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 یریابیـاربردهای مسـو ک روش هابررسی سیستماتیک 

  (WSN) گر بیسیمـه های حسـشبکوزه ـحدر  

 3131رداد مُاَ - ی پورـاقامد رزّـح

 

 چـکـــیده:  .3

احي و ساخت حسگرهایي را با توانایي طرّ، سيم در زمينه الکترونيك و مخابرات بي جدید و تکنولوژی ستاوردهاد

 ،های گوناگون داده است. این حسگرهای كوچك  كاربری ناسب وتوان مصرفي پایين، اندازه كوچك، قيمت م

ای  پيدایش ایده موجب كه را دارندالعات مختلف محيطي اطّ و پردازش چون دریافت رآیندهایيفتوانایي انجام 

 یا شبکه های مسي بيحسگر های  های موسوم به شبکه برای ایجاد و گسترش شبکه
1
WSN اند شده. 

محيط به طور گسترده پخش شده و به  است كه در یك  ل از تعداد زیادی گرهمتشکّ ،حسگرك شبکه ی

نيست. چنين  صمشخّ  قبل از  های حسگر گرهت فيزیکي موقعيّپردازند. لزوماً  ميالعات اطّ و پردازش آوری جمع

كرده و   های خطرناک و یا غيرقابل دسترس رها در مکان آورد كه بتوانيم آنها را را فراهم مي تي این امکانخصوصيّ

 ببریم. الزم را بهره برداری ،ز اطالعات جمع آوری شدها

امروزه شبکه های حسگر بيسيم بعنوان یك فنّاوری موثّر و قوی در بسياری از صنایع همچون عمليّات نظامي، 

كه همانطور كشاورزی و موارد مشابه كاربرد دارند. زشکي، ، پ2سيستم های حفاظتي، سيستم های ترابری هوشمند

اینگونه شبکه ها در برگيرنده تعداد زیادی از گره های حسگر ميباشند كه نه تنها جهت پایش و كنترل اشاره شد 

استفاده ميشوند، بلکه برای دریافت داده مورد نياز از محيط اطراف نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. بيشتر تحقيقات 

ی حسگر بيسيم در جهت كاهش مصرف توان الکتریکي است چرا كه هر گره حسگر نيرویش را شبکه ها بر روی

تأمين ميکند كه پس از هر عمليّات اجرائي، نيروی الکتریکي آن كمتر و كمتر ميشود. از اینرو پروتکل  توسط باطری

ا از لحاظ توان مصرفي جهت های مسيریابي در وهله اول ميبایست بسيار با احتياط طراحي شده و كارا بودن آنه

هرچه بيشتر زنده نگاه داشتن شبکه، پائين آوردن مصرف توان و قابليّت اعتماد به آنها از نظر برآورده ساختن 

سرویس های مورد نياز، لحاظ گردد. مسيریابي در شبکه های حسگر بيسيم بطور كليّ یك عمل چالش بر انگيز است 

، ارتباطي و منابع انرژی در گره حسگر بيسيم وجود دارد. 3فرآیندیو  ت عملياتيو آن به این دليل است كه محدودیّ

از این جهت پروتکل های مسيریابي مي بایست طوری طراحي گردند كه كمترین پيچيدگي فرآیندی و كمترین 

ات در محيط سربار اطالعاتي و ارتباطي را داشته باشند كه این نوع محدودیّت ها بعلّت فراگير و پخشي بودن عملي
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های مختلف و عدم دخالت كاربر شبکه بوجود مي آیند. پروتکل های مسيریابي باید بصورت توزیعي و با رویکرد 

تمركز زدایي در هر گره بوده بطوریکه هر گره بطور محلي بتواند خود مختار رفتار كرده و تصميمات مسيریابي 

، 4شته باشد. همچنين پروتکل ها باید قابليّت بسط پذیریمجزایي برای پاسخ به تغييرات در محيط های خارجي دا

و نيز توانایي حفظ شبکه برای مدّت طوالني تری را فراهم آورند. در این مستند، مدل ها، راهکارها و  5كارائي موثر

الگوریتم های مختلفي از پروتکل های مسيریابي در شبکه های حسگر بيسيم با توجّه به نيازهای مختلف و سطح 

كيفيّت سرویس خواسته شده در برنامه های كاربردی متفاوت به بحث گذاشته خواهد شد و روش كاری برخي از آنها 

با توجّه به الهام گيری از طبيعت بررسي ميشود؛ در ادامه مزایا و معایب آنها نظر به محدودیّت های اعمال شده 

 محيطي و كاربردی نيز مشخص خواهد گردید.

 

 مقـــدّمـه .2

قين و مهندسين حوزه شبکه های حسگر بيسيم با چند چالش عمده مواجه اند كه در طراحي خود، زه محقّامرو

شگردها و راهکارهای نویني را جهت مسيریابي مد نظر قرار ميدهند. اوّل آنکه مي بایست از پهنای باند بصورت بهينه 

قابليّت تحمّل پذیری در برابر  ،یند و دوّمجهت كمينه نمودن تاخير ارسال بين فرستنده و گيرنده استفاده نما

رویکرد دیگر  ،را مدّ نظر داشته باشند. همچنين 6خطاهای پایدار، ثابت و یا زودگذر را در گره ها و یا اتصاالت شبکه

سرویس مورد نياز در جهت كاربردی خاص باشد. ارائه ميتواند گسترش پروتکل های مسيریابي بر اساس تضمين 

و مدیران شبکه با توجه به نيازمندی و نوع كاربری و نيز موقعيّت سوق الجيشي و جغرافيایي خود و  صاحبان صنایع

در شبکه های حسگر بيسيم خود، ميتوانند پروتکل های مسيریابي  7همچنين توجه ویژه به مدیریت توان مصرفي

ور و اهميّت موضوعات مطرح شده، طراحي متفاوتي را انتخاب و از آنها استفاده نمایند. با توجه به دیدگاه های مذك

پروتکل های مسيریابي به دسته بندی های متفاوتي با توجه به نوع كاربری، ابعاد شبکه، موقعيت جغرافيایي، كيفيت 

سرویس درخواستي و موارد مشابه تقسيم بندی ميشوند تا مصرف انرژی را بصورت متوازن و كمينه در آورند و از 

دلخواه و كم هزینه از مبدا به مقصد با كمترین زمان  8بکه را بصورت امن، با كيفيت سرویسروی دیگر ترافيك ش

 [8]كنند.  ارسال

معموالً شبکه های حسگر بيسيم، متشکّل از تعداد زیادی از گره های كوچکي هستند كه هر كدام از آنها  

قسمت های حسگر بيسيم مانند قسمت  واحد پردازش، گيرنده رادیویي و آنتن جهت ارتباط بيسيم دارند. برخي

ت كنترل دما، قسمت های متحرک و یا قسمت های الکتریکي توسط باطری های كم ظرفيتي تجهيز شده اند. بعلّ
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و مشکالت تعویض باطری در مکان های مختلف، این قسمت ها با رویکرد مصرف  9كمبود منابع نيروی الکتریکي

ا مدت زمان حيات یك شبکه را با در نظر گرفتن مدیریّت نيروی بهينه انرژی الکتریکي ساخته ميشوند ت

الکتریکي، بهينه سازند. در شبکه های حسگر بيسيم بيشتر پروتکل های مسيریابي جهت جستجوی مسيری 

ارسال  10خاص، به دیگر گره های شبکه و یا ایستگاه مركزی كه پيغام های كنترلي را  بصورت همه پخشي

جمع آوری داده از بقيه گره ها را بر عهده  كه وظيفه Sinkاند. بطور مثال  ميتوان از گره ميکنند، متوسّل شده 

 دارد، نام برد. 

 

 مفهـوم مسـیریابی در شبکـه های حسـگر بیسیم .1

ها را بين ایستگاه پایه و گره هایي كه بعنوان هدف لحاظ شده است،  Queryها و  مسيریابي روشي است كه داده

های حسگر در نظر گرفت و  كند. از یك دیدگاه ميتوان مسيریابي را به صورت روش انتقال داده بين گره جا به جا مي

توان به عنوان  های حسگر داخل شبکه و ایستگاه پایه نهایي را مي از دیدگاهي دیگر، انتقال اطالعات بين گره

 مسيریابي تعریف نمود.

است كه هر گره حسگر، داده را به صورت مستقيم با ایستگاه یك روش بسيار ساده برای انجام این وظيفه آن 

بر است. به این دليل گره هایي كه از  بسيار هزینه  11پایه مبادله كند. اما به هرحال یك روش مبتني بر تك پرشي

را ایستگاه پایه دور هستند، ممکن است كه ذخيره انرژیشان سریعتر تخليه شود و بنابراین شدیداً طول عمر شبکه 

دادن یك منطقه جغرافيایي   محدود ميکنند. این موضوع خصوصاً در مواردی كه حسگرهای بيسيم، به منظور پوشش

اند و یا درمواردی كه حسگرهای بيسيم، متحرّک هستند و ممکن است كه از سمت ایستگاه پایه  بزرگ، آرایش یافته

ا و نقصهای ناشي از روش تك پرشي، تبادل داده بين دور شوند، اهميّت پيدا ميکند. به منظور مقابله با كمبوده

حسگرها و ایستگاه پایه، معموالً به وسيله روشهای انتقال بسته چند پرشي و بر روی شعاع ارتباطي كوچك انجام 

جوئي مشخّصي در مصرف انرژی و كاهش چشمگيری در تداخل  ای، منجر به صرفه شود. چنين روش انتقال داده مي

انتقال داده  ،1گردد. شکل شماره  گره های حسگری كه در رقابت برای دسترسي به كانال هستند، مي مخابراتي بين

را در بين حسگرهایي كه داده در آنها جمع آوری شده و ایستگاه پایه كه داده به وسيله آن در دسترس كاربر قرار 

 :دهد گيرد را نشان مي مي
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 [1] حسگر به ایستگاه پایه شمای كلي انتقال داده از گره های. 1شکل 

گردند و یا هنگامي كه رویداد های خاصي در داخل  كه به وسيله كاربر منتشر مي 12هایي در پاسخ به پرسش

هایي كه به وسيله حسگرها  بينيم، داده شوند اتفاق مي افتند، همان طور كه در شکل مي ای كه كنترل مي ناحيه

های حسگر بيسيم  یابند. در شبکه پرشي به طرف ایستگاه پایه انتقال مي اند از طریق مسيرهای چند آوری شده جمع

های داده بين منبع و مقصد شركت كنند. تعيين  های واسط، مي بایست در به پيش راندن بسته چند پرشي، گره

