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چکیده
با توجه به رشد و توسعه شبکههاي کامپیوتري ،اهمیت موضوع مسیریابي پیش از گذشته شده است .اهمیت استفاده از شبکههاي
چندبخشي را امروزه نميتوان نادیده گرفت .بسیاري از برنامههاي چندرسانهاي نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین
مقصد ،از طریق یک شبکه ارتباطي دارند .براي پشتیباني از چنین برنامههایي نیازمند ایجاد یک درخت چندبخشي بهینه
ميباشیم ،که نشاندهنده مسیرهاي بهینه دستیابي ازیک منبع ارسالکننده به چندین مقصد مورد نظر است .دستیابي به یک
درخت بهینه جهت مسیریابي ،از جمله مسائلي است که داراي پیچیدگي فراواني ميباشد .در این مقاله به دنبال ارائه روشي براي
مسیریابي در شبکههاي چندبخشي ،با توجه به پارامترهایي مانند هزینه و تأخیر ميباشیم .همچنین این مقاله اهمیت ویژهاي به
این موضوع داده است که هر یک از پارامترهاي ذکر شده جهت مسیریابي ،براي بستههاي متفاوت داراي ارزشهاي متفاوت نیز
ميباشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها ،درختهاي مسیریابي چندبخشي بهینهاي ایجاد ميشود .جهت دستیابي به
این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولوني مورچهها استفاده ميشود .نتایج به دست آمده از شبیهسازي نشان داده است
که الگوریتمهاي ارائه شده با توجه به تناسب بستهها ،توانایي ایجاد درختهاي چندبخشي بهینهاي را دارا ميباشند.
واژههای کلیدی :فناوري الگوریتم ژنتیک ،کولوني مورچه ،مسیریابي ،شبکههاي کامپیوتري
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دیگر از پارامترهاي موثر در انتخاب یک مسیر ایستا
هستند به این معنا که با گذشت زمان بدون تغییر ميمانند
و یا تغییرات در آنها بسیار به کندي صورت ميگیرد .از
جمله این پارامترها ميتوان به هزینه یک مسیر اشاره
کرد[.]3
از جمله مزایاي مسیریابي چندبخشي آن است که تنها یک
رونوشت از پیام ارسالي بر روي مسیرارتباطي به اشتراک
گذاشته شده مابین گرههاي مقصد قرار ميدهد و این امر
سبب صرفه جویي در منابع شبکه ميشود[.]4
مسیریابي چندبخشي در الیه شبکه انجام ميگیرد که
براي این مسیریابي الگوریتمهاي بسیاري مورد بررسي قرار
گرفتهاند که هر یک از این الگوریتمها از پارامترهاي
مختلفي جهت بهینهکردن مسیریابي خود استفاده
مينمایند .از عمده مسألههایي که در زمان انجام سرویس
چندبخشي مطرح ميشود ایجاد درخت چندبخشي بهینه
ميباشد چراکه این موضوع بر کیفیت سرویس و درصد
استفاده از شبکه بسیار تاثیر دارد[ .]5از جمله راهکارهاي
اولیه که براي حل این مشکل ارائه شده است ،راهکارهایي
هستند که با هدف بهینهکردن یک پارامتر مسیریابي جهت
ایجاد درخت مسیریابي چندبخشي انجام ميشدند .به
عنوان مثال ميتوان پارامتر هزینه را عنوان کرد[ .]6،3راه
کارهاي دیگري در جهت بهبود این مشکل معرفي گردید
مانند مراجع[ ،]8،7که راهکار پیشنهادي این الگوریتمها
تمرکز بر پارامترهاي کیفیت سرویس و ارزیابي تاخیرهاي
پایاني انتقاالت3ميباشد.
اغلب پروتکلهاي مسیریابي از یک پارامتر جهت پیدا
کردن مسیر بهینه استفاده مينمایند[ .]9آنچه که باید
مورد نظر قرار گیرد آن است که استفاده از چند پارامتر
جهت مسیریابي ،ميتواند سبب بهبود مسیر بهینه در
مسیریابي شود[.]10
در سالهاي اخیر الگوریتمهاي ژنتیک 4و کولوني
مورچههاي5بسیاري در جهت حل مسائل مسیریابي

