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چکیده -با توجه به محدودیتهای ذاتی و تعداد گرههای توزیع شده در شبکههای حسگر بیسیم ،تعداد بستههای تولیددی بدیا از حدد بدوده و در
سطح گره و پیوند ارتباطی ازدحام و ترافیک رخ خواهد داد .بستههای بسیار زیادی بهدلیل ازدحام از بین خواهد رفت و منابع شبکه و از جمله انرژی
بهصورت نامطلوب مصرف خواهد شد .بنابراین ،ازدحام یکی از چالاهای اساسی این شبکهها محسوب میشود .در این مقالده روشدی بدرای کنتدرل
ازدحام ارائه شده است .برای تشخیص ازدحام از پارامتری به نام طول صف استفاده شده است بهطوری که میزان بافر اشداالی نشدان دهندده سدطح
ازدحام در گره میباشد .در صورت بروز ازدحام ،گره آن را به اطالع گرههای باالدستی خود میرساند .گرههای باالدستی با دریافت پیاام ازدحام ندرخ
ارسال خود را کاها داده و مسیر دیگری را برای ارسال بستههای خود انتخاب مینماید .در انتخاب مسیر ثانویه برای ارسال داده ،گره میزان اندرژی
موجود همسایهها و اندازه بافر خالی آنها را در نظر میگیرد .روش پیشنهادی مورد شبیهسازی و با روش] PCCP [9مورد مقایسه قدرار گرفتده اسدت.
نتایج شبیه سازی بیانگر این واقعیت است که روش پیشنهادی از لحاظ مصرف انرژی کارآمد بوده و نرخ تحویل بسته در آن بیشتر میباشد.
واژههای کلیدی :شبکههای حسگر بیسیم ،کنترل ازدحام ،طول عمر شبکه ،انرژی مصرفی ،نرخ تحویل بسته.

 -1مقدمه
پیشرفتهای اخیر در زمینه طراحی و ساخت مدارات مجتمع،
سیستمهای میکروالکترومکانیک و مخابرات بیسیم ،موجب طراحی
و ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین ،اندازه کوچک و با
کاربردهای گوناگون شده است .ارتباط با دنیای فیزیکی و نظارت بر
رخدادهای آن ،از طریق شبکههای بیسیم و انواع گوناگون
حسگرها میسر میباشد .شبکههای حسگر بیسیم شامل صدها و یا
هزاران حسگر بیسیم بوده که در سطح یک ناحیه جغرافیایی با
شرایط مختلف آب و هوایی و بهصورت از پیش تعیین شده و یا
تصادفی توزیع میشوند .شکل  5ساختار و عملکرد این شبکهها را
نشان میدهد .بهدلیل پهنای باند محدود ،تعدد گرههای حسگر به-
کار رفته در شبکه ،خرابی گره یا پیوند ارتباطی و محدودیت حافظه
گرههای حسگر ،ازدحام در شبکههای حسگر بی سیم به راحتی رخ
میدهد ].[5-3

شکل  :1ساختار و عملکرد شبکههای حسگر بیسیم

در صورت بروز رخداد در این شبکهها گرههایی که رخداد 3را حس
می نمایند ،مطابق شکل  3آن را بهصورت ارسال چند به یک و گام
به گام به گره چاهک ارسال می نمایند .این ارسال قیفی شکل
باعث بهروز ازدحام خواهد شد .بستههایی که از ناحیه پر ازدحام
ارسال میگردند ،در صورتی که حذف نشوند تاخیر زیادی را تجربه
خواهند کرد ] .[7-50در نتیجه ،ازدحام باعث کاهش نرخ تحویل
بسته و افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

بهدلیل پهنای باند محدود ،تعدد گرههای حسگر بهکار رفته در
شبکه ،خرابی گره یا پیوند ارتباطی و محدودیت حافظه گرههای
حسگر ،ازدحام 5در شبکههای حسگر بیسیم به راحتی رخ می-
دهد].[5-3
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نوع ازدحام را نشان میدهد ] .[3-50مکانیزمهایی برای کنترل
ازدحام در شبکههای حسگر بیسیم وجود دارد که عموماً از سه
مرحله تشکیل شده است ] :[3-50الف -تشخیص ازدحام ب-
اعالن ازدحام ج -کاهش یا جلوگیری از ازدحام.
بنابراین ،یک پروتکل کنترل ازدحام مناسب که بتواند با بهرهگیری
از حداکثریت ظرفیت بار شبکه ،توان عملیاتی آن را افزایش دهد،
الزم و ضروری میباشد .گرههای حسگر با تنظیم نرخ ارسال بسته-
های داده در صورت وقوع ازدحام ،میتوانند ازدحام را کنترل
نمایند .با کنترل و تنظیم نرخ ارسال داده انرژی مصرفی در شبکه
کاهش یافته و طول عمر شبکه افزایش مییابد .تنظیم نرخ ارسال
داده میتواند بهصورت گام به گام یا توقف و شروع مجدد باشد .این
اطالعرسانی امکان دارد از طریق بسته  ACKصورت پذیرد.

