Archive of SID

الگوريتم  Routingقابل اعتماد و كارا از لحاظ تأخير در شبكه هاي حس گر
سيده ليلی شاهمرادي
Email:sl_shahmoradi@yahoo.com

چكيده
در سال هاي اخير بر طبق كاربرد فزاينده شبكه هاي حس گري بي سيم در صنايع نظامي ،فضا ،پزشكي ،تجهيزات ايمني و
غيره روش ها و الگوريت مهاي بسياري براي پيشرفت كيفيت  Routingارائه شده اند .ولي بر طبق محدوديت هاي موجود در
اين شبكه ،روش هاي به طور مناسب مسؤوليت پذير نبوده و اهداف آنها بايد پيشرفت پيدا كند .هدف ما اين است كه يك
 Qosنرم براي بسته هاي مختلف بسازيم كه اطالعات روي مسير در شبكه حس گر به راحتي در دسترس نباشد .در شبكه بي
سيم كار زيادي در زمينه قابليت اعتماد ،تأخير و انرژي صورت گرفته است ولي در اين شبكه مسأله انرژي هدف اصلي است و
بايد روي آن كار شود .در اين مقاله تعين مسير بر خاف بسياري از مقاله ها اطالعات و ارتباطات نقطه اي گره بررسي شده
است.
كلمات كليدي :الگوريتم  ،E2Eالگوريتم  ،MCMPالگوريتم MCMPMشبيه سازي ،مدلسازي.
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مقدمه
ميدانيم كه افزايش استفاده شبكههاي حس گر بي سيم در ابعاد و محيطهاي مختلف با موقعيت شناسي و محيطهاي مختلف
نيازهاي طراحي الگوريتم هاي جديد يا پيشرف ت دادن قبلي ها در هشدارهاي غيرقابل حدس ،كارهاي ايمني و نصايع نظامي و
پزشكي و هوافضا را واضح مي سازد .در تمام شبكه هاي حس گر توزيع گره ها در محل هاي ويژه و در عمر و انرژي محدود
است .آنها اطالعات را از گره هاي همسايه مي گيرند و آن را به ايستگاه مركزي مي فرستند و ما مي توانيم مسيرهاي مختلف
براي ارسال اطالعات انتخاب كنيم .در اين شبكه ها ،گره هاي حس گر اطالعات حس شده در يك بسته ايجاد مي شوند تا
نيازها و درخواست هاي ما را برآورده كنند .برخي از پارامترهاي  QOSمثل تأخير بسته ها ،قابيلت اعتماد ،مصرف انرژي،
امنيت بست ه؛ از دست رفتن بسته ،هاي چند رسانه اي مثل بسته هاي صوتي يا تصويري اگر برخي قطعات از دست بروند قابل
قبول ولي تأخير بيش از حد كيفيت تصوير و صدا را مورد تأثير قرار مي دهد .در حالي كه در شبكه هاي امن يك بسته بايد
سريع و بدون از دست رفتن تحويل شود ،بر طبق متن باال يافتن مسير  QOSموضوع اصلي شبكه هاي حس گر بي سيم
است.
در اين مقاله حدود تأخير و قابليت اعتماد  ،كاهش تأخير و كنترل مصرف انرژي و برقراري تعادل بين آنها بيابيم .بايد در نظر
داشته باشيم كه در شبكه هاي سيمي QOS Routing،با محدوديت هاي چندگانه به طور كامل وقابل اعتماد مطالعه شده
كه فاكتور اصلي آنها نيست .اين مقاله به كل زير سازماندهي شده است .بخش  2كارهاي قبلي روي شبكه حس گر را بررسي
مي كند .بخش  E22-QOS 3را توصيف مي كند و مشكالت آنر را در نظر دارد .بخش  MCMP 4را براي محدوديت هاي
تأخير ـ قابيلت اعتماد توصيف مي كند و معادل هايي براي پيشرفت گره ها ارائه مي كنيم .بخش  5الگوريتم ها براي
محدوديت تأخير ـ قابليت اعتماد و مديريت مصرف انرژي را بيان مي كند .بخش  6شبيه سازي و بخش  7نتيجه گيري را در
بر دارد
كارهاي مربوطه
در زمينه شبكه هب سيمي ،مقاله هاي بسياري الگوريتم هاي حقيقي يا مجازي را در زمينه مسائل  MCPيا  MCOPارائه
كرده اند .هر بسته اطالعاتي يك طبقه مقدم بر طبق محتواي اطلعاتي و اهميت دارد .وقتي يك گره يك بسته دريافت مي كند،
به طبقه مقدم آن نگاه كرده و به طبف آن براي تأمين قابيليت اعتماد مورد نظر عمل مي كند .مفهوم چنين خدمات متفاوت و
چارچوب تقدم گذاري اطالعاتي در شبكه هاي حس گر در معرفي شده است .يك پروتكل ارسال چند مسيره ـ چند بسته اي
براي تحويل بسته هاي اطاعاتي با قابليت اعتماد مورد نياز بر طبق تقدم اطالعاتي ارائه شده است .اين پروتكل يك شماتيك
 FLOODINGاحتمالي را ب راي ايجاد مسيرهاي چندگانه به كار مسي برد .و خود را با هر خطاي كانال و تغييرات موقعيتي
وفق مي دهد.
در مسرهاي مختلف از منبع به مقصد در چارچوب  ROUTINGانتشاري براي بازيابي از عدم موفقيت مسير به طور سريع به
كار رفته اند .مسيرهاي مختلف تأمين شده از چنين پروتكل هايي مي تواند براي ارسال كپي چندگانه هر بسته به كار رود .در
ايجاد يك بسته گره منبع اهميت اطالعاتي كه در آن وجود دارد را تعيين مي كند و قابليت اعتماد مورد نظر براي آن را انتخاب
مي كند .همچنين خطاي كانال محلي ( )ESو فاصله از مقصد ( )HSرا مي داند .با استفاده از اين مقادير ،منبع تعداد
مسيرهاي  Pمورد نياز براي تحويل بسته با قابليت اعتماد مورد نظر براي همخواني را به شكل زير محاسبه مي شود.
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)(1

