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باند   يسيم با توجه به محدوديت پهنا يحسگر ب يها در شبکه :چکيده
 ،حسـگر  يهـا  از گـره  يميان تعداد زياد يبودن کانال ارتباط يو اشتراک
جملـه  هـا از   بسـته  تصـادم . آيـد  يبه شمار م ياز مسائل جد ييک تصادم
حسـگر   ي است که موجب افزايش تأخير انتها به انتها در شـبکه  يعوامل

در ارسال مجـدد   يها سع گره ،تصادموقوع  ي به واسطه. شود يسيم م يب
 .يابـد افزايش مـي  اتأخير انتها به انته، لذا کنند ياز بين رفته م يها بسته

  گـراف شـبکه  در آن ابتـدا   کـه  پردازيم يم يروش ي  به ارائهدر اين مقاله 
و  سـاخته شـده   باهدف افزايش ظرفيت شبکه XTCوسيله الگوريتم  به

هـاي توليـد   بردار فاصله، بسته اصالح شده الگوريتم يکسپس به کمک 
مؤثري  شکلبه  شوند که تأخير انتها به انتهامي يشده به نحوي مسيرياب

دهد که هاي انجام شده نشان ميسازينتايج حاصل از شبيه .کاهش يابد
هـاي موجـود از کـارآيي    الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با ساير الگوريتم

  .بيشتري برخوردار است

  ، XTCالگــوريتم  ،Bellman-Fordالگــوريتم  :كليــدي واژه هــاي
  .، ظرفيت شبکهسيمبيحسگر  يهاشبکه درنگي، کنترل همبندي،بي

  مقدمه - ١

هاي حسگر بسـيار کوچـک   هاي حسگر شامل تعداد زيادي از گره شبکه
باشند که براي جمع آوري و پردازش اطالعات محيطي مورد استفاده  مي

هـاي   بـر خـالف شـبکه    هـاي حسـگر،   هـا در شـبکه   گـره . گيرند قرار مي
و آنچه بيشـتر  باشند  هاي منحصر بفرد مي ، معموالً فاقد آدرس١اييضاقت

آوري شـده توسـط    ها حائز اهميت اسـت، اطالعـات جمـع    در اين شبکه
ها پـس   همچنين به دليل عدم دسترسي به گره. هاي شبکه است حسگر

هاي شبکه پس از مصـرف انـرژي    از فرآيند پراکندن آنها در محيط، گره
ايـن   بنـابر . شودميطول عمرشان تمام  ،استفاده شده موجود، عمالً بدون 
هاي مطرح در ايـن   سازي مصرف آن، يکي از چالش مساله انرژي و بهينه

  .[1,2,3] ها است شبکه

يكـي از   ،حسگر هاي هاي شبكه از منابع انرژي براي گره آكاري  استفاده 
ها مقدار انرژي قابل  گرهاز آنجايي که . طراحان شبكه است اصلي وظايف

كـاهش انـرژي    ،مي كنندها مصرف  سال و دريافت پيامرتوجهي را براي ا
                                                                 
1 Ad Hoc 

چنانچه شـبکه   .مصرف شده براي ارتباطات راديويي موضوع مهمي است
حسگري را به عنوان يک گراف و ارتباط دو گره را يک يال فرض کنـيم،  

هـاي طـوالني    جاي استفاده از يال بهشتر، بهتر است يبراي حفظ انرژي ب
تر تشکيل  وتاههاي ک چندگامي که از يال هايمسيراز  در گراف ارتباطي،

بنابراين، گراف ارتباطي توان بيشـينه، يعنـي   . نماييم ، استفادهاست شده
به  کنند ها در توان بيشينه ارسال مي که گره زماني تواندمي گراف حاصل
هايي که از نظـر ظرفيـت شـبکه     داري يال اي به منظور نگه طرز شايسته

ندي شناسـايي  هاي کنترل همب هدف تکنيک. کارآ هستند، اصالح گردد
از  يکـ ياگرچـه تـوان مصـرفي     .[6,7] تهـايي اسـ   و اصالح چنين يـال 

باشد اما چنانچه بسته يسيم ميحسگر ب يهاشبکه يهان چالشيمهمتر
نخواهد داشت و يـا از   يمقرر به مقصد برسد، ارزش ٢ارسالي بعد از موعد

 موضـوع مهمـي  نيـز  درنگـي  لذا بي .[3,10] ارزش آن کاسته خواهد شد
  .ست که امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته استا

  مطـرح شـده، روشـي ارائـه     مشـکالت  در اين مقاله بـا در نظـر گـرفتن    
 XTCکنترل همبنـدي بـه نـام     يهاکي از الگوريتميايم که بر پايه نموده
دارد کـه از جملـه    ياديات مثبت زيتم خصوصين الگوريا .باشدمي [16]