 -1مقدمه
شبکههاي کامپیوتري گروهي از کامپیوترهاي متصل شده
به یکدیگر هستند که توانایي تبادل اطالعات با یکدیگر را
دارا ميباشند .از بررسي و قضاوت در مورد تحقیقاتي که
هماکنون صورت ميپذیرد ميتوان به این نتیجه رسید که
مسیریابي در اینترنت جزء اکثر مواردي است که رغبت
بدان همچنان تنزل نیافته است .مخصوصا مسیریابي
مبتني برکیفیت سرویس و خدمات درسالهاي اخیرگواه
صحت این ادعا ميباشد .با به وجود آمدن تکنولوژيهاي
جدید و به طور خاص شبکههاي با ظرفیت باال،
انعطافپذیري بیشتري جهت مسیریابي مورد نیاز است.
تجارتالکترونیک ،یادگیري از راه دور ،پخش فیلم
درخواستي از راه دور ،سرویس اطالعات جهاني و بسیاري
از سرویسهاي دیگر ،بار حجیمي را به شبکه وارد
ميکنند ،که در صورت عدم مدیریت صحیح مشکالت
متعددي را براي شبکه بوجود ميآورند .این موضوع یک
محیط جدید تحقیقاتي است که با پیچیدگيهاي فراوان
تکنیکي و اقتصادي روبرو است .در سالهاي اخیر موضوع
مسیریابي مابین گرههاي شبکههاي مختلف یکي از
موضوعات شناخته شده در زمینه شبکههاي کامپیوتري
ميباشد[ .]1آنچه که ایده مسیریابي را میسر ميسازد ،پیدا
کردن مسیري بهینه جهت رساندن بسته مورد نظر به
مقصد مورد نظر ،با در نظر گرفتن معیارهایي مختلف
کیفیت خدمات 2ميباشد.
مسیریابي چندبخشي مسأله یافتن تعدادي مسیر از یک
گره منبع به سمت چند گره مقصد ميباشد[ .]2در تعیین
مسیرهاي بهینه ما بین گره منبع وگرههاي مقصد
پارامترهاي متفاوتي مورد توجه قرار ميگیرند .برخي از این
پارامترها پویا هستند به این معنا که با گذشت زمان متغیر
ميباشند مانند :ظرفیت باقيمانده در هر مسیر ارتباطي،
چراکه ظرفیت مسیرهاي ارتباطي معموال ثابت است در
نتیجه به مرور با افزایش تعداد مسیرهایي که از یک خط
عبور ميکنند ،ظرفیت باقيمانده در آن مسیر و یا به
عبارتي ظرفیت خالي مسیر به مرور کاهش ميیابد .برخي
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جهت تضمین  QoSفراهم نمود .استفاده از ارزشهاي
متفاوت براي پارامترهاي تصمیمگیري در زمینه مسیریابي
سبب بهبود استفاده از منابع شبکه نیز ميگردد.
در این مقاله راهکار ارائه شده با استفاده از دو الگوریتم
کولوني مورچهها و الگوریتم ژنتیک پیادهسازي شده است.
نوآوري اصلي این مقاله ارائه الگوریتمهاي ژنتیک و کولوني
مورچه براي حل مساله مسیریابي بهینه در شبکههاي
کامپیوتري چند بخشي ميباشد .در این راستا ،توابع
شایستگي مناسب با در نظر گرفتن معیارهایي مانند تاخیر
و کیفیت سرویس تعریف ميشوند .نوآوري دیگر این
تحقیق ،ارائه الگوریتم کولوني اصالح شده براي حل مساله
مسیریابي ميباشد .همچنین جهت اجراي بهتر عمل
مسیریابي ،پارامتري به نام  معرفي خواهیم کرد که
داراي مقداري اختیاري است و ارزش آن با توجه به
تاثیرگذاري هریک از پارامترهاي تصمیمگیري در امر
مسیریابي تعیین ميشود .همچنین در حل مسئله با
استفاده از الگوریتم کولوني مورچهها تابع احتمالي معرفي
خواهد شد که نشاندهنده احتمال انتخاب گره بعدي
جهت ادامه مسیر ميباشد .در این الگوریتم براي هریک از
پارامترهاي تصمیمگیري در مسیریابي یک مقدار فرمون
اولیه در نظر گرفته شده است که مقادیر فرمونهاي هریک
از مسیرها در هر تکرار از الگوریتم به روزرساني ميشود.
نتایج شبیهسازيها نشان ميدهند که الگوریتم پیشنهادي
کارآیي مناسبي را در مقایسه با سایر روشهاي موجود
دارد.
در ادامه در بخش  2به توضیح و بیان مسئله ميپردازیم.
در بخش  3توضیح مختصري ازالگوریتم ژنتیک پیادهسازي
شده ارائه ميشود .دربخش  4الگوریتم کولوني مورچهها
بررسي ميشود .در بخش  5نتایج به دست آمده حاصل از
اجراي الگوریتمهاي ذکر ميشود و در بخش  6نتایج به
دست آمده از مقاله ،بیان ميشوند.