شوند، های واسط بایستي برای ساختن یك مسير پيشروی داده بين منبع و مقصد انتخاب  اینکه، كدام دسته از گره

های با مقياس بزرگ، اساساً یك مسئله  بطور كلي مسيریابي در شبکه ترین وظيفه الگوریتم مسيریابي است. اساسي

های مختلفي مانند صحّت و درستي، پایداری و بهينگي با توجه به  مشکلي است كه راه حل آن، ميبایست چالش

های حسگر بيسيم، با محدودیّت های شدید پهنای باند  معيارهای عملياتي مختلف را جوابگو باشد. خواص ذاتي شبکه

شود كه باید به منظور ارضاء كردن  اند كه این موضوع منجر به چالشهای اضافي دیگری مي و انرژی تركيب شده

نيازمندیهای ترافيکي كاربردهایي كه تحت پوششان است، پاسخ داده شوند بطوری كه طول عمر شبکه را نيز افزایش 

 .دهند

 دارند، اما به هرحال این نوع از 13های سيمي های حسگر بيسيم، نقاط مشترک زیادی با شبکه رچه شبکهاگ

كند. این مشخصات منحصر  های موجود متمایز مي ها مشخصات منحصر به فردی نيز دارند كه آنها را از شبکه  شبکه

های سيمي متفاوت است.  قایسه با شبکه شوند كه در م به فرد منجر به نيازمندی های طراحي مسيریابي جدیدی مي

ها  این چالش .شود ای متمایز و منحصر به فرد از چالشها مي در واقع این نيازمندیهای طراحي منجر به مجموعه

ميتوانند شامل فاكتورهای مختلفي مانند محدودیتهای انرژی بسيار شدید ، قابليتهای محاسباتي و مخابراتي محدود، 

اند و مدلهای ترافيك داده منحصر به فرد و  یناميکي محيطي كه حسگرها در آن آرایش یافتهتغييرات پویا و د
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مي باید نيازمندیهای  همچنين نيازمندیهای كيفيت خدمات مربوط به كاربرد باشند. در مسئله مسيریابي، طراح

 .ها نهایت استفاده را ببرد مختلفي را مدنظر داشته باشد و بتواند تا حد ممکن از امکانات موجود در این شبکه

 شبکـه های حسگر بیسیممختلف در مسیریابی روش های  .4

اند كه هيچ یك از آنها نتوانسته  های حسگر بيسيم پيشنهاد شده تا كنون برای شبکه متفاوتيروشهای مسيریابي 

در مورد این  به عنوان كاملترین و بهترین روش تحت همه شرایط عمل كند. در حقيقت با توجه به مسائلي كه

ای بين عوامل مختلف در انتخاب یك روش به عنوان مسيریابي بایستي برقرار  ها گفته شد، همواره مصالحه شبکه

 شود.

 در ادامه به روش های مختلف مسيریابي و مقایسه آنها پرداخته ميشود.

 34مبتـنی بر  ارسـال سـیل آسا  روش 4-3

های سيمي و یا  اً برای كشف مسير و انتشار اطالعات در شبکهآسا، یك تکنيك متداول است كه غالب ارسال سيل

استراتژی مسيریابي در این روش بسيار ساده است و بر روی  شدند. های موردی بيسيم به كار گرفته مي شبکه

 كند. های كشف مسير پيچيده تکيه نمي بر و یا الگوریتم  نگهداری توپولوژی شبکه به صورت هزینه

در حقيقت روش انفعالي را به كار مي گيرد. به این ترتيب كه هر گره ای كه یك بسته داده و  آسا،  ارسال سيل 

فرستد. بعد از انتقال، بسته همه  كند، آن بسته را برای همه همسایگانش مي یا یك بسته كنترلي را دریافت مي

ته سرانجام به مقصدش ميرسد؛ مگر این كه شبکه قطع شود. در غير اینصورت بس كند مسيرهای ممکن را دنبال مي

ای كه انتقال داده شده است، مسيرهای جدید را دنبال مي نماید.  بعالوه چنانچه توپولوژی شبکه تغيير كند، بسته

  .دهد آسا را در یك شبکه مخابره داده نشان مي اصول روش ارسال سيل  2شکل 

 

 [3] توپولوژی مبتني بر مسيریابي سيل آسا. 2شکل 

ترین شکلش، ممکن است باعث شود كه  آسا در ساده  شود، ارسال سيل مالحظه مي 2كه در شکل همانطور 

های شبکه به صورت نامحدود برگردانده شوند. برای جلوگيری از این كه یك بسته در داخل  ها به وسيله گره بسته
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بصورت اوليه،  .شود داده مي، در داخل بسته قرار 15شبکه به طور نامحدود بچرخد، معموالً یك رشته شماره پرش

كند،  هنگامي كه بسته، در داخل شبکه حركت مي شماره پرش به صورت تقریبي برابر با قطر شبکه مقدار مي گيرد.

یابد. هنگامي كه شماره پرش بسته به صفر پيماید، یك واحد كاهش مي شماره پرش به ازای هر پرشي كه بسته مي

شود. یك روش دیگر برای حل این مشکل استفاده از  كشد و دور انداخته مي ميبرسد، بسته به سادگي از پرش دست 

یك رشته زمان برای حيات یا رشته طول عمر است كه این رشته، تعداد واحدهای زماني كه یك بسته مجاز است در 

شود. روش  ده نميبعد از سپری شدن این زمان و اتمام آن، بسته دیگر فرستا دارد. داخل شبکه زندگي كند را نگه مي

های داده به صورت منحصر به فرد از یکدیگر و وادار كردن هر  تواند از طریق مشخص كردن بسته ارسال سيل آسا، مي

ه االبته چنين استراتژیي، نيازمند نگ اند، بهبود یابد. هایي كه قبالً فرستاده شده گره شبکه برای دور انداختن همه بسته

های داده قبالً فرستاده  ن ترافيك است؛ به این منظور كه مشخّص شود كداميك از بستهداشتن حداقل تاریخچه آخری

 .اند شده

PMجهت اینکه مسيریابي همه پخشي از لحاظ مصرف انرژی هرچه بيشتر بهينه باشد، ميتوان از تکنيك 
16 

شود. با پياده سازی این استفاده نمود كه این تکنيك بعنوان بخشي از پروتکل های ارتباطي ميتواند پياده سازی 

 روش امکان ذخيره سازی انرژی و احيای ظرفيت باطری بخوبي فراهم ميشود.

قابل پياده سازی است. در روش ذخيره سازی بصورت ایستا، این متد  17به دو صورت پویا و ایستا PMتکنيك 

ميتوان پروتکل های حساس  خصيصه ها و ویژگي های یکسان را از طریق زمان حيات شبکه حفظ ميکند. بطور مثال

را نام برد. از سوی دیگر پروتکل های پویا، امکان ایجاد ذخيره سازی انرژی بصورت پيشرفته برای افزایش 18به انرژی

 [6]زمان حيات شبکه را ميدهند. 

جهت ذخيره سازی انرژی، هر دو رویکرد امکان خاموش كردن بخش و یا تمامي قسمت های گره ها را دارا 

این روش ساده صرفاً جهت فعال نگاه داشتن قسمت هایي است كه برای انجام وظایف اصلي و جاری شبکه،  هستند.

ضروری اند. هرچند تشخيص اینکه كدام گره به حالت خواب رفته و كداميك باید فعّال باشد، كار ساده ای نيست و 

سوی دیگر غير فعّال نگاه داشتن بيش از اندازه بستگي به برنامه هایي دارد كه بر روی شبکه در حال اجرا هستند. از 

گره نيز نميتواند مورد نظر باشد چرا كه ممکن است كيفيت سرویس مورد نياز را بشدّت تحت تاثير قرار دهد. 

ميتواند به پشتيباني بهتر برای همه پخشي  19همچنين كنترل توپولوژی از طریق ایجاد و ساخت ستون فقرات شبکه

های داده كمك كند. كاهش مصرف انرژی و افزایش زمان حيات شبکه از مزایای بالقوه ای هستند  و مسيریابي بسته

كه با كنترل توپولوژی و ایجاد و اعمال ستون فقرات به گره های شبکه، حادث ميشوند و این بدین خاطر است كه 

ز به پشتيباني از سرویس های شبکه از صرفاً دسته ای از گره هایي كه نياز به فعال بودن در زمان خاصي دارند و نيا
                                                 
15

 Hop number 
16

 Power Management 
17

 Dynamic & Static PM 
18

 Energy-aware protocols 
19

 Backbone 
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آنها انتظار ميرود. در مقایسه، پروتکل هایي كه از یك كانال برای دسترسي به رسانه استفاده ميکنند، تعداد 

بسته ها نسبت به زماني كه گره ها برای بدست گيری آن رقابت ميکنند، افزایش مي یابد. با كاهش گره 20برخوردهای

را كاهش  Sinkانتها به انتها بين گره های بيسيم و گره  21ت شبکه بصورت بالقوه، تاخيرهای فعال، ستون فقرا

بهتر  QOSميدهد و امکان افزایش زمان حيات شبکه باال ميرود و این قضيه كاهش مصرف انرژی و فراهم آمدن 

 ا ميسازد.برای شبکه حسگر بيسيم را مهيّ

آسا الزم  و هزینه نسبتاً پایين نگهداری كه برای روش ارسال سيلعليرغم سادگي قواعد انتقال و جلو بردن داده 

اوّلين عيب روش ارسال  هایي نيز دارد. های حسگر بيسيم، نقص ها و كاستي  است، این روش هنگام استفاده در شبکه

 .باشد آمده، مي 3، همان طور كه در شکل22آسا، آمادگي و قابليّت این روش برای انفجار ترافيك سيل

 

 

 [3] قابليت انفجار ترافيك روش سيل آسا. 3کل ش

های داده و یا كنترلي به گره یکسان به وجود  های تکراری بسته این اثر نامطلوب، در اثر فرستاده شدن نسخه

23آسا، مسئله اصطکاک و یا روی هم افتادگي آید. دوّمين عيب عمده روش ارسال سيل مي
این  4است. در شکل 

 .ستمعضل نشان داده شده ا

 

 [3] اصطکاک و همپوشاني در روش ارسال سيل آسا. 4شکل 

                                                 
20

 Collision 
21

 Delay 
22

 Traffic-implosion 
23

 Overlapping 
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این مشکل هنگامي اتفاق مي افتد كه دو گره كه ناحيه یکساني را مي پوشانند، بسته هایي كه شامل اطالعات 

ترین عيب روش ارسال سيل آسا، كوری منابع است؛ از آن  یکساني هستند را به گره یکسان بفرستند. سوّمين و مهم

كند، به  ها استفاده مي ای كه روش ارسال سيل آسا، برای مسير دهي بسته ئي كه روش و قاعده انتقال بسيار سادهجا

های حسگر نمي پردازد. این امر ممکن است منجر به تخليه سریع انرژی گره ها شود؛  ه برّرسي محدودیّت انرژی گر

 لذا طول عمر شبکه را كاهش ميدهد.