منبع بسته را اعالم مي كند و فيلدهاي  DPSخاص را در هدر آن قرار مي دهد .ماورد كليدي الگوريتم ما مكانتيز DPS
هستند كه گره هاي دريافت كننده را براي تصميم گيريهاي مقطعي در مورد ارسال بسته ها ايجاد مي كنند

E2E QOS
قابليت اعتماد به صورت بسته هاي تحويل شده مسير هستند كه توسط مبدأ يا  BSبراي تعدادي از بسته هاي تأمين شده از
گره هاي مبدأ به طور موفق به دست آمده اند .قابليت اعتماد در  E2Eبه صورت زير محاسبه مي شود:

كه در آن  RIJقابليت اعتماد ( )I*Jروي مسير  Pاست .تغيير در هر لينك  Pقابليت اعتماد را تغيير مي دهد .حتي كاهش %5
روي هر لينك باعث كاهش  %91مسير  Pمي شود .پس با افزايش HOPها قابليت اعتماد  E2Eكاهش مي يابد.

بر طبق مسأله باال و همچنين مسير خاص بين منبع و مقصد و احتمال عدم ارتباط و از بين رفتن يكي از گره ها با استفاده از
يك مسير نيازهاي  QOSتأمين نمي شود .اگر  R1را حداقل قابليت اعتماد براي بست هاي تحويل بگيريم تنها
 ROUTINGهاي مختلف خواهد توانست قابليت اعتماد را باال ببرند .اگر  D1را حد تأخير بسته ها در هر مسير بين منبع و
مقصد بگيريم .هيچ مسيري تأخيري بيش از ميزان قابل قبول نخواهد داشت اگر حد باال دقيق محاسبه شود در مي يابيم كه
انتخاب مسير خاص نمي تواند ما را به اهدافمان ب رساند .استفاده از چند مسيرو همچنين مسيرهاي چندتايي ارتباط را افزايش
مي دهد كه به اين طريق با كاهش عملكرد شبكها بايد از تمام مسيرها آگاه باشيم.
مشكل E2E
LINKهاي بي سيم در برابر  LADEشدن ،تدخل و تغيير ترافيك آسيب پذير هستند .گرفتن اطالعات موقت صحيح از
ماست  OVRHEADناممكن است .بروز رساني اطالعات دوره اي گره ها  OVERHEADبيشتري روي سيستم دارد و باعث
اطالعات ( FADEمحو) شونده و افزايش تأخير ميشود .تعدادي از گره ها ممكن ات اطاعات قديمي را به خاطر گذشت زياد از
بروزرساني اطاعات گره داشته باشند .اين وضعيت در شبكه هاي حس گر در مقياس بزرگ واضح تر است .نگهداري اطالعات
مسير  E2Eحجيم نيازمند حافظه اي باالست ولي گره هاي حس گر مجهز به حافظه بسيار محدودي هستند .علت باال ما را
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قانع مي كند تا روش  ROUTINGپايه را در لينك به كار بريم چرا كه به اين طريق اطالعاتي همسايگي مناسب براي
تصميم گيري كافي است و اين  OVERHEADرا باال برده و از هزينه مي كاهد
الگوريم ( MCMPچند مسير چند محدوديتی)
در بساري از مقاالت كه  ROUTINGمسير موضوع آنهاست چند مسير به عنوان فاصله بين گره منبع و گره مقصد در نظر
گرفته مي شود كه به شكا  HOPمي باشد .به عنوان مثال مي توان به مقاله  [9] MCMPاشاره كرد كه در آن به آن اندازه
گيري مسير متريك از شمارش  HOPاستفاده شده است .در اين مقاله دو گره همسايه با يك لينك مرتبط شده اند و فضاي
بين آنها تنها يك  HOPاست ROUTING .در  MEMPبه شكل زير تعريف مي شود:

)(3

در ابتدا همسايه هاي گره منبع را انتخاب مي كند در حالتي كه تعداد HOPهاي آن تا مقصد كمتر از گره منبع است .حال در
ميان آن همسايه ها يك گره براي  ROUTINGانتخاب مي شود كه در زير آمده است :كه  KJهمسايه گره  Iاست.
)(4
)(5

برا ي محاسبه و بروز رساني قابليت اعتماد و تأخير مي توانيم معادالت زير را به كار بريم كه پارامتر  Pو ** تغييرات  DIJو
 RIJدر زمان موجود براي شبكه هاي حس گر بي سيم حقيقي را متعادل مي كند .اين منطقي است چون حالت LINK
حاضر به حالت سينك قبلي بستگي دارد.
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جدول  .1حروف

()i,j

 linkاز گره  iبه j

)N (i

مجموعه همسايه گره i

Hi

عدد  hopاز گره  iحاضر

rij

قابليت اعتماد لينك lij

x

احتمال  QOSنرم در تأخير

β

احتمال  QOSنرم براي قابليت اعتماد

Li

نياز  hopبراي تأخير در گره i

Li

نياز  hopبراي قابليت اعتماد در گره i

Di

تأخير حقيقي بسته كه به گره  iمي رسد

RI

نياز قابليت اعتماد اختصاص يافته به مسير گذر شده از گره i

Dij

تأخير لينك  lijتوصيف شده به عنوان متغير تصادفي

Rij

قابليت اعتماد لينك  lijتوصيف شده به عنوان متغير تصادفي

Xj

متغير تصميم گيري استفاده شدن يا نشدن لينك ()lij

Dij

متوسط dij

Rij

متوسط rij

Ej

انرژي گره j

T

انرژي حد مرزي عمر هر گره

ij

d

r
ij

انصراف استاندارد dij
انحراف استاندارد rij

شكل  1توزيع قابليت اعتماد بين جفت s- d
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الگوريتم ( MCMPMچند مسيره چند محدوديتی اصالح شده)
ايراد  MCMPاين است كه با وجود انتخاب مسر با تأخير كمتر و قابليت اعتماد باالتر ،تقريب ًا هر حالت تعيين كننده است و
مصرف بيشتر انرژي هر گره در مسر صورت گرفته و در مسير ترافيك ايجاد مي شود .براي تعيين فاصله بين دو نقطه مي توان
از معادله زير استفاده كرد.