چندبخشي ارائه شده است .آنچه که این دسته الگوریتمها
را از راه کارهاي گذشته متمایز ميکند آن است که ،با
استفاده از این الگوریتمها ميتوان به صورت سادهتر،
پارامترهاي بیشتري را به صورت همزمان در انجام
مسیریابي دخالت داد ،که این امر موجب دسترسي به
راهحلهاي بهتر خواهد شد .به عنوان نمونه از الگوریتمهاي
ژنتیک به کاربرده شده در زمینه مسیریاب چندبخشیمي
توان به مواردي همانند مراجع [ ]14[ ،]13[ ،]12[ ،]11و
[ ]15اشاره نمود ،که اغلب در آنها ،تنها از یک پارامتر
جهت تصمیمگیري در عمل مسیریابي استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیقات نشان داده است که
استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولوني مورچهها در مسیریابي
در مقایسه با راهکارهاي ارائه شده قبلي ،سبب دسترسي
به راهحلهاي بهینهتري خواهد شد[ ]16و [.]17
راهکارهاي ارائه شده در زمینه مسیریابي ذکر شده در
پاراگراف قبل ،اغلب پارامترهاي مختلفي مانند :تأخیر،
هزینه ایجاد درخت ،پهناي باند وغیره را جهت مسیریابي
به کار ميبرند .اما آنچه که چندان مورد توجه این راهکارها
قرار نگرفته است ،آن است که هر یک از این پارامترها براي
بستههاي مختلف ارسالي داراي ارزشهاي متفاوتي
ميباشند .به عنوان مثال پارامتر تأخیر در ارسال بستههاي
ویدو در پخش آنالین بسیار مهم ميباشد چراکه تأخیر
زیاد موجب نارضایتي کاربران و در نهایت کاهش QoS
خواهد شد.
جهت بهبود عمل مسیریابي ،ميتوان در ابتدا بستههاي
انتقالي توسط شبکه را با توجه به نوعشان ،کالسبندي
نمود و سپس با توجه به کالس هر بسته ارزش هر یک از
پارامترهاي تصمیمگیري در عمل مسیریابي را مشخص
نمود.
این مقاله به دنبال ارائه روشي براي ایجاد درخت
چندبخشي بهینه با توجه به پارامترهایي مانند تأخیر و
هزینه ارسال اطالعات به صورت همزمان ميباشد .آنچه
که در این مقاله بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است آن
است که هر یک از پارامترهاي نام برده شده ،در عمل
مسیریابي براي بستههاي مختلف داراي ارزشهاي متفاوتي
ميباشند و با توجه به این موضوع ميتوان زمینه بهتري را

 -2توضیح مساله
یک شبکه کامپیوتري معموال به صورت یک گراف وزن-
دار) ، G = (N, Eنمایش داده ميشود که در آن  Nنشان
دهنده گرهها و Eنشاندهنده مسیرهاي ارتباطي شبکه
ميباشد |N|.و | ،|Eنشاندهنده تعداد گرهها و تعداد
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عنوان مثال در نظر گرفته شده است .مقدار  را در
مسیریابي شبکههاي حقیقي را ميتوان با توجه به اهمیت
پارامترهاي مسیریابي مشخص نمود.

مسیرها ميباشند[ .]18هر مسیر داراي مقداري هزینه
ميباشد .مقدار هزینههاي مربوط به هر مسیر به صورت
یک ماتریس هزینه ] C = [Cijنشان داده ميشود ،که در
آن  Cijنشاندهنده هزینه مربوط به مسیر) (i, jميباشد.
همچنین داراي یک ماتریس تاخیر ] D = [dijکه در آن
 dijنشاندهنده تأخیر انتقال یک بسته بر روي مسیر)(i, j
ميباشد[ .]18مسئله مطرح شده در این مقاله یافتن یک
درخت بهینه چندبخشي ميباشد ،به گونهاي که مسیر
ایجاد شده از گره منبع به هر گره مقصد به صورت بهینه
باشد .مسئله داراي یک گره منبع(  ) n0و  kگره
مقصد( )n1,n2,…,nkميباشد .هدف بهینهسازي
مسیریابي با توجه به دو پارامتر هزینه و تأخیر است.
درخت چندبخشي به صورت ) T = (NT, ETنشان داده
شده است ،که در آن  NTزیرمجوعهاي از  Nو ET
زیرمجموعهاي از  Eميباشد .در نتیجه درخت چندبخشي
به دست آمده حاصل اجتماع گره منبع و گرههاي مقصد
است .مسیر موجود از گره منبع به هر گره مقصد را به
صورت ) Pk (n0, dنشان ميدهیم که در آن  n0گره منبع
و  dیکي از گرههاي مقصد است[.]17
همانطور که عنوان شد ،یکي از پارامترهاي در نظر گرفته
شده ،جهت مسیریابي هزینه ميباشد .هزینه به عوامل
مختلفي مانند :طول مسیر ،نوع مسیر وغیره بستگي دارد.
مسلماً هرچه طول یک مسیر بیشتر باشد هزینه آن نیز
بیشتر خواهد بود .همچنین نوع مسیر در هزینه آن نیز
تاثیرگذار خواهد بود .عالوه بر پارامترهاي مربوط به
مسیرهاي موجود در شبکه پارامترهاي دیگري نیز در
تعیین تابع هزینه و انتخاب مسیر بهینه تاثیرگذار هستند
که این پارامترها مربوط به نوع درخواست ارسالي ميباشند.
به این معنا که مسیر بهینهاي که قرار است از گره منبع به
گره مقصد تشکیل شود به منظور انتقال چه نوع دادهاي
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .پس در نتیجه
درخواستهاي ورودي را با توجه به نوعشان و نیازهایشان
به چندین کالس دستهبندي ميکنیم .به عنوان مثال در
جدول  1درخواستهاي ورودي با توجه به پارامترهایي
مانند هزینه ،تأخیر و غیره  ،به چندین دسته کالس
دستهبندي ميشوند که براي هر کالس یک مقدار  به

