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چکيده
وظيفه اليهي انتقال در شببکهها ،کنترل و پيشگيري از ازدحام و تحويل مطمئن انتها به انتهاي بستهها ميباشد .در شبکههاي حسگر
روشهايي که هر دو فاکتور فوق را همزمان مورد توجه قرار ميدهند ،نسبب
اسب

به ساير روشها موفقترند ESRT .يکي از اين روشها

که بزر ترين چالش آن عدم پشبتيباني از اولوي هاي چندگانه در انتقال ترافيک ميباشبد .در اين پژوهش براي رفع مشکل

 ESRTاز روش کدگذاري توصبيفا

چندگانه به همراه تحبحيخ اطاي پيشرونده اسبتفادهشد و روش جديدي براي کنترل ازدحام،

تأمين اتکاپذيري و اولوي بندي چندگانه بين توصببي هاي توليدي در گرههاي حسببگر ارائه شببد .در اين روش با توجه به ترافيک
ويدئويي در نظر گرفتهشده براي شبکه حسگر ،تالش ميشود که اتکاپذيري و به دنبال آن کيفي

ويدئوي دريافتي تا جايي که ازدحام

رخ نميدهد در شببکه زياد شود .نتايج شبيهسازيها نشان داد که براي ترافيک ويدئويي با امکان ارائهي توصيفا
اوبي اولوي

بين جريانها رعاي

ميشبود  .سبرع

عمل روش نيز در مقايسه با روش پايه ،مطلو

گسترشپذير ،به

تر ارزيابي شد ،که اين مووو

باعث کاهش محرف انرژي و جلوگيري از هدر رفتن منابع شبکه در هنگام وقو ازدحام ميشود.

کلما

کليدي

شببکههاي حسبگر بيسبيم ،اليهي انتقال ،اتکاپذيري ،اولوي

چندگانه ارسال ،کنترل ازدحام ،قابلي

اطمينان رويداد محور ،ترافيک

چندرسانهاي ،ويدئو

 -1مقدمه
به طور معمول وظیفه الیهی انتقال 1در شببکهها کنترل و پیشگیری از ازدحام
و همچنین تحویل مطمئن انتها به انتهای بسببتهها میباشببدد در شبببکههای
حسبگر بیسبیم تحویل مطمئن انتها به انتهای بستهها در اغلب موارد اهمیت

ندارد ،زیرا معموالً تراکم گرهها در محیط زیاد میباشدد از این رو همبستگی و
تکرار اطالعات برای رویدادهای محلی به طور چشببمگیری زیاد اسببت ،چراکه
همبهی گرههبا در نباحیبهی یک رویداد آن را حس میکنندد به همین خاطر
مفهوم قابلیت اطمینان انتها به انتهای 2رویدادها در شببکههای حسگر بیسیم
جایگزین تحویل مطمئن انتها به انتهای بسببتهها در شبببکههای عادی شببده
استد][1
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 -1-1روشهاي ارائه شده براي اليهي انتقال
شبکههاي حسگر بيسيم
به طور کلی سه دسته روش برای الیهی انتقال شبکههای حسگر ارائه شدهاند:
-1روشهبایی کبه تمرکز آنهبا بر روی کنترل ازدحام 3اسبببتد در این
روشها اقدام به کاهش ازدحام با اسبتفاده از کش ازدحام ،اطال رسانی و به
تبع آن کنترل نرخ شببده اسببتد از آنها میتوان به ]PCCP ،FUSION[2
[ ]3و  ]4[ Siphonاشبباره کردد اشببکال عمدهی این روشها دید یکسببان به
گرهها و اطال رسبانی مبمنی ازدحام اسبت که این مسبئله باع افت شبدید
کارایی با توجه به طوالنی بودن مسیر اطال رسانی خواهد شدد
-2روشهایی که تمرکز آنها به قابلیت اطمینان اسببتد این پروتکلها
انتقبال مطمئن دادههبا از منبع به ایسبببتگاه پایه را ت مین میکنند و اکثراً این
قابلیت را به صببورت گامبهگام پیادهسببازی میکنندد از این روشها میتوان به
]5[ RCBو ]6[ RMSTاشبباره کردد از مشببکالت این روشها می توان به
ت مین اطمینان غیرمبروری برای همهی بسبتهها و عدم توجه به جیتر اشاره
کردد
-3روشهایی که کنترل ازدحام و قابلیت اطمینان را به صببورت همزمان
مورد توجه قرار میدهندد در این روشها که از آنها میتوان به ]7[ STCPو
 ]8[ ESRTاشبباره کرد با اینکه مشببکالت روشهای پیشببین تا حدودی بر
طرف شبدهاند باز هم با مشبکالتی مانند عدم گسبترش پریری مناسب ،عدم
اطمینان در مورد رویدادهایی که به چندین بسته شکستهاند و عدم پشتیبانی از
اولویتهای چندگانه ارسال ،روبرو هستندد
پروتکلهاي اليه
انتقال

