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  با ارتباطات غيرقابل اطمينانميسي حسگر بيهاشبكهدر  طول عمرنه كردن يشيب
  
  
  
  

  چكيده
شبكه هاي حسگر بي در افزايش طول عمر به عنوان مهمترين محدوديت 

هدف اصلي اين مقاله ارائه يك  .سيم از اهميت بسيار بااليي برخوردار است
صرف كاراي انرژي است به با مآگاه از انرژي و جديد روتكل مسيريابي پ

 در شبكه هاي حسگر بي سيم طول عمرنحوي كه سبب افزايش 
اين پروتكل در راستاي . چندگامي با ارتباطات غير قابل اطمينان گردد

انتخاب مسير بهينه شبكه براي هر منبع داده از پارامتري به نام تاخير 
اخير تابعي از اين ت. انتشار بسته مسيريابي در هر گام استفاده مي كند

 شبكه را تحت تاثير قرار مي طول عمراست كه به طور اساسي عامل چهار 
 آن است كه اين نكته كليدي در فرموله كردن تاخير انتشاردر واقع . دهند

به پارامترهاي معين لينك  )انرژي گره (گرهمعين  پارامتر عالوه برتاخير 
همچنين . وابسته استز ني) نرخ خطا و انرژي مصرفي روي لينك ارتباطي(

را نيز در محاسبه تاخير  هاي مشتركگره  استفاده ازاين پروتكل مشكل 
طول نتايج شبيه سازي بهبود چشمگير ميزان . انتشار در نظر مي گيرد

  . را نشان مي دهد سيمي حسگر بشبكه عمر

  كليدي كلمات
  .1طول عمرمسيريابي،  م،يسيشبكه حسگر ب

    مقدمه-1
هاي  وژي در عرصه ارتباطات بي سيم، الكترونيك و طراحيپيشرفت تكنول

كم مصرف، همچنين تمايل به استفاده از محصوالت كم قيمت با كارايي 
ها تحت  باال منجر به پيدايش يكي از مهمترين و پركاربردترين شبكه

اين شبكه ها مجموعه اي از .  شده است2سيم هاي حسگر بي عنوان شبكه
كه در يك محيط نزديك به هم و يا درون يك گره هاي حسگر هستند 

ها وظيفه در واقع اين گره. منطقه جغرافيايي خاص پراكنده شده اند
نظارت بر پديده هاي فيزيكي محيط اطراف مانند دما، حيات، رطوبت، 

اما منبع تغذيه يك گره .  را بر عهده دارندامثالهمارتعاشات، صدا، حركت و 
و طول عمر محدود است و از طرفي شارژ مجدد عمدتا يك باطري با انرژي 

بنابراين . و تعويض آن بسيار سخت و حتي در مواردي غيرممكن است

مسئله اساسي در اينجا اين است كه طول عمر شبكه به قدري طوالني 
  .]1[باشد كه شبكه بتواند عمل مربوطه را به درستي انجام دهد

سيريابي داده ها براي ها و نحوه ماز طرفي نحوه اتصاالت اين گره
 بسيار مهم و اساسي است، چراكه بر عواملي 3رسيدن به گره اصلي چاهك

چون مصرف انرژي، تاخير ارسال انتها به انتها، نرخ ارسال موفق بسته ها و 
  .طول عمر شبكه موثر است

بنابراين مهم ترين مسثله در شبكه هاي حسگر بي سيم به كارگيري 
  .نحوي است كه طول عمر شبكه بيشينه گرددالگوريتم هاي كارا به 

در راستاي افزايش طول عمر، در شبكه هاي حسگر بي سيم 
  . ه شده است ارائ متعدديمسيريابيمكانيسم هاي 

 سعي بر ]3-13[بسياري از اين الگوريتم هاي مسيريابي نظير 
افزايش طول عمر شبكه از طريق انتخاب مسير هايي با كمترين ميزان 

ژي روي لينك هاي مسير و يا انتخاب مسيرهايي با بيشترين مصرف انر
  .دارندرا انرژي دردسترس گره هاي مسير 

 و تاثير آن بر اما اين پروتكل ها وجود خطا روي لينك هاي بي سيم
 شبكه هاي حسگر بي  كهيدر حال . را درنظر نمي گيرندطول عمر شبكه

 ل قابل اطمينان بسته هاارساسيم همواره با چالشهايي روبه رو هستند كه 
  :]17[از جمله اين چالش ها عبارتند از . را تحت تاثير قرار مي دهند

 خراببخش راديويي با توان كم كه سبب محدوديت دامنه ارتباطي و  •
اين شبكه لينك هاي بي سيم در روي )% 2-50(شدن بسته ها با نرخ 

  .مي شودها بين گره هاي مجاور 
 ر سر دسترسي به كانال مشترك ناشي از رقابت ب4تصادم •
 تداخل به سبب مشكل پايانه مخفي •
 براثر 6 و اعوجاج ناشي از رخداد پديده محوشدگي5مسيريتداخل چند •

 طبيعت انتشار بي سيم
  عدم تقارن لينك هاي ارتباطي بي سيم •

به هر حال انتخاب مسيرهاي با كيفيت پايين لينك هاي ارتباطي مي 
زان باز ارسال بسته شدن بسته ها، افزايش ميتواند سبب افزايش نرخ گم 

