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چکيده  -شبکههای حسگر متحرک تحمل پذیر نسبت به تاخير دارای ساختار شبکهای هستند که با مشخصههایی مانند قطع ارتباطاا مکارر
طوالنی مد  ،محد دیت انرژی ،متحرک بودن گرهها تحملپذیری تاخير شناخته میشوند .در مقایسه با شبکههای متدا ل ،یژگی برجسته این
شبکه ها ،عدم جود مسير انتها به انتها بين مبدا مقصد میباشد .با توجه به محد دیت انرژی ،یکی از موضوعا حياتی در شبکههای با مقياا
بزرگ ،ذخيره انرژی است که با توزیع چندین گره چاهک به صور همزمان در شبکه میتوان بر این مسئله فائق آمد .در این مقاله جهت پوشا
مساحت های بزرگ ،با تعيين برد رادیویی جدید برای گرههای چاهک ،از حضور گرهها در برد رادیویی چندین چاهک از ارساال داده باه تعاداد
زیادی گره چاهک جلوگيری میشود .سپس ر ش جمع آ ری داده مبتنی بر تکرار ارائه میشود .نتایج شابيهساازی نشاان مایدهناد کاه ر ش
پيشنهادی ،کارایی باالتری نسبت به ر شهای قبلی موجود در شبکههای حسگر تحملپذیر نسبت به تاخير دارد.
كليد واژهها -شبکههاي حسگر متحرک تحملپذير نسبت به تاخير ،چاهکهاي متعدد ،روش جمعآوري داده مبتني بر

.1

گرهها جلوگيري ميكنند ،شبکه را در يیک حالیت منفصیل قیرار
مي دهند و باعی ايجیاد ارتبیاط متنیاون و نیامیم ن در شیبکه
میییيگیییردد .در سیییالهیییاي اخيیییر ،شیییبکههیییاي حسیییگر
متحیییییرک تحمیییییلپیییییذير نسیییییبت بیییییه تیییییاخير
 [4-8] )DTMSNs( 2براي پوششدهي مشکالت اشیاره شیده در
باال ،پيشنهاد شده است.
 DTMSNsزير مجموعه اي از شبکههاي تحملپیذير نسیبت
به تاخير 3هسیتند ] [3-41كیه معمیوال از دو نیو گیره تشیکيل
شده اند :گرههاي حسیگر و چاهیک .4گیرههیاي حسیگر بیه اشیيا
متحرک وصل شده و اطالعات مورد نياز را جمعآوري ميكنند و
يک شبکه حسگر متحیرک بیا اتصیاالت فیعين و ناپايیدار بیراي
تحويل داده ،تشکيل ميدهند ،گرههیاي چاهیک نيیز بیه صیورت
ثابت يا متحرک براي جمعآوري داده از حسگرها و ارسال آنها بیه
كاربر نهايي استفاده مي شیوند .در تمیام كاربردهیاي شیبکههیاي
حسگر متحرک تحملپذير نسبت به تاخير ،از الگوي ارتباطي كیه

