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چکیده-محدودیتانرژیدرشبکههایحسگربیسیم،مسیریابیبستههاراباچالشهایاساسیروبروکردهاست.درکاربردهایمبتنیبررخدداد،
محدودیتهایذاتیاینشبکههاباعثشدهاستکهبراثرترافیکبیشازحدبستهها،گرههایحسگرنزدیکچاهکانرژیخودراتخلیدهناایندد.
دراثراین تخلیهماموریتشبکهبامشکلاساسیروبروخواهدشد.روشکدگذاریشبکهباکدگذاریوکدگشاییبستههایداده،گذردهیشبکهرا
بهبودداده،تاخیرانتهابهانتهاراکاهشدادهوشبکهرادربرابربرخیخطاهامقاوممینااید.دراینمقالهیکالگدوریتممسدیریابیبدااسدتفادهاز
کدگذاریشبکهارائهشدهاست .درروشپیشنهادیبرایتعیینمسیرها،پارامترهایکیفیتپیوندارتباطیوانرژیموجدودهاسدایههدارادرنردر
گرفتهوعالوهبرآنبرایارسالاطالعاتازکدینگشبکهاستفادهمیشود.نتایجشبیهسازینشانمیدهدکهروشپیشنهادیدرمقایسهبداروش
دیگر،قابلیتاطاینانراافزایشوانرژیمصرفیراکاهشمیدهد.
واژههایکلیدی :شبکههای حسگر بیسیم ،قابلیت اطمینان ،مسیریابی ،کدگذاری شبکه ،انرژی مصرفی.


ب -گرههای مقصد هنوز نیازمند دریافت کدام بستهها میباشد .با
این اطالعات گره ارسال کننده بستهها را با  XORکردن آنها با
یکدیگر کدگشایی مینماید .در این شکل ،ابتدا گره ارسال کننده،
یک بسته داده کدگذاری شده را با رابطه p3 p5 p6 p4
کدگذاری کرده و آن را به سوی گرههای  d1, d2, d3, d4ارسال می-
نماید .این گرههای دریافت کننده بسته ،میتوانند بستههای مورد
نیاز خود  p5, p6, p3, p4را کدگشایی نمایند.

 -1مقدمه 
کاربرد شبکههای حسگر بیسیم در صنایع مختلف مثل نظارت بر
محیط ،میدان نبرد ،ردیابی هدف و مسائل امنیتی موجب شده
است که این شبکهها مورد توجه زیادی قرار بگیرد .از چالشهای
اساسی این شبکهها ،میتوان به محدودیت منابع ،پایین بودن
کیفیت پیوند ارتباطی با توجه به محیط تحت عملیات آنها و بی-
سیم بودن رسانه انتقال اشاره کرد [ .]4-5یکی از موثرترین
روشهای پیشنهاد شده برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش
انرژی مصرفی ،پردازش درون شبکهای با استفاده از روش کدینگ
شبکه است [ .]1 ,5اهداف این روش افزایش طول عمر شبکه،
کاهش ترافیک ارسالی ،کنترل افزونگی بستههای ارسالی ،افزایش
قابلیت اطمینان ،متوازنسازی بار ،استفاده بهینه از پهنای باند و
افزایش امنیت شبکه میباشد [.]3-7
شکل  5مثالی ساده برای کدگذاری شبکه را نشان میدهد .در این
شکل گره ارسال کننده  rبستههای دریافتی از گرههای منبع
متفاوت ( )S1, S2, S3, …, Snرا با اعمال کدگذاری شبکه به سمت
مقصد ارسال مینماید .با فرض این که گره  rدارای یک مجموعه
بسته  iتایی } P={p1, p2, p3,..., piدر صف خروجی خود داشته
باشد که این بستهها توسط گرههای مقصد d1, d2, d3, …, d7
دریافت شدهاند .گره ارسال کننده دارای اطالعات ذیل میباشد:
الف -کدام بستهها توسط کدام گره مقصد دریافت شده است.