.  انرژي و در نتيجه كاهش چشمگير طول عمر شبكه گرددها، اتالف
همچنين افزايش ترافيك ناشي از باز ارسال متمادي بسته هاي گم شده 
مي تواند سبب افزايش رخداد تصادم و افزايش تاخير ارسال موفق انتها به 

ابليت اطمينان لينك هاي ارتباطي بر ميزان تاثير ق. انتهاي بسته ها گردد

 محمد حسين يگانه
ت علوم و تحقيقا آزاد اسالمي واحد دانشگاه  

mh.yeganeh@seiau.ir  

يوسفيحامد   
في شريدانشگاه صنعت  

yosefi@ce.sharif.edu 

  ميزانيانكامبيز
في شري دانشگاه صنعت  

mizanian@ce.sharif.edu 

 رين جهانگيرحسيام
في شريدانشگاه صنعت  

jahangir@sharif.edu 
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 نشان داده شده ]14-16[مصرف انرژي و طول عمر شبكه در مقاله هاي 
ش ي و افزاجايي كه اين الگوريتم ها در راستاي مصرف بهينه انرژي. است

براي ارسال قابل اطمينان  موثر يمصرف از معيار انرژي طول عمر شبكه
  . گيرندبسته ها در مسيريابي بهره مي

اما اين الگوريتم ها مشكل استفاده از گره هاي مشترك را در نظر 
 مي تواند  ميان چندين مسيرجايي كه استفاده از گره مشترك. نمي گيرند

سبب كاهش طول عمر مسير، رخداد شكست هاي متوالي روي مسيرهاي 
يجه  منبع و در نتي هاانتخابي، افزايش تعداد مسيريابي مورد نياز براي گره

  .اتالف طول عمر شبكه گردد
آگاه از انرژي  مسيريابي جديد 7در اين مقاله يك پروتكل توزيع شده

 به نحوي كه طول عمر در  شود ارائه ميف كاراي انرژيبا مصرگره و 
اين پروتكل . شبكه چندگامي با ارتباطات غير قابل اطمينان بيشينه گردد

هر منبع داده از پارامتري به در راستاي انتخاب مسير بهينه شبكه براي 
اين تاخير در . نام تاخير انتشار بسته مسيريابي در هر گام استفاده مي كند

 در ارسال قابل اطمينان گره يحداكثر تواناي هر گره مياني معادل معكوس
در واقع .  به سمت چاهك محاسبه مي شودينك ارتباطي لرويبسته 

ره با توجه به انرژي باقيمانده گره،  در هر گ8تاخير انتشار بسته مسيريابي
گره ميزان انرژي مصرفي گره براي ارسال داده در مسيرهاي ديگري كه 

 آنها نيز قرار دارد، انرژي مورد نياز براي ارسال داده روي لينكي كه يرو
  از روي آن دريافت شده و كيفيت آن لينك محاسبه ميي مسيرياببسته
طور اساسي طول عمر شبكه را تحت  كه هر چهار عامل به ي جايشود،

 تاخير كمتر در هر گره نشانگر دريافت بسته از مسير .تاثير قرار مي دهند
بنابراين بهترين مسير از چاهك به هر گره منبع مسيري است . بهتر است

پس در نهايت  .كه تاخير انتشار روي گره هاي مسيركمترين مقدار را دارد
تخاب مسيرهايي با مقدار بيشينه انرژي  تواند سبب انياين الگوريتم م

روي گره ها و مقدار كمينه انرژي مصرفي و كمينه نرخ خطاي بيتي روي 
  .   مسير شوديلينك هاي مسير و كمترين تعداد گره مشترك رو

،  مزاياي آن ودر ادامه در فصل دوم به بيان الگوريتم پيشنهادي
در فصل سوم نتايج . يمانرژي مصرفي مي پرداز مدلسازي تاخير انتشار و

 و در نهايت در فصل چهارم به نتيجه گيري و مي شودشبيه سازي ارائه 
 . بيان كارهاي آتي مي پردازيم

   پروتكل مسيريابي پيشنهادي-2
 و با مصرف 9يريابي توزيع شده، آگاه از انرژيساين پروتكل يك الگوريتم م

  .اين الگوريتم سه فاز دارد . است10كاراي انرژي
  له كشف مسيرمرح -1
 مرحله رزرو مسير -2
 مرحله ارسال داده -3

اما ايده اصلي اين پروتكل تركيب چهار عامل موثر بر طول عمر شبكه 
براي انجام يك شيوه انتشار خاص به منظور انتخاب مسير بهينه ارسال 

در يك مفهوم، تاخير عوامل تمام اين .  است11بسته ها در هر منبع
ار محاسبه شده از تاخير انتشار سبب مقد. ، تركيب مي شوند12انتشار

 در گره هاي دريافت كننده بسته هاي 13هازمان سنج مقداردهي 
ريابي در بنابراين با توجه به نقش تاخير انتشار در مسي. مسيريابي مي شود