هردوي کنترل
ازدحام و انتقال
مطمئن

فقط انتقال مطمئن

فقط کنترل ازدحام

رویداد جمعآوری شده است عالقمند است و بنابراین گرفتن تعداد بستههای از
پیش تعیینشده از گرههای حسگر از انتقال مطمئن هر بسته مهم تر استد در
این روش پیشبببنهاد شبببده اسبببت که از شببباخا قابلیت اطمینان  ،riبرای
اندازهگیری قابلیت اطمینان رویداد با توجه به تعداد بستههای دریافتی ایستگاه
پایه در مدت زمان دادهشده  tiاستفاده شودد قابلیت اطمینان مشاهدهشده  riدر
زمان  ، tiتعداد بستههایی است که توسط ایستگاه پایه در زمان  tiدریافت شده
اسبتد قابلیت اطمینان رویداد مطلو  Rبرابر با تعداد بستههای مروری برای
کشب رویداد مطمئن اسبتد  Rیک پارامتر وابسته به کاربرد استد  riتوسط
ایسبتگاه پایه از اطالعات دریافتی از بستهها در مدت  tiمحاسبه میگرددد اگر
 ri >= Rباشبد رویداد به صبورت مطمئن انتشار یافته است و اگر نباشد خیرد
همچنین پروتکل  ESRTاز نرخ گزارش دهی  fاستفاده میکند که به صورت
تعداد بسببتههای ارسببالی از یک حسببگر در محوطه رویداد در هر واحد زمان
تعری میگرددد سعی میشود که ارزش  fبه گونهای تعیین گردد که در زمان
کنترل ازدحام نرخ مطلو  Rبا کمترین مصرف انرژی به دست آیدد

 -2-2معرفي روش MD-FEC
 MD-FECمخف عبارت تصبببحیط خطای پیشرونده با توصبببی چندگانه
اسببتد[ ]10این رویه ،هنگامی که تعداد توصببی ها زیاد اسببت (مانند ترافیک
ویدئویی) ،راه حل کارایی برای کدگراری توصی چندگانه استد
اولین مرحلبه  MD-FECکبدگراری کردن همه گروههای تصبببویری
( ،)GOPدر  Mالیبه اسبببت کبه میتوانبد توسبببط یک کدگراری تصبببویر
گسبببترشپبریر مثل  MPEG4 FGSیا  SVCانجام گیردد برای مثال این
مسئله برای  4الیه در شکل  2نشان داده شده است و بیتهای این  4الیه با
نامهای  L3 ،L2 ،L1و  L4مشببخا شببدهاندد این الیهها عموماً اندازههای
متفباوتی دارنبد ولی میتوان آنها را به نحوی تنظیم کرد که اندازه یکسبببان
داشته باشندد الیه kام به  kگروه با طول یکسان تقسیم شده استد