محل خود و در نتيجه عـدم نيـاز    به دانستن توان به عدم نياز هر گرهيم
، ايـن  XTC خصوصياتبه با توجه  .اشاره نمود ٣سامانه تعيين موقعيتبه 

 ي و بـا حـداقل هزينـه    يتوانـد بـه صـورت کـامأل عمليـات      يمـ الگوريتم 
از  مقالـه در ايـن   يدر روش پيشـنهاد . ، اعمال شوددر شبکه يساز پياده
XTC  تـر گـراف    و بـه عبـارت سـاده    به منظور تشکيل زيرساخت شـبکه
از شـبکه ارائـه    يگرافـ  XTC الگـوريتم  .ايـم شبکه بهـره گرفتـه   يارتباط

ها در شبکه بسيار کوچـک اسـت    گره يفيزيک ي دهد که در آن درجه يم
همرونـد در شـبکه    يها شود تا ارساليهمين امر موجب م). ۶حداکثر (

به خصـوص در  . دباعث تداخل در يکديگر و در نتيجه ايجاد برخورد نشو
با توجه به حـد بـااليي کـه در رابطـه بـا       XTCمتراکم کاربرد  يها شبکه
مشـکل تـداخل را کـه در شـرايط      دهـد  يها ارائه م گره يفيزيک ي درجه

در نتيجـه  . دهد يکاهش م يها بسيار حادتر است، تا حد زياد تراکم گره
ر شـبکه  در افزايش تأخير د ياز عوامل جد ياين روش برخورد را که يک

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گـراف       .دهـد  يکاهش مـ  يباشد تا حد زياد يم
                                                                 
2 Deadline 
3 Global Positioning System (GPS) 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هايي است که هزينه ، داراي يالXTCشده پس از اعمال الگوريتم ساخته
باشد در نتيجه يک حالت کمينه به منظـور همبنـدي در   آنها کمينه مي

  .شبکه ساخته شده است

ر گـره  ، بايـد هـ   XTCگـراف شـبکه توسـط الگـوريتم      پس از سـاخت 
بـا  . بدست آورد ،ترين مسير را در گراف تشکيل شده تا گره چاهک کوتاه

از معيـار   Bellman-Ford ي توجه به اينکـه در الگـوريتم بـردار فاصـله    
 ياين الگوريتم بر روايم، کردهگراف شبکه استفاده  يده وزن يتأخير برا

ســپس . کنــديهــا را ارائــه مــ ، وزن XTCگــراف ســاخته شــده توســط 
در الگـوريتم   .شود يبا توجه به همين معيار در هر گره انجام م يريابمسي

پويا مکانيزم کنتـرل    بردار فاصله يوجود مسيرياب ي به واسطه يپيشنهاد
 ي در واقـع بـه واسـطه   . گنجانـده شـده اسـت    يازدحام بـه طـور ضـمن   

ها، در صورت وقوع ازدحام در  ها در زمان ارسال بسته هزينه يساز بهنگام
ايـن موضـوع بـه اطـالع      يبند ها و افزايش تأخير صف انتقالِ بسته مسير

. گيـرد  يمورد استفاده قرار مـ  يبعد يها رسد و در ارسال يها م ساير گره
 يهـا  همين مکانيزم ساده کنترل ازدحام بدون ارسال بسـته  ي به واسطه

  .گيرد يصورت م ياضافه و در زمان انتقال اطالعات به طور ضمن

، کارهـاي مـرتبط بـا    ۲در بخش . باشدبدين شرح مي قالهاين مساختار 
را مطـرح   XTC، در ابتدا الگـوريتم  ۳در بخش . انداين مقاله آورده شده

در ادامه همين بخش پـس از توضـيح الگـوريتم بـردار فاصـله      . کنيممي
Bellman-Ford    الگوريتم بردار فاصله پيشـنهادي خـود را بيـان مـي ،-

هـاي انجـام شـده را بـراي ارزيـابي      سازيبيهنتايج ش، ۴در بخش . کنيم
گيري نتيجه ،۵در بخش در نهايت . نمائيمروش پيشنهادي خود ارائه مي

  .و کارهاي آينده آورده شده است

 کارهاي مرتبط - ٢
  هـاي حسـگر   درنگـي موضـوع مهمـي در شـبکه    که مسئله بـي از آنجايي

خير انتهـا  هاي مختلفي براي کاهش تـأ رود، پروتکلسيم به شمار ميبي
يک  شده است، ارائه [11]که در SPEEDپروتکل . اندارائه شده ٤به انتها