آسا، روش جدیدی كه از همين روش مشتق شد، پيشنهاد گردید. این  وش ارسال سيله به عيبهای ربا توجّ

آسا، یك راه ساده برای انتقال و به جلو   نيز، مشابه با روش ارسال سيل ناميده شد. این روش 24روش روش خبركِشي

های كشف مسير  یا الگوریتمكند و مشابه روش قبلي، نيازی به نگهدارنده توپولوژی هزینه بر و  بردن داده استفاده مي

فرستاد، در  هایش مي  آسا كه یك بسته داده را به سمت همه همسایه  پيچيده ندارد. اما برخالف روش ارسال سيل

هایش كه به طور تصادفي انتخاب شده  اش را به طرف یکي از همسایه  های دریافت شده  این روش هر گره، بسته

ای كه به صورت تصادفي انتخاب شده بود، یکي از همسایگانش را  ه، همسایهفرستد. به محض دریافت بست است، مي

فرستد. این فرآیند، تا زماني كه بسته به آن مقصد مورد  تصادفاً انتخاب كرده و بسته را برای آن گره انتخاب شده مي

، از معضل Gossipingخبر كشي یا  كند. روش نظرش برسد و یا شماره پرش بيشينه به اتمام برسد، ادامه پيدا مي

فرستد، به یك نسخه  اش مي هایي كه هر گره به طرف همسایه انفجار ترافيکي به وسيله محدود كردن تعداد بسته

كند. یکي از مشکالت این روش آن است كه ميزان تاخيری كه یك بسته تا زمان رسيدن به مقصد  جلوگيری مي

شود و  های بزرگ، بيشتر نمایان مي و این موضوع بویژه در شبکهتحمل ميکند، ممکن است بيش از اندازه زیاد شود 

 كنند.  ایجا آن به دليل طبيعت تصادفي پروتکل هایي است كه به صورت ذاتي، در یك لحظه یك مسير را پيدا مي

 25مبـتنی بر  خوشـه بندی  روش 4-2

های حسگر بيسيم پيشنهاد  ها در شبکه یکي از معروف ترین و بهترین روشهایي كه به منظور مسيریابي داده

كند. در  ها و یا به عبارت دیگر بر مبنای خوشه بندی كار مي بندی كردن گره گردید، روشهایي بود كه بر مبنای دسته

شوند كه در هر دسته كه  هایي تفکيك مي های داخل شبکه بر اساس روش خاصي به دسته  این روشها، ابتدا همه گره

های عادی ناميده   رهها، گ شود و بقيه گره سته انتخاب ميیك گره به عنوان سرگروه د نامند، اغلب آن را خوشه مي

دهد. در اكثر روشهای مبتني بر  شوند. روش انتخاب سر گروه در هر روش، معيارهای متفاوتي را مد نظر قرار مي مي

حقيقت در روشهایي كه بر ها یکنواخت گردد. در  خوشه، هدف اصلي آن است كه توزیع مصرف انرژی بين همه گره

كنند و بنا به نقشهایي كه  های حسگر نقشهای مختلفي را ایفا مي كنند، گره ها كار مي بندی كردن گره اساس دسته

                                                 
24

 Gossiping 
25

 Cluster-based 
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گيرند، ممکن است مصرف انرژی متفاوتي نيز داشته باشند. این دسته از روشها، جز بهترین الگوریتم های  مي

م اكنون نيز با الهام گرفتن از آنها روشهای جدیدی برای افزایش طول عمر ها هستند و ه مسيریابي در این شبکه

 شود. شبکه پيشنهاد مي

 26مبـتنی بر  زنجـیر  روش 4-1

های حسگر بيسيم پيشنهاد گردید،  یکي دیگر از روشهای مفيدی كه به منظور كاهش مصرف انرژی در شبکه

ها بصورت  این روش در ابتدای عملکرد شبکه، همه گرهكند. در  روشي بود كه بر اساس یك ساختار زنجيری عمل مي

شود.  شوند و سپس یك گره به عنوان رهبر زنجير انتخاب مي یك ساختار زنجيری با طول حداقل، در نظر گرفته مي

این گره، مسئوليت انتقال اطالعات نهایي شبکه به سمت ایستگاه پایه را بر عهده خواهد داشت. یکي از مهمترین 

این روش، تاخير زیاد در انتقال نهایي داده به سمت ایستگاه پایه است. علّت این تاخير آن است كه فقط  عيب های

 ها را بعد از متراكم نمودن به ایستگاه نهایي خواهد فرستاد. یك گره همه داده

ند كه اغلب روشهای دیگری با الهام گرفتن از روش مبتني بر زنجير و به منظور بهبود عملکرد آن پيشنهاد شد

گيرند. با این روشها، ميزان تاخير تا حدّ زیادی كاهش پيدا  بجای ساختار زنجيری، از یك ساختار درختي بهره مي

شود و در هر مرتبه، یك گره اطالعات را  مراتبي استفاده مي  ميکند. در حقيقت در این روشها از یك ساختار سلسله

 كند. های سلسله باالتر منتقل مي به گره

 27های مطّلـع از انـرژی  روش 4-4

های حسگر بيسيم معرفي شدند، از یك فرض  دسته دیگری از روشهایي كه به منظور بهبود عملکرد شبکه

شوند، فرض  كنند. در اغلب این روشها كه روشهای مطّلع از انرژی خوانده مي منطقي برای پروتکل خود استفاده مي

د تخميني از انرژی باقيمانده منبع توانش بزند. این فرض با توجه به شود كه هر گره حسگر در هر لحظه بتوان مي

شود نيز تقریباً  اینکه مدل مصرف انرژی كامالً واضح است و همچنين تعداد پرشهایي كه به وسيله هر گره پيموده مي

كنند  كار ميها  مشخص است، فرضي منطقي است. از جمله روش هایي كه بر اساس اطّالع از انرژی باقيمانده گره

اشاره كرد. توجّه شود كه روش هایي كه  X-LEACH ،ERA ،Improved LEACH ،HEEDميتوان به روشهای 

ها، مسئله انرژی را  كنند به این دليل كه در انتخاب نقش برای گره ها كار مي بر اساس اطّالع از انرژی باقيمانده گره

 در مقایسه با روشهای قبلي افزایش بخشند.توانند طول عمر شبکه را  دهند مي مد نظر قرار مي

                                                 
26

 Chain-based 
27

 Energy-aware 
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 دسته بندی پروتکل های شبکـه های حسـگر بیسیم .5

 بطور كلي به سه دسته عمده تقسيم بندی ميشوند: WSNپروتکل های شبکه های 

 Proactive 
 Reactive 

 Hybrid 

تيکه اطالعات مربوط متکي بر انتشار متناوب اطالعات مربوط به مسيریابي به صور  Proactiveاستراتژی روش 

به جداول مسيریابي به صورت سازگار و درست نگهداری شوند. ساختار شبکه مي تواند مسطح یا سلسله مراتبي 

مسطح پتانسيل محاسبه مسيرهای بهينه را دارا مي باشند. سربار مورد  Proactiveباشد. این استراتژیهای مسيریابي 

سر راه الگوریتم در یك محيط به شدت متغير باشد. مسيریاب  بر مانعينياز برای محاسبه این مسيرها ممکن است 

مسيرهایي را  Reactiveهای مسيریابي  مناسب تر است. استراتژی ad hocسلسله مراتبي برای شبکه های بزرگ و 

ه های به یك مجموعه محدودی از مقصدها ایجاد مي كند. این استراتژی ها اطالعات عمومي را در ارتباط با كل گر

شبکه نگهداری نمي كنند. آنها ميبایست به یك جست و جوی مسير پر یا برای برقراری ارتباط ميان مبداء و مقصد 

متّکي باشند. این معموالً شامل یك پرس و جوی اكتشاف مسير به صورت سيل آسا با گرفتن جواب از طریق مسير 

 برگشت اتفاق مي افتد.

روشي كه فرآیند پردازش سيل را برای كاهش سربار اطالعاتي كنترل  در Reactiveاستراتژی مسيریابي  

 ميکند و روشي كه از طریق آن مسيرها محاسبه و در صورت خطا دوباره محاسبه مي شوند، متفاوت است.

متکي بر ساختار شبکه های امروزی برای دستيابي به پایایي و  Hybridدر ادامه باید گفت استراتژی 

شبکه های بزرگ مي باشد. در این استراتژیها شبکه به خوشه های دو به دوی مجاور  قابليت گسترش در

برای  reactionسازماندهي ميشوند. ساختار خوشه ای مي تواند برای محدود كردن دامنه مسيریابي الگوریتم 

د كه دو گره تغيير در محيط شبکه استفاده شود. استراتژی مسيریابي تركيبي مي تواند به صورتي استفاده شو

 استفاده كند. Reactiveو یکي هم از الگوریتم مسيریابي   Proactiveمجاور یکي از الگوریتم مسيریابي 

 بر مبنای نوع معماری شبکه، این دسته بندی خود ميتواند به انواع زیر تقسيم بندی گردد:

28حپروتکل های مسطّ -1
 )داده محور و سيل آسا(  

 LEECH ،TEEN ،APTEENند پروتکل های پروتکل های سلسله مراتبي مان -2

 GEARو  GAFپروتکل های اطالعات مبتني بر موقعيت جغرافيایي همانند  -3

 این دسته بندی ميتواند بر اساس روش عملياتي و اجرایي پروتکل نيز تقسيم بندی شود كه عبارتند از:
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 Multi-path based 

 Query-based 

 Event-driven 

 Negotiation-based 

 Coherent-based 

 مزایا و معـایب برخی پروتکـل های شبکه حسگر بیسیم .6

شبکه را با حجم زیاد و قابل مالحظه ای از بسته های  SPINو  DDای همچون  Flatپروتکل های مسيریابي 

را كاهش ميدهند بلکه به كم شدن زمان حيات شبکه نيز مي  29ترافيکي انباشته ميکنند. این مشکل نه تنها گذردهي

 مد.انجا

خود را درگير پيچيدگي محاسباتي در الیه های باالتر ميکنند و این  30پروتکل های مسيریابي سلسله مراتبي

ت است كه آنها مرتب و در بازه زماني مشخص دوره ای، سرخوشه ها را انتخاب كرده و از معماری خوشه ها بدان علّ

ر شد كه ي و منابع بيشتری باشند. در ادامه باید متذكّت محاسباتپشتيباني ميکند. سرخوشه ها ميبایست دارای ظرفيّ

نصب شده بر روی حسگرها جهت  GPS، نياز به تجهيزاتي همچون 31پروتکل های مبتني بر اطالعات جغرافيایي

 جمع آوری اطالعات در مورد محلّشان دارند و این مساله امکان پياده سازی را بسيار سخت و طاقت فرسا ميکند.

