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ها بصورت تصادفي  سيم اغلب، گره گر بي هاي حس در شبكه :چكيده
 در بسياري از كاربردها و ،به دانستن مكان بدليل نياز. شوند يتوزيع م
هاي  اغلب روش. يابي ضروري است ها وجود يك الگوريتم مكان سرويس

هاي اندازه گيري فاصله و زاويه بوده و  ارائه شده تاكنون نيازمند دستگاه
 در اين مقاله. يابي هستند يا نيازمند تعداد زيادي گره راهنما براي مكان

الگوريتمي مبتني بر تكرار ارائه شده كه با استفاده از دو تكنيك يكي 
گذاري گره  هاي مكانيابي شده و جاي بندي با گره دهي بر اساس هم وزن

هاي نزديكتر به خط  با باالترين وزن در هر مرحله و ديگري يافتن مسير
و هاي آن توانسته با خطاي كمتر، سرعت  گذاري زودتر گره راست و جاي

پذير بوده و براي  اين روش مقياس. نرخ موفقيت باالتري را ارائه كند
  .هاي داراي تعداد كم گره و همچنين تعداد زياد گره مناسب است شبكه

  .بندي يابي، هم سيم، مكان گر بي ي حس شبكه :كليدي هايواژه

 مقدمه - 1
وجو نيازمند  گيري و پرس ها مانند ره ها و پروتكل برخي كاربرد

]. 1[باشند سيم مي گر بي ي حس ن مكان گره در شبكهدانست
ها متحرك بودن  ها و در برخي كاربرد بدليل توزيع تصادفي گره

يابي  ها نيازمند الگوريتمي براي مكان گره) يا قابليت جابجايي(
تواند بصورت فيزيكي يا نسبي انجام  يابي مي مكان]. 2[هستيم

دادي گره با مكان معلوم  تع يابي فيزيكي نيازمند در مكان. شود
كارهاي زيادي در . شود  گفته مي2 يا لنگر1هستيم كه گره راهنما

يابي و موضوعات مرتبط با آن صورت گرفته و  خصوص مكان
] 6] [5] [4] [3] [1[در . هاي مختلفي ارائه شده است الگوريتم

ها  بيشتر الگوريتم. هاي ارائه شده وجود دارد مروري بر الگوريتم
هايي كه در  بعنوان مثال روش. افزار اضافي هستند ند سختنيازم

افزار  ارائه شده نيازمند سخت] 12] [11] [10] [9] [8] [7[
نيازمند ] 1[الگوريتم ارائه شده در . گيري فاصله است اندازه
افزار  نيازمند سخت] 13[گيري زاويه و  افزار اندازه سخت

گيري  افزار اندازه نيازمند سخت] 14] [1[ساز همچنين  متحرك
  . برد ارسال راديوي است

افزار اضافي  هايي هم وجود دارند كه به سخت در مقابل الگوريتم
يابي فيزيكي به  رغم اينكه گاهي بدليل نياز مكان علي. نياز ندارند

شود ولي براي  گريزناپذير مي GPSچند گره راهنما استفاده از 
 را بعنوان راهنما بطور ها توان تعدادي از گره پرهيز از آن مي
  .هاي معلوم قرار داد دستي در مكان

گر با توزيع  يابي شبكه حس  جهت مكان در اين مقاله الگوريتمي
ها مكان  شود كه تنها با دانستن مجاورت گره تصادفي پيشنهاد مي
] 15[در .  ها را با تقريب بسيار خوب ميابد فيزيكي تك تك گره

بندي  ارائه شده ولي نتايج  اساس همالگوريتمي جهت مكايابي بر 
راهنماي پايين  شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي ما براي تعداد گره

 2ي اين مقاله در بخش  در ادامه. داراي خطاي كمتري است
 نتايج شبيه 3و در بخش . شود الگوريتم پيشنهادي شرح داده مي

ده  آم4گيري در بخش  بندي و نتيجه جمع. گردد سازي ارائه مي
  .است

  شرح الگوريتم -2
 گره را در نظر بگيريد كه در ناحيه كاري با Nشبكه اي شامل 

شعاع ارسال راديويي .  بصورت تصادفي توزيع شده اندAمساحت 
هايي است كه مكان   تعداد گرهH.  فرض شده استRها  تمام گره