جدول-1کالس درخواستها

کالس درخواست
ها
A
B

اهمیت
تأخیر

ارزش
هزینه



بسیار زیاد
زیاد

بسیار کم
کم

0.85
0.7

C

کم

بسیار زیاد

0.3

 -3آمادهسازی الگوریتم ژنتیک
الگوریتمهاي ژنتیک یک روش جستجوي مؤثر در فضاهاي
بسیار وسیع و بزرگ است که در نهایت منجر به
جهتگیري به سمت پیدا کردن یک جواب بهینه ميگردد
که شاید نتوان در مدت زمان زندگي یک فرد به آن جواب
بهینه دست یافت .الگوریتمهاي ژنتیک تفاوت بسیار زیادي
با روشهاي بهینهسازي قدیمي دارند .در این الگوریتمها
باید فضاي طراحي 6به فضاي ژنتیک7تبدیل شود .بنابراین
الگوریتمهاي ژنتیک با یک سري متغییرهاي کد شده کار
ميکنند .مزیت کار با متغییرهاي کد شده در این است که
اصوالً مدها قابلیت تبدیل فضاي پیوسته به فضاي گسسته
را دارند[ .]12یکي از تفاوتهاي اصلي روش الگوریتم
ژنتیک با روشهاي قدیمي بهینهسازي در این است که
الگوریتم ژنتیک با جمعیت یا مجموعهاي از نقاط در یک
لحظه خاص کار ميکند ،در حالي که در روشهاي قدیمي
بهینهسازي تنها براساس یک نقطه خاص انجام ميشد و
این بدین معناست که الگوریتم ژنتیکتعداد زیادي از راه
حلها را در یک زمان مورد پردازش قرار ميدهد.
در این مقاله الگوریتم ژنتیک مورد نظر خود را در چهارگام
پیادهسازي ميکنیم:

Design Space
Genetic Space
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ورودي مسئله ،براي هر یک از گرههاي مقصد  Nمسیر
اولیه از گره منبع به سمت آنها داده شده است .بنابراین در
زمان تشکیل کروموزوم یکي از این  Nمسیر را به صورت
تصادفي انتخاب ميکنیم و به عنوان یکي از ژنها قرار
ميدهیم .شکل  1نشاندهنده یک کروموزوم و ژنهاي
تشکیلدهنده آن ميباشد.

.1تعریف و پیادهسازي تابع شایستگي .2آماده سازي
جمعیت اولیه  .3ارزیابي تابع هزینه .4انجام عمل تقاطع و
جهش
-3-1تعریف و پیاده سازی تابع شایستگی
هدف اصلي مسئله پیدا کردن مجموعه اي از مسیرهاي
بهینه از یک گره منبع به سمت چند گره مقصد ميباشد.
همانطور که قبال عنوان شد جهت مسیریابي و پیداکردن
مسیرهاي بهینه از دو پارامتر هزینه و تاخیر استفاده
مينماییم.
تابع هزینه ایجاد درخت چندبخشي را به صورت زیر نشان
خواهیم داد که در آن  Cijهزینه هر اینک به کار برده شده
در درخت چندبخشي ميباشد.
cost(T)=∑Cij
()1
تاخیر درخت چندبخشي را به شکل ( )2نشان خواهیم داد.
به عبارت دیگر ميتوان گفت پارامتر تاخیر یک درخت
چندبخشي ،برابر ماکزیمم تاخیر ارسال یک بسته از نود
منبع به یکي از نودهاي مقصد ميباشد.
)Delay(T)=max(∑ D(pk) ,pk€T
()2
تابع شایستگي را به صورت ( )3نشان خواهیم داد که در
آن  ، با توجه به نوع کالس درخواست مقدار ميگیرد.

شکل  -1کروموزوم و ژنهای تشکیلدهنده

 :G1یکي از کوتاهترین مسیرهاي داده شده به سمت
اولین گره مقصد.
 :G2یکي از کوتاهترین مسیرهاي داده شده به سمت
دومین گره مقصدcost(T)=∑Cij .
 :Gnیکي از کوتاهترین مسیرهاي داده شده به سمت
nامین گره مقصد.
 3.2.2گام اول را به تعداد جمعیت اولیه مورد نطر خود
تکرار ميکنیم تا اینکه کروموزومهاي اولیه به دست آیند.
)Delay(T)=max(∑ D(pk) ,pk€T
 -3-3ارزیابی تابع هزینه
هدف از الگوریتم ژنتیک ایجاد درخت چندبخشي
باشد .در
delayهرfitness  
بهینه) (T
درخواست (1
نوع(  ) cost
ميباشد ،که با توجه به ) T
مرحله از تکرار این الگوریتم ما تابع شایستگي توضیح داده
شده در ( )3را براي هر یک از کروموزومها تشکیل
ميدهیم .سپس به مقایسه توابع شایستگي ایجاد شده با
یکدیگر ميپردازیم .به صورتي که کروموزومهایي که ارزش
تابع شایستگي آنها بیشتر است ،شانس بیشتري جهت
حضور در تکرار بعدي الگوریتم پیدا مينمایند.