)(6
در شكل  9چگونگي انتخاب گره ها از ميان گره هاي همسايه نشان داده شده است N1 .و  N2و  N3را براي ارسال انتخاب
مي كنيم .فاصله بين  N2 ، N1و  N3كمتر از فاصله بين گره منبع و  BSاست .حال نزديكترين را انتخاب نمي كنيم .حد
آستانه را براي هر گره انتخاب مي كنيم .گرهي انتخاب مي شود كه كمترين فاصله را دارد و انرژي آن بيش از حد مرزي است.
اين كار ادامه پيدا مي كند تا به  BSبرسيم .مرحله بعد اين است كه با كمك معادله ( )3گره هايموجود بروزرساني و بهينه
سازي مي شوند .مسيرها به دست مي آيند و اين مسيرها به خاطر تغيير انرژي گره ديناميك هستند و اين باعث مديريت
مصرف انرژي و جلوگيري از ترافيك سنگين مي شود .شكل 9
جدول  Iالگوريتم MCMPM Routing
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.0

چند مسيره محدود با قابليت اعتماد تأخير Routing AL

.9

قابليت انتخاب { ) je N (iز حداكثر } d (j,lBs) < d (i,BS) , Tj

.2

ارسال =Q

.3
.4

Ldi=D-Di
( )Ldi ≤ 0اگر

.5

بسته را غير فعال كن و بازگرد

.6

در غير اينصورت

Lri = fi .7
.8

ij

d

را بروز رساني كن با استفاده و از معادالت ()4و ()5

 .1وقتي قابل انتخاب =

{

 90اگر ( تا معادله ( )3براي  dijو (

صادق است}

 99لينك  lijرا براي ارسال اضافه كن
 92قابل انتخاب =قابل  – lijقابل انتخاب }}i
در شكل  9نشان داده ايم كه چطور براي  ROUTINGگره هاي همسايه را انتخاب كنيم .در اين شكل  D2،D1و  D3كمتر
از فاصله بين گره منبع و مقصد هستند .س گره  2 ،9و  3براي ارسال بسته مناسب هستند .گره  4انتخاب نم شود چون انرژي
آن كمتر از حد آستانه اي است .گره  6و  7همسايه هاي گره  3هستند كه ( D)61D(<D)31Dو (D)71D(<D)31D
است و هردو براي  ROUTINGبر طبق حد آستانه اي انرژي انتخاب شده اند .الگوريتم  MCMPMرا توضيح داديم كه
اصالح شده  MCMPاست .خط اول چگونگي انتخاب گره در مرحله اول را نشان مي دهد .خط سوم تأخير محدوديت قابل
قبول را محاسبه مي كند .اگر فرض كنيم  Dمحدوديت تأخير و  Diتأخير تقريب گره  iتا مقصد  Lidاز  Ddi=D-Diمحاسبه
مي شود بايد مثبت باشد تا بتوانيم بسته ها را ارسال كنيم .اگر  Li≤0باشد يعني از خط مرزي عبور كرده ايم و بسته ها نبايد
ارسال شوند.
شبيه سازي
شبيه سازي در  MATLABصورت مي گيرد .شبيه سازي هاردي يك موقعيت يكنخوات متشكل از  900گره گسترده شده
در مساحت مربع  900x900انجام گرفته اند .ايستگاه مركز به صورت تصادفي انتخاب شده است .محدوده انتقال تمام گره ها
 25متر است .احتمال موفقيت هر انتقال از ] 1و [0.8انتخاب شده كه نشان مي دهد قابليت اعتماد  LINKاز  0.8تا 9
است .تأخير  LINKهم بصورت تصادفي در محدوده ] [1.50ميلي ثانيه است .تأخير  LINKزمان انتقال موفق يك بسته
پس از دريافت آن است .حالت هاي  LINKبه صورت تصادفي در تمامي لحاظات انتقال متغير هستند .پس بهترين حالت
براي مقايسه با شبكه هاي حقيقي است.
نياز تأخير به طور يكنخوات بين  920تا  260ميلي ثانيه به فاصله  90ميلي ثانيه توزيع شده است كه  95طبقه نياز تأخير را
به وجود مي آورد .به همين شكل قابليت اعتماد به طور يكنواخت از  0.7تا  9با فاصله  0.05است .اين  7طبقه نياز قابليت
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اعتماد را به وجود مي آورد .هر انجام شبيهسازي به طور تصادي  95گره انتخاب مي كند تا بسته ها را در سرعت  9بسته در
ثانيه ارسال كند .بسته اطالعاتي اندازه ثابت  950بايت دارد .ارسال تصادفي انجام مي دهيم .تا ترافيك متغير روي شبكه در هر
 92انجام به دست آوريم .براي يك چيدمان ترافيك سه الگوريتم براي مقايسه نوشته مي شود.
نتايج شبيه سازي

