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 افزار ايران  مهندسي نرماولين كنفرانس ملي                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  

. نيز مي گـردد باطري ي ژ بلكه باعث هدر رفتن انر  مي شود  ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم نه تنها باعث گم شدن بسته ها– چكيده
امروزه الگوريتم هاي مختلفي در اليه انتقال داده براي اين منظور ارائه . بنابراين براي باال بردن عمر گره هاي حسگر بايد ازدحام را كنترل نمود

پرداخته و سپس متدها ، روشها و قوانين در شبكه هاي حسگر بي سيم ل در اين مقاله ابتدا به بررسي و مقايسه قراردادهاي اليه انتقا. شده اند
  . سپس اين قراردادها در يك محيط شبيه ساز مدلسازي و كارايي آنها ارزيابي مي شوند. حاكم بر آنها بيان و طبقه بندي مي شوند

  رافيكشبكه هاي حسگر بي سيم ، انتقال داده ، كنترل ازدحام ، كنترل ت: وازه هاي كليدي 
  

  مقدمه -1
 در جهان امروز جايگاه [1] شبكه هاي حسگر بي سيم

خاصي پيدا كرده اند و روز به روز در حال افزايش و 
 كاربرد اين نوع از شبكه ها، .مي باشندگسترش 

بخصوص در زمينه هاي نظامي توجه بسياري از افراد را 
به همين منظور دانشمندان . به خود معطوف كرده است

 در ش و تال فكر يافتن قرارداد هاي بهينه تررامروزه د
 تا بتوانند قابليت اطمينان را در اين اين زمينه هستند

متشكل ين شبكه ها در حقيقت ا. شبكه ها باالتر بببرند
كه در يك محيط باز بي سيم هستند چندين حسگر از 

حسگر . رسيدن به يك هدف خاص تالش مي كنندبراي 
هاي جمع داده ناليز كرده و ها محيط اطراف خود را آ

را براي پردازش هاي ثانوي با كمك يكديگر شده آوري 
 براي مثال مي.  ارسال مي كندSinkبنام به مركز خاصي 

كه   حسگرهايي در يك منطقه نظامي اشاره كرد توان به
حركت دشمن را در يك محدوده خاص كنترل و 

 دوربين هاي كنترل. اطالعات آن را گزارش مي كنند

ترافيك سطح شهر كه در چهارراهها و ميادين قرار 
. مي توانند نوع ديگري از اين شبكه ها باشندگرفته اند 

اين دوربين ها كه نوعي حسگر قلمداد مي شوند داده 
هاي دريافتي را براي پردازش به كمك يكديگر به اداره 

در پياده  .كنندمركزي كنترل ترافيك شهر ارسال مي
 [2]~[5]گوناگونيبكه ها قرارداد هاي سازي اين نوع ش

متفاوت  يكديگر با ذيلوجود دارد كه بيشتر در دو مورد 
  :هستند

 بازيابي بسته هاي گم شده  -1

  كنترل تراكم -2

قراردادهاي موجود در اين زمينه نقايصي دارند كه ابتدا 
به بررسي آنها پرداخته و متدهاي مناسبي براي طراحي 

در اين مقاله ابتدا  .رائه ميشوديك قرارداد قابل اطمينان ا
ت ويژه اين نوع شبكه ها پرداخته و ابه بررسي خصوصي

  سيم ارزيابي قراردادهاي اليه انتقال در شبكه هاي حسگر بي مدلسازي و 

  

 

 عباسعلي رضايي ، سيد محمد جالليان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان 

E-mail: abbasrezae@gmail.com, sm.jalalian@hotmail.com   
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 افزار ايران  مهندسي نرماولين كنفرانس ملي                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

. كنيم طراحي اين نوع شبكه ها را بيان مي نكات مهم
 از قراردادهاي [6] گام بعدي يك طبقه بندي كليدر 

رائه كرده و االيه انتقال در شبكه هاي حسگر بي سيم 
رم افزار شبيه نتوسط پارامترهاي كارايي آنها را 