()3
یکي از پارامترهاي تأثیرگذار در عمل مسیریابي و
تعیینکننده ارزش شایستگي  ،ميباشد .در مسیریابي
بستههایي که تأخیر براي آنها اهمیت ویژهاي دارد ،به 
مقدار بیشتري تخصیص داده ميشود که اهمیت پارامتر
تأخیر در مسیریابي بیشتر شود و به تناسب آن اهمیت
هزینه ارسالي کاهش یابد.
 -3-2آمادهسازی جمعیت اولیه

 -3-4انجام عمل تقاطع وجهش

فرض نمایید که } u={u1,u2,…,unمجموعهاي از
گرههاي مقصد ما ميباشند و همچنین مجموعه
} p={p1,p2,…,pkمجموعهاي از کوتاهترین مسیرهاي
ما از گره منبع به سمت گرههاي مقصد ميباشند .جهت
ایجاد کروموزومهاي اولیه به صورت زیر عمل ميکنیم:
 3.2.1کروموزوم اولیه ما شامل  kژن ميباشدk ،برابر
تعداد گرههاي مقصد ،که هر یک از ژنها یک مسیر از گره
منبع به سمت یکي از گرههاي مقصد است .به عنوان

 -3-4-1تقاطع
یکي از مراحل اصلي الگوریتمهاي ژنتیک انجام عمل
تقاطع ميباشد .ایده اصلي انجام این عمل تبادل اطالعات
میان دو کروموزوم با هدف کشف مسیرهاي بهتر و بهینهتر
ميباشد ]18[.جهت انجام عمل تقاطع در ابتدا نرخ تقاطع
را مشخص مينماییم و سپس گامهاي زیر را انجام
ميدهیم:
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.3جایگزین کردن ژن دیگر به جاي ژن انتخاب شده ،به
گونهاي که ژن جدید بیانکننده مسیري متفاوت به همان
گره مقصد ميباشد.
.4سه مرحله اول الگوریتم جهش با توجه به نرخ جهش
تکرار ميشوند.
بعد از انجام عمل جهشk،تا از کروموزومهایي را که داراي
شایستگي بهتري نسبت به بقیه کروموزومها ميباشند را
انتخاب مينماییم .با این عمل یک دور از تکرار الگوریتم به
پایان ميرسد و جهت دستیابي به جوابهاي بهینه
الگوریتم تکرار ميشود.

.1دو کروموزوم را به صورت تصادفي به عنوان دو والد خود
انتخاب مينماییم.
.2به صورت تصادفي یک نقطه جداکننده انتخاب
مينماییم.
.3کروموزوم فرزند اول را به این صورت تشکیل ميدهیم
که ،ژنهاي اولیه آن تا نقطه جداکننده برابر با ژنهاي والد
اول ميباشد و از نقطه جداکننده به بعد ژنهاي آن از والد
دوم ميباشد.
.4فرزند دوم را همانند فرزند اول ایجاد مي کنیم با این
تفاوت که جاي والدها با یکدیگر عوض ميشود.
.5این عمل تکرار ميشود تا به تعداد مورد نظر کروموزوم
ایجاد شود .شکل  2مراحل تقاطع را نشان ميدهد.

شکل  -3مراحل جهش

-4آمادهسازی الگوریتم کولونی مورچهها
الگوریتم بهینهسازي مورچهها اولین بار توسط
 Marco Dorigoبه عنوان تز دکتري مطرح شد و براي
اولین بار براي حل مسئله فروشنده دورهگرد مورد استفاده
قرار گرفت [ .]19این نوع الگوریتمها گروهي از
الگوریتمهاي بهینهسازي براي مسائل ترکیبي ميباشند که
از رفتار اجتماعي مورچهها براي پیدا کردن کوتاهترین
مسیر منتهي به غذا به النه الهام گرفته شده است .بسیاري
از مورچهها در هنگام حرکت در محیط اطراف خود مادهاي
به نام فرمون ترشح ميکنند که براي سایر مورچهها قابل
درک و جذاب است [ .]20مورچهها در ابتدا به صورت
تصادفي حرکت ميکنند و در مسیر حرکت خود فرمون
آزاد ميکنند .با گذشت زمان فرمون آزاد شده کم کم
تبخیر ميشود .مورچهها با احتمال بیشتر مسیر داراي
فرمون بیشتر را انتخاب ميکنند .کوتاهترین مسیر تبخیر
کمتري نسبت به مسیرهاي دیگر دارد و این امر موجب آن
ميشود که در بازه زماني کوتاهي میزان فرمون انباشته
شده در آن مسیر بیشتر از مسیرهاي دیگر شود و در
نتیجه این اتفاق موجب همگرا شدن مورچههاي بیشتري
به مسیر کوتاهتر ،با فرمون بیشتر ميشود .باید به این نکته

شکل  -2مراحل تقاطع

در زمان انجام عمل تقاطع جهت به دست آوردن
کروموزومهاي متفاوت ،به کروموزومهاي باقيمانده از
مرحله قبل یک احتمال تخصیص داده ميشود .به این
صورت که کروموزومهایي که در مراحل قبلي جهت ایجاد
فرزند انتخاب نشدهاند ،شانس بیشتري براي انتخاب در این
مرحله را دارا ميباشند.
 -3-4-2جهش
عمل جهش را به این صورت انجام ميدهیم که ،در ابتدا
نرخ جهش را انتخاب ميکنیم و در ادامه مراحل زیر را
جهت انجام جهش دنبال ميکنیم:
 .1انتخاب یکي از کروموزومها به صورت تصادفي ،به غیر از
کروموزوم اول که بهینهترین کروموزوم ميباشد.
 .2انتخاب یک ژن کروموزوم انتخاب شده به صورت
تصادفي .این ژن بیانکننده یک مسیر از گره منبع به
سمت یکي از گرههاي مقصد ميباشد.
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توجه کرد که اگرچه در الگوریتم کولوني مورچهها اکثر
مورچهها از مسیر کوتاهتر حرکت ميکنند اما این احتمال
نیز وجود دارد که برخي از مورچهها مسیرهاي طوالنيتر را
انتخاب کنند[.]19
در ادامه به بررسي مراحل الگوریتم کولوني مورچهها
جهت حل مسئله خود ميپردازیم .به طور کلي الگوریتم
کولوني مورچههاي خود را در سه گام زیر پیاده سازي
ميکنیم:
 -4-1تعریف فرمون اولیه  -4-2تعریف تابع احتمال
 -4-3به روزرساني فرمون موجود در مسیر