شکل :2ارسال چند به یک و گام به گام اطالعات رخداد به گره چاهک

ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :فصل  3کارهای
مرتبط را نشان میدهد .فصل  3روش پیشنهادی را نشان میدهد.
فصل  4ارزیابی کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد و در
نهایت فصل  5به نتیجهگیری مقاله میپردازد.

اولین دلیل وقوع ازدحام در این شبکهها ،این است که نرخ رسیدن
بستههای ارسالی از طرف گرههای همسایه به گره بیشتر از نرخ
سرویسدهی گره به بسته میشود .این شرایط بیشتر در گرههای
نزدیک به چاهک که دادههای بیشتری را منتقل میکنند ،بهوجود
میآید ] .[55-53به این حالت ازدحام در سطح گره گفته میشود
(شکل  .)3در این حالت انرژی گرههای نزدیک به گره چاهک
تخلیه شده و طول عمر این گرهها تمام میشود .این مشکل که به-
دلیل عدم کنترل ازدحام در گرههای نزدیک چاهک رخ می دهد،
مشکل حفره انرژی 5نامیده میشود .دلیل دوم رقابت ،تداخل و نرخ
خطای بیتی بر روی اتصال است که موجب ازدحام بر روی اتصال
میشود ].[4-3

 -2کارهای مرتبط
مقاالت زیادی برای کنترل ازدحام در شبکههای حسگر ارائه شده
است ] [53-57که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد .در
پروتکل ] ،Fusion[7تشخیص ازدحام در گرههای میانی حسگر از
طریق بازرسی طول صف صورت میگیرد .در این روش وجود
ازدحام از طریق ایستا و شروع اعالن می با تشخیص ازدحام و
اعالن آن؛ گرههای همسایه از ارسال دادههای خود به گرههایی که
3
دچار ازدحام شدهاند خودداری مینمایند .در پروتکل]CODA [6
ازدحام از طریق طول صف گرههای میانی قابل کشف میباشد .این
پروتکل از ترکیب بار حالتهای فعلی و قبلی کانال و سطح بافر
استفاده شده گره برای تشخیص ازدحام در آن گره استفاده می-
نماید .در صورت بروز ازدحام از روش فشار معکوس انتخابی برای
اعالن ازدحام استفاده میکند .از روش تنظیم چند منبعی برای
تنظیم نرخ ارسال دادهها استفاده مینماید .این روش همچنین
کنترل جریان بستهها را با الگوریتم  AMIDانجام میدهد .پروتکل
] CCF3[8وقوع ازدحام از طریق زمان سرویس بسته تشخیص می-
دهد .این پروتکل ازدحام را به صورت گام به گام کنترل کرده و در
آن هر کدام از گرهها یک راهکار تنظیم نرخ ارسال دقیقی را که
مبتنی بر نرخ سرویس خود گره و گرههای فرزند است به کار می-
برد .این پروتکل بیطرفی ساده را تامین مینماید بهطوری که هر