  .و مقايسه مي كنيم شبيه سازي  Opnetساز

  

 در زمينه طراحي قراردادهاي اليه پارامترهاي مهم -2
  انتقال   

 بعد از اليه OSI اليه انتقال در استاندارد بين المللي 
دي جريان داده بنشبكه واقع شده و وظيفه آن اولويت 

 گم در حال انتقال ، كنترل تراكم ، بازيابي بسته هاي
در شبكه هاي . كفيت سرويس دهي استين ضمتشده و 

 حركت sinkجهت جريان كلي داده در حسگر بي سيم 
باعث ايجاد ظرفيت كانال بي سيم كرده و پايين بودن 

رفتن بسته ها بين  از -1: جملهمشكالتي مي شود من 
دو از  اين.  هدر رفتن انرژي باطري حسگر-2روي كانال 

د كه در زمينه طراحي مهمترين عواملي هستن
قراردادهاي اليه انتقال بايد در نظر گرفته  يقراردادها

  . شوند

   رفتن بسته ها در كانالبيناز  -2-1
 ها داراي منابع سخت افزاري حسگراز آنجائيكه 

نرخ خروجي داده ورودي از وقتي نرخ محدودي هستند 
پر بافر   ،بيشتر شود به دليل ناتواني پردازنده در پردازش

  . بسته هاي بعدي بيرون انداخته مي شوندو  هشد

  بهينگي مصرف -2-2
باطري چرا كه منابع انرژي در حسگر ها محدود هستند  

 به همين .نيستندپذير تعويض  يا ژها قابل شارآنهاي 
و از برسد ر حسگرها به حداقل انرژي ددليل بايد مصرف 

رسال . شودارسال مجدد بسته ها تا حد امان جلوگيري 
رخ مي دهد بسته ها رفتن بين در نتيجه از مجدد كه 

  .باعث مصرف اضافي باطري مي شود

  

 انواع قراردادهاي موجود در اليه انتقال -3

قراردادهاي اليه انتقال به دو دسته كلي موافق جريان 
. داده و مخالف جريان داده تقسيم بندي مي شوند

آن دسته اي ) يك به چند(قراردادهاي موافق جريان 
   انتقالهستند كه

انواع قراردادهاي اليه انتقال در شبكه هاي حسگر بي  : 1شكل  
  سيم

را كنترل ) حسگرها( به منابع  Sinkداده از سمت 
اما .و كمتر مورد استفاده قرار مي گيرندميكنند 

انتقال داده از ) چند به يك(قراردادهاي مخالف جريان 
  و منطقا كنترلكرده را كنترل Sinkسمت منابع به 

تراكم و همگرايي سريع بر روي اين دسته از قراردادها 
تقسيم بندي كلي اين قراردادها . قابل پياده سازي است

  .نمود مشاهده 1را مي توان در شكل 

دادهاي مخالف جريان از نظر عملكردي خود به دو اررق
  :دسته كلي تقسيم بندي مي شوند

مي كار  قراردادهايي كه در زمينه كنترل تراكم  -1
 نندك

قراردادهايي كه مكانيزم هايي در زمينه بازيابي   -2
  . رفته دارند بينبسته هاي از

 تراكم -3-1

همانطور كه گفته شد تراكم هنگامي رخ مي دهد كه 
 كه . باشدخروجي ظرفيت داده بيش از نرخ ورودي نرخ 

و در گره تراكم پر شده حسگر ورودي در اين حالت بافر 
 اين مكانيزم داراي قراردادهايي كه. بوجود مي آيد
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اين قراردادها را مي  .ديده مي شوند 1جدول هستند در 
  :  توان از سه جنبه بررسي نمود 

 كشف تراكم روي كانال

با كشف تراكم روي كانال بي سيم براي رايج مكانيزم 
 وپردازش نشده بسته هاي مانيتور كردن طول صف 

نسبت ميان بست هاي رسيده به بسته هاي محاسبه 
ازش شده و يا گوش كردن به كانال بي سيم براي پرد