() 5

s n ,s  j

به طوري که )  pdelay ,i ( jنشاندهنده میزان احتمال
انتخاب گره  jبا توجه به مقدار فرمون تاخیر ميباشد که با
استفاده از رابطه زیر محاسبه ميشود.

) d delay ,i ( j
()6

s n ,s  j

)  p cost ,i ( jنشاندهنده میزان احتمال انتخاب گره  jبا
توجه به مقدار فرمون هزینه ميباشد که با استفاده از رابطه
زیر محاسبه ميشود.

) c cost ,i ( j
() 7

) (s

) c cost ,i ( j

cost ,i

c

p cost ,i ( j ) 

sj

نشاندهنده مقدار فرمون هزینه مسیر ()i,j

ميباشد.
 -4-3به روزرسانی فرمون موجود در مسیر
آخرین مرحله از هر تکرار الگوریتم به روزرساني فرمون
موجود هر مسیر است.
اگر مسیر مورد نظر در مسیر انتخاب شده از گره منبع به
گره مقصد وجود داشته باشد ،مقدار فرمونهاي تاخیر و
هزینه آن با استفاده از روابط زیر به روزرساني ميشود:
delay
d delay ,i ( j ) 
( (1  delay )d delay ,i ( j ) )8

 -4-2تعریف تابع احتمال
در هر مرحله از اجراي الگوریتم ،مورچهها مسیرهایي را
ترجیح ميدهند که داراي فرمون بیشتري ميباشند.
بنابراین هر مورچه گره بعدي را بر اساس یک قانون
احتمال انتخاب ميکند .در این مقاله تابع احتمال کلي به
صورت زیر محاسبه ميگردد:

) delay (i , j

( (1   cost )c cost ,i ( j ) )9

pi ( j ) 

cost
) cos t (i , j

c cost ,i ( j ) 

بهطوري که )  delay (i , jو )  cos t (i , jبه تریب نشاندهنده
تاخیر و هزینه مسیر ( )i,jميباشند و همچنین مقادیر

به طوري که  nنشاندهنده گرههاي همسایه گره iام
ميباشد که ما بین آنها یک مسیر ارتباطي وجود دارد.

مقدار ) i ( j



( )i,jميباشد.

در مسئله مسیریابي براي هر مسیر ارتباطي مابین دو گره
یک مقدار فرمون اولیه تعریف مي شود که با گذشت زمان
مقدار آن به روزرساني ميشود .میزان فرمون موجود در هر
مسیر ارتباطي نشاندهنده میزان خوب بودن آن مسیر با
توجه به تجربه به دست آمده از مورچههاي دورهاي قبل
است .در این مقاله براي هر پارامتر تصمیمگیري در
مسیریابي یک مقدار فرمون اولیه در نظر گرفته شده
است.با توجه به آنکه ما در مقاله خود براي مسیریابي از دو
پارامتر تاخیر و هزینه استفاده مينماییم ،در نتیجه هر
مسیر ارتباطي در شبکه ما داراي دو مقدار فرمون ميباشد
که یکي از این مقادیر براي تاخیر استفاده ميشود و
دیگري براي هزینه مورد استفاده قرار ميگیرد.

() 4

) d delay ,i (s

pdelay ,i ( j ) 

)  d delay ,i ( jنشاندهنده مقدار فرمون تاخیر مسیر

 -4-1تعریف فرمون اولیه

) i ( j
) sn ,s  j i (s

)   pdelay ,i ( j )  (1   )  pcost ,i ( j
))  (  pdelay ,i (s )  (1   )  pcost ,i (s

i ( j ) 

 delayو cost

به ترتیب نشاندهنده نرخ تبخیر فرمون

تاخیر و فرمون هزینه مي باشند.

با استفاده از رابطه زیر محاسبه ميشود:
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اگر مسیر مورد نظر در مسیر انتخاب شده از گره منبع به
گره مقصد وجود نداشته باشد ،مقدار فرمونهاي تاخیر و
هزینه آن با استفاده از روابط زیر به روزرساني ميشود:
()10
()11

شکل  -4ماتریس تأخیر

) d delay ,i ( j )  (1  delay )d delay ,i ( j

15 16 17 18 19 20
0 0 0 5 4 2 0
0 8 3 3 1 8 1
1 0 0 7 3 0 0
0 0 5 0 4 0 0
0 8 2 0 68 0
7 4 1 4 0 0 4
1 0 0 0 6 0 6
8 1 7 2 0 0 0
3 0 0 2 0 2 0
3 2 7 0 8 2 5
7 7 6 0 0 0 0
6 5 0 3 0 0 0
4 0 7 0 0 0 5
0 0 0 0 0 5 7
0 0 5 6 0 3 0
0 5 0 5 0 7 0
0 6 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 2
5 3 70 4 0 0
7 0 0 0 2 0 0