شکل ( : )1طبقهبندي تکنيکهاي موجود براي اليهي انتقال ][9

با ارزیابی پروتکلهای الیهی انتقال در مییابیم که پروتکلهای موجود،
برای پشبتیبانی از ترافیک چندرسبانهای در شببکههای حسگر بیسیم مناسب
نیسبببتنبدد زیرا پروتکلهبایی کبه از کنترل ازدحبام و قبابلیبت اطمینان باالیی
برخوردارند برای ترافیک چندرسانهای مناسب نیستند ،و اولویتبندی جریانها
را پشتیبانی نمیکنندد
از این رو سبعی شده است تا راهکاری ارائه شود که این مشکل برطرف
شودد بدین منظور در این نوشتار روشی مبتنی بر  ESRTو کدگزاری چندگانه
پیشنهاد شده است تا عالوه بر ت مین قابلیت اطمینان و کنترل ازدحام بتواند از
ترافیک تصبویری در این شبکهها پشتیبانی نماید و عملکرد این الیه را بهبود
بخشدد

 -2روش پيشنهادي
 -1-2معرفي روش پايه ESRT
در پروتکل  ،ESRTقابلیت اطمینان بر این ایده متمرکز است که ایستگاه پایه
ببه ویژگیهبای مربو به رویداد که از دادههای گرههای حسبببگر در منطقه

شکل ( : )2روند کدگذاري با [10] MD-FEC

همان طور که در شبکل  )2(bنشان داده شده است ،الیه دو به دو گروه
 L21و  L22شبکسبته شبده اسبتد الیه سبه نیز به  3گروه با طول یکسان
 L32 ،L31و  L33و الیبه چهبار به  4گروه هم طول  L43 ،L42 ،L41و
 L44تقسبیم شده استد سپس یک کد ) ،[x] RS(M,kبه  kگروه الیه k
اعمال میشبود که محصبول آن  4گروه میباشدد سپس این  Mگروه مطابق
شبکل  )2(cمرتب شبدهاندد برای الیه  ،1مرحله  ،RSسه گروه افزونه ،R11
 R12و  R13ایجباد میکنبد ،برای الیبه  ،2دو گروه افزونه  R21و  R22و
برای الیه  3یک گروه افزونه  R31را ایجاد مینمایدد از این رو با توجه به کد
 RSموجود ،اگر هر  kتا از  Mگروه برای الیه  kدریافت شود ،الیه  kمیتواند
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رمزگشببایی شببودد بعد از ایجاد  M2گروه از ترکیب گروههای شببکل ، )2(c
زیرجریانهایی تولید میشودد برای مثال اولین زیرجریان از ترکیب ،L21 ،L1
 L31و  L41ایجباد میشبببود و چهارمین زیرجریان با ترکیب ،R22 ،R13
 R31و  L44ایجاد می شبودد با توجه به این ساختار ،به سادگی قابل مشاهده
است که زیرجریانها دارای خصوصیات دلخواه زیر هستند:
 زیرجریانها نرخ بیت یکسانی دارندد
 به منظور بازسبازی  kالیه از ویدئوی رمزشده الیه اصلی ،گیرنده باید k
تا از  Mزیرجریان را دریافت کندد پس جریانها ،اهمیت یکسانی دارندد
یکی از مزایای  MD-FECبه عنوان یک تکنیک با توصبببی چندگانه
این اسببت که میتواند از هر جریان قابلگسببترش که توسببط هر گره تولید
میشبببود ،ببه هر تعداد دلخواه زیرجریان (هر  )Mتولید کند که این امر برای
افزایش کارایی شببکه (افزایش کیفیت تصاویر در صورت امکان) و نیز کنترل
بهینه ازدحام (کم شبدن تعداد توصبی ها تا حدی که اتفاق قابل رویت باشد)
بسیار مطلو میباشدد[ ]11همچنین اگر توصیفی بر اثر تداخل یا ازدحام و یا
هر دلیل دیگر از بین رفت ،گرههای میانی و به تبع آنها ایستگاه پایه میتواند
با استفاده از همان تعداد توصیفی که دارد کیفیت قابل قبولی از تصویر را ایجاد
نماید و با مشکلی روبرو نشودد البته مهمترین ویژگی این روش که آن را برای
شبببکههای حسببگر با محتوای چندرسببانهای مناسببب جلوه میدهد ،قابلیت
اولویتبندی اسبببت که در هنگام کدگراری در درون گرههای ویدئویی رعایت
میشبود و بعد از آن تعدادی توصی عرمه میشوند که هر جایگشتی از آنان
میتواند توصبی های با اولویت های باالتر را برای ما بازسازی کندد و با توجه
به اینکه با اسبببتفاده از پردازش درون گره ،این امر صبببورت میپریرد ،ارزش
اسبتفاده از این روش در شبکههای حسگر که پردازش به انتقال داده ارجحیت
دارد ،نمایان میشودد
این روش برای شبکههای معمول که در آنها مشکل کمبود انرژی و نیز
تداخل وجود ندارد بسیار ایده آل به نظر میرسدد ولی در شبکههای حسگر که
معموالً محیطی سبببرشبببار از نویز و تداخل داریم و نیز مصبببرف انرژی بهینه
مومو حیاتی میباشد ،استفاده از این روش میتواند با مشکالت جدی روبرو
شبودد زیرا تولید بیش از حد توصی ها باع مصرف باالی انرژی در گرههای
حسگر میشود و نیز تداخل در محیط را افزایش میدهد و همهی اینها عالوه
بر افزونگی بیش از حدی اسبت که در هنگام دریافت توصبیفات کم به نسبت
توصبببیفات تولیدشبببده ،هدر میرودد از اینجا لزوم طراحی روشبببی کارا برای
شبکههای حسگر به چشم میآیدد