شکل:1مثالیسادهبرایکدگذاریشبکه[ ]11

مزایای استفاده از کدگذاری شبکه در شبکه پروانهای شکل 2
نشان داده شده است .در شکل  ،2گره  Sمبدا و گرههای  Eو F
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نظر بگیرید که مجموعه ( )g1.x1(,…,)gm.xmاز بستههای کد شده
به همراه ماتریس ضرایب را دریافت کرده باشد .این گره میتواند
یک بسته کد شده جدید (' )g', xرا با انتخاب ضرایب دلخواه
 h1,…, hmو محاسبه رابطه ( )2ایجاد کند [:]54-52

مقصد و  CD ،AC ،SAو  DEپیوندهای ارتباطی میباشند .گره
مبدا  Sدادههای  b1و  b2را به سمت گرههای  Eو  Fبهصورت
توزیعی ارسال مینماید .در این حالت گرههای مقصد میتوانند هر
دو بسته را در صورت عدم گم شدن بستهها دریافت نمایند .اما در
شکل  -50ب ،گره  Cبا دریافت بستههای  b1و  ،b2آنها را با هم
 XORکرده و  b1 b2را به صورت توزیعی از طریق پیوند CD
ارسال مینماید .در نهایت گره  Dمیتواند بستههای دریافتی را
کدگشایی نماید .بنابراین ،گرههای  Eو  Fبستههای  b1و  b2را در
یک واحد زمانی دریافت نماید .با این کار قابلیت اطمینان و نرخ
دریافت بستهها افزایش مییابد.

∑

() 2

ماتریس ضرایب جدید هم از معادله زیر به دست میآید[:]54-52
∑

() 9

فرض کنیم گرهای مجموعه ( )g1.x1(,…,)gm.xmرا دریافت
کرده باشد .به منظور بازیابی بستههای اصلی ،این گره باید سیستم
خطی معادله ( )4را حل کند [:]54-52
∑

() 4

این یک سیستم با  mمعادله  nمجهولی است و باید  m>=nباشد
تا بتوان همه دادهها را بازیابی کرد .از طرفی ،شرط  m=nبرای حل
این معادله کافی نیست زیرا ممکن است برخی از ترکیبهای
خطی به هم وابسته باشند .بنابراین ،مسئله انتخاب ضرایب هم در
طراحی کد شبکه مهم است .یک راه ساده این است که هر گره به-
صورت تصادفی ضرایبش را از یک میدان محدود انتخاب کند.
شکل  9نحوه کدگذاری بسته ارسالی را نشان میدهد.
شکل:2کدگذاریشبکه)a(:مسیریابیسنتی)b(،مسیریابیمبتنیبر
کدگذاریشبکه[ ]11

ایده کدینگ شبکه اولین بار توسط  Ahlswedeو همکارانش مطرح
شد .هدف آنها نشان دادن این حقیقت بود که به منظور رسیدن به
بیشینه نرخ انتقال ممکن در چندپخشی اطالعات ،باید دادهها را
در گرههای شبکه با یکدیگر کد کرد .پس از آن  Liو همکارانش
این نتیجه را گسترش دادند که با کدینگ خطی [ ]55دادهها هم
میتوان به بیشینه ظرفیت چندپخشی دست پیدا کرد.
فرض کنید تعدادی بسته اطالعاتی  M1,…, Mnتوسط یک یا
چند گره تولید شدهاند .در کدینگ خطی هر بسته به دنبالهای از
ضرایب  g1, …, gnکه به آن بردار ضرایب میگویند و مقادیر آنها
انتخاب میشوند نسبت داده میشود .بنابراین
از یک میدان
خواهیم داشت [:]54-52
() 5

∑

فرض بر این است که ماتریس ضرایب هم به همراه بسته کد شده
ارسال میشود .کدینگ شبکه میتواند بهصورت بازگشتی در گره-
هایی به غیر از گره مبدا نیز انجام شود .بهعنوان مثال گرهای را در

شکل:3نحوهکدگذاریبسته 
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طبق روابط ( )5و ( )6بسته موردنظر در گره مبدأ کدگذاری و در
گره مقصد کدگشایی میشود ]:[4