شکل  :3ازدحام در سطح گره و پیوند ارتباطی

از طرفی ممکن است ازدحام در سطح پیوند ارتباطی بین گرههای
مختلف رخ دهد .بهدلیل جابجایی گرهها ،مداخالت محیطی و ...
ممکن است پیوند ارتباطی بین گرهها شکسته شود .شکل  3این
Energy Hole Problem
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شبکههای حسگر بیسیم پشتیبانی مینماید .گرههای حسگر سر
گروه در هر گرید میزان بافر خود را اندازه گیری مینماید .اگر
میزان بافر اشغالی از یک حد آستانه بیشتر باشد آن گره دچار
ازدحام شده است .دراین مرحله اجتناب از ازدحام شروع میگردد.
کنترل ازدحام از طریق ارسال بستههای دریافتی از طریق گرههای
دیگر امکان پذیر خواهد بود .گرهای که دچار ازدحام شده است یک
زمانبندی برای خود تنظیم مینماید و یک پیغام "مسیر نامعتبر"
برای گرههای همسایه ارسال می نماید گرههای همسایه در صورت
دریافت پیغام "مسیر نامعتبر" جدول مسیریابی خود را برای
نامعتبر کردن گره ارسال کننده پیغام جستجو مینماید .گرههای
دیگر در ارسال دادههای خود مسیر نامعتبر را برای ارسال در نظر
نمیگیرند زیرا آن مسیر را با بیت صفر نامعتبر کردهاند .پروتکل
] HTAP3[12از ارسال چندمسیری به سمت گره چاهک استفاده
مینماید از طریق ارسال پیامهای سطحبندی گرههای شبکه را به
سطوح مختلف دستهبندی مینماید .در صورت وجود ازدحام در
شبکه ارسال بسته را از طریق مسیرهای دیگر به سمت گره چاهک
ادامه میدهد .در این پروتکل ابتدا گره مبدا از ویژگی کنترل
توپولوژی استفاده کرده و گرههای میانی و والد را تعیین می نماید.
بعد از این کار گرههای حسگر را سطحبندی مینماید .هر گره می-
تواند دادههای خود را حداکثر به  1گره میانی ارسال نماید .برای
تشخیص ازدحام از نرخ ارسال استفاده مینماید .بدین صورت که
اگر نرخ سرویس گره به بستههای دریافتی کمتر از مجموع نرخ
بستههای دریافتی از گرههای همسایه باشد آن گره دچار ازدحام
شده است و با ارسال بسته تشخیص ازدحام ،آن را به گرههایی که
داده را از آنها دریافت کرده اعالم میدارد .این پروتکل به تمامی
گرههای حسگر اجازه میدهد تا دادههای خود را به گره چاهک
ارسال نمایند .در نتیجه باعث پوشش کل شبکه میگردد .برای
بستههایی که مورد عالقه گره چاهک هستند اولویت بیشتری در
مقایسه با بستههای دیگر قائل است .این پروتکل برای تشخیص
ازدحام میزان بافر اشغال گره را در نظر میگیرد.

کدام از گرهها توان عملیاتی یکسانی را کسب میکنند .راهکار
تنظیم نرخ در این پروتکل فقط پارامتر زمان سرویس بسته را مد
نظر قرار میدهد که این امر میتواند در مواقعی که بعضی از گرهها
ترافیک کافی ندارند و یا هنگامی که نرخ خطای بسته قابل توجه
5
است ،موجب کاهش کارایی شبکه میشود .پروتکل ]PCCP [9
یک پروتکل کنترل ازدحام مبتنی بر اولویت میباشد .این پروتکل
درجه ازدحام را از تقسیم زمان رسیدن بسته و زمان سرویس آن
بهدست میآورد .در ارسال بستههای ارسالی اولویت اول با دادههای
2
خود گره میباشد .این پروتکل از یک روش دیگر به جای AIMD
برای تنظیم نرخ ارسال بسته استفاده مینماید .گرههایی که از
اولویت باالیی نسبت به گرههای دیگر دارند پهنای باند بیشتری
استفاده کرده و ترافیک بیشتری را به شبکه اعمال خواهد کرد.
امکان بازیابی بسته در این پروتکل وجود ندارد .بنابراین ]PCCP[9
یک الگوریتم تنظیم نرخ مبتنی بر اولویت جدید  PRA3در هر گره
حسگر دارد که برای تضمین عدالت و کارایی مناسب میباشد.
پروتکل ] ECODA4[13برای تشخیص ازدحام از حد آستانه بافر و
تفاوت بافر وزن دار استفاده مینماید .این روش متفاوت از روش
حد آستانه منفرد برای بافر میباشد CODA[6] .ترکیبی از سه
مکانیزم میباشد :الف -تشخیص ازدحام از طریق استفاده از دو حد
آستانه بافر و تفاوت بافر وزن دار ب -زمانبندی صف انعطاف پذیر
بر پایه اولویت بسته ج-روش کنترل نرخ ارسال مبتنی بر گلوگاه
فرستنده .پروتکل ] HOCA5[11از مدیریت صف فعال  AQM1برای
کنترل ازدحام داده های ارسالی در شبکه های حسگر بیسیم بدنی
استفاده مینماید .با توجه به نوع کاربرد این پروتکل (شبکههای
حسگر بیسیم بدنی) دادههای ارسالی در هر گره حسگر بدنی به
دو دسته بستههای حساس و بستههای غیر حساس تقسیمبندی
میشود .دادههای حساس دادههای مربوط به اطالعات بیمار می-
باشد که از اهمیت باالیی برخوردار هستند .در ارزیابی پروتکل
] HOCA[11پارامترهای تاخیر انتها به انتها؛ انرژی مصرفی؛ طول
عمر و عدالت در نظر گرفته شده است .در این پروتکل مدیریت
صف فعال پیشنهادی از گم شدن بستهها به خاطر سر ریز بافر
جلوگیری مینماید .پروتکل ] GMCAR7[14یک پروتکل مسیریابی
چند مسیری مبتنی بر گرید بوده که قابلیت اجتناب از ازدحام را
دارد .این پروتکل از ترافیک داده مبتنی بر کیفیت سرویس برای