 ـل های مسـیریابی کـالسیکمعرّفی پروتک .7

یك سری از پروتکل های مسيریابي در شبکه های حسگر بيسيم كه از شناخته شده ترین در ادامه این بخش، 

 و سنّتي ترین ها از نوع خود هستند را به بحث و بررسي  مي گذاریم.

 SPIN12پروتکـل  7-3

 Meta-Dataشدن ترافيك كه بصورت  و مركزیّت دادن به داده با رد و بدل 33داده محور بوده این پروتکل

 advertiseميباشد، صورت ميگيرد. داده توسط گره مبدا  energy-efficientجهت اجرای مسيریابي بصورت 

 شده و گره هایي كه این داده را نياز دارند، امکان ارسال درخواست به گره مبدا را پيدا ميکنند.

 Direct Diffusionپروتکـل  7-2

ترافيك جهت حذف  34ر از الگوهای مسيریابي عمومي و عامه پسند است كه ایده تجميعاین پروتکل یکي دیگ

)همه  36بصورت سيل آسا Sinkمي آورد. گره  و یا تجهيزات برای ارسال و دریافت داده را فراهم 35مسير افزونه

                                                 
29

 Throughput 
30

 Hierarchical 
31

 Geographical information-based 
32

 Sensor Protocol for Information via Negotiation 
33

 Data-Centric 
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ه هدف گذاری پخشي( درخواستي مبني بر مشخصات داده مورد تقاضا ارسال ميکند. گره های مبدایي كه در ناحي

شده قرار دارند، با داده ای كه قرار است مسيریابي شود، پاسخ ميدهند و این داده كه قرار است مسيربابي آن در یك 

مسير واقع شود، بر روی لينك ها بصورت معکوس قرار ميگيرد. مسيریابي ها ميتوانند بصورت مثبت و یا منفي جهت 

 [2]ت شوند. افزایش و یا كاهش نرخ تحویل داده، تقوی

 LEACH17پروتکـل   7-1

بنا  38این پروتکل اولين پروتکل سلسله مراتبي است كه در شبکه های حسگر بيسيم بر اساس هم آميزی داده

و پروتکل های مسيریابي كه بر اساس  WSNنقش بسيار مهمي را در شبکه های  LEACHشده است . پروتکل 

بر اساس این  TEEN ،APTEEN ،PEGASISتکلهایي مانند بازی ميکند. پرو هستند، 39الگوریتم های خوشه ای

 پروتکل تکامل پيدا كرده اند. 

 LEACHروش انتخاب سر خوشه در پروتکل   7-1-3

بصورت تصادفي و اتّفاقي و با روش  40جهت توازن بار انرژی شبکه، تفکّر بر این مبنا است كه گره سر خوشه

و مرحله  Set-upميده ميشود و هر یك دور شامل مرحله نا Round چرخشي توليد شود. عملکرد چرخشي پروتکل، 

Steady  است. حين عملياتSet-up سر خوشه بصورت تصادفي توليد ميشود. بازه عدد توليد شده تصادفي بين ،

باشد، آنگاه  T(n) 41صفر تا یك است كه در هر گره حسگر توليد ميشود. اگر عدد انتخاب شده كوچکتر از آستانه

 [10]بقرار زیر است:  T(n)خوشه انتخاب ميشود. فرمول  گره بعنوان سر

T (n) = {

 

                 
                       
 

           
                                                 

  

Pدرصد تعداد خوشه ها و جمع تعداد گره ها در شبکه : 

r شماره جاری :round 

G 1: مجموعه گره خوشه جزء سر خوشه دور/P آخر 

                                                                                                                                                        
34

 Aggregation 
35

 Data Redundancy 
36

 Flooding 
37

 Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
38

 Data Fusion 
39

 Cluster 
40

 Cluster Head 
41

 Threshold 
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پروتکل مذكور گره های حسگر بيسيم را بصورت خوشه هایي سازماندهي ميکند. هر خوشه بطور مجزا یك 

سر خوشه دارد. وظيفه اصلي سر خوشه جمع آوری داده از اعضای زیر شاخه خود و ارتباط با ایستگاه مركزی است. 

رسانند. نهایتاً گره سر خوشه،  ان سر خوشه جهت افزایش زمان حيات شبکه بانجام ميگره ها وظيفه خود را بعنو

ميکند. هر گره تصميم گيری ميکند كه بر  Broadcastپيغام اینکه این نقش را بر عهده گرفته را به كل شبکه 

دهد. سپس در فاز اساس قدرت اطالعات رسيده به این سر خوشه بپيوندد یا خير و جواب الزم را به سر خوشه مي

برای ارسال داده به گره سر خوشه استفاده ميکند و گره سر خوشه داده های بهم  TDMAبعدی هر گره از روش 

برای بدست گرفتن كانال  CDMAارسال ميکند. خوشه ها هركدام با پروتکل  Sinkرا به گره  42پيوسته شده

اخت و ایستا، شبکه دوباره یك چرخه بعدی را وارد ميکند كه ارتباطي باهم رقابت ميکنند. بعد از یك بازه زماني یکنو

این چرخه ادامه دار ميباشد. روش انتخاب تصادفي سر خوشه  از مصرف انرژی مفرط جلوگيری بعمل آورده و زمان 

حيات شبکه را بهبود بخشيده و هم آميزی و پيوستگي داده باعث كاهش ترافيك بطور موثر ميشود. امّا پروتکل 

استفاده ميکند. گرچه تاخير در ارسال كم است، گره ها نياز به توان مصرفي باال  43ان از ارتباط پرش به پرشهمچن

شبکه ضعيف است و این مساله باعث ميشود كه این پروتکل برای شبکه های  44جهت ارتباط داشته و ميزان بسط

با یکدیگر با توان باال ارتباط  Sinkاز گره خيلي بزرگ پيشنهاد نشود. حتي در شبکه های كوچکتر، گره های دورتر 

برقرار ميکنند كه این امر باعث كوتاهي عمر زنده بودن گره ميشود. انتخاب مکرّر سر خوشه باعث هزینه بر شدن 

 انرژی جهت ارسال ترافيك ميکند.

 PEGASIS45پروتکـل  7-4

زنجير وار در امتداد هم قرار  ميباشد كه گره های شبکه را بصورت LEACHاین پروتکل گونه ای از پروتکل 

ارسال ميکند.  46داده تا داده به گره مقصد مورد نظر مسيریابي شود. این گره نهایتاً داده را بسوی ایستگاه مركزی

تبعيّت دارد و آن اینست  LEACHگرچه این گره از سربار ساختار خوشه اجتناب ميکند ولي مجموعاً از روال كاری 

رت مستقيم با ایستگاه مركزی ارتباط برقرار كند و همچنان از انتخاب گره سر خوشه بصورت كه هر گره ميتواند بصو

پویا استفاده ميکند. جهت اجتناب از مصرف ارتباطي انتخاب مکرّر گره سر خوشه، گره ها در یك ساختار زنجيره ای 

ای همسایه را برای ارسال و دریافت از ساخته   شده اند كه هر گره محلّ دیگر گره ها را ميداند و نزدیك ترین گره ه

ميشود. داده منتخب در زنجيره  47پيدا ميکند. هر گره، به نوبت گره سر خوشه )سر زنجير( Greedyطریق الگوریتم 

جدید انتخاب  roundفرستاده ميشود. سپس  Sinkبصورت نقطه به نقطه ارسال شده، یکپارچه شده و به سمت گره 

سر  flagبعنوان سر زنجيره انتخاب شده است و  C، گره 5رفته ميشود. در شکل شماره و ارسال مرتّب، از سر گ

                                                 
42

 Fusion Data 
43

 hop by hop 
44

 expansion 
45

 Power-Efficient Gathering in Sensor Information System 
46

 Base Station 
47

 Chain head 
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سر زنجيره را گرفته و داده را بسمت گره  A، 1زنجيره را به گره های همجوار همه پخشي ميکند. در این شکل، گره 

B  ارسال ميکند. گرهB  داده گرهA ن داده را به سمت سر و داده توليد شده توسط خودش را تجميع كرده و ای

و داده مربوط به خودش را  E، داده گره Dارسال و گره  Dداده را بسمت  Eزنجيره ارسال ميکند. بطور مشابه گره 

 [5]ارسال ميکند.  Cجمع آوری و به گره 

Node

A

Node

B

Node

C

Node

D

Node

E

Sink

node

 

 PEGASIS [10] روش تجميع داده در پروتکل. 5شکل 

د را گرفته، داده خود و داده های رسيده را كنار هم گذاشته و در نهایت اطالعات را داده دو همسایه خو Cگره 

ایجاد ميشود، بطور موثر  LEACHارسال ميکند. این پروتکل از هزینه ارتباطيي كه توسط پروتکل  Sinkبه گره 

. گره ها از مد كاری توان اجتناب كرده و حجم ارتباط و ارسال داده را از طریق تجميع زنجيره ای داده كاهش ميدهد

استفاده ميکنند و آن زماني است كه تنها با نزدیك ترین همسایه خود ارتباط برقرار ميکنند و این باعث مصرف  48كم

بهينه انرژی و افزایش زمان حيات شبکه ميگردد. اما این روش زنجيره ای باعث ميشود كه سر خوشه بعنوان نقطه 

رابي در آن باعث مشکالتي در مسيریابي شود. ضمناً تمامي گره ها نياز به مطرح شده و خ 49حساس به خرابي

 50دارند. طول زیاد زنجيره، باعث ارسال داده ميشود و برای كاربردهای بالدرنگ Sinkتوانمندی به ارتباط با گره 

زینه زیادی را نميتواند مفيد باشد. همچنين گره ها نيازمند دانستن محل دیگر گره ها هستند كه این مقوله ه

 تحميل ميکند.