است که هـدف آن کـاهش تـأخير انتهـا بـه انتهـا و در        يپروتکل انطباق
حسـگر   يهـا  هـا در شـبکه   نهايت کاهش نرخ از دست رفتن موعد بسـته 

م اقـدا  ،اين پروتکل با رويکرد کاهش تأخير در هر گـام . باشد يسيم م يب
اين پروتکـل بـه صـورت کـامأل      .نمايد يبه کاهش تأخير در کل مسير م

 مناسـبي  پروتکـل  يپـذير  کند در نتيجه از منظر مقياس يعمل م يمحل
  توسـعه  ي ک نسـخه يـ  MMSPEED [12]پروتکـل   .شود يمحسوب م

با سطوح مختلف را در شبکه  يها باشد که سرويس يم SPEED ي يافته
ـ   يمنظـور بـرا  بـه ايـن   . کنـد  يم يپشتيبان هـا   درنـگ بسـته   يتحويـل ب
مختلـف در شـبکه    يهـا  جريـان  يمختلف و مورد نياز را برا يها سرعت

 يهـا  مطمئن امکان ارسال از مسير يها سرويس ي مهيا و به منظور ارائه
هـايي   هـا روش  اين سرويس ي به منظور ارائه. سازد يگانه را فراهم م چند

                                                                 
4 End-to-End Delay 

از بـروز   يبـه منظـور جلـوگير    اتخاذ شده است و يبه صورت کامأل محل
به صورت کامأل پويا در هر گـام صـورت    يخطا و  دقت بيشتر تصحيحات

اقـدامات و   ي بـودن کليـه   يبـه دليـل محلـ    SPEEDهمانند   .گيرد يم
پذير با تغييرات  پذير و وفق ها، اين پروتکل نيز يک پروتکل مقياس فرآيند
گرفتن سرعت مورد  در نظر باRAP  [13]پروتکل  .استشبکه  ياحتمال
کند و با کـاهش تـأخير    يم يبندها را اولويت ها آن ارسال بسته ينياز برا

در . هـا دارد  در کاهش نرخ از دست رفتن موعد بسـته  يانتها به انتها سع
خـود و گـره    ييت مکـان عاين پروتکل فرض شده است که هر گره از موق

ها سرعت مورد  هچاهک مطلع است و با داشتن اين اطالعات و موعد بست
کند و با توجه به  يمحاسبه م يارسال هر يک را به صورت محل ينياز برا

 ي بـه واسـطه  . کنـد  يمـ  يبنـد  ارسال اولويت يها را برا اين سرعت بسته
ها اين  ارسال بسته يها برا گرفته در گره صورت يبند و اولويت يبند زمان

پروتکـل ديگـري    .کند يعمل م SPEED پروتکل از منظر تأخير بهتر از
که عالوه بر کاهش تأخير انتها به انتها، توان مصرفي را نيز مد نظر دارد، 

درنگ آگـاه   يب يک پروتکل پروتکل اين. باشدمي RPAR [14]پروتکل 
ها و کـاهش تـوان    است که هدف آن رعايت موعد تحويل بسته يبه انرژ
 يياب مسير يتوان ارسال و تصميمات پويا ياز طريق تنظيم پويا يمصرف

ميـان   ي مصـالحه کـه  دهـد   يامکان را ماين اين امر به پروتکل . باشد يم
هـا   ها با توجه به موعـد تحويـل بسـته    مصرف توان و تأخير تحويل بسته

  .دهد انجام 
هر سه داراي يک ايراد  RAPو  MMSPEEDو  SPEEDبه طور کلي 

بکه جدي هستند و آن در نظر نگرفتن  معيارهـاي مصـرف تـوان در شـ    
هـاي بـاال بسـيار عملکـرد     در ترافيـک  RPARهمچنين پروتکـل  . است

دهد و با افزايش نـرخ ارسـال دوبـاره در ايـن     نامناسبي از خود نشان مي
شرايط، تأخير افزايش يافته و همچنين طول عمر شـبکه زود بـه اتمـام    

  .[15]رسدمي
 روش پيشنهادي - ٣

باشـد  درنگ مي تکل بينمائيم يک پروپروتکلي که در اين مقاله ارائه مي
 يــکو تلفيــق آن بــا  XTCکــه بــا اســتفاده از روش کنتــرل همبنــدي 

لـذا در ادامـه ايـن    . حاصل شـده اسـت   پيشنهادي بردار فاصله الگوريتم
پرداخته و سپس چگونگي تلفيـق   XTCابتدا به توضيح الگوريتم بخش 