() 5

()1

روش جدا از هم ،هر گره داخلی بسته دریافت شده از فقط یک
گره باالدست خود را به مسیر مورد نظر ارسال نماید .تعداد
گامهای هر گره تا چاهک بهصورت متناوب محاسبه میشود .برای
ارسال دادهها از ارسال چندمسیری استفاده میشود .به اینصورت
که ابت دا گره مبدأ به تعداد مسیرهای موردنیاز ،از میان همسایگان
خود که کمترین تعداد گام تا گره چاهک را نسبت به گره مبدأ
دارند ،انتخاب مینماید .گرهای که کمترین تعداد گام تا چاهک را
دارا میباشد به عنوان سرخوشه و بقیه گرهها بهعنوان اعضای
خوشه انتخاب میشوند .برای تشکیل خوشهی بعدی ،گره
سرخوشه همان مراحل قبلی را تکرار میکند .این مراحل تا
رسیدن به گره چاهک ادامه پیدا میکند تا مسیرهایی که برای
ارسال داده موردنیاز هستند بین مبدأ و چاهک تشکیل شوند .بعد
از تعیین مسیرهای موردنظر و تشکیل خوشهها ،بستههای کدشده
از طریق این مسیرها به سمت چاهک ارسال میشوند .گرههای
خوشه ،بستههای دریافت شده را بدون کدگشایی و کدگذاری به
سرخوشهی خود ارسال میکنند .سرخوشه پس از دریافت بستهها
از تمامی گرههای خوشه ،آنها را کدگشایی نموده و دوباره
کدگذاری میکند و به تمام اعضای خوشهی بعدی ارسال میکند.
این روند تا رسیدن بستههای کدشده به گره چاهک ادامه پیدا
میکند .اگر تعداد بستههای دریافت شده در گرههای سرخوشه
برابر  L+nباشد ،دیگر نیازی به کدگشایی و کدگذاری بسته
نمیباشد .در اینصورت گره سرخوشه همان  L+nبسته را به
گرههای خوشهی بعدی ارسال میکند .در این روش تعداد
گرههایی که عمل کدگذاری و کدگشایی داده را انجام میدهند،
کاهش پیدا میکند چون فقط سرخوشهها این عمل را انجام
میدهند [ .]51پروتکل [ LIEMRO ]57با ارسال چند مسیری
قابلیت تامین پارامترهای کیفیت سرویس را برای شبکههای حسگر
بیسیم ارائه مینماید .هدف این پروتکل بهبود قابلیت اطمینان و
افزایش طول عمر شبکه از طریق متوازنسازی بار بر روی
مسیرهای چندگانه میباشد .پروتکل [ UASN ]53برای شبکههای
حسگر صوتی زیرآبی ارائه شده است که از ارسال چندمسیری به
همراه کدگذاری بستههای ارسالی استفاده مینماید .در مرحله اول
پروتکل سه مسیر مجزا برای ارسال بستهها تعیین مینماید .سپس
دو بسته داده  Aو  Bبا استفاده از کدگذاری اطالعات کدگذاری
شده و بر روی دو مسیر جانبی ارسال میگردد .گروه دیگری از
بستهها یعنی بسته ) C(C=A Bبر روی مسیر وسطی ارسال می-
گردد .در این پروتکل دو گره میتوانند خطاهای گره سوم را از
طریق بستههای بافر شده در حافظه خود و بستههای رله شونده
تصحیح نمایند [.]59

 x1   y1 
 g11
...
g1L   x   y 
 .
.   2  2 

 .  . 
...
.    

 .
.  . 

 .

.

 .  . 
g
...
g
( L n ) L  

 ( Ln )1
 
 xL   y Ln 

 x1 
 y1 
1
 x   g11 ... g1L 
y 
 2  .
 2
. 
. 
 . 