 .ناميم مي هاي راهنما  ها را در اين مقاله گره اين گره. معلوم دارند
شود كه بيان   مشخص مي(x,y)مكان يك گره با يك زوج عدد 

. كننده طول و عرض گره در دستگاه مختصات كارتزين است
هدف . هاي كل شبكه را در اختيار داريم ماتريس مجاورت گره

ارائه الگوريتمي است كه با استفاده از اطالعات مجاورت و بكمك 
 .  ل را پيدا كند گره مجهوN-Hهاي معلوم مختصات  موقعيت گره

كند و بطور كلي داراي دو  الگوريتم بر اساس تكرار كار مي
گذاري  اين دو مرحله بترتيب شامل جاي. ي اصلي است مرحله

در . گذاري  شده است هاي جاي اوليه و تصحيح مكان گره
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گذاري اوليه يك يا چند گره در محل تقريبي خود قرار داده  جاي
هاي جزئي،  يح مكان با تكرار جابجاييي تصح شود و در مرحله مي 

ها  بر اساس مجاورت و عدم مجاورت با ساير گره) ها(مكان آن
 شده احتمال جابجاي، تا  يابي براي يك گره مكان. شود اصالح مي

در طي مراحل اجراي . يابي آخرين گره شبكه وجود دارد مكان
  . شوند مي ها به سه دسته تقسيم  الگوريتم گره

  .هاي راهنما هستند  گره1با كد دسته اول  •
  .يابي شده اند هاي هستند كه مكان  گره2دسته دوم با كد  •
 .يابي نشده هستند هاي مكان  گره3دسته سوم با كد  •

گره يك فيلد وضعيت در نظر گرفته شده كه كد نوع گره براي هر 
 برابر 2هاي دسته  در شروع كار تعداد گره. گيرد در آن قرار مي
 است با هر بار تكرار الگوريتم يك يا N-H برابر 3 صفر و دسته

اين كار تا . شود  مي2ي   وارد دسته3هاي دسته  تعدادي از گره
  .شود  صفر گردد تكرار مي3ي   دستههاي جايي كه تعداد گره

هاي معلوم ذكر شد منظور  ي اين مقاله هر جا عبارت گره در ادامه
. است) 2ي   و دسته1ي  دسته(هاي راهنما و مكانيابي شده  گره

  .مگر اينكه به صراحت نوع گره ذكر شود

  گذاري اوليه جاي-2-1
در روش اول يك گره . گيرد گذاري اوليه به دو شكل انجام مي جاي

هاي معلوم است  بندي نسبت به گره كه داراي باالترين هم
گذاري  در روش دوم از تكنيك جاي. شود گذاري  اوليه مي جاي
در ادامه هر يك . شود مي ترين مسير راست استفاده هاي كوتاه گره

  .دهيم از اين دو روش را شرح مي

بندي نسبت به  گذاري گره با باالترين هم  جاي2-1-1
  هاي معلوم  گره

 مرحله است كه در ادامه شرح داده 3انجام اين كار شامل 
  .شود مي

هاي  باالتر نسبت به گرهبندي  يافتن گره با هم-2-1-1-1
 ممعلو

بندي  با   را بر اساس ميزان هم3ي  هاي دسته ابتدا تك تك گره
  :به اين ترتيب كه. دهيم گره اي معلوم امتياز مي

   امتياز1,0ي يك  به ازاي داشتن  هر همسايه از دسته •
   امتياز0,6ي دو  به ازاي داشتن  هر همسايه از دسته •
   امتياز- 0,3ي سه  به ازاي داشتن  هر همسايه از دسته •

گره با باالترين . شود  مجموع امتيازات گره مفروض اضافه ميبه
  .شود گذاري  اوليه انتخاب مي امتياز جهت جاي

 ي گره انتخاب شده  گذاري اوليه جاي-2-1-1-2
ي آن  گذاري گردد كه فاصله گره انتخاب شده بايد در محلي جاي

ام ميانگين تم.  باشدRهاي معلوم مجاور كمتر از  تا هر يك از گره
X  هاي وYرا بدست ) در صورت معلوم بودن(هاي مجاور  هاي گره

جون ممكن . كنيم گذاري  مي آورده و گره را در آن محل جاي
ها را  ها و عدم مجاورت گذاري  شده برخي مجاورت است گره جاي