  .نماييمآن با الگوريتم بردار فاصله پيشنهادي را بيان مي

 XTCالگوريتم    - ۱- ۳

ــوريتم  ــي ازXTC  [16]الگ ــع يک ــه واق ــاربردي  گرايان ــرين وک ــرين ت  ت
سـيم   هـاي حسـگر بـي    ي شـبکه  هاي کنترل همبندي در حوزهالگوريتم

هـاي  هـا، گـره  در اين الگوريتم بر خالف بسياري از ديگر الگـوريتم . است
 هـاي خـود  يـق بعـد جغرافيـايي همسـايه    شبکه نيـازي بـه دانسـتن دق   

هـاي نـاهموار کـه اکثـر      همچنين در اين الگوريتم در محيط. دباشننمي
هـا تعريـف    گونـه محـيط   سـيم در ايـن   هاي حسگر بـي  هاي شبکه کاربرد

در سـه گـام    XTC به طور کلـي الگـوريتم   .شود عملياتي خواهد بود مي
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کنـد کـه ايـن سـه گـام در تمـامي        شبکه مي همبندي اقدام به ساخت 
  :شوند هاي شبکه دنبال مي گره

 ها ي همسايه ايجاد ليست مرتب شده -
 ها ي اين ليست با همسايه  مبادله -
 ساخت گراف شبکه از ديدگاه هر گره موجود در شبکه -

هاي به کـار رفتـه در آن     قبل از توضيح پروتکل تعدادي از نشانه گذاري
  :کنيم را تعريف مي

را بـه صـورت زيـر تعريـف      N{U}ي  مجموعـه  uبا در نظر داشتن گره 
  يم؛کن مي

N{U} :هاي  مجموعه همسايهu  در حالي کهu    با بيشينه تـوان ممکـن
  .کند ارسال مي

  کنيم؛ را به صورت زير تعريف مي >uي  رابطه N{U}با در نظر داشتن 
W <u v : يعني گرهw ي  در مجموعه مرتب شدهN{u}  پيش ازv  واقع
خـط ارتبـاطي   چون مرتب سـازي بـر اسـاس معيـار کيفيـت      . مي شود

 خـط ارتبـاطي  تـر از   پرکيفيت uw خط ارتباطيباشد، يعني  مي  )لينک(
uv است.  

بسـيار سـاده وسـريع     XTCسازي پروتکل  با داشتن اطالعات فوق پياده
توانـد   که در باال مطرح شـد مـي   خط ارتباطيمعيار کيفيت . خواهد بود

و يا قـدرت سـيگنال دريـافتي  از آن     خط ارتباطينرخ دريافت بسته از 
سـازي   اگر معيـار دومـي تعريـف شـود پيـاده     . تعريف شود طيخط ارتبا

XTC هاي شبکه مجهز  تر خواهد شد زيرا امروزه اکثر کارت بسيار راحت
هسـتند کـه قـدرت سـيگنال دريـافتي را در اختيـار        ٥RSSIبه نشانگر 

کـار   N{u}ي  شده ي مرتب با اين توضيحات ساختن مجموعه. گذارد مي
 Beaconاي که هر گره يک بسته موسوم بـه   به گونه ،راحتي خواهد بود
ها ايـن بسـته را    هنگامي که همسايه. فرستد ي خود مي را با توان بيشينه

کنند سپس  دريافت کردند ميزان قدرت سيگنال دريافتي را نيز درج مي
هاي خـود را مرتـب    حاصل از همسايه فهرستبا استفاده از همين معيار 

هـاي خـود قـرار     در اختيـار همسـايه   کرده و آن را در قالب يـک پيغـام  
نهايي شبکه است که اين امـر  همبندي ساختن  XTCگام آخر . دهد مي

هـاي   گيـرد و نيـازي بـه ارسـال بسـته      به صورت کامالً محلي صورت مي
  . بيشتر ندارد

هاي  همسايه uهر گره، به عنوان مثال، گره  همبندي به منظور ساختن 
. کنـد  بررسي مـي  خط ارتباطييفيت خود را به صورت نزولي بر اساس ک

را در   vهـاي ماقبـل    ي همسـايه  کليـه v  در هنگام بررسي گـره نـوعي   
 w <vکه  wاي مانند  کند که آيا وجود دارد گره ليست  خود بررسي مي

u  .    ًاين بررسي با توجه به اطالعات موجود در هر گره بـه صـورت کـامال
 خط ارتباطيقرار شد آنگاه حال اگر شرايط فوق بر. شود محلي انجام مي

)u,v (ي  صـورت در مجموعـه   شـود در غيـر ايـن    حذف ميFN{u}   کـه
ي خود درج  را به عنوان همسايه vهستند گره  uهاي نهايي گره  همسايه