.   
    . ...
.  .
 . 
. 
. 
 . 

   g L1 ... g LL 
 
 xL 
 y L 

مقدار  nزیربسته که بهوسیله کدکردن بستهها به بسته اصلی
افزوده می شود ،باید طوری انتخاب شود که افزونگی زیادی به بسته
اعمال نشود و همچنین کدگشایی آن در گره مقصد با مشکل
مواجه نشود ،چون اگر مقدار  nبزرگ انتخاب شود ،افزونگی زیادی
به بسته اعمال خواهد شد و اندازه بسته ،بزرگ خواهد بود و اگر
مقدار  nکوچک انتخاب شود ،کدگشایی آن در گره مقصد مشکل
خواهد بود .در این مقاله ،فصل  5مقدمه و روش کدگذاری شبکه
در شبکههای حسگر بیسیم را مورد بررسی قرار میدهد .فصل  2و
 9به ترتیب کارهای پیشین و روش پیشنهادی را بررسی کرده و
فصل  4و  5بهترتیب به ارزیابی کارایی روش پیشنهادی و نتیجه-
گیری آن میپردازد.
 -2کارهایمرتبط 
پروتکل  ،EERNCگره مبدأ بسته موردنظر را کدگذاری میکند و
از طریق چندین مسیر به سمت گره چاهک ارسال میکند،
گرههایی که بسته کدشده را دریافت میکنند آنرا کدگشایی و
دوباره کدگذاری میکنند و به سمت چاهک ارسال میکنند .گره
چاهک پس از دریافت بستهها از تمامی مسیرها ،آنها را کدگشایی
نموده و بسته اصلی را بهدست میآورد [.]55
پروتکل مسیریابی  ،MPNCیک پروتکل مسیریابی بهم بافتهشده
میباشد [ .]51روشهای ارسال چندمسیری به دو صورت چند
مسیره بهم بافته شده و جدا از هم انجام میشوند .در روش بههم
بافته شده ،هر گره داخلی میتواند بستههای دریافت شده از هر
گره باالدست خود را به مسیرهای مورد نظر خود ارسال نماید .در
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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 ( )3به دست میآید:

 -3روشپیشنهادی
روش پیشنهادی شامل چند مرحله میباشد .در مرحله اول ،تعداد
مسیرهای مورد نیاز برای تامین قابلیت اطمینان مورد نیاز بسته
تعیین میگردد .در مرحله بعد ،مسیرهای مورد نیاز از گره مبدا تا
چاهک تعیین می شود .برای تعیین مسیرها و گره بعدی ،از یک
تابع هزینه مناسب استفاده میگردد .در نهایت ،برای افزایش
قابلیت اطمینان ،عالوه بر استفاده از ارسال چند مسیری از روش
کدینگ شبکه نیز استفاده میشود.

()3

برای تعیین تعداد مسیرهای مورد نیاز ،جهت تامین قابلیت
اطمینان بسته ارسالی ،از رابطه ( )7استفاده میگردد [:]53
∑

()7

)

∑√

در رابطه ( Pi ،)7احتمال ارسال موفق بسته به مقصد بوده و مقدار
 xاز جدول  5و با توجه به قابلیت اطمینان مورد نیاز بسته
ارسالی تعیین میگردد.

مقدار پارامترهای فوق نرمالسازی شده است .پارامتر  αیک
پارامتر وزن میباشد که مقدار آن با توجه به شبیهسازیهای
 αدر نظر گرفته شده است .برای تعیین کیفیت
متناوب
پیوند ارتباطی بین گرههای شبکه ،از رابطه ( )3استفاده میشود:

جدول:1مقادیر  xبرحسبقابلیتاطاینان .
50%
0

80%
-0.85

85%
-1.03

90%
-1.28

95%
-1.65

α
xα

()3

 -2-3تعیینمسیرهاازگرهمبداتاچاهک

کیفیت 

انرژی

شااره

پیوند

باقیاانده

شناسایی 

جغرافیایی

ارتباطی 

گره

گره

گره 











)

(

) (

=)

(

در رابطه ( Lq ،)3کیفیت پیوند ارتباطی مابین دو گره فرضی
شبکه میباشد .برای تعیین آن تعداد بستههای دریافتی ( )rpبر
تعداد بستههای کل ارسالی ( )spتقسیم میگردد .پارامتر  βیک
پارامتر وزن بوده که یک مصالحه بین مقدار قبلی و مقدار فعلی
کیفیت پیوند ارتباطی برقرار مینماید .مقدار این پارامتر نیز
 βدر نظرگرفته شده است.