  .بدست مي آيدكانال  وليشغمميزان محاسبه 

قراردادهاي موجود در اليه انتقال كه مكانيزم كنترل  : 1جدول 
  تراكم را پشتيباني ميكنند

  رفع تراكم  كشف تراكم  جهت  قرارداد

Fusion[1] قطع وصل جريان  كنترل بافر مخالف  

CODA[4] ترل بافر كن مخالف +
 AIMD  كانال

CCF[9] زمان  مخالف
  پاسخگويي

تنظيم نرخ همراه 
 با پرش در شبكه

PCCP  زمان پاسخ  مخالف
  وقفه ارسال

تنظيم نرخ همراه 
  با پرش در شبكه

SCTP[8] كنترل بافر مخالف  AIMD 

  

  اطالع رساني به ديگر حسگرها   
بعد از آنكه تراكم در يك نقطه از محيط كشف شد 

ردادهاي اليه انتقال نياز به پخش كردن اطالعاتي قرا
قراردادها به دو روش اين  . دارند  رامبتني بر اين تراكم

   ضمني -2 صريح -1كار را انجام مي دهند 

در حالت صريح حسگر بسته هايي مجزا با محتوي 
مربوطه كه بسته اخطار تراكم ناميده مي شود ايجاد و 

ايه هاي مجاور خود را از كند تا همسآنها را ارسال مي
اما در حالت ضمني حسگر در . بروز تراكم مطلع كند

زمان ارسال داده ها براي جلوگيري از مصرف بيش از 
حد باطري و صرفه جويي در آن بسته را بر روي داده 

  كند  يارسالي سوار مي كند و آن را ارسال م

 رخ ارسال دادهنظيم تن

 اعالن تراكم را دريافت بعد از آنكه حسگرهاي ديگر بسته
خاص را شناسايي كردند كردند و تراكم در يك نقطه 

از جمله . شروع به تنظيم نرخ ارسال داده خود مي كنند
قراردادهاي استفاده شده در اين زمينه مي توان به 

)AIMD( [5]در اين بين حسگرها تا زماني .  اشاره كرد
ارچه نرخ كه اين پيغام ها را دريافت كنند به طور يكپ

  .را تنظيم مي كنندارسال خود 

 بازيابي بسته هاي گم شده -3-2

يا خطاي انتقال رخ مي دهد تراكم هنگامي كه در شبكه 
و ديگر به مقصد نمي ز بين مي روند ا ي ارساليبسته ها

انتقال داده در شبكه هاي در  متعارف ياين امر. رسند
 كه ي اما در محيط هاي حساس.حسگر بي سيم مي باشد

ز دست رفتن كوچكترين اطالعات امري خطيري ا
بازيابي بسته هاي روشهايي براي محسوب مي شود بايد 

كه اين مختلفي قراردادهاي . از دست رفته تعيين كرد
  . آورده شده اند2عمل را پشتيباني مي كنند در جدول 

ها يك هدف را د به كار رفته در اين قراردا هايالگوريتم
با نيز  برخي زمينه ها تفاوتهايي كنند اما دردنبال مي

 -2 چگونگي كشف بسته گم شده -1: دارند از قبيل هم 
   . چگونگي ارسال مجدد

 چگونگي كشف بسته گم شده

ها اضافه كردن كنترل پيوستگي  داده يكي از روشهاي 
بسته ها است كه سرآيند يك شمارنده بسته در قسمت 

ه گذاري مي حسگر از اولين بسته ارسالي شروع به شمار
مي توان تشخيص داد كه بسته اي منوال كند و بهمين 

در اين حالت وظيفه . گم شده است يا خيرراه بين 
گيرنده است كه با ارسال پيغام هايي خاص رسيدن يا 

معموال گيرنده ها از سه . نرسيدن بسته ها را اطالع دهد
نوع پيغام براي مطلع كردن فرستنده ها استفاده مي 

 نام ACK , NACK , INACKه به ترتيب كنند  ك
 براي تاييد رسيدن بسته و از ACKگيرنده از . دارند