                                                                 
5 Received Signal Strength Indicator (RSSI) 

بعـد  . افزايد خود مي خطوط ارتباطيرا به  (u,v) خط ارتباطيکند و  مي
د آنگـاه  بررسـي شـدن   N{u}هـاي موجـود در    ي همسـايه  از اينکه همـه 

شبکه ارائه خواهـد   همبندي را از  uديد محلي گره  FN{u}ي  مجموعه
گذارد کـه   برد ارسال خود را معادل با تواني مي uدر اين حالت گره . داد

شده مـورد نيـاز    ي خود در گراِف ساخته براي ارسال به دورترين همسايه
بـه  شـود کـه    ها مي ي فيزيکي گره اين موضوع باعث کاهش درجه. است

بع آن ظرفيت شبکه را که پيشتر به آن اشاره شد تا حد بسيار زيـادي  ت
  .دهد افزايش مي

  : شود هاي زير را شامل مي ويژگي XTCبه طور کلي پروتکل 
 ارتبـاطي  وطخطـ سـازد کـه در آن تنهـا     گرافي از شبکه مـي  -

 .دوطرفه وجود دارد
 .کند همبندي را در بدترين حالت حفظ مي -
هزينه، بدون سربار زياد و در عين حـال   ميک پروتکل کامالً ک -

 .سريع است
ي  دهـد کـه در آن حـداکثر درجـه     گرافي از شبکه ارائـه مـي   -

  .باشد مي ۶ها  منطقي گره
  .نمايش داده شده است XTCالگوريتم  ،۱در شکل 

XTC Algorithm 

1:   Establish order up over u’s neighbors in G 

2:   Broadcast up  to each neighbor in G; receive 
          orders from all neighbors  
 
3:   Select topology control neighbors: 

4:        {}:~{};: == uu NN  

5:        while ( up contains unprocessed neighbors){ 

6:            v := least unprocessed neighbor in up  

7:              if ( ):~ uwNNw vuu p∪∈∃ ) 

8:                 }{~:~ vNN uu ∪=  

9:             else 

10:              }{: vNN uu ∪=  

11:  } 
 

  XTC [16]الگوريتم  -١شکل 

  Bellman‐Ford الگوريتم    - ۲- ۳
هـاي   اسـتفاده از الگـوريتم   ،يـابي  هاي معمـول در مسـير   يکي از رهيافت

 [9]دار اسـت   ترين مسـير در يـک گـراف وزن    شده در يافتن کوتاه توزيع
دهـي بـه    ترين مسير با توجـه بـه معيـاري کـه در وزن     مفهوم کوتاه. [8]
اين معيـار  . شود قابل توضيح است ر شبکه استفاده ميهاي موجود د يال
بنـدي،   ي جغرافيـايي، تـأخير صـف    تواند تعداد گام تا مقصـد، فاصـله   مي

بر   گراف شبکه در حالتي که. ها باشد پهناي باند و يا ترکيبي از اين معيار
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تـرين مسـير همـان     شـود در واقـع کوتـاه    دهـي مـي   مبناي تـأخير، وزن 
  .ترين مسير است سريع

سيم، با توجه بـه ماهيـت پويـاي خـود بـه منظـور        هاي حسگر بي شبکه
يـابي   هاي پوياي مسـير  عملکرد صحيح و قابل قبول خود نياز به الگوريتم

و بـه طـور کلـي شـرايط     اي شـبکه   هاي ايستا بار لحظـه  روش زيرا دارند
يکي از . دهند يابي خود دخالت نمي اي شبکه را در مالحظات مسير لحظه
هاي مبتني بـر آن بيشـتر در    يابي که الگوريتم هاي پوياي مسير ريتمالگو

بـردار   مسـيريابي "هاي اقتضايي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      شبکه
ي عملکرد آن و تغييراتي که  به نحوهادامه است که در ) DVR( ٦"فاصله

ايـم خـواهيم    به منظور اعمال آن در روش پيشنهادي خود ايجـاد کـرده  
دارد که در  مي  جدولي در خود نگه ،هر گره DVRر الگوريتم د. پرداخت

ي  يا به عبارت بهتر کمترين هزينـه (آن بهترين فاصله تا هر مقصد ديگر 
اي که براي رسيدن به آن مقصد مـورد   و گره همسايه) رسيدن به مقصد
اين جداول هنگام مبادله اطالعات . گيرد درج شده است استفاده قرار مي

يـابي   هاي مسـير  الگوريتم. شوند سازي مي هاي همسايه، بهنگام مابين گره
شـود کـه    نيز معرفـي مـي   Bellman-Fordبردار فاصله گاهي تحت نام 

