریتم شبکه   های م شکال نیز برای  ست که منابع  ارتباطی فراوان های میانپذیری ا از  ]9-6[ا

ی اول، مسیریابی بدون اشکال، هدف باال بردن کارایی الگوریتم و تعادل های دستهدر الگوریتم روند جمله آنها به شمار می

ی اشکال  پذیرپذیر اشکال، بیشتر روی تحمل  های دسته دوم، مسیریابی تحمل  بار شبکه بوده است؛ در حالی که الگوریتم  

ای ه پذیری اشیییکال و تعادل بار را با هم در نظر بگیرد برای شیییبکه       اما، الگوریتمی که دو ویژگی تحمل    اند  متمرکز بوده

تا حد زیادی به این هدف نزدیک  ]DAL ]10ارتباطی موجود نیست  البته باید اذعان داشت که الگوریتم مسیریابی    میان

ی ادر واقع، ایده الگوریتم به گونهکند  ور کامل پشتیبانی نمی شده است اما دو مشکل عمده دارد؛ اول اینکه، خطا را به ط   

اشد   بباشد تا اینکه شبکه با خطا  نتایج آن نیز تنها روی شبکه بدون خطا می   است که بیشتر برای شبکه عاری از خطا می   

ت دیگر، ایده سییازی شییده اسییت  به عبار شییبیه ]11[ ]10[ ی هایپرایکستنها روی شییبکه DALالگوریتم دوم اینکه، 

سایر شبکه   ها مطرح نیست  حال ما قصد داریم در الگوریتم پیشنهادی خود تا حدی این نواقص را برطرف     الگوریتم برای 

 ارتباطی های میانهای شبکهیعنی، پشتیبانی از خطا و تست آن روی چند نمونه از توپولوژی نمائیم 

در چند سال اخیر توجه چشمگیری به سمت    پذیری اشکال  قابلیت تحملهای مسیریابی با  الزم به ذکر است که الگوریتم 

شبکه    ست که از جمله آنها در زمینه  شاره نمود  هدف   ]15-12[توان به منابع ارتباطی میهای میانخود معطوف کرده ا ا

شاره کرد که مرجع         ست  البته باید ا شکال بوده ا صد باالی ا صلی آنها تحمل در ست     ]13[ا سئله  سعی کرده ا تا حدی م



 

 

 Meshشییایان ذکر اسییت که نویسییندگان الگوریتم خود را برای توپولوژی سیینتی ازدحام در شییبکه را نیز در نظر بگیرد  

 اند که تنوع مسیر آن مطلوب نیست طراحی کرده
 

 اهداف تحقیق: ) شامل اهداف علمی کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق( -ز

پذیری اشییکال و تعادل بار های تحملکردن خالء یک الگوریتم مسیییریابی مناسییب با قابلیت هدف ما از این تحقیق، پر 

شبکه       شبکه )به طور همزمان( می  سیریابی برای  ضرورت انجام این پروژه در طراحی الگوریتم م شد   ی ارتباطهای میانبا

 است  پذیری اشکال و تعادل بار به طور همزمان حائز اهمیتباشد که در آن تحملمی

 

 درصورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران )اعم از موسسا ت آموزشی و اجرایی و غیره(: -ح

های باشییید که در زمینه شیییبکهها، مراکز صییینعتی و نظامی میها، دانشیییگاههدف کاربردی این تحقیق برای سیییازمان

 ارتباطی فعالیت دارند میان

 

 : طرحنو آوری و جدبد بودن   هجنب -ط

 توان در دو هدف عمده زیر خالصه کرد:جنبه جدید بودن و نو آوری این تحقیق را می

-کهدر ادبیات شب  پذیری اشکال و تعادل بار شبکه به طور همزمانطراحی الگوریتم مسیریابی با قابلیت تحمل  1

گیرند  عالوه بر آن طور همزمان در نظر بارتباطی خیلی ناچیز هستند مقاالتی که این دو ایده را بههای میان

مکعب عمومی و هایپرایکس از آنجایی که از تنوع مسیر مناسبی برخوردارند و تا کنون هایی نظیر فوقتوپولوژی

هیچ الگوریتم مسیریابی برای آنها طراحی نشده است که از این قابلیت برجسته آنها است اده کند  بنابراین ما به 

 لگوریتم خود به این ایده جامه عمل بپوشانیم عنوان نوآوری قصد داریم با ارائه ا

 

ارتباطی و مقایسه اینکه کدام توپولوژی با این های میانهای مختلف شبکهاعمال الگوریتم روی توپولوژی  2

ای طراحی ما قصد داریم الگوریتم خود را به گونه دهد کند و تاخیر بهتری میالگوریتم خطا را بهتر تحمل می

مکعب عمومی و هایپرایکس اعمال کنیم  سپس با مقایسه آن را حداقل روی دو توپولوژی فوق کنیم که بتوانیم

با بکار گرفتن الگوریتم پیشنهادی ما، از خود  ،که کدام توپولوژی کارایی بهتری قصد داریم نشان دهیمنتایج 

 دهد نشان می
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شورای پژوهشي دانشگاه: نظریه  
 

 موضوع و طرح تحقیق پایان نامهآقای                                             دانشجوی مقطع:

خانم                                                  

مورخ: رشته:         که به تصویب کمیته  تخصصی مربوط رسیده بود  در جلسه   

 

 در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء )تعداد                  ن ر(

 

 قرار گرفت 
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