NACK براي اطالع نرسيدن بسته اي خاص استفاده 
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 است اما با اين NACK مانند  نيزINACK. ميكنند
تفاوت كه به صورت ضمتي بر روي بسته ديگر سوار 

ت  ليس2 اين سري از قراردادها در جدول .مي شود1
  .شده اند

 بازيابي قراردادهاي موجود در اليه انتقال كه مكانيزم : 2جدول 
  بسته گم شده را پشتيباني مي كنند

نوع   قرارداد
روش   روش كشف   جريان

  بازيابي 

SCTP[8]مخالف  ACK,NACK 
انتها به 

  انتها

RMST[]  مخالف  NACK  گام به گام  

RBC[7] مخالف  IACK گام به گام  

  همجدد دادچگونگي ارسال 
ارسال مجدد بسته هاي آسيب ديده به دو روش كلي 

در حالت . انجام مي پذيرد) گام به گام(و ) انتها به انتها(
اول فرستنده بسته تنها مسئول براي ارسال مجدد داده 
مي باشد اما در حالت دوم حسگرهاي مياني نيز اين كار 

  .را انجام مي دهند

 شده در روش انتها به انتها در بازيابي بسته هاي گم : 2شكل  
  شبكه هاي حسگر بي سيم

 هنگامي كه يك شبكه از قراردادي استفاده ميكند كه 
براي ارسال مجدد داده از روش انتها به انتها استفاده 

 بسته گم شود ،  Sinkميكند اگر در ميان راه رسيدن به 
  آن بايد راه رفته را بازگشته تا منبع را NACKپيغام 

.  ساخته و فرستنده پيغام مجددا آن را ارسال كندمطلع
اين روش باعث باال رفتن ترافيك شبكه و در ) 2شكل (

نتيجه مصرف زياد باطري و پايين آمدن عمر مفيد 
  .حسگرها مي شود

در روش گام به گام هنگام عبور بسته حسگرهاي مياني 
مزيت اين روش . نيز بسته را در بافر خود ذخيره مي كند

است كه در هر مكان از شبكه اگر بسته از بين برود اين 
آخرين حسگري كه بسته را انتغال داده است بدون 
.  ارجاء معكوس خود عمل ارسال مجدد را انجام مي دهد

اين روش براي صرفه جويي در مصرف باطري بسيار 
كارآمد است اما الزمه داشتن سخت افزاري قوي است 

  .م دهندتا اين عمل را به درستي انجا

 PCCPبررسي  قرارداد  -4

 يكي از به روزترين مدل ها در اين زمينه PCCPقرارداد 
است كه از يك مكانيزم قوي براي كنترل تراكم استفاده 

شمندي بااليي جريان عبوري از يك وميكند و با ه
ما در اين مقاله به شرح كامل . حسگر را كنترل مي كند 

  اين قرارداد و 

  
 بسته هاي گم شده در روش گام به گام در شبكه ازيابيب : 3شكل 

  هاي حسگر بي سيم

 را بررسي ها آن حاصل ازمدل سازي آن پرداخته و نتايج
  .مي كنيم

 مدل شبكه -4-1

شبكه هاي حسگر بي سيم از لحاظ قرار گرفتن الزاما 
داراي ساختار منسجمي نمي باشد و احتمال قرار گرفتن 
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در اين نوع . اشدب نها در هر قسمت از محيط كاري ميآ
از شبكه ها هرحسگر موظف به انتقال دو نوع ترافيك 

  .عبوري -2 مرجع -1: است 

 ترافيك مرجع ترافيكي است كه خود حسگر ايجاد مي 
 ارسال مي) Sink (دروازه عبوركند و آنها را به سمت 

كند و ترافيك عبوري آن دسته از اطالعاتي است كه از 
ن مي آ و موظف به عبور حسگر هاي ديگر به آن رسيده

حسگر هايي كه هر دو عمل را باهم انجام مي . باشد
اين . ناسيم ي شم) حسگر مياني ( دهند به عنوان 