 .مورد استفاده قرار گرفته است ARPANET [8]براي اولين بار در 

 پيشنهادي بردار فاصله الگوريتم   - ۳- ۳

سـيم،   حسـگر بـي  هـاي   ي شبکه با توجه به مسائل مطرح شده در زمينه
که با توجه به مفاهيم موجود در الگوريتم بـردار  ايم کردهالگوريتمي ارائه 

در  به منظور اعمال الگـوريتم بـردار فاصـله   . گذاري شده است فاصله پايه
تعـداد  (سيم با توجه به وجود مقاصد نهايي محدود  هاي حسگر بي شبکه
منابع از جمله هاي شديد  و همچنين محدوديت) هاي چاهک محدود گره

شد تغييراتي در الگوريتم  ها اشاره آن انرژي و پهناي باند که پيشتر نيز به 
در ايـن روش هـر گـره يـک جـدول      . بردار فاصله صـورت گرفتـه اسـت   

مسيريابي دارد که در آن به ازاي هر گره همسايه خود يک درايه وجـود  
ز بـراي  ي مـورد نيـا   ي همسـايه و هزينـه   هر درايه شـامل شناسـه  . دارد

در روش پيشـنهادي  . رسيدن به گره چاهک از طريق آن همسايه اسـت 
بـا  . اسـت  معيار هزينه، تأخير رسيدن به گره چاهک در نظر گرفته شـده 

  .کند توجه به اين معيار روش پيشنهادي به صورت زير عمل مي

ي خود را که در واقع زمـان   هاي موجود در شبکه هزينه ابتدا تمامي گره
و گـره  کـرده  نهايـت   باشد معادل بـا بـي   چاهک مي  ا به گرهه رسيدن آن

گـره  در ادامـه  . کنـد  ي خود را معادل با صـفر تنظـيم مـي    چاهک هزينه
ي خود که در اينجا صفر است و يک مهر  چاهک يک بسته حاوي هزينه

هايي که اين بسته را  فرستد سپس گره هاي خود مي را به همسايه ٧زمان
ي موجـود در بسـته و مهـر زمـان      جـه بـه هزينـه   اند بـا تو  دريافت کرده

ايـن هزينـه از جمـع    . آورنـد  ي خود را تا گره چاهک بدسـت مـي   هزينه

                                                                 
6 Distance Vector Routing (DVR) 
7 Time-stamp 

ي دريافتي و تأخير رسيدن بسته که با استفاده  ي موجود در بسته هزينه
سـپس ايـن روال در   . شـود  از مهر زمان قابل حصول است محاسـبه مـي  

هاي موجـود   که تمامي گرهاييشود تا ج هاي شبکه دنبال مي تمامي گره
هـاي   ي رسيدن خود را به گره چاهک از طريق همسـايه  در شبکه هزينه

هاي بدست   ها با توجه به هزينه از اين پس گره. خود بدست آورده باشند
باشد اقـدام   ها همان تأخير رسيدن به گره چاهک مي آمده که اين هزينه

کـه بـر   را  پيشـنهادي  گوريتمال ،۲شکل . کنند ميگزيني در شبکه  به راه
  .دهدنشان مي باشدمي Bellman-Fordپايه الگوريتم 

  

 Bellman Fordالگوريتم  -۲شکل 

باشد کـه  مي O(|V|.|E|)داراي مرتبه زماني  Bellman-Fordالگوريتم 
V  وE باشند، اما از آنجايي هاي شبکه ميها و يالدهنده تعداد گرهنشان

سيم مقصد نهايي گره چاهـک اسـت، مرتبـه    هاي حسگر بيکه در شبکه
 .خواهد بود O(|E|)براي هر گره  پيشنهادي زماني الگوريتم

اي شبکه، ازدحام  در هنگام کار شبکه به منظور در نظر داشتن بار لحظه
بـه صـورت    ،احتمالي در مسيرهاي شبکه و فائق آمدن بر پويايي شـبکه 

رسال دارد، يک مهر زمان اي براي ا هر گرهي که بسته .شود زير عمل مي
فرسـتد کـه    کند، سپس بسته را به سمت گرهي مي در آن بسته درج مي

Procedure BellmanFord(list vertices, list edges, vertex 
source)  
    // This implementation takes in a graph, represented as 
lists of vertices  
    // and edges, and modifies the vertices so that their delay 
and  
    // predecessor attributes store the minimum delay.  
    // Step 1: Initialize graph  
    for each vertex v in vertices:  

        if v is source then v.delay := 0  
        else v.delay := infinity  
            v.predecessor := null  
    // Step 2: relax edges repeatedly  

    for i from 1 to size(vertices) - 1:  
        for each edge uv in edges:  
            u := uv.source  
            v := uv.destination  // uv is the edge from u to v  

            if v.delay > u.delay + uv.delay:  
                v.delay := u.delay + uv.delay  
                v.predecessor := u  
    // Step 3: check for negative-weight cycles  
    for each edge uv in edges:  
        u := uv.source  
        v := uv.destination  

        if v.delay > u.delay + uv.delay:  
            error "Graph contains a negative-weight cycle"  
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ي خـود را بـه گـره چاهـک      تواند با تأخير کمتري بسـته  از طريق آن مي
کند، يعنـي يـک    سپس گره دريافت کننده اين عمل را تکرار مي. برساند