مقدمه

با پيشرفت سريع در علم ميکرو الکترونيک و ارتباطات بیيسیيم،
امکان ساخت گره حسگر با قدرت پردازشي و محاسباتي ،مصیر
انرژي كم ،ارتباطات بي سيم با هزينه محدود فراهم گشیته اسیت،
بنابراين استفاده از شبکههاي حسگر بيسیيم ،گسیتردهتیر شیده
4
است .اغلب برنامههیاي كیاربردي شیبکههیاي حسیگر بیيسیيم
(4] )WSNو ،[2از شمار زيادي گیرههیاي حسیگر كیه در ناحيیه
مورد نظر به صورت متراكم توزيع شده ،تشکيل شیدهانید و بیراي
مییواردي همنییون نظییارت بییر محییيع زيسییت طبيعییي ] [3و
درمان هاي پزشکي مناسب هستند ،اما شیرايیي وجیود دارد كیه
استفاده از پروتکلهاي شبکههاي حسیگر سینتي را غيیر ممکین
ميسازد ،همنون محدوديت برد راديويي گرهها ،تحیرک ،خلیوت
بودن شبکه و برخي فاكتورهاي فيزيکي از ارتباط هميشگي ميان
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تکرار.
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داده را بهصورت مستقيم هنگامي كه بیا گیره چاهیک در ارتبیاط
باشد ،ارسال مي كند .اين روش از سربار ارتباطي كم ولیي تیاخير
تحويل داده زيادي برخوردار است .بهعالوه ايین روش بیه اتصیال
گره هاي حسگر و گره چاهک وابسته است و هنگیامي كیه تعیداد
گرههاي چاهک كم و شبکه پراكنیده باشید ،از نیرت تحويیل داده
بسيار كمي برخوردار ميشود .در مسيريابي  ،[23] Epidemicهر
گره حسگر دارنده پيرام داده ،يک كپي از آن را به گرههايي كه با
آنها مواجه مي شود ،ارسال ميكند .گرههاي سیيار ،پيریام داده را
در كل شبکه منتشر ميكننید .اگیر منیابع شیبکه ماننید بیاتري،
حافظه ،ميانگير گرهها و  ...به حد كیافي در دسیترس باشید ،ايین
روش نرت تحويل خيلي بااليي خواهد داشت ولیي از آنجیايي كیه
منابع شبکه محدوداند ،اين مسیيريابي كیارايي بیااليي نداشیته و
باع مصر سريع منابع شبکه شده و طول عمر شبکه را پیايين
ميآورد ] .[24روشهاي متعددي براي كنتیرل انتشیار پيریام بیه
صورت سيلآسا ارائه شدهاست ] [34] RED .[21-33كه پروتکل
تحويل داده موثر مبتني بر كپي اسیت از دو جیزک كليیدي بیراي
تحويل داده و مديريت پيرام تشکيل شده است -4 ،تحويیل داده
از متد مبتني بر تاريشنه مثل  ZebraNetبراي محاسبه احتمیال
تحويل گرههاي حسگر استفاده میيكنید -2 .الگیوريتم میديريت
پيام براي بهبود نرت تحويل داده براساس احتمال تحويل كنیوني
گره حسگر پارامترهاي كدگیذاري پیاکشیدگي بهينیه را تعيیين
ميكنید .فركیانب بیهروزرسیاني احتمیال تحويیل داده در RED
معموالً پايين است و امکان دارد گرههاي حسگري كیه از چاهیک
دورند احتمال تحويل باالتري داشتهباشند .بنابراين متد مبتني بر
تاريشنه كارايي چنداني ندارد و نمیيتوانید توانیايي واقعیي گیره
حسگري كه پيرام داده را به چاهک ارسال ميكند تعيیين كنید.
بهعالوه ،در مبح میديريت پيیام ،تبليی پيیامهیاي كوچیک در
شبکه ممکن است ،سربار پردازش را بيشیتر كننید و ناكارآمیدي
استفاده از پهناي باند را متحمل شوند [32] FAD .پروتکلي است
كه براي افزايش نرت تحويل داده ارائه شیده اسیت .در ايین روش
عالوه بر روش محاسبه احتمال تحويل پيرام داده ،بيشتر در ايین
مورد بح ميشود كه چگونه ميتوان تعیداد تکیرار پيریامهیاي
داده بییر روي شییبکههییاي حسییگر را بییا اسییتفاده از ميییزان
تحمل پذيري هر پيرام داده محدود كرد .اين پروتکل هنوز سیربار
نسبتاً بااليي دارد .جهت بهبود كیارايي پروتکیل ،[33] DRADG
ارائه شد .اين پروتکل نيز از روش مبتني بر كپي پيرام داده بهیره
ميگيرد با اين تفاوت كیه  ،DRADGبیه صیورت پويیا ،براسیاس
مسافت بين گره حسگر توليدكننده پيرام و گره چاهک ،در میورد

در آن دادهها از مجموعهاي از گرههاي حسگر ،جمع آوري شده و
به سمت گره چاهک ارسال ميشود ،استفاده ميشیود .در برخیي
سناريوها ،تنها از يک گره چاهک استفاده ميشود ولي بسياري از
كاربردهاي اين شبکهها ،نيازمنید چنیدين گیره چاهیک هسیتند.
كارهاي تحقيقاتي زيادي روي شبکههايي با چندين گیره چاهیک
با اهدا گوناگون انجیام شیده اسیت كیه از جملیه ايین اهیدا ،
چگونگي توسعه گره هاي چاهک در مکان هیاي بهينیه اسیت كیه
بتوانند مسافتهاي بزرگتري را پوشش دهند.
از مزاياي وجود چندين گره چاهک در شبکه در مقايسیه بیا
يک گره چاهک مي توان به چند میورد اشیاره كیرد ] ،[41وجیود
چندين گره چاهک در شبکه از عدم ارسیال دادههیا بیه ايسیتگاه
پايه در هنگام نامعتبر بودن يکي از گیرههیاي چاهیک جلیوگيري
ميكند .هنگامي كه يک گره چاهک با شکست مواجیه میيشیود،
دادهها ميتوانند به گرههاي چاهک ديگر ،انتقیال داده شیوند كیه
قابليت اطمينان شیبکه را بیاال میيبیرد .همننیين چنیدين گیره
چاهییک از مصییر انییرژي نییامتوازن در ميییان گییرههییاي حسییگر
جلوگيري ميكند .در شبکههاي حسگر با چنیدين گیره چاهیک،
وزن انتقال دادهها مابين تمام چاهکهیا پشیش شیده ،در نتيجیه
موجب مصر انرژي متعادل و افزايش طول عمر شبکه ميگردد.
خصوصا ،در  DTMSNsكه به دليل نبیود اتصیال انتهیا بیه انتهیا،
منابع شبکه ،سريع مصر مي شوند ،نياز به چندين گیره چاهیک
بيش از پيش ،احساس ميشود.
براساس میالعاتي كه در زمينه شبکههاي حسگر تحملپذير
نسبت به تاخير انجام داده ايم ،تیا حیال بحی توسیعه گیرههیاي
چاهک براي پوشش مساحت هیاي بزرگتیر ،براسیاس ترييیر بیرد
راديويي شان در اين نو شبکه ها ارائه نشده و براي اولیين بیار در
اين مقاله پيشنهاد گرديده اسیت .ايین مقالیه از بشیشهیاي زيیر
تشکيل شده است :در بشش  2مروري از كارهاي پيشين ،نوشیته
شده است ،در بشش  3پروتکل پيشنهادي خود را ارائه ميدهیيم،
در بشش  4نتايج شبيهسازي بررسي ميشود و در بشیش آخیر از
كار خود نتيجهگيري ميكنيم.
 .2کارهای پيشين
روشهاي سینتي مسیيريابي بیهعلیت تحیرک گیرههیا ،رنیج
ارتباطي محدود ،تراكم پراكنده شبکه و غيیره در  DTNsكیارايي
ندارند ] .[41-24در ] [22نويسندگان روش مسيريابي سادهاي به
نام  Direct transmissionرا ارائه دادهاند كه گیره حسیگر ،پيریام
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شمار كپيهاي پيرام داده تصميم گيري ميكند .هیر چیه فاصیله
بين گره حسگر و چاهک كمتر باشد ،تعداد كپيهاي ايجاد شیده
از يک پيرام داده كاهش مييابد .هر گره حسگر پيریام دادهاش را
به گرههايي ارسال ميكند كه اخيراً با چاهک مالقاتي داشیتهانید.
مشکلي كه اين روش دارد اين است كه انرژي موجیود گیره را در
تعيين تعداد كپيهاي يک پيرام در نظر نميگيرد و ممکن اسیت
يک گره حسگر با توليد كپيهايي از يک پيرام داده انرژياش بیه
اتمام برسد و باع ايجاد حفیره در شیبکه و كیاهش طیول عمیر
شبکه شود ،همننين در ارسال پيرام دادهها جهت حركت گره را
در نظر نميگيرد.