  . موثر بر آن و نحوه محاسبه اين تاخير مي پردازيمابتدا به توضيح عوامل

  محاسبه تاخير انتشار    2-1
 براي باز 14ابتدا بايد متذكر شويم كه در اين مقاله از مدل گام به گامدر 

 يهمچنين لينك ها.  شده استفاده مي شود يا خرابارسال بسته هاي گم
  .   شوندي متقارن فرض ميارتباط

 در مسيريابي همان طور كه قبال هم ذكر كرديم تاخير انتشار بسته 
اين تاخير .  به شمار مي رودهر گره پارامتر كليدي در انتخاب مسيرها

انرژي ارسال بسته  شامل چهار عامل وابسته به انرژي باقيمانده در گره،
روي لينك ارتباطي، نرخ خطاي بيتي روي لينك و تعداد مسيرهايي كه از 

براي محاسبه فرمول . استيك گره به صورت مشترك استفاده مي كنند 
 به 1 از گره منبع P= 1,2,…,N يك مسير ساده  درهر گره،تاخير انتشار

  i انرژي باقيمانده گره كهيجاي.  را در نظر بگيريد گامN-1 شاملNمقصد 
 انرژي Ei,i+1  همچنين. نشان داده مي شودBiدر يك لحظه زماني معين با 

 به گره i از گره (i,i+1) روي لينك  داده يك بستهمورد نياز براي ارسال
i+1 و leri,i+1 روي اين لينك است) نرخ خطا(بسته  احتمال خراب شدن .  

 محاسبه )1(احتمال خراب شدن يك بسته روي يك لينك از فرمول 
  .]2[مي شود

81 (1 ) f
eler p= − −                                                (1) 

  
 احتمال خراب شدن يك بيت روي Pe و  داده طول بستهfجايي كه 

 ي محاسبه م1 از جدول  مدوالسيون به نوعبسته Pe. لينك ارسالي است
.  ترافيك ارسالي روي لينك استr پهناي باند نويز و BNجايي كه . شود

  . شودمحاسبه مي ) 2 ( مطابق فرمول،15نرخ سيگنال به نويز، γهمچنين 

0

T ra n sP
G N

γ =
×

                                                    (2) 

  
 به ترتيب مقادير توان ارسالي، بهره كانال و N0و  PTrans ،Gجايي كه 

  .توان نويز روي كانال را نشان مي دهد
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  بسته به نوع مدوالسيون ياحتمال خراب شدن يك بيت ارسال ):1( جدول
( )

2 81: exp ( ( ) )
2 8

d
NB

Nr Bnoncoherent Q d
r

γ

γ
−

×
⎡ ⎤

+⎢ ⎥
×⎢ ⎥⎣ ⎦ASK 

( ): ( )
2 8

NBdcoherent Q
r

γ
×

( )

2 81: exp
2

d
NB

rnoncoherent
γ−

×

FSK 
: ( ( ) )

8
NBcoherent Q d

r
γ

×

: ( 2 ( ) )
8

NBbinary Q d
r

γ
×PSK 

( )
81: exp

2

NBd
rdeferential

γ−
×

  
  

 از فرمول (i,i+1) مصرفي ارسال يك بسته روي لينك تواندر اينجا 
  . محاسبه مي شود)3(

, 1 , 1
K

i i i iE Dα+ +=                                                     (3) 
  

فاصله بين  D يك پارامتر ثابت وابسته به تكنولوژي، αجايي كه 
به K مقدار توان .  ضريب تضعيف توان استK ثابتفرستنده و گيرنده و 

  ).   در نظر گرفته مي شود2 و معموال معادل(محيط انتقال وابسته است 
سال بسته ها استفاده زماني كه از شيوه گام به گام در ارسال و باز ار

 صحيح و قابل اطمينان يك ارسالمورد انتظار جهت تالش مي شود تعداد 
 فرمول  را مي توان از (i,i+1)بسته روي لينك

, 1

1
(1 )i iler +−

 محاسبه 

 مصرفي به منظور ارسال قابل اطمينان بسته روي توانبنابراين هزينه . كرد
محاسبه مي  )5( و )4(از فرمول  ترتيب به P و روي مسير (i,i+1)لينك 
  : شود

, 1

, 1

, 1(1 )i i

i i
link

i i

E
E

ler+

+

+

=
−

                                             (4) 

1
, 1

1 , 1(1 )

N
i i

path
i i i

E
E

ler

−
+

= +

=
−∑                                            (5) 

  
مي تواند روي لينك  iبنابراين حداكثر تعداد بسته هايي كه گره 

(i,i+1) ارسال كند مي تواند از طريق فرمول i

link

B
E

 .  محاسبه گردد

و بنابراين  مسير ديگر باشد nمشترك روي  i اما ممكن است گره
مربوط مقداري از انرژي اش را صرف ارسال قابل اطمينان روي لينك هاي 

ي تواند از ، مEavailable ها مي نمايد، جايي كه اين انرژي، به آن مسير
 .محاسبه گردد) 6(فرمول 

1
, 1

0 , 1

( )
( )

(1 ( ))

n
i i

available
j i i

E j
E i

ler j

−
+

= +

=
−∑                              (6) 