 53الیه بندی شده PEGASISپروتکـل   7-5

است كه بطور عمده جهت رفع مشکل تاخير زیاد  PEGASISاین پروتکل یك نسخه توسعه یافته از پروتکل 

ایجاد شده در ارسال داده كه توسط زنجيره طوالني ایجاد ميشود، ابداع شده است. برای جلوگيری از برخورد داده ها، 

استفاده  CDMAروتکل از دو روش استفاده ميکند. روش اوّل این است كه از تركيب كدینگ سيگنال همانند پ

ميشود. روش دوّم آن است كه فقط تعدادی از گره ها، مجاز به ارسال داده در یك زمان هستند. گره هایي كه درخت 

اط در هر الیه جهت ارسال نمودن همزمان داده و گره ارسال الیه بندی شده را ميسازند، گره باال دستي را جهت ارتب

                                                 
48

 Low power 
49

 Point of Failure 
50

 Real time 
51

 Layered PEGASIS 
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سر خوشه ای است در زنجيره انتخاب شده است. این گره  C3، گره 6كاهش تاخير، انتخاب ميکنند. در شکل شماره 

ارسال ميکند. در نتيجه این باالترین سطح است و شماره الیه ها از صفر شروع  Sinkداده را تجميع كرده و به گره 

 .گره اطالعاتش را به گره همسایه راست خود مي فرستد ميشود. هر

C3

C3 C7

C1 C3

Sink

node

C5 C7

C2 C3 C4 C5 C6 C7C0 C1

 

 [10] الیه بندی شده  PEGASISارسال ترافيك در پروتکل. 6شکل 

گره های كه اطّالعات را دریافت ميکند، مجدداً داده را بعد از تجميع به سمت راست خود ميفرستد تا زمانيکه 

ميبایست داده را  C7سر خوشه محسوب شده و  C3ميسر است و  C7و  C3روج آنها صرفاً از به الیه دوم برسد و خ

 برود. Sinkارسال كند تا نهایتاً به سمت گره  C3به 

 TEEN52 پروتکـل 7-6

جهت شبکه های  TEENاستفاده ميکند، اما پروتکل  LEACHاین پروتکل از الگوریتم خوشه بندی همچون 

دو آستانه نرم و  TEENطراحي شده است. در فرآیند ایجاد خوشه، پروتکل  53يشبکه های حسگر بيسيم واكنش

را جهت كاهش حجم داده ارسالي از طریق ایجاد یك فيلتر بانجام ميرساند. بعد از انتخاب سر خوشه، برای  54سخت

آستانه ، دو پارامتر آستانه ای مي بایست بصورت همه پخشي ارسال شوند. TDMAتنظيم داده از طریق كانال 

سخت داللت بر ارسال داده بصورت كمينه داشته و آستانه نرم مشخص كننده تغيير محدوده داده شناسایي شده 

است. زماني كه گره از حدّ فراتر رفتن حجم داده با آستانه سخت را برای اوّلين بار مشاهده ميکند، گره ها داده را به 

SVدید در نظر گرفته ميشود و متغيّری بنام سر خوشه ارسال ميکنند و داده بعنوان آستانه ج
كه متغير مشاهده  55

 SVگر است را ذخيره ميکنند. سپس اگر داده مشاهده شده بزرگتر از آستانه سخت بوده و مقدار كامل تفاوت با 

بگيرند. این  كمتر از آستانه نرم باشد، آنگاه گره ها ميتوانند داده را ثبت و داده جدید را بعنوان آستانه جدید در نظر

پروتکل بطور مشخّص حجم داده ارسالي را با توجّه با آستانه نرم و سخت كاهش ميدهد كه این آستانه ها تعداد 

                                                 
52

 Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol 
53

 reactive 
54

 Soft & Hard Threshold 
55

 Sensed Value 
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های غير منتظره را پایش ميکنند. اما آستانه، از برخي داده ها جلوگيری بعمل مي آورد و این  Hot Spotرخدادها و 

 از    داده ها گزارش تهيه ميکنند، مناسب نيست. 56ایپروتکل برای برنامه هایي كه بصورت دوره 

 APTEEN 57پروتکـل  7-7

است كه پارامترهایي كه توسط سر خوشه ها توليد شده، تنظيم كرده  TEENاین پروتکل منشعب از پروتکل 

و تطبيق ميدهد كه آیا این پارامترها بر اساس نيازمندی های كاربران و یا استفاده از نوع آنها ميتوانند تغيير كنند؛ 

چه چيزی را دارند.  مضافاً اینکه تعدادی از خصيصه های فيزیکي نيز بيانگر این هستند كه كاربران انتظار دریافت

 (CT)و شمارنده زمان  TDMAبطور مثال آستانه نرم و سخت، مد كاری 

 TTDD 58 پروتکـل  7-8

در شبکه وجود داشته باشد و یا این گره  Sinkاین پروتکل مواقعي بکار برده ميشود كه بيش از یك گره 

ه بعنوان گره مبدأ جهت ارسال داده بصورت متحرّک باشد. اگر گره های مختلفي رخداد هایي را كشف كنند، یك گر

در مي آورد. فرآیند بدین  Gridبرای ساخت یك شبکه  59انتخاب ميشود. گره مبدأ خودش را بعنوان نقطه تقاطع

همجوار را محاسبه كرده، از نزدیك ترین گره درخواست ميکند كه  Cross-pointصورت است كه گره مبدأ مکان 

جدید، فرآیند را تا زمان  60ظاهر شود. این تقاطع greedyفاده از الگوریتم جدید با است Cross-pointبعنوان 

منقضي شدن زمان تقاضا و یا رسيدن به لبه شبکه ادامه ميدهد. تقاطع یاد شده، اطّالعات و رخداد گره مبدأ را 

 Cross به روش پرس و جوی سيل آسا جهت تقاضای نزدیك ترین گره Sinkداده از گره  Queryذخيره ميکند. 

استفاده ميکند؛ سپس تقاضای پرس و جو به نقطه تقاطع ارسال شده و نهایتاً گره مبدا درخواست پرس و جو را 

ميتواند در حال حركت نيز منتظر رسيدن  Sinkبازگشت داده ميشود. گره  Sinkدریافت ميکند و داده به سمت گره 

مينان از ارسال داده بصورت معتبر استفاده ميکند. پروتکل از برای اط ،agentداده به سمت خود باشد و با استفاده از 

ارتقاء ميدهد. از معایب پروتکل باید  Diffusionیك مسير استفاده كرده و زمان حيات شبکه را نسبت به پروتکل 

ول كه گفت كه گره مي بایست موقعيت مکاني خود را بداند و اینکه انبوه بودن تعداد گره ها و موقعيت گره های معم

قابليّت تحرّک ندارند و ساختار شبکه از پيچيدگي برخوردار است، این پروتکل را دچار مشکل ميکند. ضمناً هزینه 

 با این پروتکل باال است. gridمحاسبه و پشتيباني در شبکه 

                                                 
56

 Periodic 
57

 AdaPtive Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol 
58

 Two Tier Data Dissemination 
59

 Cross Point 
60

 Intersection 
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 63SWIMپروتکـل   7-3

فظه ميسّر ميشود. هدف این پروتکل كاهش تأخير در ارسال داده است امّا این هدف با افزایش نياز به حا

كرده سپس آن را با  Senseپروتکل مذكور در سه مرحله كار ميکند. اوّل اینکه گره ها رخداد های شبکه ای را 

همسایگان خود تبادل ميکنند و در نهایت رخداد ذخيره شده را به ایستگاه مركزی به محض رسيدن آنها به مجاورت 

 خود، تحویل ميدهند.

 ACQUIRE62 پروتکل   7-31

های پيچيده مبتني بر مقرون به صرفه بودن انرژی را حل  Queryین پروتکل بر پایه داده محور بودن خود، ا 

بصورت محلّي و با كمك گره های همسایه قابل حل ميباشد و  Queryو فصل ميکند و این كار با پاسخگوئي به 

شده و عمل پردازش تا زمان  ارسالپرس و جو های كمي كه بصورت محلي قابل پاسخگوئي نيستند در شبکه 

 جوابگوئي، ادامه مي یابد. 

 AODV 61پروتکـل   7-33

حاوی  Broadcastكشف ميکند. گره های مياني بسته  RREQاین پروتکل مسيرها را بر اساس همه پخشي 

RREQ  را تا زمان رسيدن به مقصد و یا موجودیّت گره ای با مسير معتبر كه با بستهRREP  پاسخ داده ميشود را

جهت كشف خطا در لينك ارتباطي استفاده نميشود، بلکه بصورت صریح  Helloنگاه ميدارند. در این پروتکل از بسته 

جهت این كار بهره ميبرد. همچنين پروتکل مذكور از گره های پرش های بعدی پشتيباني  64از بسته های الیه اتصال

باال، بهره ميبرد. با توجّه  Packet Lossودن مسيرهایي با كرده و از بازخورد الیه اتصال جهت اجتناب از استفاده نم

یك پروتکل مقرون به صرفه از لحاظ مصرف انرژی است كه  AODVبه فنّاوری های تعبيه شده در این پروتکل، 

 [4]ميتواند بعنوان یك پروتکل پایه ای از دیدگاه حل مشکل تأخير، انجام وظيفه كند. 

 SPEEDپروتکل  7-32

ضمانت تحویل باند از طریق گره های  SPEEDاست. پروتکل  65س به كيفيت سرویساین پروتکل حسا

 برآورده ميسازد. 66شبکه حسگر را برای برنامه های كاربردی بالدرنگ
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 EBGR 67پروتکـل  7-31

بودن و مقرون به صرفه در انرژی و  Loop Freeبودن و  Statelessاز مشخصات این پروتکل ميتوان به 

اشاره كرد. گره ها با مسيریابي ترافيك شبکه بر اساس گزینش بهترین  Sinkکه به گره مسيریابي رخدادهای شب

 و بهترین مسير انتقال از لحاظ كمينه بودن مصرف انرژی، راه خود را باز ميکند. 68پرش بعدی

 SI 63پروتکـل های مسـیریابی بر پایه روش  .8

اتي همچون مورچه و زنبور عسل ميباشند كه بسياری از پروتکل های مسيریابي  الهام گرفته از جمعيت حشر

معرفي شده اند. بطور مثال ميتوان به پروتکل  Ad-hocهم برای شبکه های ثابت و نيز برای شبکه های متحرک  

اشاره كرد. بطور مشابه الگوریتم های مسيریابي زیادی الهام گرفته از  AntNet ،BeeHive ،AntHocNetهای 

 SIپيشنهاد و معرفي شده اند. در ادامه به پروتکل های مسيریابي كه بر اساس متد  WSNمورچه برای شبکه های 

 یا همان حسگر بيسيم پياده سازی ميشوند، اشاره ميشود. WSNكه بر روی شبکه 

 FP-Ant 71پروتکـل بررسی  8-3

ای موسوم  است. در این پروتکل، هر بسته از داده در بسته AntNetاین پروتکل یك گونه سيل آسا از پروتکل 

مسيریابي ميشوند.  Sinkبسمت گره  Floodكپسوله ميشوند كه برای ارسال احتمالي بصورت  Forward-antبه     