حسگر (  . مشاهده كرد4حسگر ها را مي توان در شكل 
A , C هر حسگر مياني داراي  )  از اين دسته اند

 نمايش O ( i ) را با ها آنتعداد فرزنداني است كه 
 5 داراي 4 در شكل  Aبراي مثال حسگر . هند ميد

  .فرزند است

  كه يك عامل مياني است خود  Aدر اين شكل حسگر 
 محسوب ميشود كه مسئول ارسال داده Cپدر حسگر 

 كه در شكل Bاما حسگر .  مي باشد نيزهاي آن حسگر 
 اين ي انتهارمشخص شده است ذاتا يك فرزند است و د

اينگونه حسگرها تنها ترافيك . تتوپولوژي قرار گرفته اس
  .مرجع توليد ميكنند و آن را ارسال مي كنند

يك مدل از شبكه هاي حسگر بي سيم در محيط هاي  :  4شكل  
  [10]عملياتي 

 مدل فيزيكي حسگر -4-2

شبكه ها در  ساختار داخلي يك حسگر را در اين نوع 
iدر اين شكل  .   مي توان مشاهده كرد5-شكل

trr 
iنمايان كننده ترافيك عبوري از حسگر ، 

scrr نمايان 
ترافيك ( كننده ترافيك ايجاد شده توسط خود حسگر 

i و) مرجع 
inr نشان دهنده ترافيك كل ورودي به اليه 

MAC كه  برابر i
trr+i

scrr =i
inr4 در شكل.  است  i

outr 
ست كه به عامل بعدي ترافيك خروجي يك حسگر ا

iارسال مي شود و 
fr نرخ پرداش اطالعات در اليه 

MACاگر نرخ داده ورودي .  استi
inr از مقدار نرخ  

ين هنگام  بيشتر شود در اMACبسته پردازشي در 
تراكم  بر روي اين حسگر به آرامي ايجاد مي شود تا 

در اين زمان است كه داده هاي . زماني كه بافر پر شود
ورودي به حسگر از بين مي رود و ديگر پردازش نمي 

براي جلوگيري از اين امر حسگر ميتواند نرخ توليد . شود
i( داده خود را 

inr( سگر  كاهش دهد و حi-1 نيز به  
i  (ور غير مستقيم ترافيك ارسالي به اين حسگرط

trr ( 
حسگر ها در اين نوع قرارداد داراي  .را كاهش ميدهد

يك بافر دوگانه زمانبندي شده بين اليه شبكه و اليه 
هنگامي كه اطالعات به اليه . هستند) MAC( داده پيوند

بل از ورود به اليه پيوند داده بر اساس شبكه ميرسد ق
iنوع ترافيك ورودي به دو قسمت ترافيك مرجع 

scrr و 
iترافيك عبوري 

trr تقسيم مي شود و هر كدام وارد يك 
در اين ). 6-شكل(بافر زمانبندي شده مجزا مي شود 

ترل كند،  تا حدودي ترافيك را كن مي تواندحالت حسگر
به اين ترتيب كه با متغير قرار دادن درصد برداشت از 

به عنوان مثال .  بافر از ايجاد تراكم جلوگيري كند2اين 
هنگامي كه ترافيك عبوري از حسگر بيشتر از ترافيك 
توليد شده توسط خود آن باشد مي توان با باال بردن 
نسبت برداشت از بافر دوم نسبت به بافر اول از بروز 

  .تراكم جلوگيري كرد

  
  [10]مدل داخلي يك حسگر و ارتباط بين اجزاء داخلي :  5شكل 
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 افزار ايران  مهندسي نرماولين كنفرانس ملي                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 بررسي نرم افزاري -5

 داراي سه بخش عمده است كه هركدام PCCPقرارداد 
  :به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد

  :كشف هوشمندانه تراكم
تراكم معموال بر روي حسگرهاي مياني و نزديك به 

Sink ق مي افتد و وظيفه اين قرارداد اين است كه  اتفا
مكانيزمي كه اين قرارداد . سريعا اين تراكم را كشف كند