شكل ها به طور متفرق اختالف محدوديت قابليت اعتماد ـ تأخير را بين  MCMPMو ديگر ROUTINGها نشان مي دهند
و بيان مي كنند كه حداقل تأخير را دارد و قابليت اعتماد آن در حد  MCMPاست ولي قابل تنظيم مي باشد .در شكل ،2
 900گره كه به طور تصادفي پخش شده اند به ابعاد 50X50وجود دارند .در ابتدا  95گره به طور تصادفي براي تنظيم بسته
ها انتخاب شده اند كه با  RUNشدن به نام مسير ارسال بسته ها ظاهر مي شود كه در شكل مي بينيد .شكل نشان مي دهد
كه گره هاي همسايه  bsدر  routingب ه طور معادل استفاده شده اند و اين يعني چند مسيره و انرژي بهينه هستند شكل 3
نشان مي دهد كه اگر محدوديت تأخير بين  940تا  960ميكروثانيه را در نظر بگيريم ،در  mcmpبسته هاي ROUTING
به ظور متوسط تأخير كمتر از  25MSدارند در حالي كه  BRAIDEDبين  25تا  27و  45 MCMPتا  50ميكروثانيه
تأخير دارد ROUTING .خوب بيش از  50ميكرو ثانيه تأخير دارد كه با افزايش محدوديت تأخير متوسط بسته ها به طور
پيوسته باال مي رود در حالي كه حد تأخير حداقل  120MSو حداكثر  260MSاست .كه براي  MCMPكمتر از 25MS
بوده و تقريب ًا بدون تغيير است .اين نتايج با  α=0.85به دست مي آيند شكل  2و 3

شكل  .2چند مسير چند محدوديت نشان می دهد ايستگاه پايه
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شكل  .3ميانگين پايان به پايان تاخير بسته

مدل انرژي
فرض مي كنيم  9طول بسته (به بيت) d ،مقصد بين گره ها و  Tحد آستانه اي  EPSانرژي فضاي آزاد Emp ،انرژي چند
مسير و  EDAانري جمع شدگي اطالعاتي است كه EDa- ،Emp=010013PJ/bit/M4 ،Efs=10Pj/bit/m2،Eelee=50nj/bit
 5nj/bit.signalو  Ecpu=7njمي باشد ( شكب 4و 5و 6و )7
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شكل نسبت تحويل  .4بسته در مقابل قابليت اطمينان مورد نياز

شكل  .5چندمسيره چند محدوديت ( = )9.0α

شكل  .6پايان به پايان تاخير بسته ( = )9.0α
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شكل نسبت تحويل  .7بسته در مقابل قابليت اطمينان ( = )9.0α
نتايج
در اين مقاله روشي جديد براي  ROUTINGبا استفاده از مقاله  MCMPشبكه حس گر بي سيم ارائه كرديم .پايه اين مدل
استفاده از چند مسير است كه گره با بيشتري ن انرژي و كمتريش فاصله انتخاب مي شود و اطالعاتي تأخير و قابليت اعتماد گره
و مسير معادالت موجود بروزرساني مي شوند .برخالف  MCMPالگوريتم هاي  ROUTINGموجود در اين شبكه تنها يك
پارامتر را مدنظر قرار مي دهند در حالي كه الگوريتم ROUTINGها تأخير را باال برده باعث تصحيح مصرف انرژي و
جلوگيري از  OVERHEADمي شود .و نياز به حافظه كمتر براي گره ها دارد .در حالي كه اين گره ها منبع محدودي براي
انرژي و حافظه دارند .نتايج شبيه سازي براي درجات گره هاست متفاوت  ،مطابق هستند و نشان مي دهند كه عملكرد
 ROUTINGما مشابه حالت ايده آل است .اين حالت ايده آل از  ROUTINGچند مسيره با دانستن كامل  LINKبه
دست مي آيد .به همين اساس اين  ROUTINGبر پايه اطالعاتي گره هاي محلي است پس چند حالت قرارگيري شبكه اي
باعث صدمه به  ROUTINGنمي شوند چون عملكرد ROUTINGبدون توجه به اطالعات كلي صورت مي گيرد .اين
ROUTINGفاصله مستقيم بين گره منبع و  BSرا محاسبه مي كند .آمريكا حفاظ بزرگ بين گره هاي منبع و فاصله داشته
باشيم بايد اين ايراد را رفع كنيم .مي توان از گره هاي فاصل براي محاسبه نزديكترين فاصله استفاده كرد.
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