 -3روش پیشنهادی
روش پیشنهادی که  3CCPنامیده میشود ،یک پروتکل کنترل
ازدحام برای شبکههای حسگر بیسیم میباشد .مانند پروتکلهای
دیگر ،در این پروتکل نیز هر گره حسگر دادههای تولید شده توسط
خود و دادههای دریافتی از گرههای دیگر را به سمت گره چاهک
ارسال و مسیریابی مینماید .اگر نرخ بستههای تولید شده توسط
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Priority-based congestion control protocol
Additive Increase Multiplicative Decrease
3
Priority-based rate adjustment algorithm
4
Enhanced congestion detection and avoidance
5
Healthcare aware optimized congestion avoidance
6
Active queue management
7
Grid-based Multipath with Congestion Avoidance Routing
Protocol
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Hierarchical tree alternative path
Congestion Control Protocol
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خود گره با  sو نرخ بستههای دریافتی از طرف سایر گرهها با r
نمایش داده شود ،نرخ کل بستههای یک گره از رابطه ( )5بدست
میآید:


()5

∑







Free buffer

شکل :4ساختار بسته  Helloدر روش پیشنهادی



در شکل Residual Energy ،NodeID ،4و  Free Bufferبیانگر
شماره گره ،انرژی موجود گره و میزان بافر اشغالی آن میباشد .هر
گره با ارسال بسته  HELLOبه گرههای همسایه خود مقادیر
پارامترهای الزم را دریافت کرده و در جدولی تحت عنوان جدول
همسایگی یادداشت مینماید تا برای انتخاب گره بعدی در ارسال
داده و هزینه آن از پارامترهای فوق استفاده نماید .در صورت وجود
ترافیک و ازدحام بیش از حد در گرههای شبکه؛ گرهای که دچار
ازدحام شده است پیغام ) CD(congestion Detectionرا برای گره-
های باال دستی خود ارسال و آنها را از وقوع ازدحام آگاه مینماید.
گرههای باال دستی با دریافت پیغام تشخیص ازدحام از گره دچار
ازدحام؛ دادههای خود را از طریق مسیر دیگر (مسیر ثانویه) ارسال
خواهند کرد .مسیرهای دیگر از طریق ارسال پیغام
) (path discoveryبه گرههای همسایه مشخص میگردد و در این
مرحله گره ای که دچار ازدحام شده است ،تا رفع کامل ازدحام در
عملیات مسیریابی شرکت نخواهد داشت .گرهها برای تعیین مسیر
ثانویه (جایگزین مسیر اولیه) از جدول همسایگی خود کمک می-
گیرند .با توجه به هزینه گره که از طریق پیغام  HELLOتعیین
میشود ،مسیر جایگزین را تعیین مینمایند ،بدین صورت که گره-
ای که تابع هزینه آن بیشتر باشد بهعنوان گره اصلی (مسیر اصلی)
و گره دوم از لحاظ تابع هزینه به عنوان مسیر جایگزین (مسیر
ثانویه) انتخاب میگردد .گرهها بستههای خود را به گرههای پایین
دست ارسال مینمایند و گرههای پایین دست با دریافت بسته
ارسالی؛ سطح بافر اشغالی خود را از طریق بسته  ACKبه گره
ارسال کننده بسته ارسال میدارند تا از این طریق بتوانند میزان
ازدحام خود را به اطالع گرههای ارسال کننده بسته برسانند .در
حقیقت گرههای دریافت کننده بسته داده؛ سطح بافر اشغالی خود
را به بسته  ACKالصاق مینماید.