استفاده مي كند  استفاده از نسبت ميانگين زمان بين 
i(ارسال دو بسته متوالي 

at ( و ميانگين نرخ بسته هاي
MAC) iپردازش  شده توسط اليه 

st  ( به اين . است
 id)(ترتيب اين قرارداد يك عدد با نام درجه تراكم 

  :طه زير به دست مي آيدابمحاسبه ميكند كه از ر

)(id  =   i
a

i
s
t

t  

اين عدد در حقيقت درجه تراكم كنوني حسگر را نشان 
 MACدهي در اليه هنگامي كه زمان سرويس . مي دهد

بيشتر از زمان رسيدن بسته هاي متوالي به حسگر باشد 
 مي شود و تراكم را بر روي حسگر 1اين عدد بزرگتر از 

نمايان مي كند و هنگامي كه بلعكس زمان سرويس 
دهي كمتر از زمان رسيدن بسته هاي متوالي باشد اين 

 است و نشان دهنده مساعد بودن 1عدد عدد كوچكتر از 
  .ايط براي حسگر استشر

  :اعالن ضمني تراكم 

دو روش براي اعالم وجود تراكم بر روي حسگرها وجود 
  اعالن صريح-2 اعالن ضمني -1:  دارد

روش كار اين دو در ابتدا مقاله بررسي شده است و ما در 
اين قسمت روش ضمني كه اين قرارداد مورد استفاده 

ش قرارداد از در اين رو. قرار ميدهد را بررسي مي كنيم

خاصيت همه پخشي كانال بي سيم استفاده كرده و اين 
اعالن را با استفاده از يك بيت خاص كه در اصطالح 

1)CN  ( ناميده ميشود استفاده كرده و آن را سوار بر
خاصيت همه پخشي . بسته هاي داده ارسال ميكند

كانال بي سيم باعث مي شود كه همگي همسايه هاي 
را دريافت كرده و با آناليز اين بيت از ين حسگر بسته ا

اين كار بر روي . وجود تراكم بر رو حسگر مطلع شوند
اين دليل كه مصرف بهينه باطري تاثير بسزايي دارد به 

اين . شود از ايجاد بسته اضافه و ارسال آن جلوگيري مي
مجاور  سربار اطالعات بر روي بسته كه به همسايه هاي

( لحسگر ارسال ميشود شام
,ip

st ، 
i
at،  GP  ،O(i)(  نيز

 اولويت داده هاي يك حسگر را تعيين  GP. مي باشد
ميكند كه حاصل جمع اولويت خود حسگر همراه با 

  . حسگر مي باشد آناولويت فرزندان

  

  :تنظيم جريان بر اساس اولويت 

i(هنگامي كه سرعت بافر زمان بندي شده 
svcr ( كمتر از

MAC) iسرعت پردازش در اليه 
fr  ( باشد مقدار آن

iبرابر توان خروجي 
outrاما هنگامي كه اين .   خواهد بود

حالت برعكس باشد نشانه ايجاد تراكم بر روي حسگر 
جود جلوگيري از تراكم دو روش معمول وبراي . است 
  .دارد 

 است كه به AIMDاولين روش استفاده از قرارداد 
 موجود است و از اين TCPصورت معمول در قراداد 

  در هنگام PCCPاما در قرارداد  . روش استفاده مي كند
اطالعات ديگري نيز همراه آن  ) CN( ارسال بيت تراكم 

ارسال مي شود و با توجه به آنها مي توان تصميمات 
الگوريتم تنظيم نرخ ارسال  با .  اتخاذ كردديگري نيز

 و  كند استفاده از اين نوع اطالعات بافر را زمانبندي مي
 
 
 
 

 
 
 

1 Congestion Notification 
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i  برداشت  نرخ 
svcr  تنظيم  را   

01    Initialization(); 

02     d'( 0,ip )=1 , O'( 0,ip )= 0 , 
i

svcr  = 0r ; 

03     SchRate(
0,ip

at ,
0,ip

at ,GP( 0,ip ),O( 0,ip ),
i

svcr  
,GP(i) )  