) c cost ,i ( j )  (1  cost )ccos t ,i ( j

 -5شبیهسازی و نتایج به دست آمده
الگوریتمهاي ارائه شده را بر روي یک گراف شبکه با 20
نود که برگرفته شده از [ ]21ميباشد را در نرمافزار
 Omnet++جهت ارزیابي مورد بررسي قرار ميدهیم .این
برنامه یک شبیهساز شبکه است که براي مواردي از قبیل
مدلسازي ترافیک شبکه ،مدلسازي پروتکل ،مدلسازي
شبکههاي صفبندي شده ،مدلسازي میکروپروسسور و
سایر سیستمهاي سختافزاري ميتواند مورد استفاده قرار
گیرد .هر مسیر موجود در گراف با کمک دو پارامتر
( Dو  )Cنشان داده ميشود ،که در آن  Dنشاندهنده
تأخیر و  Cنشاندهنده هزینه آن مسیر ميباشد .در نتیجه
به هر یک از مسیرها دو پارامتر تخصیص داده ميشود که
در این مسئله مقادیر تخصیص داده شده به آنها به صورت
تصادفي ميباشد .مقادیر اختصاص داده شده را ميتوان در
شکلهاي  4و  5مشاهده نمود .همچنین نتایج بدست آمده
روش پیشنهادي با الگوریتمهاي ] [22AODVو
] [23AMQRجهت ارزیابي کارایي ،مورد مقایسه قرار
ميگیرند .الگوریتم  AMQRاز جمله الگوریتمهاي
مسیریابي براي شبکههاي حسگر بي سیم است که مفهوم
کیفیت خدمات را در مسیریابي به کار گرفته است .در این
الگوریتم تالش بر این است که با کاهش تاخیر انتها به
انتها طول عمر گرهها نیز افزایش یابد.
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شکل  -5ماتریس هزینه

نود منبع ،نود یک ميباشد و مجموعه نودهاي مقصد
} u={9,11,12,14,17ميباشند .مسئله عنوان شده را
با استفاده از دو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولوني
مورچهها بررسي ميکنیم.
در الگوریتم ژنتیک اندازه جمعیت اولیه خود را برابر با 20
در نظر ميگیریم .الگوریتم ارائه شده را چندین دفعه با
نرخهاي جهش و تقاطع متفاوت ،جهت یافتن درخت
مسیریابي بهینه شبکه داده شده با توجه به نوع بستههاي
ارسالي و با بهرهگیري از جدول  1اجرا ميکنیم .نتایج به
دست آمده از اجراهاي متفاوت الگوریتم را ميتوان در
شکلهاي  6و  7مشاهده نمود .با توجه به شکلهاي  6و 7
ميتوان این نتیجهگیري را کرد که نرخ تقاطع  0.6و نرخ
جهش  0.3براي حل مساله نرخ هاي مناسبي مي باشند و
با استفاده از این مقادیر به نتایج بهتري ميتوان رسید.
50

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 4
11 0
12 4
13 2
14 0
15 0
16 0
17 2
18 4
19 4

30 Fitness 40

Crossover
=0/9,Mutati
on = 0/2

20

0
1
0
0
0
2
4
0
0
4
0
0
1
1
0
0
0
1
0

19 20
4 4
3 1
2 0
2 0
3 1
0 0
3 0
0 0
0 2
4 3
0 0
0 0
0 0
0 3
0 1
0 4
0 0
0 3
3 0

18
2
3
2
0
0
3
0
3
2
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0

17
0
4
0
4
2
3
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
4

16
0
3
0
0
3
1
0
1
0
2
2
4
0
0
0
1
2
0
1

15
0
0
2
0
0
4
3
3
3
2
4
3
4
0
0
0
0
0
3

14
2
0
3
2
0
0
3
0
3
0
0
3
0
4
0
1
0
0
0

13
4
3
0
0
0
2
3
4
0
3
0
0
3
3
4
0
2
0
0

10 11 12
0 4 0
0 0 3
0 0 2
2 0 0
4 0 0
0 0 0
2 4 0
0 1 0
0 2 3
2 0 0
3 0 0
0 3 0
3 0 0
3 2 4
0 2 2
0 1 1
2 0 0
0 4 0
2 3 0

5 6 7 8 9
0 0 0 0
4 0 0 0
2 4 0 0
0 4 1 2
0 0 3 0
0 0 1 3
3 1 0 4
0 3 4 0
4 0 2 0
0 0 4 1
0 0 0 0
0 2 3 4
0 0 3 0
0 4 3 3
3 1 0 1
2 3 0 1
0 3 0 3
3 0 3 0
1 0 0 0

1 2 34
0 0 0
0 4 3
4 0 0
3 0 0
4 2 0
0 4 4
0 0 1
0 0 2
0 0 2
0 0 0
3 2 0
3 0 0
0 3 2
0 2 0
3 0 0
4 0 4
3 2 0
3 2 2
1 0 0

0

1

0 0 0

1

4 0 0 1

20 0 1 0 0 0 2 4 0 0

900

8

750

450 600
Iteration

300

150

0

مسیریابي شبکههاي کامپیوتري چندبخشي با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولوني مورچه

مينماییم.نتایج به دست آمده از اجراهاي الگوریتم را مي
توان در شکل هاي  10و  11مشاهده نمود.