در رابطه ( i ،)5نرخ کل بستههای گره  iمی باشد .در روش
پیشنهادی برای تشخیص ازدحام از فضای بافر اشغالی گره استفاده

میشود .اگر فضای اشغال شده یک گره از یک مقدار آستانه th
بیشتر باشد ،آن گره دچار ازدحام شده است:


()3



روش پیشنهادی از  3مرحه تشکیل شده است :الف -مرحله ایجاد
مسیر ب-مرحله ارسال داده ج -کنترل ازدحام
 -1-3مرحله ایجاد مسیر
روش پیشنهادی از ارسال دو مسیری برای ارسال داده های خود
استفاده مینماید .بدین صورت که هر کره مبدا دو مسیر (مسیر
اصلی و مسیر ثانویه) تا گره چاهک برای ارسال داده های خود
تعیین می نماید .برای تعیین مسیر و انتخاب گره بعدی از یک تابع
هزینه استفاده مینماید که تابع هزینه انرژی موجود و میزان بافر
آزاد گره بعدی را در نظر میگیرد .تابع هزینه از رابطه ( )3بهدست
میآید:
()3

})

(

)

Residual Energy

Node ID

( {

در رابطه فوق ) c(jتابع هزینه گره  j؛ پارامتر وزن بوده و مقدار
آن بین  0و  5میباشد Eres .و  Einiبهترتیب مقادیر انرژی موجود
انرژی اولیه گره حسگر و  Bfو  Biniبهترتیب مقدار بافر آزاد گره و
بافر اولیه آن میباشند .برای انتخاب گره بعدی ،گره فعلی )C(j
ماکزیمم را از بین همسایههای رو به جلو خود (گرههایی که بین
گره فعلی و گره چاهک قرار دارند) در نظر میگیرد .بدین مفهوم
گرهای از بین گرههای همسایه انتخاب میشود که انرژی موجود آن
و مقدار بافر آزاد نیز بیشتر باشد .برای اینکه اثرات انرژی و بافر در
انتخاب گره بعدی بهصورت یکسان در نظر گرفته شده و بر روی
هم اثر نداشته باشند ،مقدار پارامترهای فوق نرمالسازی شده است.
پارامتر یک پارامتر وزن میباشد .برای تعیین هزینه فوق گرهها
باید پارامترهای الزم گرههای همسایه را داشته باشند .برای این کار
گرهها از بسته  HELLOکه ساختار آن بهصورت ذیل میباشد
استفاده مینمایند:

 -2-3مرحله ارسال داده

گرههای حسگر دادههای خود را از طریق مسیر تعیین شده (مسیر
اولیه) ارسال میدارند .نحوه ایجاد این مسیر در بخش قبلی توضیح
داده شد .در صورت بروز ازدحام در گرههای میانی ارسال داده باید
از طریق مسیر ثانویه ارسال گردد .نحوه ایجاد مسیر ثانویه به این
صورت است که گرهای که دچار ازدحام شده است یک پیغام
"تشخیص ازدحام" به گرههای باال دستی خود ارسال مینماید و
وقوع ازدحام را به اطالع آنها میرساند .گرههای سطح ما قبل این
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آن گره برای ارسال دادههای خود استفاده نمایند .بنابراین گره فوق
را مجددا در جدول همسایگی خود اضافه مینمایند .در ارسال
بستههای اطالعاتی ،هر گره اولویت ارسال را برای دادههای تولیدی
خود میدهد و ارسال دادههای گرههای دیگر را در اولویت بعدی
قرار میدهد.