.1.3

مدل شبکه

فرض بر اين است كه  Nگیره حسیگر و  Mگیره چاهیک در
محییيع عمليییاتي در مسییتیيلي بییه مسییاحت  X×Yبییه صییورت
تصادفي توزيع شده اند .اتصال بين گره هاي حسگر بهدليل تحرک
متناون میيباشید .گیرههیاي حسیگر همگین بیوده و داراي بیرد
ارتباطي يکسان به اندازه  rهستند .همننين همه گرهها از لحیا
زمان همگامسازي شدهاند و داراي شناسه (ID) 1منحصر به فردي
هستند .ساير ويژگيهاي شبکه بهصورت زير ميباشد:
1
الن) كل مساحت هماننید شیکل  4بیه چنیدين سیلول تقسیيم
ميشود كه هيچ يک از اين سلولها همپوشاني ندارند.
ن) تحرک گرهها در شبکه به صورت مستقل از يکديگر هستند و
مبتني بر مدل نقیه راه تصادفي 34 ] 8و  [31ميباشد.
د) فرض بر اين است كه گرههاي چاهک در موقعيیتهیاي خیود
ثابت هستند و داراي حداكثر برد راديیويي يکسیان بیه مقیدار R
بوده و نيز مانند حسگرها داراي شناسه منحصر به فرد هستند.
3
ه) در گرههاي حسگر و چاهک از سيستم موقعيیتيیان جهیاني
] [31استفاده شده است و هرگره قادر به محاسبه موقعيت مکاني
خود است.

 .3ر ش پيشنهادی
بح مهم در شبکههاي حسگر تحملپذير نسبت به تیاخير،
چگونگي توسعه گرههاي چاهک در مساحتهاي بزرگ است كه بیا
وجود ارتباطات متناون بين گره ها ،در افزايش نرت تحويل داده و
كاهش تاخير تحويل داده موثر باشید .همننیين ،جهیت كنتیرل
مصر انرژي در گرهها ،با محدود كردن بیرد راديیويي گیرههیاي
چاهک ،از حضور گرهها در برد راديويي چندين چاهک و از ارسال
داده به تعداد زيادي گره چاهک جلوگيري میيشیود .میا در ايین
مقاله روش مسيريابي  MSRP1را ارائه داديم .در روش پيشنهادي
ما ،با تقسيم محيع عملياتي و گروه بندي گرههیاي چاهیک ،بیرد
راديويي جديد براي گرههاي چاهیک محاسیبه میيشیود ،سیپب
روش تحويل داده مبتني بیر كپیي ،بیراي ارسیال داده در شیبکه
استفاده ميگردد .در اين بشش ،ما پروتکل پيشنهادي خیود را بیا
جزئياتش توصين خواهيم كرد.
در طول مراحل تعيين برد راديويي ،هر گیره چاهیک جهیت
اطال از موقعيت گرههاي چاهک همسايگي خود ،پيرام  Helloرا
به صورت همهپششي ارسال ميكند .هر گره بیه محید دريافیت
پيریام ،شناسیه و اطالعیات محلیي خیود را بیه فرسیتنده ارسییال
ميكند .بنابراين هر گره چاهک ،گرههاي چاهک همسايگي خیود

شکل  :4مدل شبکه

را شناسايي ميكند.