 kمیتواند تعبیری از( Rتعداد جریانهای دریافتی مطلو در ایستگاه پایه ،در
هر ببازه زمبانی) ذکرشبببده در پروتکبل  ESRTبباشبببدد به عبارت دیگر k
نشباندهنده تعداد توصبیفات مطلوبی است که برای گرههای ویدئویی باید در
ایسبتگاه پایه ،در هر بازهی زمانی دریافت شودد پارامتر  Rدر پروتکل ESRT
قبل از شرو کار شبکه تنظیم میشود و با توجه به دالیل فوقالرکر مقدار آن
از رابطهی ( )1به دسبببت میآید ،که در آن  nنشببباندهندهی تعداد گرههای
ویدئویی میباشدد
𝑛×𝑘= 𝑅
()1
ببا تعیین پبارامتر  kمطبابق نیاز برنامه کاربردی انتظار داریم که حداقل
کیفیت مورد انتظار در ایسبتگاه پایه قابل بازسبازی باشد ،این امر مستلزم این
است که شبکه ظرفیت ارائه این حد از سرویس را دارا باشد ،یعنی تعداد جریان
مطلو دریافتی در زمانی که در شبکه ازدحام رخ نمیدهد توسط ایستگاه پایه
قبابل دریافت باشبببدد برای مثال وقتی  Mجریان در هر گره داریم و 𝑛 × 𝑘
( )Rجریان در ایسبتگاه پایه دریافت میکنیم برای نرخ از دست رفتن بستهها
خواهیم داشت:
𝑘𝑀−
()2
𝑀