  .دهيم ارضا نكند مرحله بعد را انجام مي

س يابي شده بر اسا تصحيح مكان گره تازه مكان-2-1-1-3
 هاي معلوم مجاورت با گره

 شبكه 1شكل . شود اين مطلب با ذكر يك مثال توضيح داده مي
 )2(ماتريس مجاورت در شكل . دهد  گره را نشان مي10اي با 

 مجهول و بقيه 6فرض كنيد مكان گره . نشان داده شده است
 را در محل نشان داده شده 6گره . هاي معلوم باشد گره
خواني  لي اين مكان با ماتريس مجاورت همايم و گذاري كرده جاي
  با ماتريس مجاورت 6موارد اختالف شرايط مجاورت گره . ندارد

  .به اين شرح است
1]3][6[ =Adjيعني در شبكه واقعي ، اين دو گره با هم .  است

.  همسايه نيست3 با 6همسايه هستند ولي در نقشه فعلي گره 
 يك بردار كشش به آن اعمال 3ره ، گ6براي تصحيح مكان گره 

  . كند مي
1]4][6[ =Adj 6][5[1 و[ =Adjيعني در شبكه .  است

 همسايه است ولي در نقشه فعلي با 4 و 5 با دو گره 6واقعي، گره 
 نيز هر كدام 5 و 4 دو گره 3مشابه گره . هيچكدام همسايه نيست
 3 و 2و 1هاي  فرمول. كنند   اعمال مي6يك بردار كشش به گره 

 k1. دهد  هاي بردار كشش را نشان مي ي مولفه روش محاسبه
  .ضريبي ثابتي است كه به چگالي شبكه بستگي دارد

)(1 unknownknownpull xxkdx −=                             )1( 
)(1 unknownknownpull yykdy −=                            )2( 

)(
0.11
R

k
µ

=                                                      )3(   

0]2][6[ =Adjيعني در شبكه واقعي، اين دو گره با هم .  است
.  همسايه است2 با 6همسايه نيستند ولي در نقشه فعلي گره 

 اعمال 6 يك بردار رانش به گره 2 گره ،6براي تصحيح مكان گره 
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هاي بردار  ي مولفه  روش محاسبه6 و 5 و4هاي  فرمول. شود مي
 نيز ضريبي ثابتي است كه به چگالي k2. دهد  رانش را نشان مي
  .شبكه بستگي دارد

  

)1.1)((2 dRxxkdx unknownknownpush −−−=             )4(  
)1.1)((2 dRyykdy unknownknownpush −−−=          )5(  

)(
3.02
R

k
µ

=                                                         )6(  

 

  
  هاي كشش و رانش بردار) 1(شكل

  

  
  1 ماتريس مجاورت مثال شكل )2(شكل

 6برآيند بردارهايي كشش و رانش را براي جابجايي جزئي گره 
در اينجا تصحيح مكان فقط روي گره تازه . بريم بكار مي

اين عمليات تا جايي تكرار . شود گذاري شده انجام مي جاي
در صورت عدم . اورت گره كامال تامين گرددشود كه شرايط مج مي

يابي شده  هاي مكان موفقيت عمليات تصحيح مكان روي كل گره
  . شود  شرح داده مي2 - 2انجام خواهد شد كه در 

  هاي روي كوتاهترين مسير راست گرهجايگذاري-2-1-2
هايي كه روي كوتاهترين مسير بين دو گره  در اين تكنيك گره

 باشند  اگر روي يك خط راست يا نزديك به آنراهنما قرار دارند
هاي  الف را مشاهده كنيد گره)3(شكل . شوند گذاري  مي جاي

 ، v2هاي مجهول  اي از گره ي زنجيره  بوسيلهv6 و v1راهنماي 
v3 ، v4 و v5ي مستقيم دو گره  فاصله. اند  به هم وصل شده

مسير طول .  نشان داده شده استDis(v1,vL)انتهايي مسير با 
  . شود نيز بر حسب تعداد گام مشخص مي

ي دو گره معلوم   است بنابراين فاصله5در اين شكل طول مسير 
هاي مياني   باشد گره5Rاگر فاصله برابر .  خواهد بود5Rحداكثر 

ما در اين الگوريتم . الزاما روي خط راست قرار خواهند داشت
. كنيم اري ميگذ ي مساوي روي خط راست جاي ها را با فاصله گره

 كمتر 5Rي دو گره از  در صورتي كه فاصله. ب را ببنيد)3(شكل
هاي مياني الزاما روي خط راست نخواهد بود و  باشد گره