ر) يک گره چاهک مانند گره  ،Qنيز در جدولي اطالعیات محلیي
خود را نگه ميدارد ،كه اين جدول داراي فيلیدهیاي -4 :سیرآيند
 -2شناسه گره چاهک  -3گیروه مششصیه  -4مشتصیات محلیي
است .شکل  2ساختار سرايند گره چاهک را نشان ميدهد:
Multi Sink Routing Protocol

1
6

Identifier
Cell
8
Random way point
9
)Global positioning system (GPS
7
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گرههاي چاهک داخل مستیيل (:)4
شکل  :2ساختار سرآيند گره چاهک

nsink t1  nsink t1  1
X top1(nsink t1)  X Q

()4

Y top1(nsink t1)  Y Q
nsink l 2  nsink l 2  1
X left2(nsink l 2)  X Q

 .2.3تقسيم محيط عملياتی گر ه بندی گرههای

Y left2(nsink l 2)  Y Q

چاهک
گرههاي چاهک داخل مستیيل (:)2

در ابتدا ،محيع عملياتي مورد نظر را بهصورت مجیازي بیه چهیار
قسمت مساوي تقسيم مي كنیيم .هیر گیره چاهیک بیا توجیه بیه
موقعيت خود در محيع عملياتي ،گروه مورد نظیرش را مشیش
ميكند .شکل  3طريقه تقسيم ناحيه مذكور را نشان ميدهد .اگر
گره چاهک در مستیيل  4قرار گرفته باشد ،عضیو زيرگیروههیاي
 top1و  left2ميباشد ،اگر در مستیيل  2واقع شده باشید ،عضیو
دو زيرگروه  top2و  right2است ،اگر محیل قیرار گيیري گیره در
مستیيل  3باشد ،عضو زيرگروههاي  under1و  left1میيباشید و
در نهايیت اگیر در مسیتیيل  4قییرار گيیرد ،عضیو زيرگیروههییاي
 under2و  right1خواهد بود.
هر گروه از دو زير گروه تشکيل شده است كه هر يیک برابیر
است با مجمو گرههاي چاهیک موجیود در زيرگیروههیاي  4و 2
مربوط به هر ناحيه .بیه عنیوان مثیال :گیروه  Topبرابیر مجمیو
گرههاي چاهک موجود در زيرگروههاي  top1و  top2است .فیرض
مي كنيم ،شمار اوليه گره هاي موجود در هر گروه برابر صفر است.
اگر  Q  Mيکیي از گیرههیاي چاهیک موجیود در شیبکه باشید،
مشتصات جررافيايي آن برابر ( (XQ,YQدر نظر میيگيیريم .بیراي
گروهبندي گرههاي چاهک موجود در مستیيلهیاي  3 ،2 ،4و 4
بهترتيب از روابع ( )3( ،)2( ،)4و ( )4استفاده ميكنيم.

nsink t 2  nsink t 2  1
X top2(nsink t 2)  X Q

( )2

Y top2(nsink t 2)  Y Q
nsink r 2  nsink r 2  1
X right2(nsink r 2)  X Q
Y right2(nsink r 2)  Y Q

گرههاي چاهک داخل مستیيل (:)3

nsink u1  nsink u1  1
X under1(nsink u1)  X Q

()3

Y under1(nsink u1)  Y Q
nsink l1  nsink l1  1
X left1(nsink l1)  X Q
Y left1(nsink l1)  Y Q

گرههاي چاهک داخل مستیيل (:)4
()4

nsink u 2  nsink u 2  1
X under2(nsink u 2)  X Q
Y under2(nsink u 2)  Y Q
nsink r1  nsink r1  1
X right1(nsink r1)  X Q
Y right1(nsink r1)  Y Q

كه در روابیع ( )3( ،)2( ،)4و (،)4

،nsinkl2 ،nsinkr1 ،nsinkr2

 nsinkt1 ،nsinku1 ،nsinku2 ،nsinkl1و  nsinkt2به ترتيب از راسیت
به چپ برابر شمار گره هیاي چاهیک موجیود در زيیر گیروههیاي
 top2 ،under1 ،under2 ،left1 ،left2 ،right1 ،right2و top1

ميباشد.
اگر احتماال يکي از گرههاي چاهک در مرز بين دو مسیتیيل
قرار گرفت ،در اين صورت آن را عضو يکي از اين دو مستیيل در
نظر مي گيريم يعني اگر گره چاهک در مرز بين مسیتیيل  4و 2
يا مستیيل  3و  4قرار گيرد ،گره مورد نظیر را بیه ترتيیب عضیو
مستیيل  4و  3در نظر ميگيريم و همننين اگر گره چاهیک در
مرز بين مستیيل  4و  3يا مستیيل  2و  4قرار گيرد ،گره مورد

شکل  :3تقسيم محيع عملياتي
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نظر را به ترتيب عضو مستیيل  3و  4در نظر ميگيريم.
بعد از محاسبه مشتصات گرههیا و گیروه بنیدي آنهیا ،شیمار
گرهها در هر گروه را از رابیه ( )1بهدست ميآوريم:

()1

گروه :top

)X i ( j)  X i ( j
)Y i ( j)  Y  Y i ( j

i  top1or top2, j nsinkt1 or nsinkt 2

()1
گروه :under

nsink t  nsink t1  nsink t 2
nsink u  nsink u1  nsink u 2
nsink r  nsink r1  n s ink r 2
nsink l  nsink l1  nsink l 2

)X i ( j)  X  X i ( j
)Y i ( j)  Y i ( j

i  under1or under2, j  nsinku1 or nsinku 2

()1
گروه :left

كه در رابیه ( nsinkt ،nsinku ،nsinkl ،nsinkr ،)1بیه ترتيیب
برابر شمار گیره هیاي چاهیک موجیود در گیروههیاي ،left ،right
 underو  topميباشد.