04    d( 0,ip ) = 
0,ip

st /  
0,ip

at ; 

05    Total_rate = 1 / 
0,ip

st ; 

06    If (O( 0,ip )<O'( 0,ip )) i
svcr = 

i
svcr / d( 0,ip ); 

07    If (O( 0,ip )>O'( 0,ip ) i
svcr =Total_rate* 

)(
)(

0,ipGP
iGP

; 

08     If (O( 0,ip )=O'( 0,ip ))   { 

09           If(d( 0,ip )<d'( 0,ip )) i
svcr = 

i
svcr /d( 0,ip ) 

10         If(d( 0,ip )<d'( 0,ip )) i
svcr = Total_rate *                            

       
)(

)(

0,ipGP
iGP

; 

11        } 

12     d'( 0,ip ) = d( 0,ip ) , O'( 0,ip )=O( 0,ip ); 

13     
i

svcr  = min (
i

svcr  , 1/
i
st ) ; 

14    return   
i

svcr * η  ; 

15  ScrRate(
i

svcr ); 

16     i
svcr  = 

)(
)(
iGP
iTP

 

17     return 
i

svcr    

  برنامه  زمانبندي بافر حسگر : 1الگوريتم 

در ابتدا ما مسير يابي با يك مسير را آناليز مي . كندمي 
 ip,0 داراي يك پدر است كه با ) i(كنيم كه هر حسگر 

     اطالعات تراكم را كه شاملiحسگر  . ناميده مي شود
)i

st ، 0,ip
at  )( 0,ipO، )( 0,ipGP ( از حسگر 

0,ip كه اين كار .  دريافت كرده و آنها را آناليز مي كند
بعد .  انجام مي دهد()SchRate با تابع 1را در الگوريتم 

 گيري تراكم پيش مي آيد  حالت براي تصميم4از آن 
  :كه بررسي مي كنيم 

ابتدا هنگامي كه فرزندهاي يك حسگر به صورت  -1
ip,0بي كار هستند  

at   0  بر روي حسگر,ip 
كاهش ميابد و درنتيجه درجه تراكم بر روي 
حسگر كاهش پيدا ميكند با اين تصميم گيري 

جي خود تغيير نمي حسگر بر روي توان خرو
  ) 6خط . (كند

هنگامي كه حسگر هاي فرزند شروع به ارسال  -2
 باال   ip,0اطالعات كنند درجه تراكم بر روي 

موظف به  iمي رود  و در اين حالت حسگر 
كاهش اطالعات كنند درجه تراكم بر روي 

0,ipسگر  باال   مي رود  و در اين حالت حi 
موظف به كاهش نرخ ارسال اطالعات خود و 

حال اين . تغيير زمان بندي  بافر ارسال است
 است كه با  استفاده از پارامترهاي iحسگر 

نرخ ارسال اطالعات )GP(همچون اولويت كلي 
البته توجه داشته . خود را تنظيم مي كند

 كه iباشيد كه اين كار براي فرزندان حسگر 
ي آنها دارد نيز به ترتيب خود حكم پدر برا

 )7خط. (انجام مي شود

برابر با  ip,0در صورتي كه تعداد فرزندان  -3
 ip,0 باشد اما فرزندان iفرزندان حسگر 

ترافيك سبكي ارسال كنند درجه تراكم 
 مانند حالت iهمچنان پايين ميماند و حسكر 

  )9خط (.نمي كندمحسوسي اعمال اول 

 2 در حالت ديگر اگر همچنان تعداد فرزندان  -4
 ترافيك ip,0گره برابر باشد اما فرزندان 

 ارسال iبيشتري نسبت به فرزندان حسگر 
كنند درحه ترام باال مي رود و در اين حالت 

 موظف است مانند حالت iاست كه حسگر 
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بنا به دوم زمانبندي بافر خود را تغيير داده و 
 )10خط . (اطالعات كنوني ان را اصالح كند

بعد از چك كردن اين حاالت و اجرا كردن يكي از شرط 
 زمانبندي دقيقي براي بافر خود انجام داده iها حسگر 