  
 مطابق i گام در، Costi,i+1، 16گره-بنابراين يك پارامتركمي لينك

  . محاسبه مي شود) 7( فرمول

, 1

, 1 ( )
i i

i
i i

available link

BCost
E i E

+

+ =
+

                               (7) 

  
 در هر گره (B Delay)ن تاخير انتشار بسته مسيريابي سرانجام ميزا

  .محاسبه مي شود) 8( از فرمول آندريافت كننده 

 

, 1

, 1

1
, 1 , 1

0 , 1 , 1

( )1( )

( )
(1 ( )) (1 )

( )

i iavailable link
HBH

i i i

n
i i i i

j i i i i
HBH

i

E i E
B Delay i

Cost B
E j E
ler j ler

B Delay i
B

+

+

−
+ +

= + +

+
= = ⇒

+
− −

=
∑

      (8) 

گفته شد نكته كليدي در فرموله كردن هم اما همان طور كه قبال 
) رهانرژي گ(تاخير انتشار آن است كه اين تاخير عالوه بر پارامتر معين گره 

) نرخ خطا و انرژي مصرفي روي لينك ارتباطي(به پارامترهاي معين لينك 
همچنين اين پروتكل مشكل به كارگيري گره هاي . نيز وابسته است

در ادامه اثر و . مشترك را نيز در محاسبه تاخير انتشار در نظر مي گيرد
  . شود در تاخير انتشار به تفصيل شرح داده ميعاملمزاياي استفاده از هر 

 روي يك  leri,i+1 افزايش پارامتري در ازا)8 (با توجه به فرمول
 افزايش ي مسيرياب ميزان تاخير انتشار در گره دريافت كننده بسته،لينك

بنابراين با استفاده از اين پارامتر احتمال انتخاب لينك هاي با . مي يابد
 مزيت اصلي بنابراين. كيفيت پايين و خرابي باال به شدت كاهش مي يابد

 است كه 17استفاده از اين پارامتر انتخاب مسيرهايي با باالترين كيفيت
، كاهش  دادهيبسته ها يمتمادخود مي تواند سبب كاهش باز ارسال 

تاخير ارسال انتها به انتها، كاهش مصرف انرژي و افزايش طول عمر شبكه 
  .گردد

زان تاخير انتشار ، مي Bi كاهش پارامتر ي در ازا)8 (با توجه به فرمول
بنابراين احتمال انتخاب يك گره با انرژي پايين . درون گره كاهش مي يابد

 را در ارسال ي حداكثر توانايي انتخابيبنابراين گره ها. كاهش مي يابد
 با ياز طرف.  به سمت چاهك خواهند داشتيبسته روي لينك ارتباط

 كه مي( ها انتخاب مسيرهاي پايدار در شبكه ميزان گم شدن بسته
. كاهش مي يابد) توانست در اثر شكست مداوم مسير هاي ناپايدار رخ دهد

 كاهش مي يابد و  منبع دفعات درخواست مسيريابي در هر گرههمچنين
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بنابراين انرژي گره ها بيشتر صرف ارسال داده خواهد شد تا اينكه در 
  .مسيريابي هاي پي در پي هدر رود

زماني كه طول (Ei,i+1  افزايش پارامتريزا در ا)8 (با توجه به فرمول
ميزان تاخير انتشار ) لينك ارسال كننده بسته مسيريابي افزايش مي يابد

 جايي كه انرژي ،در گره دريافت كننده بسته به شدت افزايش مي يابد
بنابراين احتمال انتخاب . ارسالي با توان دوم فاصله رابطه مستقيم دارد

 يجاي. ابدباالي انرژي به شدت كاهش مي يصرف  و با ملينك هاي طوالني
 ،  گره هاي تواند سبب تخليه سريع انرژي استفاده از اين لينك ها مكه

، افزايش  مسير هايشكست متمادبه سبب افزايش نرخ گم شدن بسته ها 
 استفاده از اين پارامتر بنابراين.  گرددي و هدر رفتن انرژيدفعات مسيرياب

نتخاب مسيرهايي با كم ترين ميزان مصرف انرژي و در مي تواند منجر به ا
  .نتيجه افزايش طول عمر شبكه گردد

 ميزان تاخير Eavailable افزايش پارامتر ي در ازا)8 (با توجه به فرمول
بنابراين احتمال انتخاب يك گره مشترك با ديگر . انتشار افزايش مي يابد

ده از گره هاي مشترك جايي كه استفا. مسيرها در شبكه كاهش مي يابد
مي تواند سبب كاهش طول عمر مسير، افزايش شكست مسير، افزايش 
. تعداد مسيريابي مورد نياز براي گره منبع و اتالف طول عمر شبكه گردد

همچنين استفاده از اين پارامتر مي تواند سبب افزايش طول عمر به سبب 
از ديگر مزاياي . دتوزيع ترافيك شبكه و توزيع مصرف انرژي در شبكه گرد

استفاده اين پارامتر مي توان به كاهش ترافيك روي گره هاي شبكه، 
كاهش تعداد گم شدن بسته ها در اثر پرشدن بافر گره ها و كاهش تاخير 

 در هر گره شبكه با مقدار Eavailableپارامتر . انتها به انتها در شبكه گردد
هر ) از(روي ) حذف گره(رفتن اوليه صفر در نظر گرفته مي شود و با قرار گ