)X i ( j)  X  X i ( j
)Y i ( j)  Y i ( j

i  left1or left2, j  nsinkl1 or nsinkl 2

()8
گروه :right

 .3.3اصالحاتی در مختصا جغرافيایی گرههای چاهک

( )3

بعد از گروهبندي گرههاي چاهیک ،در مشتصیات جررافيیايي
هر يک از گره ها اصالحاتي براساس جهات مشش شده براي هر
گروه ،با توجه به شکل 4صورت ميپذيرد .دقیت شیود كیه هیيچ
جابجايي در مکان گرهها صورت نميگيرد ،گرهها در مکیان خیود
ثابت هستند .تنها مشتصیات گیرههیا براسیاس جهیت داده شیده
عوض مي شود نه مکان .حیال مشتصیات جررافيیايي هیر يیک از
گرههاي موجود در گروههاي  left ،under ،topو  rightبیه ترتيیب
توسع روابع ( )8( ،)1( ،)1و ( )3اصالح ميگردد.

.3.3

)X i ( j)  X i ( j
)Y i ( j)  Y  Y i ( j

i  right1or right2, j  nsink r1 or nsink r 2

تعيين برد رادیویی گرههای چاهک

بعد از اينکه هر يک از گرههاي چاهک گروه خود را مشش
كردند و در مشتصات خود اصالحاتي انجام دادند ،براي تعيين برد
راديويي گرهها ،چهار دنبالیه از مقیادير آمیده Xleftt ،Xunder ،Xtop ،و
 Xrightرا بدست ميآوريم ،به طیوري كیه}،Xtop  { Xtop1, Xtop2
} Xleft  { Xleft1, Xleft2} ،Xunder  { Xunder1, Xunder2و Xright
}  { Xright1, Xrught2مییيباشیید ،ايیین چهییار مجموعییه شییامل
مشتصات جررافيايي محور  Xهر يک از گرههاي چاهک در چهیار
گروه موجود است .گره چاهک با كمترين مقدار  Xدر هیر يیک از
مجموعهها ،از مقايسه برد راديويي قبلي خود ( )Rو مسافت بیين
راس محيع عملياتي مربوط به گروه خیود و خیودش ،در تعيیين
برد راديويي جديد خود استفاده ميكند .بیا فیرض اينکیه گیره Q
كمترين مقدار  XQرا در گروه خود دارد (شکل  ،)1بیرد راديیويي
خود را از رابیه ( )43محاسبه ميكند:
()43

2

2

¬

R Q,1  X Q,num  Y Q,num

Q  M , num  nsinkt ,nsinku,nsinkl ,nsink r

كه در رابیه باال YQ,num،و  XQ,numمشتصات جررافيیايي گیره
 Qبعد از اصالح و  Rبیرد راديیويي گیره  Qدر گیروه مششصیه


شکل  :4تريير مشتصات جررافيايي گرههاي چاهک با توجه به جهات
مشش شده براي هر گروه

Q ,1

است.
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top2

top1

رابیه ( )44بهدست ميآورد.

left2

right2

گره چاهک با مقايسه بیرد راديیويي قبلیي خیود ( )Rو بیرد

راديويي كه محاسبه كرده است (  ،) RZ ,numبرد فعاليت خیود را از

بعد از تعيين برد راديويي گرههاي چاهک ،از روش مبتني بر
كپي براي تحويل پيرام داده به گرههاي چاهک استفاده ميشیود.
در اين روش ،تعداد كپيهاي پيرام ،برحسیب مسیافت بیين گیره
حسگر توليدكننده پيرام و گره چاهیک و همننیين ،انیرژي گیره
حسگر توليدكننده پيرام بهدست ميآيد.
در سرآيند هر پيرام يک فيلد از نو عدد صحيح وجیود دارد
كه تعداد كپي خود را نگه میيدارد .بیراي مثیال وقتیي كیه گیره
حسگري ماننید  niيیک پيریام جديید  Mايجیاد میيكنید تعیداد
كپيهاي پيرام داده  Mرا براساس رابیه ( )41محاسیبه میيكنید
].[38

left1

right1

 .3.3ر ش تحویل داده مبتنی بر کپی

Q
Z

under2

z1

z2
under1

شکل  :1تعيين برد راديويي گرههاي  Qو Z

سپب برد راديويي محاسبه شیده در رابییه ( )43را بیا بیرد
راديويي  Rقبلي خود مقايسه ميكند ،از بين آنها كمترين مقیدار
را انتشان ميكند كه از رابیه ( )44بهدست ميآيد:
()44