ارسال ميکند كه گره  71را بصورت همه پخشي مجدد Forward-antدر شرایطي این بسته  (i)گره دریافت كننده 

همسایه دریافت كند، از همه پخشي مجدّد خودداری نسخه مشابهي از گره های  iمقصد نزدیك تر باشد. اگر گره 

نيز بصورت  Backward-antصورت ميگيرد.  Floodingبعمل مي آورد و این كار به جهت بهينه كردن عمل 

یا همان  Pheromoneدنبال ميکند و جدول موسوم به  Forward-antمعکوس و بازگشت به عقب مسير را بوسيله 

، بسته های داده را FP-Antبر خالف  FF-Antها در پروتکل  Forward-antاید. جدول مسيریابي را بروز مينم

بصورت یکسان و  Pheromoneو بروز رساني جدول  Forward antحمل نميکنند. مراحل محدود سازی بسته های 

ارسال و با استفاده از  72بصورت تك پخشي FF-Antانجام ميشود. بسته های داده در  FP-Antمشابه برای پروتکل 

 به مقصد انجام ميشود. 73احتمالي

                                                 
67
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  SC-Ant پروتکـل  8-2

، مقرون بصرفه در مصرف انرژی است. FF-Antو  FP-Antاین پروتکل در مقایسه با الگوریتم های مسيریابي 

Forward ant  ها بصورت تك پخشي ترافيك خود را به مقصدهای مختلف ارسال ميکنند و مجهز به حسگرهایي

ها كمترین هزینه مسيریابي به  Forward antال را به مقصد تخمين مي زنند. بر این اساس هستند كه مسير ارس

دقيقاً  SC-Antو ارسال احتمالي بسته های داده در پروتکل  Pheromoneسمت مقصد را دارند. بروز رساني جدول 

طراحي شده و  74چه هانيز بر اساس كلوني بهينه سازی شده مور EEABRهستند. پروتکل  FF-Antمشابه پروتکل 

ACO  ناميده ميشود. هر گره در شبکه اقدام به ارسال بسته هایForward ant  در فاصله های زماني معين به

مقصد خاص را بانجام ميرساند. این بسته ها حامل آدرس های شبکه های دو گره آخر مالقات شده مي باشند. مابقي 

به گره مقصد ميرسد، این بسته  Forward-antردد. زماني كه بسته اطالعات در جداول گره های مياني ذخيره ميگ

را برای  Forward-antتبدیل شده كه در برگشت مسير احتمالي پيموده شده توسط  Backward-antبه بسته 

 رسيدن به گره مقصد بروز رساني ميکند.

 [7]شـبیه سازی شبکـه های حسگر با الهـام از رفتار زنبورهای عــسل  .3

ور كه قبالً گفته شد، بسياری از پروتکل های مسيریابي در شبکه های حسگر بيسيم، الهام گرفته از همانط

كلوني حيواناتي مثل زنبور عسل و مورچگان هستند. نوع زندگي زنبورهای عسل بعنوان یك منبع الهام بخش برای 

د. زنبورها با یکدیگر بطور مستقيم بکار ميرو 76جهت مشکالت پویا و چند منظوره 75بهينه سازی تغيير داد زماني

بوسيله رقص و یا بطور غير مستقيم همانند مورچه ها از طریق بازخورد صف گونه جهت شکل دادن به ارتباط شبکه 

استفاده  BeeSensorای پيشرفته در تماسند. در اینجا بطور اختصار مکانيزمي كه در كلوني زنبورها جهت الگوریتم 

 يشود. شده است توضيح داده م

 77عـامل ارتباطی و سربازگـیری 3-3

را  79محل گلها را كشف كرده و سپس زنبورهای كارگر 78در كلوني زنبورهای عسل، زنبورهای پيش آهنگ

فاصله گلها از  80بوسيله رقص چرخشي كه در طبقه رقص درون كندو انجام ميشود، آگاه ميسازند. رقص چرخشي

ورشيد، رمز نگاری ميکند. زنبورهای پيش آهنگ و یا كارگر، محل گلها را كندو و جهت آنها را با توجه به موقعيّت خ

زماني انتشار ميدهند اگر بهره انرژی و تکاپوی جستجو برای یك محل گل خاص، بيشتر از مقدار از پيش تعریف 
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ل سيگنال باشد. همچنين كلوني مقدار فرآیند توليد عسل و نرخ مقدار مکيدن آن را از طریق ارسا 81شده و آستانه

 82های بدني تنظيم ميکند. اگر زنبور كارگر در مسير بازگشت تاخير را در جستجوی شهد توسط زنبور ذخيره ساز

تجربه كند، بطور غير مستقيم این مفهوم به آن رسيده ميشود كه نرخ ورودی شهد بطور مشخص باالتر از نرخ 

حتي مکان گلهای پر شهد و مرغوب را اطالع رساني نکند  فرآوری شهد است. در این مورد زنبور كارگر امکان دارد كه

زیرا كلوني زنبورها نياز بيشتری به شهد در این مقطع زماني ندارند. در عوض زنبور، رقص جنبشي را جهت به خدمت 

 گرفتن بيشتر زنبورهای ذخيره ساز انجام ميدهد. از سوی دیگر اگر زنبور كارگر به سرعت، زنبورهای ذخيره ساز را

پيدا كند، مشتاقانه زنبورهای كارگر را به خدمت ميگيرد، حتّي اگر محلّ گلها كيفيّت متوسطي داشته باشند و این 

 كار جهت افزایش نرخ شهد ورودی به كندو انجام ميشود.

 81جستجوی مقرون به صرفه  با توجه به انرژی مصرفی  3-2

افزایش بهره وری انرژی مصرف شده در شبکه محقّقان نشان داده اند كه كلوني زنبورها خواهان تقویت و 

اجتماعي خود در طي مراحل عمليات جسنجو هستند. در نتيجه، بيشتر زنبورهای كارگر ترجيح به جمع آوری شهد 

گویند؛ گرچه گروه اندكي هم از  84در حول و حوش و نزدیکي كندو دارند كه به این زنبورها، زنبورهای كوتاه پرواز

طوالني تری برای رسيدن به محل جدید از گلها پرواز ميکنند. در نتيجه بيشتر شهد جمع آوری  آنان به مسافت های

 شده با كمترین هزینه مصرف انرژی بدست مي آید.

 کـاوش مکـان های متعـدّد گلهــــا توسط زنبور 3-1

ی شهد مکان جمع آور 3یا  2جمعيت زنبورها هميشه تالششان بر این است كه نيروی كاری خود را بين 

پراكنده كنند تا اینکه آن را معطوف بهترین محل نمایند. نتيجتاً زنبورهای كارگر بطور اخصّ به رقص های جنبشي 

زنبورهای كارگر برای اعزام به بهترین مکان كيفي گلها توجه نميکنند بلکه بطور اتفاقي و احتمالي یك مکان را پس 

مي نمایند. با این روش جمعيت زنبورها، جستجو را بين انتفاع و  از آزمودن و بررسي كردن دو تا سه رقص انتخاب

 خودی، یك راهکار متوازن ایجاد ميکنند. 86و پویش و اكتشاف  85استفاده از فرصت فراهم شده از دیگران

 

 BeeSensorمنطبق سازی کلونی زنبورها با پروتکل  3-4

ز مطابقت با خصيصه ها و ویژگي های در این بخش یك جمع بندی از مفهوم و مطالب كلوني زنبورها و ني

 جهت تسهيل و كمك به خواننده آورده شده است. BeeSensorالگوریتم 
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هر گره سنسور )حسگر( یك قسمت نرم افزاری دارد كه از كندو اقتباس شده است و شامل گونه های مختلفي از 

 ميشوند. 90ه زنبورانو یا گرو 89، جستجو كننده ها88، پيش آهنگ ها87ماموران اعم از بسته بندها

بسته بندها در درون كندو مي نشينند و وظيفه پردازش داده ورودی از الیه باالتر را بر عهده دارند. بسته بندها 

 Sinkدر كندوی گره مبدا، اقدام به اعزام پيش آهنگ ها برای پيدا كردن مسيرهای مختلف و رسيدن به گره 

بر عهده دارند. بمجرّد  Sinkت مسيرهای مختلف را بين گره مبدا و گره ميکنند. ضمناً پيش آهنگ ها ارزیابي كيفيّ

اینکه پيش آهنگ ها به گره مبدأ باز ميگردند، جستجو كننده ها را برای مسير هایشان بکار مي گمارند. جستجو 

سيرهای بازدید كننده ها مسئولين دو مورد را بر عهده دارند. اوّل ارسال بسته های داده و دوّم ارزیابي كيفيت م

شده. كيفيّت مسير داده شده، بر اساس طول مسير و سطح باطری باقيمانده از گره های حسگر بيسيم مشخص 

ميشود. پيش آهنگ ها و یا جستجو كننده ها شبيه سازی عمل بهره كشي )انتفاع( از طریق رقص چرخشي در 

ه به تعداد معيّني از دفعاتي كه وابسته به كيفيّت )همزاد( خود با توج 91كندو را با استفاده از روش تقسيم سلولي

 مسير هستند، انجام ميدهند.

 تعداد جستجو كننده های همزاد بر اساس سناریوهای زیر ميتواند گسترده باشد:

مسير كوتاهتر است و گره هایي كه آن مسير را شامل ميشوند، ظرفيت مناسبي از ذخيره باطری داشته باشند  -1

 است كه مسير جاری، قابليت بهره برداری را دارد. كه این بدان معني

نياز به استفاده دارد حتي اگر شامل  routeتعداد زیادی از بسته بندها منتظر جستجو كننده ها ميمانند. از اینرو  -2

گره هایي در بين راه باشد كه از لحاظ ظرفيّت باطری در حد آستانه و مرز باشند. از سوی دیگر اگر بسته داده ای 

جهت ارسال وجود نداشته باشد، جستجوگرها با داشتن مسير خيلي مناسب هم ممکن است از تقسيم سلولي یا 

توليد همزاد خود اجتناب كنند و این بدان جهت است كه دیگر جستجو كنندگان، در حال ارسال بسته های داده 

 بصورت خيلي خوب و قابل قبول هستند.