هر چند اين . گذاري آنها روي خط راست همراه با خطا است جاي
 شرح داده 2- 2كه در بخش (ي تصحيح مكان كلي  خطا در مرحله

راي محدود كردن خطا و باال بردن شود ولي ب برطرف مي) شود مي
 را براي انتخاب مسيرهاي مستقيم در 7احتمال همگرايي شرط 

  . نظر گرفته شده است
α××> R)v,Len(v  )v,Dis(v L1L1                     )7(  

  
  هاي كوتاهترين مسير نزديك به خط راست ي گره زنجيره) 3(شكل
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Dis(v1,vL)ي اقليدسي دو گره انتهايي مسير  فاصله ،
Len(v1,vL) طول مسير برحسب گام و α ضريب راستي مسير 

هر چه مقدار . اين ضريب يك عدد مثبت كمتر از يك است. است
كمترين . كمتر باشد ميزان انحراف از خط راست بيشتر است

  : آيد  بدست مي8 در الگوريتم پيشنهادي از عبارت αمقدار 

N
R)(5.03.0min

µα +=                                           )8 (  

Nهاي شبكه،   تعداد كل گره(R)µ چگالي شبكه است كه از 
 مساحت ناحيه A مقدار9در فرمول . آيد رابطه زير بدست مي

  .كاري شبكه است

A
NRR

2

)( πµ =                                                        )9(  

 برابر αراي چگالي باالتر، حداقل هاي دا به اين ترتيب براي شبكه
 در 0.3 برابر αهاي با چكالي پايين تر حداقل   و براي شبكه0.8

هاي با چگالي باالتر  بنابراين براي شبكه. نظر گرفته شده است
اين . شود ميزان انحراف از خط راست كمتري اجازه داده مي

 را يابي ها كه دقت باالتري در مكان موضوع با طبيعت اين شبكه
شود كه  عمليات در دو مرحله انجام مي. طلبند مناسبت دارد مي

  .در ادامه شرح آن آمده است

  گذاري  انتخاب يك مسير براي جاي-2-1-2-1
گذاري   گذاري  مسير تنها يك مسير انتخاب و جاي در هر بار جاي

سه پارامتر روي انتخاب مسير مناسب دخالت داده . شود مي 
  . شود مي

  
   حاالت مختلف براي دو گره انتهايي)4(شكل 

 حاالت مختلف را براي )4(شكل:  وضعيت دو گره انتهايي )الف
كمترين خطا مربوط به حالتي . دهد دو گره انتهايي را نشان مي

و بيشترين خطا مربوط . است كه  دو گره انتهايي گره راهنما باشد
 شده يابي هاي مكان به حالتي است كه دو گره انتهايي از گره

از اين رو در الگوريتم . باشد) هاي دسته دو  متعلق به گره(
الف )4(پيشنهادي ابتدا مسير مناسب از ميان موارد مشابه شكل

 ب و ج در نظر )4(جستجو شود سپس بترتيب موارد مشابه شكل
  .گرفته شود

هر چه ميزان انحراف از خط : ميزان انحراف از خط راست) ب
 αهاي كه مقدار  تر است بنابراين مسيرراست كمتر باشد دقت بيش

 . ي آنها به يك نزديكتر است در اولويت انتخاب قرار دارند

توان اثبات نمود كه هر چه طول مسير  مي: طول مسير) ج
گذاري كمتر است از اين رو به  كوتاهتر باشد خطاي جاي

البته در الگوريتم . دهيم مسيرهاي كوتاهتر اولويت بيشتري مي
 . در نظر گرفته شده است3 حداقل طول مسير پيشنهادي

  هاي مسير  گذاري  گره  جاي-2-1-2-2
در . رسد مي گذاري آن  پس از انتخاب مسير مناسب نوبت به جاي

هاي عضو مسير استخراج شده و سپس روي  گذاري، ابتدا گره جاي
ي مساوي چيده  ي دو گره انتهايي با فاصله كننده خط متصل

گذاري مسير انجام شده و نوبت به  م اين كار جايبا انجا. شوند مي
 شرح داده 2- 2رسد كه در  مي يابي شده  هاي مكان تصحيح گره

  .شود مي

  يابي شده هاي مكان  تصحيح مكان كل گره-2-2
 شرح داده 3-1-1-2اين مرحله بسيار شبيه عملياتي است كه در 