= 𝑒𝑡𝑎𝑅𝑠𝑠𝑜𝐿

در این پژوهش قصبد بر این اسبت که از اصبول روش  ESRTاستفاده
شببودد برای رسببیدن به کارایی حداکثر باید دورهایی از زمان در شبببکه تعری
کنیم که در طول این دورها به طور معمول اتفاقات در شبببکه حس شببوندد در
طول هر یبک از این دورهبا پبارامترهبا ثابت فر میشبببوندد در این دورها
گرههای حسبببگر تعداد توصبببیفات نمونهی خود را در حوالی مقدار قبلی تغییر
میدهند تا به مقدار بهینهای نزدیک شبوند که برابر یا بیشببتر از  kتوصی به
ایسبتگاه پایه برسدد الزم به ذکر است که این تغییرات در حالت شلوغی شبکه
منفی و در صببورت ظرفیت شبببکه مثبت خواهد بودد همچنین میتوان در این
فاز کدهایی که مربو به الیههای بزرگ تر از  kهستند را برای کاهش حجم
ترافیبک حبرف کردد نکتبهی دیگری کبه با پروتکل  ESRTتفاوت دارد این
اسبببت کبه مبادامی کبه ازدحام رخ نداده به افزایش اتکاپریری میپردازیم و
اتکاپریری بزرگتر از  1در زمان عدم وجود ازدحام مطلو میباشد ،چرا که در
این کباربرد برخالف  ESRTبه جای انرژی به کیفیت ویدئوی دریافتی توجه
میکنیمددر این پژوهش نیز همباننبد  ESRTبرای اتکاپریری از  ηاسبببتفاده
کردیم کبه اگر ( )riرا نرخ دریافت ایسبببتگاه پایه در دوره  iدرنظر بگیریم ،به
شکل زیر به دست میآید:
𝑖𝑟
()3
=η
𝑅

 -3-2جزئيا

روش پيشنهادي

برای بر طرف کردن معایبی که در فوق ذکر شبد ،باید تعداد توصیفاتی که هر
گره تولید میکند به اندازه ای باشد که با توجه به شرایطی که در محیط و بین
گرهها وجود دارد ،تعداد مشخصی از توصی ها به ایستگاه پایه برسد که بتوان
با آن تعداد ( و نه کمتر) مقدار قابلتشببخیا تصببویر (برای رویداد مربوطه) را
تشکیل دادد
برای این مومبببو ببایبد پبارامتر ( Mتعبداد زیر جریبانهای ویدئویی
تولیبدشبببده در گرهها) برای تمام گرههای ویدئویی در هر بازهی زمانی تعیین
گردد تبا مقبدار ( kحداقل زیر جریانهای ویدئویی دریافت شبببده که با آنها
میتوان تصویر را با کیفیت خواستهشده تشکیل داد) ارما شودد این مقدار باید
با اسبتفاده از نیازمندیهای کاربردی مد نظر تخمین زده شودد در اینجا پارامتر

در این روش برای تمام گرهها زمان دور یکسبان در نظر گرفته میشودد
در انتهای هر دور ایسبببتگاه پایه نرخ دریافت خود در طول آن دوره ( )riرا به
اطال گرهها میرساند و در دورهی رشد اتکاپریری ،هر کدام به صورت محلی
مریبی (که با نسبت بین نرخ دریافت فعلی و قبلی به دست میآید) را به شکل
زیر برای تعداد توصی هایشان( )Mاعمال میکنندد
⌉𝜂𝑀 = ⌈𝑀/
()4
و در زمان وقو ازدحام به صورت پلهای به کاهش  Mمیپردازیمد
𝑘=𝑀
()5
البته در شبرایطی که اتکاپریری باالی  1باشد سرعت آن را کم میکنیم
تا بتوانیم بیشترین تعداد توصی ها را داشته باشیم:
})𝑀 = 𝑀𝑎𝑥{𝑘, (𝑀 − 1
()6
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و در حبالتی کبه بیشترین مقبدار اتکاپریری را داریم و ازدحام رخ نداده
است ،مقدار  Mرا ثابت نگاه میداریم:
𝑀 =𝑀
()7
در نهایت مقداردهی  Mدر همهی حاالت به صورت زیر میباشد
عدم ازدحام و اتکاپریری کم ,
ازدحام و اتکاپریری کم ,

)(8

𝑀
⌉ ⌈
𝜂
𝑘

عدم ازدحام و اتکاپریری بیشینه ,

𝑀+1
𝑀

 -3نتيجه
 -1-3نتايج شبيهسازي

ازدحام و اتکاپریری باال 𝑀 = 𝑀𝑎𝑥{𝑘, (𝑀 − 1)},
عدم ازدحام و اتکاپریری باال ,

با توجه به مناسبب بودن روش پیشبنهادی برای محتوای چند رسانه ای
نام  MESRTرا بر آن نهادیمد