} min{ RQ, num, R


Q , num

R

2

Q  M , num  nsinkt ,nsinku,nsinkl ,nsink r

2

در واقع از گره  ،Qبراي تعيين برد راديیويي سیاير گیرههیاي
موجود در آن گروه استفاده ميكنيم به طوري كیه بیرد راديیويي
گرههاي ديگر براساس آن گره بدست ميآيد .بعید از تعيیين بیرد
راديويي اولين گره در هر گروه ،گرههاي ديگر در همیان گیروه از
رابیه ( )42براي تعيين برد راديويي خود استفاده ميكنند:
()42

.
.
.
d sn  ( x sn  xi ) 2  ( y sn  y i ) 2

()44


Z

()43

} max{ RZ , num

Z , num

()41


di 
* replica M  k * T max

D max 


()41


EN i 
* ) ticket M   * replica M  (1  

EN max 


 nتعداد گره هاي چاهک در شبکه است d s1 ،تا  d snمسافت بیين
گره  niتا گرههاي چاهک موجود در شبکه است di .فاصله بیين
گره  niو نزديکترين گره چاهک به گیره  niاسیت  Dmaxفاصیله
دورترين گره حسگر و يکي از گرههاي چاهک كه به عنوان میدير
انتشان شدهاست Tmax .حداكثر مقدار كپيهیاي يیک پيریام داده
ميباشد ،كه براي هر پيرام تعداد كپيهاي آن ميتواند يک عیدد
صحيح بين  4و  Tmaxباشد ENi ،مقدار انیرژي باقيمانیده گیره ni
است  ENmaxانیرژي گیرههیاي حسیگر در زمیان شیرو شیبکه

( )43محاسبه ميشود:


} d i  min{d1 , d 2 ,...., d n

با توجه به روابع باال  Kيک فريب ثابت بیين  3و  4اسیت

همان طور كه پيشتر اشاره كرديم ،هر گره ماننید  Zعضیو دو
گروه است ،پب بیرد راديیويي خیود را در هیر دو گیروه حسیان
مي كند .جهت بهبود پوشش شبکه بزرگترين مقدار را بیه عنیوان
برد راديويي خود (  ) Rدر نظر ميگيرد .بنابراين R ،از رابییه
Z

) d s2  ( x s2  x i )  ( y s2  y i
2

.

2

2
2
(2 


( 
R
)Y num
Z , num

2

)
R I ,num 1 Y num1
X num


I , Z  M , num  n sin k t or n sin k u

2

2
2
(2 

(  R Z , num 
)X num

2

)
R
Y
X
num
num

1
I , num 1


I , Z  M , num  n sin k l or n sin k r



) d s1  ( x s1  xi )  ( y s1  y i
2

R

Z  M , num  n sin k t , n sin k u , n sin k l , n sin k r
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در احتمال تحويل پيرام داده موثر است .به اين صورت كه طبیق
شکل  1هر گرهاي كه در جهت گره چاهک مورد نظر حركت كند
احتمال تحويل باالتري خواهد داشت .مقدار  Diطبق رابییه ()43
محاسبه ميشود كه در اين رابیه  disti,sinkفاصیله بیين گیره  iو
چاهک مدير و  distj,sinkفاصله بين گره  jو چاهک مدير را نشان
ميدهد [.]28

مي باشد كه مقدارش براي همه گیره هیا يکسیان اسیت ،ticketM
تعداد كپيهیايي كیه از پيریام داده  Mايجیاد میيشیود را نشیان
ميدهد.
 .3.3محاسبه احتمال تحویل گره
هر گره در هر فاصله زماني ،براساس فاصله شان تا گیرههیاي
چاهک ،تیراكم سیلولي كیه گیرههیاي چاهیک قیرار دارد و زمیان
مالقاتش با گرههاي چاهیک ،چاهیک میدير را بیراي خیود انتشیان
مي كنند .به اين صورت كه هر گره چاهک كیه داراي  Siبیاالتري
باشد ،با استفاده از رابیه ( )41بهعنوان گره چاهک مدير انتشیان
ميشود.
()41

1
1
(* )  
) )  *( num S
i
sdist
density i

()43

()48

numi  Numth

dist i,sink

(* S i 

در رابیه (  ،η ،)41و  پارامترهاي وزن بیوده كیه عیدد
ثابتي بين صفر و يک هستند و  η+β+δ=1است  sdistفاصله يک
گره سلول تا گره چاهک  iميباشد densityi ،تیراكم سیلولي كیه
زمیان
گره چاهک  iدر آن قرار دارد را نمايش میي دهید.
مالقات گره با گره چاهک  ،iدر آخرين دوره زماني  است.
سیپب ،هیر گیره احتمیال تحويیل دادهاش را بیا توجیه بییه
فركانسش در مالقات با گره چاهیک میدير ،محاسیبه میيكنید و
پيرام دادهاش را به گرهي با احتمال تحويل باال ارسال ميكندPi .
احتمال تحويل گره  niاست كه امکان تحويل پيرام داده بیه طیور
مستقيم به گره چاهک مدير را نمايش ميدهد .با توجه بیه سیيار
بودن گرهها ،احتمال تحويل پيام مترير است ،بنابراين هر گره بیه
صورت دورهاي احتمال تحويل را به چاهک مدير ،بدست مي آورد
و مقدار آن را از طريق پيریام  Helloبیه همسیايگان خیود همیه
پششي ميكند.
در دنياي واقعي ،معموالً فعاليتهاي اشياء كه تحیرک دارنید
قابل پيشبيني و منظم ميباشند ] ،[31بنابراين ميتوان احتمیال
مالقیات گییره متحییرک را در دورههییاي زمییاني آينییده بییر اسییاس
تاريشنه مالقات گره پيش بيني كرد .هر گره بعنوان مثیال ،گیره
 ،niيک تايمر را نگه میيدارد Numth .مقیدار حید آسیتانه اسیت.
بنابراين ،ميتوان  freqiرا از رابیه ( )48محاسبه نمود.
numi  Numth