برای افزایش قابلیت اطمینان از ارسال چند مسیری استفاده می-
گردد .برای تعیین مسیرهای الزم از مبدا تا چاهک ،ابتدا گرهها با
ارسال پیغام  HELLOمطابق شکل  4اطالعات الزم برای تعیین
مسیرهای فوق را بهدست میآورند.

موقعیت

}) ()

( {

در رابطه ( c(j) ،)3تابع هزینه گره  α ،jپارامتر وزن بوده و مقدار
آن بین  0و  5میباشد Eres .و  Einiبه-ترتیب مقادیر انرژی
موجود ،انرژی اولیه گرههای حسگر و  Lqبرابر کیفیت ارتباطی بین
گرههای همسایه میباشد .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 .به این صورت
که گرهای از بین گرههای همسایه انتخاب میشود که انرژی
موجود و کیفیت پیوند ارتباطی آن گره بیشتر باشد .برای اینکه
اثرات انرژی و کیفیت پیوند ارتباطی در انتخاب گره بعدی به-
صورت یکسان در نظر گرفته شده و بر روی هم اثر نداشته باشند،

 -1-3تعیینتعدادمسیرها

(

(

)

)(

برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش انرژی مصرفی ،در ارسال-
های چندمسیری از روش کدگذاری شبکه استفاده میشود .در
مسیرهای متقاطع گره بستههای دریافتی از گرههای دیگر را در
بافر خود ذخیره کرده و با بستههای دیگر عمل کدگذاری را انجام
میدهد .با این کار ،تعداد بستههای ارسالی افزایش و در نتیجه
انرژی مصرفی الزم برای ارسال مجدد بستهها کاهش مییابد.

شکل - 4ساختار بسته Hello

گرههای حسگر با ارسال بسته  ،HELLOمشخصات دریافتی گرهها
را در جدولی تحت عنوان جدول مسیریابی یادداشت مینمایند.
روش پیشنهادی از ارسال چند مسیری برای ارسال دادههای خود
استفاده مینماید .بدین صورت که هر گره مبدا چند مسیر تا گره
چاهک برای ارسال دادههای خود تعیین مینماید .برای تعیین
15
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بستههای ارسالی کارایی سیستم در هر دو روش کاهش پیدا می-
کند که دلیل آن ارسال بستههای بیشتر میباشد.

 -3-3مدلانرژیمصرفی
یکی از پارامترهای بسیار مهم در شبکههای حسگر بیسیم ،انرژی
میباشد .انرژی مورد نیاز برای ارسال یک بسته  kبیتی ،به گرهای
با فاصله  dاز آن از رابطه ( ،)50محاسبه میشود [:]20

جدول :2پارامترهایشبیهسازی .
) ( )

(
)
)

()50

(

)
(
(

{

در رابطه ( d 0 ،)50حد آستانه فاصله بوده و مقدار آن برابر
√

میباشد Eelec .انرژی الزم برای کدینگ دیجیتال،

مدوالسیون و فیلترینگ میباشد .انرژی مصرفی برای دریافت یک
بسته  kبیتی توسط گره گیرنده از رابطه ( )55محاسبه میگردد
[:]20

پارامتر

مقدار پارامتر

انرژی اولیهی گرهها (ژول)

5

اندازهی بافر گرهها (بسته)

5000

تعداد راندهای شبیهسازی

5000

اندازهی شبکه (متر)

200×200

موقعیت چاهک (متر)

()200،200

تعداد گرهها

50

برد رادیویی گرهها (متر)

70

Eelec

50nj/bit
011pj/bit/m2

α

./6

()55
بنابراین ،مجموع انرژی مورد نیاز برای ارسال و دریافت یک بسته
 kبیتی از رابطه ( )52محاسبه میگردد [:]20

0.8
0.7

( )52

) (

(

)
)
)

در روابط ( )50و ( )55و (،)52

مقادیر  mp ،  fs

) (
(
(

0.5

{

0.4

کارایی سیستم ()%

0.6

0.3

و  Eelecثابت

میباشند.