  . مسير شبكه مقدارش به روز مي شود
 بسته هاي 18همچنين استفاده از اين شيوه انتشار مخصوص

خود مي تواند منجر به انتخاب مسيرهاي كوتاه و   )2-2بخش (مسيريابي 
كاهش (در نتيجه كاهش تاخير انتها به انتها و افزايش قابليت اطمينان 

به سبب كاهش تعداد گره ها و لينك ) ه روي مسيراحتمال گم شدن بست
 كوتاهترين مسيرياز هر گره منبع  پس در نهايت. ر گرددها روي مسي

 انتخاب مي شود كه بيشترين تعداد دفعات  دادهي ارسال بسته هايبرا
  . ممكن است مسيرارسال قابل اطمينان روي لينك هاي آن

ه، ما عالقه مند به بنابراين ميان چندين مسير رسيده در يك گر
 و مصرف انرژي روي لينك زان احتمال خطاانتخاب مسيري با كمترين مي

هاي مسير، بيشترين مقدار انرژي باقيمانده روي گره هاي مسير و كمترين 
جايي كه در واقع . تعداد گره هاي مشترك با ديگر مسيرها هستيم

لينك هاي مسير بيشترين تعداد دفعات ارسال قابل اطمينان بسته ها روي 
. مي شودممكن است و در نهايت سبب افزايش طول عمر مسير و شبكه 

 موثر بر طول عمر شبكه، در يك مفهوم، تاخير انتشار، در عواملتمام اين 

بنابراين از هر منبع يك مسير با كمترين مقدار تاخير . شدندنظر گرفته 
ين مسير شبكه انتشار روي گره هاي آن نشانگر بهينه ترين و پر عمرتر

  . براي آن منبع است

  مرحله كشف مسير   2-2
مرحله مسيريابي از گره چاهك و با انتشار يك بسته مسيريابي به گره هاي 

 حامل اطالعاتي از جمله مسيريابييك بسته . همسايه آغاز مي شود
كه روي آن تمام  (20 و يك جدول مسير19گره منبع، يك شاخصشناسه 

جايي كه . است )ر شناسه خود را اضافه مي كنندگره هاي مياني در مسي
 در هر بار انجام مسيريابي يك واحد افزايش مي مسيريابيشاخص بسته 

  . يابد

   
  ي شبكه در مرحله مسيريابي در گره هاي الگوريتم تصميم گير):1(شكل 

  

نج در هر گره مياني شبكه به ازاي هر گره منبع يك زمان س
زماني كه يك گره بسته مسيريابي را دريافت مي كند . تخصيص مي دهيم

بالفاصله آنرا به گره هاي همسايه خود ارسال نمي كند و قبل از آن بايد 
در ابتدا گره ميزان انرژي در دسترس خود را . چندين عمل انجام گيرد

برابر دو  (21اگر انرژي باقيمانده كمتر از انرژي عملياتي.  مي كنديبررس
را دور  باشد گره بسته مسيريابي) انرژي مورد نياز براي ارسال بسته داده

.  بيشتر را نداردي زيرا گره انرژي كافي براي ارسال داده ها.22مي اندازد

شده است بسته دور انداخته ) Cache(گر بسته مسيريابي قبال در گره ذخيره  ا-1
   .مي شود

  .محاسبه مي شود) 8( در غير اين صورت مقدار تاخير انتشار مطابق فرمول -2

زمان ،  است راه اندازي نشدهمسيريابي گره قبال براي اين بسته زمان سنج اگر 2-1
  .راه اندازي مي شود به تاخير انتشار مقداردهي و سپس سنج

 مسيريابي در غير اين صورت اگر ميزان تاخير انتشار محاسبه شده براي بسته 2-2
 با مقدار حديد زمان سنج در اين لحظه باشد، اوال زمان زمان سنجكمتر از مقدار 

كه (تاخير جايگزين شده و دوباره راه اندازي مي شود ثانيا بسته مسيريابي قبلي 
  .دور انداخته مي شود) اي آن راه اندازي شده بود قبال برزمان سنج

  . در غير اين صورت بسته دريافتي دور انداخته مي شود2-3

 مراحل قبلي براي هر بسته مسيريابي دريافت شده در گره ادامه مي يابد تا 2-4
   منقضي شود و بعد از آنزمان سنجبراي اولين بار 

ن ي با هميافت بسته ايورت درتا در ص ( بسته درون گره ذخيره مي شود2-5
  .)اندازديرا دور بگر شبكه، گره آن ي ديرهايشاخص از مس

  . شناسه گره به جدول مسير بسته مسيريابي اضافه مي شود2-6

  . گره بسته مسيريابي را به همسايه هاي خود ارسال مي كند2-7
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بعد از آن هر گره دريافت كننده بسته مسيريابي مطابق الگوريتم نشان 
  . ن بسته مي گيردتصميم به ارسال و يا دور انداخت) 1(داده شده در شكل 

  مسيررزرو  مرحله  2-3
 اولين بار در گره منبع، يك بسته ي شدن زمان سنج برايپس از منقض