شود  ميهايي كه مكانشان تصحيح  شد با اين تفاوت كه تعداد گره
 تحت 2ي  هاي دسته در اينجا كل گره. بيشتر از يكي است

شود كه  عمليات به اين صورت انجام مي. گيرند تصحيح قرار مي
 هر كدام يك حركت 2ي  هاي دسته يك دور براي تك تك گره

گردد تا شرايط  مي شود سپس اين كار تكرار  جزئي انجام مي
اي كه بايد يادآوري   نكته.هاي برقرار شود همسايگي براي تمام گره

شود اين است كه جهت توليد بردارهاي كشش و رانش براي هر 
نظر گرفته  در) 2 و 1ي  اعم از دسته(هاي ديگر  گره تمام گره

  شود مي
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  نمودار گردشي الگوريتم پيشنهادي) 5(شكل

  

  نمودار گردشي الگوريتم پيشنهادي-2-3
اده شده را در  نمودار گردشي الگوريتم شرح د)5(شكل 

هر يك از عمليات ذكر شده در اين . كند باالترين سطح بيان مي
  . هاي قبل شرح داده شد نمودار گردشي بطور مفصل در بخش

 بصورت سه نمودار عمودي كنار هم )5(همانطور كه در شكل 
نشان داده شده الگوريتم در باالترين سطح داراي سه فاز 

يابي به تناوب اجرا   مكانتكراري است كه تا اتمام عمليات
فاز سمت راستي از تكنيك مسير راست استفاده . شود مي
يابي نشده با شرايط مطلوب  تا زماني كه مسيري مكان. كند مي

فاز وسط از تكنيك .  گردد وجود داشته باشد فاز يك تكرار مي
كند و تازماني كه  بندي  استفاده مي وزن دهي بر اساس هم

 مطلوب وجود داشته باشد مكان يابي با گرهي با حداقل وزن
در غير تين صورت به فاز سمت . شود همين روش دنبال مي

در اين مرحله هم از تكنيك وزن دهي بدون شرط . رود چپ مي

تفاوتي كه وجود دارد اين فاز هر . شود حداقل وزن استفاده مي
. گردد يابي كرده و به فاز اول بر مي بار فقط يك گره را مكان

هاي مجهول شبكه  يابي تمام گره احل شرح داده شده تا مكانمر
  .كند  پيدا مي ادامه

  نتايج شبيه سازي-3
براي ارزيابي عملكرد الگوريتم پيشنهادي برنامه اي نوشته شد 

در )  عدد گرهN(هاي شبكه  كه ابتدا توزيع تصادفي كل گره
 متر را 10 متر در 10مربع شكل با ابعاد ي كاري  يك ناحيه

ها  سازي كرده و سپس با توجه به اينكه شعاع ارسال گره شبيه
Rماتريس مجاورت را توليد نموده و آن را به همراه   است

 گره راهنما بعنوان اطالعات اوليه در اختيار Hمختصات تعداد 
دهد پس از اتمام عمليات  ي مجري الگوريتم قرار مي برنامه
ي مقدار خطا با  يابي نتايج بدست آمده براي محاسبه مكان
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 10ي  همانطور كه در رابطه. شود ها مقايسه مي مكان واقعي گره
ي اقليدسي ميان مكان تقربي و  نشان داده است خطا فاصله

 ميانگين 11فرمول . مكان واقعي گره در نظر گرفته شده است
  . دهد مييابي كل شبكه را نشان  خطاي مكان

2)()(2)()( )()()( i
est

i
real

i
est

i
real yyxxiErr −+−=       )10(  

∑
+=−

=
N

Hi
ave iErr

HN
E

1
)(1

                               )11(  

 را از ورودي دريافت R و H و Nي نوشته شده مقدار  برنامه
 انجام R و Hمقادير مختلف و  N=200آزمايش براي . كند مي

 ارائه شده )11( تا )6(شد و نتايج بصورت نمودارهاي شكل 
ار  بار تكر30 نتايج نتايج ارائه شده در هر حالت ميانگين. است

 تغييرات ميانگين خطا را بر )6(نمودار شكل. آزمايش است
هاي مختلف Rرا براي ) هاي راهنما تعداد گره(  Hحسب 

  .  دهد بصورت چند منحني نشان مي

تغييرات ميانگين خطاي مكانيابي برحسب تعداد گره راهنما
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R=6