يك يدد η .است و نرخ ارسال را تنظيم مي كند
كوچكتر از يك اما بسيار نزديك به آن است و براي 

ك كردن توان خروجي به يك از آن استفاده مي نزدي
بعد از انجام اين الگوريتم براي همگي حسگر ها دو . شود

 حسگر ها با اولويت -1: خصوصيت معني پيدا مي كند 
يكسان داراي سرعت ارسال اطالعات با نرخ برابر هستند 

 حسگرها با اولويت باال ميزان بيشتري از پهناي باند -2
  .  مي كندكانال را اشغال

  
  توپولوژي شبيه سازي :  6شكل 

 

 شبيه سازي -6

  PCCP قرارداد Opnetبا استفاده از نرم افزار شبيه ساز 
را شبيه سازي كرده و با يك قرارداد ديگر به عنوان 

توپولوژي پياده .  مقايسه مي كنيم )CCF[9](نمونه 
زمان شبيه  . قابل مشاهده است6شكل سازي شده در 

 تا 10 تنها در بين زمان 6ه است و حسگر  ثاني60سازي 
مابقي .  فعال شده و ترافيك كوچكي ارسال مي كند50

حسگرها در كل زمان شبيه سازي فعال هستند و 
 تركيب  توان 7شكل . ترافيك خود را ارسال مي كنند

 CCF[9] و PCCPخروجي حسگرها را با قراردادهاي 
گوريتم  از يك الCCFبه دليل اينكه . نشان مي دهد

زمان بندي براي خروجي خود استفاده نمي كند در 
 از توان خروجي كمتري برخوردار  40 تا 20زمان بين 
 شروع به ارسال ترافيك 6هنگامي كه حسگر .مي شود

اينكه ميزان با درك ) 40 تا 20بين (سبكي مي كند 
رسيده به آن بيشتر از ترافيك توليد شده بسته هاي 

سود فرزندان زمان بندي بافر به  داخلي است با تغيير 
جريان داده را تعديل مي كند و توان ) 4و3(خود 

در  . حفظ مي كند1خروجي را همچنان نزديك به 
 ديگري درصد خطا در ارسال را كه در حالت اول محيط

صفر درنظر گرفته شده بود را درنظر گرفته و آن را از 
از  هنگامي كه درصد . تغيير مي دهيم0,1 تا 0,05

دست رفتن بسته بر روي كانال افزايش پيدا مي كند 
دو بسته متوالي افزايش پيدا ميكند اما با زمان رسيدن 
 تنها از زمان سرويس دهي به بسته CCFتجوه به انكه 

 براي تشخيص تراكم استفاده MACهاي رسيده در اليه 
مي كند نمي توتند وقوع تراكم را در ديگر حسگرها 

 PCCPبراين بازهم توان خروجي بنا . تشخيص دهد
  بازهم در اين حالت بيشتر 

 8نتايج اين شبيه سازي را ميتون در شكل . است
    .مشاهده نمود

  

  
  CCF  وPCCPنمودار مقايسه توان خروجي دو قرارداد  : 7شكل 
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  CCF و PCCPنمودار مقايسه توان خروجي دو قرارداد  : 7شكل 

 نتيجه گيري -7

ردادهاي مختلف اليه انتقال در شبكه   در اين مقاله قرا
دو نمونه از جديدترين آنها هاي حسگر معرفي و سپس 

مدلسازي شده و در يك محيط شبيه سازي پارامترهاي 
از جمله . ارزيابي شده اندمثل توان عملياتي آنها كارايي 

 و توان عملياتيچالش هاي مهم در اينجا مصرف انرژي ، 
شبيه سازيها نشان داده اند نتايج . زمان پاسخ مي باشد

رف انرژي بايد مصتوان عملياتي و كه بين زمان پاسخ و 
اين مقاله كمك مي كند تا طراح . به يك توافق رسيد

  . براي هر كاربردي قرارداد انتقال مناسبي انتخاب نمايد
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