ارسـال   کنـد و آن را بـه سـمت گـره ديگـر      مهر زمان در بسته درج مـي 
شـنيدن  هاي ديگر از طريـق مکـانيزم    در زمان ارسال بسته گره. کند مي
ي جديـد   مهر زمان موجود در بسته را استخراج کرده و هزينـه  ٨موردبي

بـا  . کننـد  سازي مـي  خود را تا چاهک از طريق گره ارسال کننده، بهنگام
ي  يـابي بسـته   سازي جداول مسـير  استفاده از اين روش به منظور بهنگام

ي جـاري در شـبکه    هاي داده شود بلکه از طريق بسته اضافي ارسال نمي
 .پذيرد سازي جداول صورت مي عمل بهنگام

 سازينتايج شبيه - ٤
براي ارزيابي عملکرد الگوريتم  Castalia [5]ساز در اين قسمت از شبيه

  ايمپيشنهادي خود استفاده کرده

 سـيم  ي حسـگر بـي  هـا سـاز بـراي شـبکه   يک شبيه Castaliaساز شبيه
ايـن   .فراهم شده است ++OMNetافزاري بر پايه بسته نرمباشد که مي

هاي در اليهساز قابليت تغيير و تنظيم بسياري از پارامترهاي شبکه شبيه
، جزييـات تنظيمـات بـه کـار رفتـه در      ۱جدول .دهد را ارائه ميمختلف 

بـر اسـاس   پارامترهـاي انتخـاب شـده     .دهـد  ها را نشان مـي  سازي شبيه
که توسـط دانشـگاه برکلـي فـراهم شـده       [4]خصوصيات آورده شده در 
  .است، انتخاب شده است

  سازيتنظيمات شبيه -١جدول 

Mica2 cc1100Radio layer 
Tow-RayPropagation model

250 kb/secBandwidth
30 kHzNoise Bandwidth 

32 FramesBuffer size 
60 BytePayload size

200m×200mTerrain
100 Node Number

50 sec Simulation Time 
UniformNode deployment

30 mMaximum Radio range
15% Percent of sender nodes

و  SPEEDدو الگـوريتم  شـنهادي خـود، آن را بـا    پي براي ارزيابي روش
RAP هـا از  الزم به ذکر است که هـر دو ايـن پروتکـل    .ايم مقايسه کرده

شـمار  سـيم بـه  هاي حسگر بـي شبکهدرنگ در هاي بيمهمترين پروتکل
کـاهش تـأخير انتهـا بـه انتهـاي روش       دهنـده نشـان  ۳شـکل  . روندمي

بايـد توجـه داشـت    . الذکر است در مقايسه با دو روش فوقما پيشنهادي 
مالحظات مصـرف تـوان در نظـر گرفتـه      RAPو  SPEEDدر روش  که

ه در روش پيشنهادي ما به دليـل بـه کـار بـردن     نشده است در حالي ک

                                                                 
8 Overhearing 

الگوريتم کنترل همبندي در جهـت ايجـاد زيرسـاخت ارتبـاطي شـبکه،      
  .مالحظات توان مصرفي به طور ضمني در نظر گرفته شده است

شـود کـه الگـوريتم پيشـنهادي بهبـود خيلـي        مالحظه مي، ۳در شکل 
افيـک کـاري   در نرخ ارسـال پـايين و تر  . دارد SPEEDزيادي نسبت به 

کنـد امـا بـا افـزايش      عمـل مـي   RAPسبک بسيار نزديک به الگـوريتم  
اين امـر از  . نيز عملکرد بسيار بهتري دارد RAPترافيک شبکه نسبت به 

شود که در بـار ترافيکـي سـنگين، اسـتفاده حـداکثري از       آنجا ناشي مي
ظرفيت شبکه در الگوريتم پيشنهادي باعث کاهش برخـورد و در نتيجـه   

شـود نمـودار    به طوري که مشاهده مـي . شود تأخير در شبکه مي کاهش
در بارهاي زياد با شـيب بيشـتري    RAPو  SPEEDتأخير در الگوريتم 

