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Tóm tắt: 

Chi phí định tuyến dựa trên số chặng có ưu điểm là nút nguồn khám phá tuyến ngắn nhất đến 

đích. Tuy nhiên hạn chế của phương pháp này là nút nguồn không thể phát hiện nghẽn mạng 

trong tuyến vừa khám phá, dẫn đến mất gói làm giảm chất lượng dịch vụ (QoS) định tuyến. Bài 

báo trình bày phương pháp xác định chi phí mới, thay vì sử dụng số chặng (HC), nhóm tác giả 

dựa vào khả năng tải (LA) của bộ định tuyến là tiêu chí để thiết lập chi phí. Phương pháp này 

cho phép nút nguồn khám phá ra tuyến có khả năng tải tốt nhất đến đích nhằm giảm thiểu mất 

gói do nghẽn mạng, ngoài ra nút nguồn có thể phát hiện ra tuyến vừa khám phá bị quá tải hoặc 

không để có phương án định tuyến phù hợp. Sử dụng NS2, nhóm tác giả đánh giá hiệu quả của 

hai phương pháp xác định chi phí trong mô hình mạng tải cao sử dụng giao thức AODV. Kết quả 

cho thấy, chi phí định tuyến sử dụng khả năng tải có tỷ lệ gói tin gửi thành công đến đích lớn hơn 

khi sử dụng số chặng. 

    Từ khóa: AODV; MANET; HC; LA; QoS. 

Abstract: 

The routing cost determining method based on hop count (HC) has the advantage that it is the source 

node of the shortest route. However, this method has one drawback that it is impossible for the root 

node to detect network congestion in the discovered route, which leads to the deterioration of 

quality of routing service. This article proposes a new routing cost determining method in which load 

ability (LA) of the routers is used as metric instead of hop count. This method allows source node to 

discover the route with best loading capacity to minimize the number of lost packages due to 

network congestion. Furthermore, root node can also determine whether the discovered route is 

overloaded or not to choose the appropriate routing method. Using NS2, we analyze the effectivity 

of the two routing cost determining methods in highly loaded network topology using AODV 

protocol. The results show that LA-based method has higher packet delivery ratio than HC-based 

method. 
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