{

شبه کد روش پیشنهادی در شکل ( )3نشان داده شده استد
;i = 1
)(MESRT
)If (CONGESTION
If (η <= 1) // If reliability is low
/* State=(Congestion, Low Reliability) */
/*Decrease Descriptions number aggressively */
M =k; //Set minimum descriptions number
;i = i + 1
)else if (η > 1

 -1-1-3محيط شبيهسازي
به منظور ارزیابی کارایی روش پیشبنهادی ،آن را شببیه سازی کرده و نتای را
در این بخش ارائه می نماییمد شببیهسبازیهای این پروژه در شبیهساز NS2
پیادهسازی شد ،با توجه به چگال بودن محیط در سناریوهای مشابه شبکههای
حسبببگر 222 ،گرهی ویبدئویی را در یبک محیط  122در  122متری به طور
یکنواخبت پخش کردیمد پبارامترهبای رادیویی و انبدازه ببافر گره مطببابق بببا
حسگرهای استاندارد  ]25[ MICAتنظیم شدندد محل قرارگیری ایستگاه پایه
مرکز محیط با مختصات ( )52 ، 52انتخا شدد محل رخ دادن رویداد به طور
تصببادفی در این محیط در نظر گرفته شببدد برای ارتبا بین گرهها و ایس بتگاه
پایه نیز از پروتکل  CSMA/CAدر الیه  Macاستفاده شد و برای مسیریابی
از  DSRاسبتفاده کردیمد شعا همسایگی رخداد برای گرهها  42متر در نظر
گرفتبه شبببدد و ترافیک نیز از نو  MPEG4 FGSقابلگسبببترش با طول
توصبی های  35بایتی در نظر گرفته شبدد پارامترهای شبیهسازی در جدول 1
آمدهاندد
جدول ( : ) 1پارامترهاي شبيهسازي

/* State=( Congestion, High Reliability) */
/* Decrease Descriptions number to Relieve
Congestion; No Compromise on Reliability */
;i= 1
;})M = Max{𝑘, (𝑀 − 1
//Smoothly decrease descriptions number
)else if (NO CONGESTION
;i = 1
If (η < 1) // If reliability is low
/* State=(No Congestion, Low Reliability) */
/* Increase Descriptions number aggressively */
M = ⌈𝑀/𝜂⌉; //Rapidly increase descriptions number
)else if (η >= 1
if (Mmax ≤ M) // Maximum descriptions number

نام پارامتر

مقدار شبیه سازی شده

مساحت ناحیه
تعداد گرهها
محدوده رادیویی حسگر
طول بسته
طولIFQ
انرژی ارسال
انرژی دریافت
بازه تصمیمگیری

 122متر در  122متر
222
 42متر
 35بایت
 65بسته
 2/662وات
 2/395وات
 12ثانیه

در ابتدا برای تعیین پارامترهای اتکاپریری ،به افزایش توصی ها (جریان
ها) در هر گره پرداختیم و حجم بسببتههای دریافتی در ایسببتگاه پایه را اندازه
گرفتیم؛ با توجه به نتایجی که در شبکل ( )4مشاهده می کنید پارامترها تعیین
شدندد

/* Best performance Region */

;M= M
else
/* State=(NC,HR) */

11 13 15 17 19

/* Increase Descriptions number cautiously */

9

7

5

3

1

تعداد جريان هاي توليدي هر گره

پايه ()Bytes

/* Hold Descriptions number */

ترافيک دريافتي در ايستگاه

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

;M =M + 1

شکل ( : )4تغييرا

شکل ( : )3شبه کد روش پيشنهادي

توصي هاي تحويري در گرهها
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همانطور که در شکل ( )4مشخا است باید برای جلوگیری از ازدحام و
از بین رفتن اطالعبات ،مقبدار  kکمتر از  12تعیین گردد کبه ببا توجه به نیاز
کاربری دلخواه مقدار  7برای  kتعیین گردیدد همچنین با توجه به وقو ازدحام
در تعداد توصی بیشتر از  12مقدار  12را برای  Mmaxدر نظر گرفتیمد