dist i,sink -dist j,sink

Di 

شکل :1موقعيت مکانيگرهها نسبت به چاهک ][38

هر گره اي كه در جهت گیره چاهیک میدير حركیت كنید و
تعداد پيرامهاي بيشتري تحويل گرفته باشد ،بعنیوان گیام بعیدي
انتشان ميشود .بنابراين ،احتمال تحويل داده براي گره از رابییه
( )23محاسبه ميشود:
()02

) Pi   * Di   * freqi   * Pi (old

كه در رابیه ( γ ،λ )23و  εپارامترهیايي بیين صیفر و يیک
هستند كه مجمو آنها برابر يک هست  Piاحتمال تحويیل داده
گره iام Di ،جهت حركت گیره freqi ،فركیانب مالقیات و )Pi(old
احتمال تحويل داده قديمي گره  iميباشد.
 .3ارزیابی الگوریتم پيشنهادی
همان طور كه پيشتر گفتیه شید ،توسیعه گیرههیاي چاهیک
براساس ترييیر بیرد راديیويي شیان در مسیاحتهیاي بزرگتیر در
شبکههاي  ،DTMSNبراي اولين بار در اين مقالیه ارائیه گرديیده
است .بنیابراين روشیي بیا توسیعه چنیدين گیره چاهیک در ايین
شبکه ها ،براي مقايسه موجود نيست .بههمين دليل در اين بشش
كارايي الگوريتم پيشنهادي خود را نسبت به الگیوريتم مسیيريابي
 ،DRADGمورد ارزيابي قرار مي دهيم .نرت توليد داده در هر گره
از تابع پواسون پيروي ميكند ،كه داراي ميانگين نرت ورود از 43
تا  433ثانيه ميباشید .سیاير پارامترهیاي شیبيهسیازي و مقیادير
پيشفرض آنها در جدول ( )4آمده است.

 Snumi

freq i   Numth

 1

كه در رابیه باال Snumi ،زمان مالقات گره با گره چاهک میدير،
در آخرين دوره زماني  است.
همننين جهت حركت گره نسبت به گره چاهک میدير نيیز
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.1.3

پارامتر

مقییییییادير
پيشفرض

اندازه شبکه (متر مربع)

333×333

اندازه هر سلول (متر مربع)

433×433

تعداد گرههاي حسگر
تعداد گرههاي چاهک

13
4

تعداد سلولها
برد راديويي گرهها (متر)

3
431

سرعت حركت گره حسگر (متر/ثانيه)

2~43

حداكثر طول ميانگير (بسته)

4333

طول پيرام داده (بايت)

4333

طول پيرام كنترلي (بايت)

213

انرژي اوليه هر گره حسگر (ژول)

13

نرت توليد داده (پيرام/ثانيه)

3034

حداكثر ميزان تحملپذيري تاخير (ثانيه)

4333

مي يابد .با افیزايش نیرت توليید داده ،تیاخير تحويیل داده هیر دو
الگوريتم افزايش مييابد اما تاخير الگوريتم مسيريابي پيشینهادي
نسبت به روش  DRADGكمتر است .زيیرا ،بیا وجیود چنید گیره
چاهک در روش پيشنهادي ،از ترافيک موجیود در شیبکه كاسیته
مي شود .همننين در ارسال بستهها ،گرههايي بهعنوان گام بعدي
انتشان ميشوند كه عالوه بر اينکه احتمال تحويل باالتري دارنید،
در جهت چاهک انتشابي نيز حركت ميكنند.

شکل  :1تاثير نرت توليد داده بر ميانگين نرت تحويل داده

تاثير نرخ توليد داده

در اين قسمت ،براي ارزيابي كارايي پروتکلهیاي مسیيريابي
پيشییینهادي و  ،DRADGنیییرت توليییید داده از  3034تیییا 304
ثانيه/بسته تريير داده ميشود .شکل  1ميیزان تیاثير نیرت توليید
داده را روي نرت تحويل داده در هر دو پروتکل نشان ميدهد كیه
همانطور كه مشاهده مي شود ،با افزايش نرت توليد داده ،كیارايي
هر دو پروتکل كاهش پيدا ميكند .دليل اين امر ميتواند تصیادم
اليه  MACو مصر سريع منابع محدود شیبکه بیا افیزايش نیرت
توليد داده باشد .روش پيشنهادي ،با كاهش تعداد كپيهاي پيیام
از منابع كمتري استفاده كیرده و سیربار انتقیال كمتیري خواهید
داشت .همننين ،بدليل استفاده از چندين گره چاهک در شبکه،
توازن بار در بين گرههاي چاهک پشش شده و ميیزان ترافيیک و
تصییادم سییمت چاهییک كییاهش مییييابیید .در حییاليكییه در روش
 DRADGبعلت ايجیاد كپیي هیاي متعیدد از يیک پيریام ميیزان
ترافيک و تصادم زياد بوده ،بنابراين نرت تحويل داده كیم خواهید
بود.
همان طور كه در شکل  8مشاهده مي شود ،با افزايش نیرت توليید
داده در هر دو پروتکل ميانگين تیاخير تحويیل داده نيیز افیزايش