The proposed method

0.2

LIEMRO

0.1
0

5

 -4مدلشبکهوپارامترهایشبیهسازی
برای شبیهسازی روش پیشنهادی از نرمافزار متلب استفاده شده
است .در این شبیهسازی تعداد  50گره همگن در محیطی به
مساحت  200×200مترمربع بهصورت یکنواخت توزیع شدهاند.
فرض میشود گرهها ثابت بوده و هیچ حرکتی ندارند .گرهها به-
صورت گام به گام دادههای خود را به سمت چاهک ارسال می-
نمایند .جدول شماره  2پارامترهای شبیهسازی را نشان میدهد.
در این بخش ،کارایی سیستم بر اساس تعداد بستههای
تولیدی در روش پیشنهادی و روش  LIEMROمقایسه شده است.
با توجه به نتایج نمودار شکل  ،5کارایی روش پیشنهادی نسبت به
روش دیگر بهتر است .دلیل این کار در نظر گرفتن کدینگ شبکه،
ارسال چندمسیری و در نظر گرفتن انرژی باقیمانده گرههای
همسایه در انتخاب گره بعدی میباشد .از طرفی با افزایش تعداد

1
2
3
4
تعداد بسته های تولید شده (بسته بر ثانیه)

شکل:5ناودارکاراییبرحسبتعدادبستههایتولیدی 

در نمودار شکل  1تعداد بستههای گم شده بر اساس تعداد بسته-
های تولیدی در روش پیشنهادی و روش  LIEMROمقایسه شده
است .با توجه به نتایج نمودار شکل  ،1تعداد بستههای گم شده
روش پیشنهادی نسبت به روش دیگر بهتر است .دلیل این کار در
نظر گرفتن کدینگ شبکه ،ارسال چندمسیری و در نظر گرفتن
انرژی باقیمانده گرههای همسایه در انتخاب گره بعدی میباشد .از
طرفی با افزایش تعداد بستههای ارسالی تعداد بستههای گم شده
سیستم در هر دو روش کاهش پیدا میکند که دلیل آن ارسال
بستههای بیشتر میباشد.
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تعداد بسته های گم شده

5

2
3
4
تعداد بسته های تولید شده (بسته بر ثانیه)

The proposed method
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1
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4

3

2

تاخیر ارسال بسته

400
350
300
250
200
150
100
50
0

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1

تعداد بسته های تولیدی (بسته بر ثانیه)

شکل:6ناودارتعدادگرههایزندهبرحسبتعدادبستههایتولیدی 

شکل:8ناودارتاخیربستههابرحسبتعدادبستههایتولیدی 

میانگین انرژی باقیمانده بر اساس تعداد بستههای تولیدی در روش
پیشنهادی و روش  LIEMROدر شکل  7با هم مقایسه شده
است .با توجه به نتایج نمودار شکل  ،7میانگین انرژی باقیمانده
روش پیشنهادی نسبت به روش دیگر بهتر است .دلیل این کار در
نظر گرفتن کدینگ شبکه ،ارسال چندمسیری و در نظر گرفتن
انرژی باقیمانده گرههای همسایه در انتخاب گره بعدی میباشد .از
طرفی با افزایش تعداد بستههای ارسالی میانگین انرژی باقیمانده
در هر دو روش کاهش پیدا میکند که دلیل آن ارسال بستههای
بیشتر میباشد.