  
 H برحسب نمودار ميانگين خطا) 6(شكل 

تغييرات واريانس خطاي مكانيابي برحسب تعداد گره راهنما
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 H بر حسب نمودار واريانس خطا) 7(شكل

تعداد ) H( خطا را بر حسب  تغييرات واريانس)7(نمودار شكل 
واريانس . دهد هاي مختلف نشان ميRهاي راهنما را براي  گره

  .  آيد  بدست مي12ي  خطا از رابطه

∑
+=−

=
N

Hi
ave iErr

HN
E

1

2)(1                           )12(  

 زمان اجراي الگوريتم را بر حسب تعداد )8(نمودار شكل 
واحد . دهد  ميهاي مختلف نشانRهاي راهنما را براي  گره

زمان اجرا ميانگين زمان . زمان در اين نمودار ثانيه است
زمان فقط براي . هاي شبكه است يابي تمام گره مكان

براي يافتن متوسط زمان . شود هاي موفق محاسبه مي آزمايش
  .  تقسيم شودN-Hيابي يك گره بايد مقادير را بر مكان

تغييرات ميانگين مدت زمان مكانيابي برحسب تعداد گره راهنما
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  نمودار زمان اجرا ) 8(شكل 

نرخ موفقيت الگوريتم برحسب تعداد گره راهنما
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  مودار درصد موفقيت الگوريتمن) 9(شكل 

تغييرات ميانگين خطاي مكانيابي برحسب شعاع دايره ي ارسال
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 Rنمودار ميانگين خطا بر حسب ) 10(شكل 

يابي را نشان   نرخ موفقيت عمليات مكان)9(نمودار شكل
در الگوريتم پيشنهادي در صورت طوالني شدن . دهد مي

يابي يا گذشتن تعداد مراحل تكرار از حد معيني  عمليات مكان
نرخ . شود بت ميادامه كار متوقف شده يك تالش ناموفق ث

هاي موفق به كل تعداد دفعات  موفقيت درصد تعداد آزمايش
 تغييرات ميانگين خطا را )10(نمودار شكل . باشد آزمايش مي

هاي مختلف بصورت Hبراي ) ي ارسال شعاع دايره (Rبر حسب 
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ها همان نتايج   اين منحني .دهد ميچند منحني نشان 
 در محور H كه بجاي دهد با اين تفاوت  را نشان مي)6(شكل
 ميزان خطاي )11(شكل .   در نظر گرفته شده استRافقي 

ذكر شده ] 15[كه در  Radialالگوريتم پيشتهادي را با روش 
دهد الگوريتم ما  مي ي دو منحني نشان  مقايسه. كند مقايسه مي
براي تعداد راهنماي كمتر از دقت   الگوريتم مذكورنسبت به

    . بيشتري برخوردار است

Radial مقايسه ي خطاي مكانيابي الگوريتم پبشنهادي با روش
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  ي خطا مقايسه ) 11(شكل 

  گيري بندي و نتيجه جمع-4
  :دهد سازي نشان مي اصل از شبيهنتايج ح

 يابد خطا كاهش مي) Rافزايش (با افزايش چگالي •
تاثير ) R>2در اينجا (افزايش چگالي از حد معيني به بعد  •

 . چنداني بر كاهش خطا ندارد
 افزايش با)  R<2در اينجا (هاي با چگالي كم  براي شبكه •

  .تعداد راهنما خطا كاهش ميابد
افزايش تعداد گره راهنما ) R>2در اينجا (در چگالي زياد  •

 . تاثير چنداني بر كاهش خطا ندارد
يابي و نرخ موفقيت را  افزايش تعداد گره راهنما سرعت مكان •

 .برد باال مي
الگوريتم پيشنهادي براي تعداد كم گره راهنما از نظر دقت  •

 .كند  بهتر عمل ميRadial نسبت به روش

با توجه به عملكرد بسيار خوب الگوريتم بخصوص سرعت قابل 
هاي با شعاع  توان از آن براي شبيه سازي شبكه قبول آن مي

ارسال واقعي استفاده نمود و تاثير غير يكنواختي شعاع ارسال 
بعنوان يك كار بعدي بنظر . يابي بررسي نمود را بر خطاي مكان

گذاري  گره  وان از دو تكنيك بكار رفته براي جايت رسد ب مي
يابي توزيع شده نيز بهره  مجهول در اين الگوريتم براي مكان

  .برد
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