 يابيرير بسته مسي شده از جدول مسيابير بازي مسيد و روير تولي مسرزرو
 خود را با توجه به Eavailableر مقدار ين مسي ايهر گره رو.  شوديارسال م

 به سمت چاهك ينك ارتباطيت ليفيرسال و ك اياز براين  مورديانرژ
ر ي مسمرحله رزرو.  دهديش ميافزا) 4مطابق فرمول (Elink به مقدار يعني
 يري سبب جلوگEavailable كه استفاده از ي است هنگاميديك مرحله كلي

 . شوديرها در شبكه مي از مسيادي تعداد زين گره روياز اشتراك چند

  ت مسير و شكس دادهمرحله ارسال  2-4
 روي  دادهيپس از مرحله كشف مسير گره منبع اقدام به ارسال بسته ها

مسير مي نمايد جايي كه از مكانيسم قابل اطمينان ارسال و باز ارسال گام 
در صورت از دست رفتن يك مسير به . ها استفاده مي شود به گام بسته

 روي مسير، يك بسته شكست مسير 23سبب تمام شدن انرژي يك گره
وليد و در هر دو انتهاي مسير شكسته شده به سمت منبع و چاهك ت

 در تمام Eavailable مقدار  حذف گره ها از مسير، زماندر.  شودارسال مي
كاهش مي مرتبط با آن گره  Elink به اندازه( شود گره ها به روز مياين 

نين گره چاهك اقدام به مسيريابي براي اين منبع بدون مسير همچ). ابدي
  . ي نمايدم

   شبيه سازي-3
در اين بخش كارايي الگوريتم پيشنهادي از منظر طول عمر و انرژي 

جايي كه طول عمر شبكه به صورت . مصرفي مورد بررسي قرار مي گيرد
مدت زمان كاركرد شبكه تا از كار افتادن اولين گره به سبب تخليه انرژي 

، ++OMNETفزار براي شبيه سازي از نرم ا. ]7,11,14[مي شودتعريف 
هدف . ]18[يك شبيه ساز شي گراي مبتني بر رويداد، استفاده شده است

از انجام شبيه سازي مقايسه كارايي الگوريتم پيشنهادي با انواع الگوريتم 
بر با در نظر گرفتن يك و يا چندين پارامتر هاي ديگري است كه هر يك 

ارايي هشت گونه در اين مقاله ك. افزايش طول عمر شبكه تاكيد دارند
اين . الگوريتم مسيريابي مورد ارزيابي قرار گرفته و مقايسه مي شوند

  :الگوريتم ها عبارتند از
جايي كه مسيريابي بر مبناي ) (2فصل ( الگوريتم مسيريابي پيشنهادي -1

انتخاب مسيرهايي با مقدار بيشينه انرژي روي گره ها و مقدار كمينه 
طاي بيتي روي لينك هاي مسير و با در انرژي مصرفي و كمينه نرخ خ

  .)نظرگرفتن مشكل گره هاي مشترك انجام مي گيرد

  . مسيريابي بر مبناي كوتاهترين مسير-2
 مسيريابي بر مبناي انتخاب مسيرهايي با مقدار بيشينه انرژي روي گره -3

  .هاي مسير
  مسيريابي بر مبناي انتخاب مسيرهايي با مقدار كمينه انرژي مصرفي-4

  .روي لينك هاي مسير
  مسيريابي بر مبناي انتخاب مسيرهايي با مقدار بيشينه انرژي روي -5

  .گره ها و مقدار كمينه انرژي مصرفي روي لينك هاي مسير
 مسيريابي بر مبناي انتخاب مسيرهايي با مقدار كمينه انرژي مصرفي و -6

  .كمينه نرخ خطاي بيتي روي لينك هاي مسير
مبناي انتخاب مسيرهايي با مقدار بيشينه انرژي روي گره  مسيريابي بر -7

  .ها و مقدار كمينه نرخ خطاي بيتي روي لينك هاي مسير
 مسيريابي بر مبناي انتخاب مسيرهايي با مقدار بيشينه انرژي روي گره -8

ها و مقدار كمينه انرژي مصرفي و كمينه نرخ خطاي بيتي روي لينك 
  .هاي مسير

نظيمات به كار گرفته شده در شبيه سازي را  جزييات ت)2(جدول 
جايي كه گره چاهك در پايين سمت راست و چهار گره . نشان مي دهد

تمام . منبع در باالي سمت چپ ناحيه شبيه سازي در نظر گرفته مي شوند
تقسيم مي ) پر انرژي و كم انرژي(گره هاي مياني شبكه به دو دسته 

 0,5 ژول و گره هاي دسته دوم 1,5جايي كه گره هاي دسته اول . شوند
در بازه ) دسته دوم(درصد گره هاي كم انرژي . ژول انرژي اوليه دارند

  .در هر سناريو متفاوت است) 0-50%(
با نرخ خطاي باال و نرخ (همچنين تمام لينك هاي شبكه به دو دسته 

جايي كه لينك هاي دسته اول و دوم به . تقسيم مي شوند) نخطاي پايي
در شبكه % 50همچنين از هر دسته . خطاي بيتي دارند% 2و % 30ترتيب 