طول صف اشغالی بر اساس تعداد بستههای تولیدی در روش
پیشنهادی و روش  LIEMROدر نمودار شکل  3مقایسه شده
است .با توجه به نتایج نمودار شکل  ،3میانگین طول صف اشغالی
روش پیشنهادی نسبت به روش دیگر بیشتر است که از معایب
روش پیشنهادی محسوب میگردد .دلیل این کار در نظر گرفتن
کدینگ شبکه میباشد .زیرا گرهها با بافر کردن بستهها در بافر
خود برای استفاده در کدینگ شبکه ،طول صف اشغالی خود را
افزایش میدهند.
70
The proposed method

میانگین انرژی باقیمانده(ژول)
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تعداد بسته های تولید شده (بسته بر ثانیه)

LIEMRO
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1

شکل:9ناودارطولصفبرحسبتعدادبستههایتولیدی 

شکل:7مودارمیانگینانرژیباقیااندهبرحسبتعدادبستههای
تولیدی 

در این بخش ،تعداد گرههای زنده بر اساس تعداد بستههای
تولیدی در روش پیشنهادی و روش  LIEMROمقایسه شده
است .با توجه به نتایج نمودارشکل  ،50تعداد گرههای زنده روش
پیشنهادی نسبت به روش دیگر تا حدودی بهتر است .دلیل این
کار در نظر گرفتن کدینگ شبکه و در نظر گرفتن انرژی باقیمانده
گرههای همسایه در انتخاب گره بعدی میباشد .بنابراین ،با در نظر
گرفتن انرژی موجود گرههای شبکه در ارسال بستهها برای تعیین
گره بعدی ،در انرژی مصرفی صرفهجویی میشود .

میانگین تاخیر ارسال بسته بر اساس تعداد بستههای تولیدی در
روش پیشنهادی و روش  LIEMROدر شکل  3مقایسه شده
است .با توجه به نتایج نمودار شکل  ،3تاخیر ارسال روش
پیشنهادی نسبت به روش دیگر تا نقطه  4ارسال در هر ثانیه بهتر
است .ولی با افزایش تعداد بستههای ارسالی تاخیر روش
پیشنهادی به دلیل استفاده از کدینگ شبکه افزایش پیدا میکند.
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  نتیجهگیریوکارهایآتی-5
با توجه به محدودیتهای ذاتی شبکههای حسگر بیسیم از جمله
 افزایش قابلیت اطمینان و مصرف، توان پردازشی و حافظه،انرژی
بهینه انرژی در پروتکلهای مسیریابی از چالشهای اساسی برای
 پروتکلهای رایج برای افزایش.شبکههای مذکور محسوب میگردد
) در برابر بستهACK( قابلیت اطمینان از ارسال بسته تایید
 استفاده از روشهایی، از طرفی. استفاده مینمایندFEC دریافتی یا
-) برای شبکهARQ( بهعنوان مثال روش درخواست تکرار خودکار
 محدود بودن ظرفیت شبکه.های حسگر بیسیم مناسب نمیباشد
باعث میگردد که استفاده از افزونگی برای افزایش قابلیت اطمنان
 استفاده از روش کدینگ، بنابراین.با مشکالت اساسی روبرو شود
اطالعات برای افزایش قابلیت اطمینان این شبکهها میتواند مفید
 در این طرح یک الگوریتم چندمسیری با استفاده از.واقع شود
 نتایج شبیهسازی نشان میدهد.کدگذاری شبکه ارائه شده است
که روش پیشنهادی با استفاده از ارسال چندمسیری و کدگذاری
 قابلیت اطمینان را افزایش و انرژی مصرفی را کاهش،اطالعات
 بهعنوان کار آتی میتوان امنیت روش پیشنهادی و تاخیر.میدهد
.انتها به انتهای آن را در نظر گرفت
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Abstract- Energy constraint in wireless sensor networks, have been made the packets routing with
essential issues. In event based applications, the inherent constraint of these networks and large packet
traffics affects the networks lifetime. Hence, the energy of sensor nodes near the sink node will be
exhusted and the duty of WSNs will be affected with this problem. Network coding scheme with
encoding and decoding of data packets, have improved the throughput, reduces the average end-to-end
delays and resilient the networks against the fails. In this paper, we proposes a routing algorithm using
network coding scheme. For selecting appropriate routing paths, the proposed scheme considers the
link quality and residual energy of neighbor nodes. Simulation results show that the proposed scheme
increases the network reliability and decreases the energy consumption in comparing with other relate
scheme.

Keywords- Wireless sensor networks, Reliability, Routing, Network coding, Energy efficiency.