شبکه را در همسایگي گره های مبدأ  BeeSensorتشاف در پروتکل اكثریت پيش آهنگ ها یا مأمورین اك -3

پرش( را پيدا ميکنند. بر اساس این وضعيت، ميتوان به سه نتيجه مورد نياز دست  H1خودشان )به تعداد 

 یافت:

a. كاهش قابل توجه سربار مسيریابي 

b. نمونه گيری و كشف مسير مقرون به صرفه 

c. جم ترجداول مسيریابي و ارسال ترافيك كم ح 
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یك بسته بند بطور احتمالي و یا اتفاقي یك جستجوگر را انتخاب ميکند در صورتيکه مسيرهای متفاوتي برای  -4

یك جستجوگر وجود دارد و این انتخاب در گره مبدأ با توجّه به كيفيّت مسيرها معيّن ميشود. نتيجتاً بسته 

نها به افزایش عملکرد با توجّه به اجتناب از های داده بر روی مسيرهای مختلف توزیع ميشوند. این امر نه ت

 بر روی مسيرهای با كيفيت مي انجامد، بلکه زمان حيات شبکه را  نيز بهبود مي بخشد. 92تراكم

 BeeSensorتشـریح پروتکل  .31

چند مسيره برای شبکه  95و برحسب تقاضا 94، واكنشي93این پروتکل یك پروتکل مسيریابي حساس به رخداد

تشریح ميشود. سپس در مورد  BeeSensorهای معادل حشره زنبور در پروتکل  agentابتدا  است. در WSNهای 

 چهار فاز مجزا در پروتکل كه شامل موارد ذیل است، بحث ميگردد:

1- Namely Scouting 
2- Foraging 

3- Swarming 

4- Routing loops & path maintenance  

 

دها، مامورین شناسائي، جستجو گران و گله زنبورها با چهار عامل بسته بن BeeSensorبطور مفهومي پروتکل 

به این علت كه آنها عمليات كاریشان را درون گره حسگر  .كار ميکند. بسته بندها بعنوان عامل ایستا معرفي ميشوند

بيسيم بانجام ميرسانند. دیگر عوامل متحرّک كه یك ساختار را به اشتراک ميگذارند )كه متشکل از فيلد سرایند و 

 اده هستند(، مسئوليت امور دیگری را بر عهده ميگيرند. خالصه ای از توضيح هر عامل بشرح زیر است:د

 36بسـته بندها 31-3

در كندوی زنبورها عمل ميکند. عمده مسئوليت آنها رساندن بسته های  Food Storerاین عامل همانند 

پيدا شد،  routeیا  Foragerست. به محض آنکه )مسير( مشخص ا Foragerرسيده از الیه باالتر و قرار دادن آنها در 

یا  Foragerبسته در درون داده خود كپسوله شده و بسته بند منتظر بسته بعدی ميماند. ناتواني در مشخص كردن 

route  داللت بر این دارد كهPacker  یا همان بسته بند، مسيری به سمت گرهSink  .ندارد 

 37پیش آهنگ ها 31-2

كه بصورت بالقوه باید وجود  Sinkدر شبکه بدنبال گره  agentكندو زنبورها، این  همانند همتای خود در

 داشته باشد، ميگردد. این عامل دو مدل دارد: 
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1- Scout 98پيش رونده 

2- Scout 99معکوس
 

پيش رونده در  Scout  توليد ميشود.  101و شناسه گره مبدا 100عامل مذكور بطور یکتا بوسيله شناسه عامل

پخشي در شبکه منتشر ميشود. در حين جستجو در شبکه، آنها قادر به ساختن سرآیند مسيریابي شبکه با اصل همه 

كمك  BeeSensorگره مبدا نيستند. نتيجه اینکه سایز و اندازه آنها وابسته به طول مسير ميباشد كه به پروتکل 

برسد، ترافيك را  Sinkبه گره پيش رونده  Scoutميکند تا شبکه های بزرگ را مقياس گذاری كند. به محض اینکه 

بانجام ميرساند. وظيفه آن این است كه مسيری  Backward Scoutبه الیه باالتر تحویل داده و بازگشتش را توسط 

به گره مبدا و یا بالعکس بسازد و كيفيت مسير كشف شده را بمجرد رسيدن به گره مبدأ گزارش  Sinkرا از گره 

 دهد.

  312جستجـوگـران 31-1

نيز هستند. وظيفه اصلي  BeeSensor، جستجوگران، كارگران اصلي در پروتکل BeeAdHocوتکل همانند پر

از طریق مسير از قبل مشخص شده ميباشد كه بطور اتفاقي در گره مبدا  Sinkآنها حمل ترافيك به سمت گره های 

با یکدیگر گروه بندی  BeeSensorانتخاب ميشود. جستجوگر هایي كه یك مسير یکسان را مي پيمایند، در پروتکل 

 ميشوند.

پيمایش جستجوگر ها با استفاده از وضعيت نقطه به نقطه بوسيله استفاده از اطالعات پيش رویي است كه در 

خودشان فهرست بندی ميکنند. جستجوگر  PID 103گره های مياني ذخيره شده است. آنها جدول را با استفاده از   

 و كيفيّت و اطالعات آنها را به همتایانش در گره مبدأ گزارش ميکند. ها همچنين مسيرهایش را تخمين زده

 314گـروه زنبوران 31-4

در الیه اتصال سوار شده و به سمت  105جهت ذخيره انرژی، جستجو گران بطور تلویحي روی بسته های تصدیق

ای مبدأ، ارسال گره مبدا ميروند. گرچه در برخي مواقع نياز بر این است كه بصورت شفاف و آشکار بسمت گره ه

معکوس شوند. این عامل دقيقاً این موضوع را پوشش ميدهد. عامل جستجوگر در یك بازه زماني مشخص در گره 

Sink  منتظر ميماند و سپس عمل ایجادSwarm  را بانجام ميرساند. عامل  106عامل جستجوگران منتظرSwarm 
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همانند  Swarmشت به گره مبدأ، ارسال كند. عامل خود در وضعيت بازگ Payloadميتواند چندین جستجوگر را در 

 این مسأله را نمایش ميدهد. 7شکل شماره   جستجوگر، در مسير و لينك های برگشت مسيردهي ميشود.

 

 BeeSensor [7]پيش آهنگ های معکوس در پروتکل . 7شکل 

 RCRR 318و  RR 317معرّفی و مقـایسه پروتکل های  .33

یه ای برای دیگر الگوریتم های ابداعي، بکار رفته است. الگوریتم های منشعب بعنوان یك پروتکل پا RRپروتکل 

 RCRR، خواست گاهشان كاهش مصرف انرژی، كاهش تاخير انتها به انتها و افزایش گذردهي است. پروتکل RRاز 

از روش  برای رخداد ها و پرس و جو هاست. این پروتکل با استفاده 109پروتکلي مبتني بر مسيریابي خط مستقيم

را جهت ارسال داده كوتاه نموده و  Sinkهای مبتني بر توپولوژی و مکان یابي صرف، مسير بين مبدا تا گره 

همچنين انرژی مورد مصرف برای همه پخشي را ذخيره مي نماید. این پروتکل با حجم ترافيك داده باال بسيار بهتر 

لي است كه مصرف انرژی پائين تری نسبت به پروتکل كار ميکند. پروتکل اخير، پروتک Sensor-MACاز پروتکل

RR  دارد هرچند كه مشکل در پروتکلSensor-MAC  زمانيکه شبيه سازی در شبکه های بزرگ انجام شده و پياده

 سازی تصادفي در گره های متحرک را داشته باشيم همچنان به قوت خود باقي خواهد بود.

را   Reactiveو  Proactiveبریدی است كه روش های مسيریابي یك پروتکل هي RRشایان ذكر است پروتکل 

ها 110تركيب ميکند. همچنين این پروتکل یك توازن بين ورود مقدار زیاد و سيل آسایي از ترافيك و پرس و جو

ایجاد ميکند. در این پروتکل روش حركت تصادفي نه تنها مقدار زیادی از انرژی را بهدر ميدهد، بلکه ناتواني و 

هایي كه از مسيریابي های غير ضروری توليد ميشود را باعث  Eventها جهت  Queryت در پاسخگویي به شکس

 ميگردد.
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 RCRRتئوری مصرف انرژی پروتکل  33-3

كه طرح مکان یابي را توليد و هماهنگي با  112با چهار اعالم كننده 111مصرف انرژی در مرحله مقدار دهي

انجام ميشود، مدل سازی ميکند. عبارت زیر  113ليات پرس و جو و اعالندیگر گره های شبکه را بخوبي زماني كه عم

 [9]را نمایش ميدهد:  RRتوضيح مدل سازی انرژی در پروتکل 

 :1رابطه 

   (q) =      * [n*     + (q-  )*     *  +   *N]                                                                                      

و    با توجه به گره های عبور كرده. تعداد پرش ميانگين، محصول          نرخ متوسط پرش های  :    

 است.         

 Event notificationبرای عامل   time-to-liveپارامتر  :     

 Query notificationبرای عامل   time-to-liveپارامتر :      

 Generated route: مقدار متوسط الزم جهت عامل      

Nتعداد گره ها : 

 .دارند Floodingهایي كه نياز به ارسال بصورت  Query: تعداد   

 انرژی در مرحله مقدار دهی 33-2

محسوب  RCRRبر ميگيرد كه یك فرآیند جدید در پروتکل را در  Floodingقسمت مقدار دهي عمليات 

موجود بوده و مقدار گره ها  Nميشود و در مدل یك مساله اساسي و ذاتي نيست. فرض كنيد كه شبکه ای با سایز 

 مرز بندی شده اند. عبارت زیر مقدار انرژی را مشخص ميکند:  √در یك طرف با خط قطری و با مرتبه 

 :2رابطه 

   (q) =      * [(N+2* √ ]                                                                                    

 باشند. %0.5گره ها كه مشخص ميشود كمتر از  Re-flooding: نرخ  

 قرار ميدهيم: 1را در رابطه  2حال رابطه 
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 :3رابطه 

   (q) =      * [n*     + (q-  )*     *  +   * N + (N+2* √ ]                                                                                      

 334مصرف انرژی در زمان پخش اعالن رخداد   33-1

ارسال ميشوند.  Beaconره های به مسيرهای شمال و جنوب به ترتيب به سمت گ 115دو عامل اعالن

است كه نيازمند رسيدن به گره های  116مصرف انرژی وابسته به تعداد پرش های مورد نياز توسط عامل اعالن رخداد

Beacon  هستند. در اینجا فرض ميشود كه رخدادها در شبکه بصورت احتمال یکسان رخ ميدهند درنتيجه تعداد

تعداد پرش های محتمل كه بر اساس مجموع كل گره ها تقسيم بندی شده  ميانگين پرش ميتواند بر اساس مجموع

 اند، محاسبه شود. عبارت نهایي بشرح زیر است: 

 :4رابطه 

         =      *[ 
           

  
 +     ]                                                                                

 Query مصرف انرژی پخش و توزیع 33-4

از طریق  Queryميباشد و  Random-walkنيز بر اساس قانون  Queryهمانطور كه ميدانيد تحویل 