  .موجود است
همچنين از شيوه گام به گام براي ارسال و بازارسال بسته هاي گم 

  .در هر گام استفاده مي شود) يا خراب شده(
 

ي جزييات شبيه ساز):2(جدول   

Simulation Area (Terrain) 500×500 meters 
Number of Nodes  100 nodes 
Node Deployment Uniform 
Radio Range  200 meters  
MAC Layer IEEE 802.11  
Bandwidth 200 kb/sec 
Data Packet Size  50 Bytes  
Route Request Packet size  5 Bytes  
Buffer Size 10 packets 
Eelectronic 50 nJ/bit 
Eamplifier 10 pJ/bit/(meter2) 
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  نتايج شبيه سازي   3-1
 بار اجراي هر سناريو و 10در اين قسمت نتايج شبيه سازي حاصل از 

   .گرفتن ميانگين نتايج حاصله از هر بار اجرا به دست آمده است
 بسته 100 تا 20در اولين سناريو نرخ ارسال بسته ها در گره هاي منبع از 

كه در صد گره هاي كم انرژي در شبكه در ثانيه تغيير مي كند در حالي 
ميزان طول عمر شبكه با تغيير ) 2(در شكل . درنظر گرفته مي شود% 50

 با پارامترهاي مسيريابينرخ ارسال گره هاي منبع براي الگوريتم هاي 
 اين مقايسه حاكي از تفاوت چشمگير طول .متفاوت نشان داده شده است

ه با ساير روش هاي فوق الذكر عمر شبكه در روش پيشنهادي در مقايس
جايي كه اين اختالف ناشي از در نظر گرفتن تمام پارامترهاي موثر . است

  .بر طول عمر شبكه در روش پيشنهادي است
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  طول عمر شبكه با  تغيير نرخ ارسال داده): 2(شكل 

  

همچنين تاثير در نظر گرفتن مشكل نودهاي مشترك در مسيريابي  
  . به وضوح قابل مشاهده است8و 1هاي از مقايسه نمودار 

 بسته در ثانيه 20در سناريوي دوم نرخ ارسال بسته در هر گره منبع 
تغيير مي % 50 تا 0فرض مي شود و در صد گره هاي با انرژي كمينه از 

ميزان طول عمر شبكه با تغيير در صد گره هاي كم ) 3(در شكل . كند
پارامترهاي متفاوت نشان داده شده انرژي براي الگوريتم هاي مسيريابي با 

  . است
اما علت باال رفتن سطح نمودار در بعضي الگوريتم ها به سبب عدم 
نظر گرفتن پارامترهاي ديگر موثر بر طول عمر در مرحله انتخاب مسير 

  .  است كه خود مي توانند سبب افزايش يا كاهش طول عمر شبكه گردند
 و در صد گره 20هر گره منبع در سناريوي سوم نرخ ارسال بسته در 

ميزان كل مصرف ) 4(شكل . در نظر گرفته مي شود% 50هاي كم انرژي 
 بسته داده از هر گره منبع 5000انرژي گره هاي شبكه به ازاي ارسال 

براي الگوريتم هاي مسيريابي با پارامترهاي متفاوت و با گذشت زمان را 
  . نشان مي دهد
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  ي كم انرژي با تغيير در صد گره ها طول عمر شبكه):3(شكل 
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   شبكه با گذشت زمان ي مصرفي انرژ):4(شكل 

  

گرچه پيداست ) 4(همان طور كه از مقايسه نمودار ها در شكل 
ميزان انرژي مصرفي براي بعضي از الگوريتم هاي مسيريابي از الگوريتم 

ر طول پيشنهادي ما كمتر است اما الگوريتم پيشنهادي ما بيشترين مقدا
بنابراين لزوما مسيريابي هايي كه ميزان . عمر شبكه را به دست مي دهد

انرژي مصرفي را در شبكه كمينه مي كنند نمي توانند به عنوان الگوريتم 
هاي بيشينه كردن طول عمر شبكه تلقي گردند و عالوه بر انرژي مصرفي 

ي در نظر بايد ديگر پارامترهاي موثر بر طول عمر شبكه نيز در مسيرياب
  .     گرفته شوند

   نتيجه گيري-4
همان طور كه قبال هم متذكر شديم افزايش طول عمر به عنوان مهمترين 
محدوديت شبكه هاي حسگر بي سيم از اهميت بسيار بااليي برخوردار 

در اين مقاله يك پروتكل توزيع شده مسيريابي جديد آگاه از انرژي . است
ايده اصلي اين پروتكل تركيب چهار  . شدو با مصرف كاراي انرژي ارائه

عامل موثر بر طول عمر شبكه براي انجام يك شيوه انتشار خاص به منظور 
 كه تمام اين يجاي. انتخاب مسير بهينه ارسال بسته ها در هر منبع است
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نتايج شبيه سازي . عوامل در يك مفهوم، تاخير انتشار، تركيب مي شوند
عمر شبكه در روش پيشنهادي ما در حاكي از تفاوت چشمگير طول 

   .مقايسه با ساير روش هاي پيشنهاد شده است
وه مبناي تاخير انتشار در بكارگيري شي بر  اما در اين مقاله مسيريابي

بنابراين محاسبه تاخير . انجام شده است گام به گامقابل اطمينان ارسال 
 24 انتها به انتهاانتشار بسته هاي مسيريابي هنگامي كه از شيوه بازارسال

 در نظر ي تواند به عنوان كار آتيسه دو روش مي شود و مقاياستفاده م
  .گرفته شود

  مراجع 
[1]   Akyildiz, F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., Cayirci, E., “A 

Survey on Sensor Networks”, IEEE Comm. Mag, pp. 102-
114, August 2002. 