گره (گره های همسایه گره دچار ازدحام که یک سطح پایین تر از
آن قرار دارند) ضمن کاهش نرخ ارسال خود؛ دادهای خود را از
طریق مسیر کمکی (مسیر دوم) ارسال مینمایند .همچنین گره-
هایی که در سطوح پایین قرار داشته باشند (اگرسطح گره دچار
ازدحام  Lباشد  L-1سطح گرههای همسایه آن که داده را به گره
ارسال مینمایند بوده و گرههایی که در سطح  L-2قرار دارند داده-
های خود را از طریق مسیر کمکی ارسال خواهند کرد) .در روش
پیشنهادی از ارسال پیغام "کاهش نرخ ارسال" به گرههای ما قبل
تا گره مبدا خودداری میشود ،زیرا ارسال بستههای کنترلی زیاد
باعث ازدحام شبکه و مصرف بیش از حد انرژی خواهد شد .بنابراین
برای ارسال داده گرهها یک مسیر ثانویه برای خود انتخاب می-
نمایند .انتخاب این مسیر بدین صورت است که از بین گرههای
همسایه؛ گرهای که هزینه ) C(jآن بیشتر باشد بهعنوان گره بعدی
انتخاب میگردد و این کار تا رسیدن بسته به گره چاهک ادامه پیدا
میکند؛ مسیر ثانویه گره دچار ازدحام را در بر نخواهد داشت.
بنابراین گرههای باال دستی با دریافت پیغام کشف ازدحام آن گره
را از جدول مسیریابی خود حذف خواهند کرد.

 -4مدل شبکه و پارامترهای شبیهسازی
در این مرحله پروتکل پیشنهادی از طریق شبیهسازی مورد ارزیابی
کارایی قرار میگیرد .برای شبیهسازی از نرمافزار متلب استفاده
شده است .شکل  5مدل شبکه شبیهسازی شده را نشان میدهد.
در این شبیهسازی فرض میشود خطای بستهها به دلیل خطای
بیتی صفر میباشد .در این شبیهسازی تعداد  50گره همگن در
محیطی به مساحت  300×500مترمربع بهصورت یکنواخت توزیع
شدهاند .گرهها بهصورت گام به گام دادههای خود را به سمت
چاهک ارسال مینمایند .جدول  5مقادیر پارامترهای شبیهسازی
شده را نشان میدهد α .پارامتر وزن بوده که مقدار آن بین  0و 5
بوده واز طریق شبیهسازی مقدار آن  0.4فرض شده است.
پارامترهایی که در شبیهسازی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند عبارتند
از :کارایی شبکه ،تعداد گرههای زنده ،میزان انرژی باقیمانده ،طول
بافر و درصد بستههای از دست رفته.

 -3-3کنترل ازدحام

برای تشخیص ازدحام ،میزان بافر اشغالی گره بهعنوان پارامتر اصلی
در نظر گرفته میشود .بدین صورت که اگر میزان بافر اشغالی گره
از یک حد آستانه (حدود  30درصد کل بافر) عبور نماید ،گره با
ارسال پیغام تشخیص ازدحام به گرههای ماقبل خود ،آنها را از
وجود ازدحام با خبر میسازد .گرهای که دچار ازدحام شده است،
پیغام تشخیص ازدحام را فقط به گرههایی ارسال میدارد که از آنها
داده دریافت مینماید .چون هر گره  IDخود را به سرآیند بسته
ارسالی اضافه مینماید؛ پس گره میتواند  IDآنها را داشته باشد .در
روش پیشنهادی پیغام تشخیص ازدحام فقط به گرههایی که در
سطوح  L-2 ، L-1قرار دارند؛ ارسال خواهد شد (با فرض اینکه
سطح گره دچار ازدحام  Lباشد) .زیرا ارسال این بسته به گرههای
دیگر تا رسیدن به گره مبدا؛ باعث ازدحام و مصرف بیش از حد
انرژی خواهد شد و طول عمر شبکه کاهش پیدا خواهد کرد .گره-
های سطح ( (L-1گرهای را که دچار ازدحام شده بهصورت موقت از
جدول همسایگی خود حذف کرده تا از ارسال داده به آن گره
جلوگیری شود .بعد از طی مدتی گرهای که دچار ازدحام شده است
با خالی شدن بافر خود پیغام ""No Congestionرا به گرههای
سطح ) (L-1ارسال مینماید گرههای مذکور با دریافت بسته فوق
خواهند فهمید که ازدحام گره فوق رفع شده است و میتوانند از