  .يابد نسبت به الگوريتم پيشنهادي افزايش مي

  
مقايسه تأخير انتها به انتهاي الگوريتم پيشنهادي و دو روش   -۳شکل 

SPEED  وRAP  شبکهبر پايه افزايش ترافيک  

از  RAPو  SPEEDالگـوريتم پيشـنهادي بـا دو الگـوريتم      ،۴در شکل 
 .بـه گـره چاهـک مقايسـه شـده اسـت       ٩هـا  منظر ميزان رسيدن بسـته 

شود با افزايش ترافيک شبکه ميـزان رسـيدن    گونه که مشاهده مي همان
امـا در بـار ترافيکـي خيلـي سـنگين       .يابد ها به چاهک افزايش مي بسته

 SPEEDدو روش  بهتر ازها در الگوريتم پيشنهادي  ميزان رسيدن بسته
ن دليل است که در ترافيـک سـنگين دو   بهبود بدااين . باشدمي RAPو 

روش مذکور ظرفيت الزم براي انتقال بار زياد را ندارند امـا در الگـوريتم   
الزم به ذکر  .پيشنهادي از حداکثر ظرفيت موجود بهره گرفته شده است

  تـوان  از روي تعـداد کـل    اي رسـيده را نيـز مـي   هاست که درصد بسته
ضرب نرخ ارسال بسته در طـول  که معادل حاصل(هاي ارسال شده بسته

  .بدست آورد) سازي استدوره شبيه

                                                                 
9  Packet Reception Rate 
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هاي دريافتي در الگوريتم پيشنهادي و  مقايسه تعداد بسته -۴شکل 

در هر دوره  بر پايه افزايش ترافيک شبکه RAPو  SPEEDدو روش 
  )ثانيه ۱۰۰(سازي شبيه

ي حداکثري از ظرفيت شـبکه مـانع از بـروز برخـورد در      همين استفاده
هـا   شبکه شده و به سبب آن باعـث کـاهش نـرخ از دسـت رفـتن بسـته      

در نتيجه عامل مهمي که در شبکه همواره باعث کاهش ميـزان  . شود مي
، در روش تصــادمشــد، يعنــي  هــا بــه مقصــد نهــايي مــي رســيدن بســته

 ،۵ايـن موضـوع در شـکل    . تا حد زيادي کاهش يافتـه اسـت   پيشنهادي
  .شود ديده مي

  
ها در الگوريتم پيشنهادي  مقايسه ميزان از دست رفتن بسته -۵شکل 

در هر دوره  بر پايه افزايش ترافيک شبکه RAPو  SPEEDو دو روش 
  )ثانيه ۱۰۰(سازي شبيه

. ه شده استها نمايش داد ميزان از دست رفتن موعد بسته ،۶ در شکل
. باشد بسته در ثانيه مي ۱۰نتايج ارائه شده در اين شکل براي نرخ توليد 

 ۱۰شود در روش پيشنهادي در نرخ توليد  طور که مشاهده مي همان
نرخ از  ،کنند ها داده ارسال مي گره% ۱۵بسته در ثانيه در حالي که 

هاي  باردر . ها بسيار کمتر از دو روش ديگر است دست رفتن موعد بسته
ترافيکي باالتر با توجه به اينکه در دو روش ديگر نرخ برخورد به شدت 

  .   يابد اين موضوع حادتر است افزايش مي

  
هاي مختلف در نرخ  از دست رفتن موعد بر حسب موعد نرخ -۶شکل 

بسته در ثانيه ۱۰ارسال   

 يريجه گينت - ٥

درنـگ   ه بـي کاري به منظور کـاهش تـأخير و در نتيجـ   راه مقالهدر اين 
هـاي   به طوري کـه اثـر يکـي از روش    حسگري پرداختيمساختن شبکه 

. درنگ ساختن شبکه مورد بررسي قـرار داديـم   کنترل همبندي را در بي
درنـگ سـاختن شـبکه بررسـي      تأثير ظرفيت شـبکه را در بـي  همچنين 

هاي کنترل همبندي با دو هدف کاهش توان مصرفي  روشاغلب . کرديم
حـال آنکـه    انـد  تحقيقاتي گذاشته ي  شبکه پا به عرصهو افزايش ظرفيت 

هدف اول يعني کاهش توان مصرفي به دفعات در مقـاالت علمـي مـورد    
بررسي قرار گرفته است در حالي که هدف دوم يعنـي افـزايش ظرفيـت    

بـه  مقالـه  به همين خاطر در ايـن  . شبکه چندان مورد توجه نبوده است
ايم به طوري که نتايج حاصـل   ختهطور خاص به بررسي اين موضوع پردا

  .شده در روش پيشنهادي با تکيه بر همين موضوع مطرح شده است
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