شکل  -6تابع شایستگی به دست آمده در هر تکرار از
اجرای الگوریتم در کالس A
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شکل  -10تابع شایستگی به دست آمده در هر تکرار از

شکل-7تابع شایستگی به دست آمده در هر تکرار از

اجرای الگوریتم در کالس A

براي بستههایي با کالس درخواست  ،Aنرخ جهش  0.3و
نرخ تقاطع  0.6درخت مسیریابي به دست آمده به صورت
شکل 8ميباشد و همچنین براي بستههایي با کالس
درخواست  ،Bنرخ جهش  0.3و نرخ تقاطع  0.6به صورت
شکل  9ميباشد.گرههاي برگ در درختهاي شکل 8و 9
نشاندهنده نودهاي مقصد ما ميباشند.
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شکل  -11تابع شایستگی به دست آمده در هر تکرار از
اجرای الگوریتم در کالس B

شکل  -8درخت کالس A

براي بستههاي کالس  Aو تعداد مورچه برابر با  40درخت
مسیریابي بهینه ایجاد شده به صورت شکل  12ميباشد و
همچنین براي بستههاي کالس  Bو تعداد مورچه برابر با
 40درخت مسیریابي بهینه ایجاد شده به صورت شکل 13
ميباشد.

شکل -9درخت کالس B

این بار جهت دستیابي به درخت مسیریابي بهینه از
الگوریتم کولوني مورچهها استفاده مينماییم .الگوریتم
مورد نظر را چندین دفعه با تعداد مورچه اولیه متفاوت
اجرا ميکنیم .جهت ارزیابي الگوریتم و مقایسه آن با
الگوریتم ژنتیک در پایان هر دور تکرار از الگوریتم تابع
شایستگي عنوان شده در الگوریتم ژنتیک خود را ،محاسبه
9
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شکل  -12درخت کالس A

شکل  -15میانگین تاخیربه دست آمده در هر تکرار از
اجرای الگوریتمهای ارائه شده در کالس B

نتایج به دست آمده از اجراي الگوریتمها نشاندهنده این
موضوع ميباشد که در کالس  Aالگوریتمها مسیرهایي را
بر ميگزیند که در مجموع داراي تاخیر کمتري ميباشند و
در زماني که هدف پیدا کردن درخت مسیریابي براي
کالس  Bاست الگوریتمها به دنبال مسیرهایي است که در
مجموع داراي هزینه کمتري ميباشند .الگوریتم کولوني
ارائه داده شده به طور متوسط نسبت به الگوریتم ژنتیک
ارائه داده شده به نتایج بهتري ميرسد .همچنین هر دو
روش پیشنهادي در مقایسه با پروتکلهاي AODVو
 AMQRبه نتایج بهتري رسیدند .در الگوریتم کولوني
مورچه در دورهاي ابتدایي مقدار تابع شایستگي نسبت به
الگوریتم ژنتیک بزرگتر ميباشد اما با تکرار هرچه بیشتر
الگوریتم مقدار تابع شایستگي کمتر ميشود .این مسئله
به خاطر آن است که در الگوریتم کولوني مورچه در ابتدا
همه مسیرها داراي مقدار فرمون برابر ميباشند و الگوریتم
مسیرهاي تصادفي را براي رسیدن به مقاصد انتخاب
ميکند ،اما با تکرار بیشتر الگوریتم مقادیر فرمون موجود بر
روي مسیرها به روز ميشود و مورچهها مسیرهایي که
داراي فرمون بیشتر ميباشند را بر ميگزینند.

شکل  -13درخت کالس B

شکلهاي  13و  14نیز نشاندهنده میانگین تأخیر انتها-
به-انتها براي الگوریتمهاي مختلف ميباشند.
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 -6نتیجهگیری

Crossover=0/7 , Mutation=0/4

در این مقاله موضوع مسیریابي چندبخشي با دو روش
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولوني مورچهها مورد بررسي

شکل  -14میانگین تاخیربه دست آمده در هر تکرار از
اجرای الگوریتمهای ارائه شده در کالسA
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ایجاد شده توسط الگوریتم کولوني مورچهها به طور
میانگین بهینهتر از درخت مسیریابي ایجاد شده توسط
 آنچه که در آینده ميتواند مورد.الگوریتم ژنتیک ميباشد
بررسي قرار گیرد استفاده از معیارهاي تصمیمگیري دیگر
در موضوع مسیریابي نسبت به معیارهاي در نظر گرفته
شده و همچنین ایجاد یک تقسیمبندي مناسبتر براي
.بستههاي ورودي به شبکه ميباشد

 معیارهاي در نظر گرفته شده جهت.قرار گرفت
 نتایج به.تصمیمگیري در مسیریابي هزینه و تاخیر بودند
دست آمده از بررسي مقاالت مرتبط و شبیهسازي
الگوریتمهاي ذکر شده این موضوع را نشان داد که در نظر
گرفتن معیارهاي بیشتر در امر تصمیمگیري در مسیریابي
 همچنین با توجه به نتایج.سبب بهبود مسیریابي ميشود
به دست آمده این موضوع مشخص شد که درخت مسیریابي
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