[2]  Rappaport, T. S., Wireless Communications: Principles and 
Practices, Prentice Hall, 1996.  

[3]    Chen, K., Qin, Y., Jiang, F., “A Probabilistic Energy-Efficient 
Routing (PEER) Scheme for Ad-hoc Sensor Networks”, 3rd 
Annual IEEE SECON conference, vol. 3, pp. 964-970, 2006. 

[4]   Zhang, B., Mouftah, H., “Energy-aware On-demand Routing 
Protocols for Wireless Ad hoc Networks”, Wireless Netw, vol. 
12, pp. 481-494, 2006. 

[5]   Domingo, M. C., Remondo, D., Leon, O., “A Simple Routing 
Scheme for Improving Ad hoc Network Survivability”, in 
Proc. IEEE GLOBECOM’03, pp. 718-723, 2003. 

[6]   Zhang, J. M., Gu, L. F., Wang, L. M., “Reliable Transmission 
Method With Energy-awareness for Wireless Sensor 
Networks”, IJCSNS International Journal of Computer 
Science and Network Security, vol. 6, 2006. 

[7]  Wang, N., Chang, C. H., “Probabilistic-Based Energy Aware 
Routing for Network Lifetime and Source Level Fairness in 
Wireless Sensor Networks”, International Conference on 
Systems and Networks Communications,  2006. 

[8]   Shah, R., Rabaey, J., “Energy Aware Routing for Low Energy 
Ad Hoc Sensor Networks”, in Proc. WCNC’02, vol. 1, pp. 
350-355, 2002. 

[9]  Park, J., and Sahni, S., “An Online Heuristic for Maximum 
Lifetime Routing in Wireless Sensor Networks”, IEEE 
Transactions on Computers, vol. 55, no. 8, pp. 1048-1056, 
2006. 

[10] Toh, C. K., Cobb, H., Scott, D. A., “Performance Evaluation 
of Battery-life-aware Routing Schemes for Wireless Ad hoc 
Networks”, IEEE International Conference on 
Communications (ICC), vol. 9, pp.  2824-2829, 2001. 

[11] Chang, J., Tassiulas, L., “Maximum Lifetime Routing in 
Wireless Sensor Networks”, IEEE/ACM Transactions on 
Networking, vol. 12, pp. 609-619, 2004. 

[12] Hassanein, H., Luo, J., “Reliable Energy Aware Routing in 
Wireless Sensor Networks”, The Second IEEE Workshop on 
Dependability and Security in Sensor Networks and Systems 
(IEEE DSSNS), pp. 54-64, 2006. 

[13] Kim, D., Garcia, J., Obraczka, K., Cano, J., Manzoni, P., 
“Power-aware Routing Based on the Energy Drain Rate for 
Mobile Ad hoc Networks”, Proc. of IEEE Int’l Conf. on 
Computer Comm. and Nets, 2002. 

[14] Li, X. Y., Chen, H., Shu, Y., Chu,  X., Wu, Y., “Energy 
Efficient Routing With Unreliable Links in Wireless 
Networks”, IEEE International Conference on Mobile Adhoc 
and Sensor Systems (MASS), pp. 160-169,  2006 

[15] Banerjee, S., Misra, A., Jihwang, Y., Agrawala, A. “Energy-
Efficient Broadcast and Multicast Trees for Reliable Wireless 
Communication”, IEEE WCNC’03, vol. 1, pp. 660-667, 2003.  

[16] Dong, Q., Banerjee, S., Adler, M., Misra, A., “Minimum 
Energy Reliable Paths Using Unreliable Wireless Links”, 
Proceedings of ACM Mobihoc, pp. 449-459, 2005. 

[17] AboElFotoh, H., Elmallah, E., Hassnein, H., “On the 
Reliability of Wireless Sensor Networks”, Proceedings of the 
IEEE International Conference on Communications (ICC’06), 
vol. 8, pp. 3455-3460, June 2006.  

[18] Varga, A., “Omnet++ Discrete Event Simulation System,” in 
Proc. of ESM, Prague, Czech Republic, June. 2001. 

  ها نويس زير
                                                 
1  Lifetime 
2  Wireless Sensor Networks 
3  Sink 
4  Collision 
5  Multi-path Effect 
6  Fading 
7  Distributed 
8  Route Request 
9  Energy Aware 
10 Energy Efficient 
11 Source Node 
12 Route Request Broadcasting Delay 
13 Timer 
14 Hop by Hop (Link Layer) Retransmission 
15 SNR (Signal-to-Noise Ratio) 
16 Node-Link Metric 
17 High Quality Paths 
18 Special Flooding Algorithm 
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22 Route Request Packet is Discarded 
23 Node Failure 
24 End to End (Transport Layer) Retransmission 
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