شکل  :8تاثير نرت توليد داده بر ميانگين تاخير تحويل داده

2.3

تاثير تراکم گرههای حسگر

در اين قسمت ،تعداد گرهها از  21گره تیا  233گیره متريیر
است .شکل  3ميزان تاثير تعداد گرهها در نرت تحويیل داده را در
هر دو روش پيشنهادي و  DRADGنشان ميدهد .هر چه تعیداد
گره ها در شیبکه زيیاد باشید ،روش پيشینهادي نسیبت بیه روش
 DRADGنتيجه بهتري ميدهید .در روش  DRADGبیا رويکیرد
چندين كپي با افزايش تعداد گرهها ،تعدا پيرامهیاي داده ارسیالي
افزايش مي يابد و تراكم داده افزايش و ميزان تصادم نيیز افیزايش
مييابد ولي در روش پيشنهادي ،با چنیدين گیره چاهیک ميیزان
تصادم كمتر ميشود.
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كاهش مي يابد .همننين با توسعه گرههاي چاهک و تعيیين بیرد
راديويي مناسب براي هر يک از آنها ،از حضور يیک گیره در بیرد
راديويي چندين گره و ارسال داده به آنها جلوگيري كرده و باع
كاهش مصر انرژي در گرهها ميشود .بنابراين طول عمر شیبکه
در روش جديد ،بيشتر از روش  DRADGاست (شکل .)44

در شکل  ،43با افزايش تعداد گرههاي حسگر شبکه به علیت
افزايش سربار انتقال ،ميانگين تاخير تحويل داده در هیر دو روش
افزايش مي يابد .در روش پيشنهادي ،هر گره بیا انتشیان چاهیک
مدير و بررسي احتمال تحويل ،تیاخير تحويیل داده را نسیبت بیه
روش  ،DRADGكاهش مي دهد .در نتيجه ،ميزان تیاخير تحويیل
داده در روش پيشیینهادي نسییبت بییه روش  DRADGكییمتییر
ميباشد.

شکل :44طول عمر شبکه
شکل  :3تاثير تراكم گرهها بر ميانگين نرت تحويل داده

 .3نتيجهگيری
در اين مقاله ،جهت پوشش مساحتهاي بزرگ در شبکههاي
حسگر تحمل پذير نسبت به تاخير ،با تقسيم محیيع عمليیاتي و
گروه بندي گره هاي چاهک ،برد راديويي جديد بیراي هیر يیک از
گرههاي چاهیک محاسیبه میيشیود ،سیپب از روش جمیعآوري
مبتني بر كپي جهت ارسال دادهها به چاهکها ،بهره ميبريم كیه
هر گره حسگر گره چاهک مدير خود را انتشیان كیرده و پیب از
تعيين تعداد كپي هاي الزم براي ارسال بر اساس مسافت بين گره
توليد كننده پيرام داده و گره چاهک انتشابي و همننیين انیرژي
گره حسگر ،پيرام داده را باتوجه به احتمال تحويل بدست آمیده،
ارسال مي كند .نتايج شبيه سازي نشان ميدهید كیه در مجمیو ،
روش پيشنهادي جديد نسبت بیه پروتکیلهیاي پيشیين كیارايي
بااليي داشته و نرت تحويل باالتر و مصر انرژي كمتري را دارد.

شکل  :43تاثير تراكم گرهها بر ميانگين تاخير تحويل داده

3.3

بررسی طول عمر شبکه

در شبکههاي حسگر تحملپذير نسبت به تاخير ،بدليل قیع
ارتباطات مکیرر و محیدوديت منیابع در گیرههیاي حسیگر ماننید
انرژي ،بافر و  ...مصر بهينه انرژي از مهمترين پارامترها در ايین
نو شبکهها است .اكثر پروتکل هاي مسيريابي سیعي در افیزايش
طول عمر شبکه دارند .طبق فرفيات شبيهسازي با از دست رفتن
انرژي نصن بيشتیر گیرههیاي حسیگر طیول عمیر شیبکه تمیام
مي شود .بديهي است كه بیا كیاهش ميیزان مصیر انیرژي بیين
گرهها ،طول عمر شبکه افزايش مييابید .در روش پيشینهادي ،بیا
تعيين تعداد كپي هاي پيرام براساس انرژي گرهها ،مصر انیرژي

 .3کارهای آتی
برخي از ايدههايي كه در كارهاي آتیي در جهیت بهبیود عملکیرد
روش هاي مسيريابي ميتوان از آن ها استفاده نمود ،به صورت زير
ميباشد:
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