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Abstract 
   To send the packets from source to destination node on optimum route in mobile network, 
the router must find the path with minimum cost. If intermediate node has fialed, the routing 
table will be updated and the path should be changed depending on this failure.  
   In traditional protocols, the packet is sent on the path with minimum number of hops and 
this path is not always optimum, therefore the router selects the path depending on 
computing cost for each link and send the packets on path with minimum consumption 
energy, maximum capacity or minimum delay. If there is failure node in the path or no, 
computing the optimum path in minimum cost is more suitable and efficient than the path 
with minimum number of hops. Dijkastra's algorithm is used to find optimum path and 
depending on this algorithm, routing table will be built. 
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  التوجيه االمثل لنظام الشبكة المتنقلة
  الخالصة

 مسار في الشبكات المتنقلة يجب ايجاد المسار باقـل        لحزم من المصدر الى الهدف على احسن      الرسال ا       
يؤدي الى تحديث جدول التوجيـه       فأن ذلك    ,فشل في عقدة وسطية ضمن المسار     فاذا حدث اي عطل او      .كلفة

وسيتغير المسار نتيجة لهذا الفشل حيث ان المسار االمثل يجب ان ال يحتوي علـى اي عقـدة غيـر فعالـة       
  . باالضافة الى ان المسار االمثل هو المسار ذو اقل كلفة

ية والتي تعتمد على اقل عدد من القفزات فان المسار باقـل            في الشبكات التي تعتمد على البروتكوالت  التقلد       
لذلك فان اختيار المسار باالعتماد على حـساب الكلفـة لكـل            , عدد من القفزات ال يمثل المسار االمثل دائما       

موصل بين عقدتين ويتم توجيه الحزم على المسار الذي يكون اقل استهالكا للطاقة او المسار بـاكثر سـعة                   
 ان كانت هناك عقدة غير فعالة او ال       اليجاد امثل مسار    . بدال من المسار ذو اقل عدد من القفزات       واقل تاخير   

 توجد فان حساب المسار باقل كلفة يكون اكثر مالئمة وكفاة من حساب المسار على اساس اقل عـدد مـن ا                    
خدمت خوارزميـة  لقـد اسـت  .  بنظر االعتبار الكلفة و ال يعتمد فقط على عـدد القفـزات     يأخذلقفزات حيث   

Dijkastra                  اليجاد امثل مسار وبناء جدول التوجيه على اساس هذه الخوارزمية الرسـال الحـزم بـاكثر  
  .موثوقية وبدون تاخير
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