به سمت  Queryمسيرهای متفاوتي به سمت مقصد مسيریابي ميشود. در اینجا فرض بر این است كه اگر مسيرهای 

مقدار یکساني دارد بعنوان           ) (ارسالي Queryای یك افقي باشد، مجموع تعداد پرشه Beaconگره های 

 یك اعالن پخش شده دارد كه با مقدار زیر نمایش دادیم: 

          = [ 
            

  
 +     ]                                                                                

، تخمين   )ممکن و احتمال مسير ) routeیك  (Path)انگين مسير ميتواند توسط رابطه بين طول مسير طول مي

زده شود. اما از آنجایي كه این عبارت بر پایه احتمال با توجّه به سناریوی تصادفي است، محاسبه آن به سادگي 

ساده بصورت زیر  Queryیك  117زینه انرژیمقدور نميشود. بر این اساس یك مدل ساده طراحي شده و نتيجتاً ه

 ميشود: 

 :5رابطه 

        =      *[ 
             

  
 +     ]                                                                                
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 مد:بصورت زیر در خواهد آ RCRRدر نهایت هزینه انرژی برای پروتکل 

   (q) =      * [q* 
             

  
  +  ∑        

           

  

 
     +  ∑                

    

q  وn تعداد :query  ها وnotification های توزیع شده )پخش شده( در شبکه 

 : سایز شبکه  

 ا تابع انحراف معيار صفر از سایز شبکه: متغير تصادفي گوسي ب    

 RCRRو  RR جـهت شبیه سازی پروتکلهای NS-2تزریـق متغـیّر به نـرم افزار   33-5

نمایش داده شده است. پارامترهای لحاظ شده در این شبيه  NS-2با نرم افزار  RCRRكارائي پروتکل 

 است:  1سازی مطابق جدول شماره 

Parameters Description 

From 30 to 120 Number of Nodes 

From 1 to 10 Number of Events 

CBR Traffic Type 

UDP Transport Type 

285 to 785ms Simulation Time 

2 to 50 Number of queries/notification 

1 to 8 Number of sources 

Synchronous/Asynchronous Events details 

 RCRR [9]و  RRشبيه سازی پروتکل های متغيّرهای اوليه . 1جدول 

از وضعيت  beaconگره  4را نمایش ميدهد. موقعيت  NS-2خروجي شبيه سازی تحت نرم افزار  8شکل 

 افقي/عمودی به وضعيت مورّب تغيير داده شده است.

 

 routing [9]گره شبکه با تغيير مسير  100شبيه سازی  .8شکل 
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اصلي خود به وضعيت مورّب منحرف شده اند. گره هایي كه قرمز شده اند بدین  این گره ها مقداری از وضعيت     

معني است كه انرژیي در شبکه وجود ندارد و رنگ های زرد و سبز مبيّن مصرف انرژی در زمان ارسال جریان داده 

 هستند.

 4نگ در موقعيت با خط آبي ر RCRRبا خط سبز رنگ و  RRمقایسه هزینه كلي انرژی از پروتکل  9شکل      

 با خط قرمز رنگ با موقعيت مورّب است. RCRRنقطه اصلي و 

 

 RCRR Modified [9]و  RR ،RCRRمقایسه مصرف انرژی كل بين پروتکل های  .9شکل 

در  RRبهتر از  RCRRدر هزینه انرژی تأثيرگذار است ولي همچنان الگوریتم  beaconاگرچه تغيير موقعيت 

خواهد داشت و در سناریوهای  RRتوان كمتری نسبت به  RCRRيکند. در نهایت اینکه بحث مصرف انرژی عمل م

 عمل ميکند. RCRRحتّي بهتر از  118تعدیل شده RCRRمعيّن و مشخص، پروتکل 

 مقـایسه پروتکـل های سلـسله مـراتبی  .32

بيسيم قابليّت ها  در مقایسه با پروتکل های مسيریابي سنتي و قدیمي، پروتکل های مسيریابي شبکه های حسگر

 و نيازمندی های جدیدی را طلب ميکنند از جمله:

اولویّت انرژی: انرژی گره محدود است. این یك هدف مهمّ در طراحي پروتکل مسيریابي جهت توسعه و  -1

 افزایش زمان حيات شبکه است.

اطالعات را  119گيداده محور بودن: ارسال داده را كاهش ميدهد و نيز بعلّت هم آميزی داده، كاهش افزون -2

 شاهد هستيم.
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بر اساس توپولوژی محلّي: جهت ذخيره سازی انرژی اتباطي، از روش ارتباطي چند پرشه استفاده ميشود.  -3

گره قادر به ذخيره سازی حجم زیادی از اطالعات مسيریابي نيست، همچنين مسيریابي نميتواند و نباید 

 مي بایست ساده و كارآمد باشد. محاسبات پيچيده انجام دهد و مکانيزم مسيریابي  

مقياس پذیر توپولوژی شبکه ای پویا: پروتکل های مسيریابي از روش كاربری توزیع شده استفاده ميکنند و  -4

 نيز باید جهت بسط در شبکه، راحت و آسان باشند.

بي خللي : ایجاد خطا در گره و یا خطا بعلّت های گوناگون نباید در مکانيزم عملکردی مسيریا120ندیمنيرو -5

121ایجاد كند. بدین معني كه پروتکل باید تحمّل پذیر در مقابل خطا باشد.
 

: الگوریتم مسيریابي مي بایست ساده بوده و قابليّت سازگاری با تغيير توپولوژی پویا در 122همگرایي سریع -6

 د.شبکه را داشته باشد. همچنين هزینه های ارتباطي را كاهش داده و كارائي ارسال را بهبود بخش

مي بایست امنيّت: محافظت و مراقبت از دزدی و جعل داده توسط پروتکل انجام پذیرد. پروتکل مسيریاب  -7

 امنيّت مناسبي را فراهم آورد.

در باال پروتکل های مسيریاب سلسله مراتبي توضيح داده شدند كه مناسب با هر كاربر خاص بر اساس 

قرار ميگيرند. بر این اساس سخت است كه گفته شود كدام پروتکل از  شرایط موقعيت شبکه بيسيم مورد استفاده

اشاره شده در جدول زیر، مقایسه بين پروتکل های همه بهتر و كارآمد تر است. بر اساس نيازمندیهای كارایي 

 آورده شده است:چند نمونه از پروتکل های سلسله مراتبي 

 

Feature                                   LEACH PEGASIS Layered PEGASIS TEEN APTEEN TTDD 

Classification Hierarchical Hierarchical Hierarchical Hierarchical Hierarchical    Hierarchical 

Proactive Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Energy Conservation Very Good Very Good Very Good Good Good Good 

Network Life Time Good Very Good Very Good Good Good Good 

Data-Based No Yes Yes Yes Yes Yes 

Data Aggregation Yes Yes Yes Yes Yes No 

Location-Based No No No No No Yes 

QoS Supported No No No No No Yes 

Multipath No No No No No No 

Optimal Path No No No No No No 

Robustness Better Better Better Better Better Good 

Scalability Good Good Good Good Good Common 

Security No No No No No No 

 [10]مقایسه چند پروتکل شبکه های حسگر بيسيم . 2جدول 

                                                 
120

 robustness 
121

 Fault tolerance 
122

 Fast Convergence 



 
 واحد طراحی شبکه –اداره کل مهندسی ارتباطات  

 

 

30 

 

شده دیگری را قين، الگوریتم های مسيریاب بهبود داده با توجه به الگوریتم های معمول، بسياری از محقّ

معرفي كرده اند. شایان ذكر است با توجه به وجود مشکالتي از قبيل برآورده نمودن كارائي باال و پویایي خوشه 

بندی، مقوله الگوریتم موثر انتخاب سر خوشه و الگوریتم توزیع ترافيك سر خوشه نيز بسيار حائز اهميت است. 

انتخاب سرخوشه در كاربردهای خاص و یا پيچيده نيست، بلکه ما باید همچنين باید اشاره كرد كه انرژی، تنها مانع 

به محل گره، فاصله تا ایستگاه مركزی و محاسبه توان و تحرک نيز نگاهي عميق داشته باشيم. بطور مثال با توجه به 

، T(n)مولّفه های انرژی را جهت بهبود دادن فرمول  DCHS 123، پروتکل LEACHدر پروتکل  T(n)معایب فرمول 

پروتکل های متمركزی برای توليد سرخوشه  LEACH-F 125و  LEACH-C 124اضافه ميکند. همچنين پروتکل 

گره سرخوشه را بر اساس  LEACH-Cزماني كه ایستگاه مركزی مسئول انتخاب آن است، ميباشند. پروتکل 

را حل كند. یکي  LEACHاطالعات كلي انتخاب ميکند كه این موضوع ميتواند مشکل عدم حل این موضوع توسط 

این است كه خوشه در هر دور، ساخته نميشود، هرچند كه این پروتکل برای  LEACH-Fاز مزایای بزرگ پروتکل 

مصرف در شبکه های واقعي مناسب نيست چرا كه قابليت اتصال گره های پویا و خطا یابي و تحرّک را ندارند. 

 را نيز افزایش ميدهد. بين خوشه ها 126همچنين این پروتکل، تداخل امواج
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معرفي اجمالي شبکه های حسگر بيسيم، انواع مسيریابي، كاربردها، منطبق سازی روش  مستند، این در

در این نوع  های الهام گرفته از طبيعت، مقایسه پروتکل های كاربردی و پر مصرف و همچنين مزایا و معایب آنها

 در ای گسترده چند پرشي، تحقيقات مسيریابي های روش از حاصل مزایای به توجّه ید. باشبکه ها نقد و بررّسي گرد

قبيل مصرف انرژی گره  از ای عمده مشکالت هنوز وجود، این است. با حال انجام در ها پروتکل نوع این توسعه زمينه

ت های كاربران و سطح كيفيّها، توان مصرفي، موقعيّت جغرافيایي شبکه و محدودیّت های محيطي و همچنين نياز

 های شبکه در مختلف،  مسيرهای بين تداخالت رادیویي ه به نوع كاربرد و توپولوژی شبکه ها و نيزسرویس با توجّ

در صدد بهبود وضعيت كارائي  پژوهشگرانكه زمينه تحقيق فراواني برای آنها موجود است و  دارد وجود حسگر بيسيم

 به چند مجال حاصل شد كه تعاریف مربوط تنها این مستند این در .ها هستند اهش مصرف توان این نوع شبکهو ك

 نمائيم. مروربه بحث كشانده و آنها را در شبکه های حسگر بيسيم  را مسيریابي و اصول و الگوریتم های آنها پروتکل
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