نمودارهای  1و  7کارایی سیستم را به ترتیب بر اساس نرخ بسته-
های تولید شده در گره و انرژی اولیه گرهها در روش پیشنهادی و
پروتکل ] PCCP[9نشان میدهد .با توجه به نتایج نمودار  ،1با
افزایش نرخ بستههای تولیدی کارایی روش  CCPو ]PCCP[9
کاهش پیدا میکند .زیرا با افزایش نرخ بستههای تولیدی ،تعداد
بستههای تولیدی افزایش یافته و بهدلیل وقوع ازدحام در شبکه
تعداد بستههای تحویلی به گره چاهک کاهش پیدا میکند .از
طرفی بهدلیل این که در روش پیشنهادی گرهها از مسیر ثانویه
برای ارسال دادههای خود استفاده مینمایند و نرخ بستههای گره-
های قبلی را زیاد کاهش نمیدهند ،کارایی آن نسبت به روش دیگر
بهبود یافته است.
با توجه به نتایج نمودار  ،7با افزایش انرژی اولیه گرهها ،کارایی
شبکه در هر دو روش افزایش مییابد .زیرا با افزایش انرژی اولیه،
طول عمر شبکه افزایش یافته و تعداد بستههای زیادی به مقصد
تحویل داده می شود .از طرفی با توجه به این که روش پیشنهادی
در انتخاب مسیرهای خود انرژی باقمانده گرهها را در نظر میگیرد،
در نتیجه مصرف انرژی در این روش بهصورت متوازن مصرف می-
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گردد .با مصرف متعادل انرژی ،طول عمر شبکه افزایش یافته و از
دست رفتن بستهها به دلیل اتمام انرژی تا حدی جبران میگردد.
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System Throughput