عمل روش در ازدحام و کمبود رويداد

 -2-1-3سرع

در این مرحله با توجه به مقادیر به دسبببت آمده برای  )7( kو Mmax

5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MESRT1
MESRT5

0.4

MESRT9

0.2

ESRT

میانگین تعداد جریان های تولیدی در هر گره

شکل ( : )6مقايسه اتکاپذيري براي اولوي

اساس ااتالف با تعداد جريان مطلو

همان طور که مشاهده می شود هرچقدر هم که تعداد جریان تولیدی در
هر گره واگرایانه انتخا شده باشد باز هم در حداکثر پن گام تعداد جریان ها
در هر گره تنظیم می شببوندد این نمودار نشببان دهنده سببرعت عمل روش در
برخورد با ازدحام در شبببکه اسببت و همچنین نمایانگر سببرعت زیاد افزایش
کیفیت ویدئو در زمان کاهش یافتن بی مورد آن استد

جريانها

همان طور که در شببکل ( )6مشبباهده میشببود در روش پیشببنهادی
اتکاپریری جریان با اولویت باالتر بیشتر است ،در صورتی که  ESRTبه همه
جریبانهبا به صبببورت یکسبببان نگاه میکندد ولی با توجه به اینکه در روش
پیشبنهادی افزونگی به ترافیک امبافه شبده است ،باع شده است که وقتی
تعداد جریانها افزایش مییابد ازدحام بیشببتری رخ دهد که این مسببئله خود
باع افت اتکاپریری میشودد البته این مومو با توجه به برخورد سریع روش
پیشببنهادی با ازدحام که در شببکل ( )5بررسببی شببد ،نگرانی چندانی را ایجاد
نمیکندد

 -4-1-3ارزيابي انرژي محرفي
در ادامه به بررسبی میزان مصبرف انرژی روش پیشنهادی در مقایسه با
روش پایه  ESRTمیپردازیمد بدین منظور میانگین انرژی مصرفی هر گره را
در دوره گبرار از ازدحام به حالت پایدار در دو روش با هم مقایسبببه کردیم که
نتای آن در شکل ( )7قابل رویت استد
40

MESRT

= 𝑗η

0

ESRT

که 𝑗𝑖𝑡 میزان ترافیک دریافتی قابل استفاده در الیه  jدر بازه ی زمانی i

اسببت و 𝑗𝑇 نیز میزان ترافیک مورد انتظار از الیه  jبرای شببکل دهی کامل
جریبان  jام در بازه  iاسبببتد برای این کار از دو جهت زیر به سبببمت حالت
مطلو گرر می کنیم:
 -1پبایین ببه بباال ( پیش از وقو ازدحبام )  -به این معنی که تعداد
جریان ها را ازمقادیر مختل بین  1تا  12به سمت  12تغییر می دهیمد
 -2باال به پایین (پس از وقو ازدحام )  -به این معنی که تعداد جریان
ها را از مقادیر مختل بین  12تا  22به سمت  12تغییر می دهیمد

20

6

5

4

3

2

بازه های تصمیم گیری

1

میانگین انرژی مصرفی
هرگره

در مرحلبه بعبد برای تعداد جریان مطلو به دسبببت آمده کارایی روش
پیشنهادی را ارزیابی میکنیمد برای این کار معیار اتکاپریری را برای هر جریان
 jبه شکل زیر تعری می کنیم:
𝑗𝑖𝑡
()9
𝑗𝑇

هاي مختل جريان ها و

مقايسه با روش پايه

شکل ( : )5تعداد بازههاي زماني تا رسيدن به حداکثر اتکاپذيري بر

شکل ( : )7مقايسه انرژي محرفي روش پيشنهادي با روش پايه

به طور کلی در مصرف انرژی در همه حاالت به جز وقتی که اتکاپریری
کمتر از یک اسببت و ازدحام نیز رخ نداده اسببت ESRT ،به کاهش نرخ تولید
ترافیبک در گرههبا میپردازد تا اتکاپریری را در نزدیکی  1مجتمع کندد با این
حسا طبیعی است که مصرف انرژی روش پایه در بازه های زمانی به صورت
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0.6

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

اختالف تعداد جریان های تولیدی با Mmax

 -3-1-3ارزيابي کارايي پياده سازي اولوي

0.8

0

تعداد بازههای زمانی تا رسیدن به
حداکثر اتکاپریری

6

1

اتکاپریری جریان ها

( )12ابتدا مقدار جریانهای تولیدی را عددی تصببادفی در بازه  1و  22انتخا
میکنیمد حبال با توجه به مقادیر مختل تولیدشبببده برای جریانها در  12بار
انتخا شدن هر یک ،میانگین تعداد بازههای تصمیمگیری تا رسیدن به حالت
مطلو (حبداکثر اتکباپبریری بدون هدررفت انرژی و منابع شببببکه) را برای
جریانها اندازه میگیریمد شببکل ( )5نشبباندهنده زمان همگرایی برای تعداد
جریان ها استد

در بخش پایین به باال به علت اینکه ازدحامی در شبببکه رخ نداده است،
همه بستههای ارسالی در ایستگاه پایه سالم دریافت میشوند و اتکاپریری همه
جریان ها  1اسببتد برای بخش مربو به پس از وقو ازدحام ،شببکل ( )6به
دسبببت آمبد کبه در آن محور افقی نشببباندهنبده میانگین تعداد جریانهای
تولیدشده در هر گره ای است که رویدادی را حس کرده است و محور عمودی
برای سه جریان با اولویت باالی  ،1اولویت متوسط  5و اولویت پایین  9میزان
اتکاپریری 𝑗 ηرا نشان میدهدد همچنین میانگین اتکاپریری با اولویت یکسان
در روش  ESRTنیز با سه جریان فوق در شکل ( )6مقایسه شده استد
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پلهای کاهش یابدد ولی در روش پیشببنهادی با توجه به اینکه انرژی مهمترین
فاکتور ارزیابی نشببده و حالت مطلو این اسببت که باالترین کیفیت تصبباویر
 نرخ،دریافتی را با توجه به ظرفیت شببکه برای ترافیک ویدئویی داشته باشیم
 اسبتد علت افت شدید اولیهESRT همگرایی مصبرف انرژی باالتر از روش
 کاهش تعداد جریانهای تولیدی به هنگام،مصبببرف انرژی ببا مکانیزم پلهای
ومعیت بحرانی در شبکه میباشد که از هدررفت سریع منابع شبکه در هنگام
ازدحام جلوگیری می نمایدد

 نتيجه گيري-2-3
در این پژوهش روش جدیدی برای بهبود عملکرد الیه انتقال در شبببکه
های حسبگر بی سبیم که اکثرا دارای محتوای چندرسبانه ای هستند ارائه شدد
برای ترافیک ویدئویی مورد اسبتفاده در این روش توانستیم با موفقیت اولویت
بندی بین زیرجریان ها را با اسببتفاده از توصببیفات چندگانه و تغییر روش پایه
رعایت کنیمد سببرعت عمل روش نیز در مقایسببه با روش پایه بسببیار مطلو
ارزیابی شبببد که این مومبببو موجب جلوگیری از ازدحام و هدررفت ناگهانی
منابع در شبکه های حسگر می شود که به خاطر رویدادمحور بودن (باال بودن
احتمال ارسال ناگهانی ترافیک دسته جمعی گره ها) و به تبع آن احتمال باالی
 کارایی روش پیشببنهادی در این شبببکه ها دو چندان به نظر می،بروز ازدحام
رسبدد همچنین با توجه به سربار اندکی که بابت داده های افزونه الیه های با
اولویت باالتر در نرخ ترافیک تولیدی ایجاد می شبود و نیز سرعت عمل روش
 نرخ مصببرف انرژی این روش نیز نسبببتا،در کاهش ترافیک به هنگام ازدحام
مطلو ارزیابی شدد
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