نمودارهای شکل  3و  ،3تعداد گرههای زنده شبکه بعد از طی زمان
شبیهسازی را بر اساس نرخ تولید بسته و انرژی اولیه گرهها نشان
میدهد .با توجه به نتایج نمودار شکل  ،3با افزایش نرخ بستههای
تولیدی در گره ،تعداد گرههای زنده در شبکه کاهش پیدا میکند.
دلیل این کار این است که با توجه به ارسال و دریافت بستههای
ارسالی در شبکه ،انرژی مصرفی نیز افزایش و در نتیجه تعداد گره-
هایی که انرژی اولیه آنها تخلیه میگردد نیز افزایش مییابد .با
توجه به نتایج نمودار شکل  ،3با افزایش انرژی اولیه گرهها ،طول
عمر شبکه افزایش و در نتیجه تعداد گرههای زنده در شبکه نیز
افزایش مییابد .با توجه به نتایج نمودار ،تعداد گرههای زنده در دو
روش تفاوت چندانی با هم ندارند.
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نمودار شکل  ،50میانگین انرژی باقیمانده گره را بر اساس نرخ
تولید بسته نشان میدهد .با توجه به نتایج نمودار ،با افزایش نرخ
بستههای تولیدی در گره ،میانگین انرژی باقیمانده گره در شبکه
کاهش پیدا میکند .دلیل این کار این است که با توجه با ارسال و
دریافت بستههای ارسالی در شبکه ،انرژی مصرفی نیز افزایش و در
نتیجه میانگین انرژی موجود گرهها کاهش مییابد .با توجه به
نتایج نمودار ،میانگین انرژی باقیمانده در دو روش تفاوت چندانی
با هم ندارند.
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نمودارهای  55و  ، 53نرخ بستههای گم شده در شبکه را بر اساس
نرخ تولید بسته و انرژی اولیه گرهها نشان میدهد .با توجه به نتایج
نمودار  ،55با افزایش نرخ بستههای تولیدی در گره ،نرخ از دست
رفتن بستهها در شبکه افزایش پیدا میکند .دلیل این کار این است
که با توجه به ارسال و دریافت بستههای ارسالی در شبکه ،به
راحتی ازدحام در شبکه رخ میدهد .با وقوع ازدحام در شبکه نیز،
تعداد بستههای از دست رفته در شبکه افزایش مییابد .همچنان
که از نمودار پیداست در مراحل اولیه شبکه عملکرد روش
پیشنهادی از روش ] PCCP[9مناسب است .زیرا در مراحل اولیه و
با نرخ بستههای تولیدی کم ،ازدحام چنان زیاد نبوده و در نتیجه
نرخ از دست رفتن بستهها نیز پایین است .با توجه به این که در
روش پیشنهادی وقوع ازدحام سریعتر به اطالع گرههای باالدستی
میرسد و با دریافت خبر وقوع ازدحام گرهها دادههای خود را از
طریق مسیر ثانویه ارسال مینمایند ،در نتیجه روش پیشنهادی
نسب به روش ] PCCP[9کارایی خوبی دارد.
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شکل  ، 53نرخ بستههای گم شده در شبکه را بر اساس انرژی اولیه
گرهها نشان میدهد .با توجه به نتایج نمودار  ،53با افزایش انرژی
اولیه گرهها ،نرخ از دست دادن بستهها در شبکه برای هر دو روش
کاهش پیدا میکند .دلیل این کاهش این است که با افزایش انرژی
اولیه گرهها ،روش پیشنهادی ضمن مصرف متوازن انرژی و کنترل
مناسب ازدحام بوجود آمده نشبت به روش ] PCCP[9تعداد بسته-
های ارسالی گم شده کاهش پیدا میکند .نمودارهای  53و ،54
تاخیر ارسال بستهها در شبکه را بر اساس نرخ تولید بسته و انرژی
اولیه گرهها نشان میدهد .با توجه به نتایج نمودار  ،53با افزایش
نرخ بستههای تولیدی در گره ،تاخیر رسال بسته در روش
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] PCCP[9تقریبا ثابت میماند .دلیل ثابت بودن تاخیر ارسال بسته
این است که روش ] PCCP[9در ارسال بستهها برای بستههای
تولیدی توسط هر گره نسبت به بستههای دریافتی اولویت قائل
میشود .این اولویت باعث میگردد تا بستههای ارسالی از تاخیر
کمتری نسبت به روش پیشنهادی برخوردار باشند .از طرفی
تشخیص ازدحام بر اساس نرخ سرویس بسته باعث میشود روش
] PCCP[9در ارائه سرویس به بستهها مناسب عمل نماید .روش
پیشنهادی نیز مناسب عمل مینماید .ولی با افزایش نرخ تولید
بسته تا  53بسته در ثانیه ،بستههای ارسالی تاخیر بیشتری را
تجربه خواهند کرد .دلیل این جهش این است که گرههای باالدست
در روش پیشنهادی نرخ ارسال خود را کاهش نمیدهند و از طرفی
در انتخاب مسیر ثانویه تاخیر مسیر در نظر گرفته نمیشود.
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نمودارهای  55و  ، 51طول صف را بر اساس نرخ تولید بسته و
انرژی اولیه گرهها نشان میدهد .در هر دو نمودار با افزایش نرخ
بستههای ارسالی و انرژی اولیه گرهها ،میزان بافر اشغالی افزایش
مییابد .دلیل این افزایش این است که با افزایش میزان بستههای
تولیدی و انرژی اولیه گرهها تعداد بستههای ارسالی نیز در شبکه
افزایش و باعث پرشدن صف گرهها میگردد.
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نمودار  54تاخیر ارسال بسته را بر اساس انرژی اولیه گرهها نشان
میدهد .در این نمودار هم با افزایش انرژی اولیه گرهها ،تاخیر
ارسال بسته در روش ] PCCP[9تقریباً ثابت میماند .ولی در روش
پیشنهادی تاخیر ارسال افزایش مییابد که دلیل آن مشابه نمودار
 53میباشد.
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در این مقاله ،روشی برای کنترل ازدحام برای شبکههای حسگر
بیسیم ارائه گردید که در آن برای تشخیص ازدحام از پارامتری به
نام طول صف استفاده شده است به طوری که میزان بافر اشغالی
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، در صورت بروز ازدحام.نشان دهنده سطح ازدحام در گره میباشد
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Abstract- Due to inherent limitations and number of distributed sensor nodes in wireless sensor
networks (WSNs), the number of generated packets will be increased and congestion will be produced
in link level or node level. Hence, the number of lost packets will be increased and the network
resources such as energy will be consumed in inappropriate manner. So, the congestion is one of the
most important challeng in WSNs. In this paper, a method is provided for controlling congestion. For
congestion detection, the queue lenghth will be used and the occupied level of node’s buffer is
indication of congestion level. In the proposed scheme, when the congestion occures, the congested
node informs its upstream neighbour nodes. In order to controlling congestion, the upstream nodes
will be reduced the transmitted pacekt rate and selects another path for data transmission. In selecting
secondary path for data transmission node considers parameters such as amount of available energy
and the empty size of the buffer. Simulation results show that the proposed scheme improve the
consumtion energy and packet deliver rate in compraition with PCCP [9].

Keywords- Wireless Sensor Networks, Congestion Control, Network Lifetime, Energy Consumption,
Packet Delivery Rate.

