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 چکيده

هاي حسگر باشد. در شبکهها ميها، کنترل و پيشگيري از ازدحام و تحويل مطمئن انتها به انتهاي بستهي انتقال در شببکهاليه وظيفه

ها يکي از اين روش ESRTترند. ها موفقدهند، نسبب  به ساير روشرا همزمان مورد توجه قرار مي هر دو فاکتور فوقهايي که روش

 کلبراي رفع مش در اين پژوهش باشبد.هاي چندگانه در انتقال ترافيک ميعدم پشبتيباني از اولوي  آن ترين چالشاسب  که بزر 

ESRT و روش جديدي براي کنترل ازدحام،  دشرونده اسبتفادهاز روش کدگذاري توصبيفا  چندگانه به همراه تحبحيخ اطاي پيش

. در اين روش با توجه به ترافيک ارائه شببدهاي حسببگر هاي توليدي در گرهبندي چندگانه بين توصببي تأمين اتکاپذيري و اولوي 

ازدحام  هشود که اتکاپذيري و به دنبال آن کيفي  ويدئوي دريافتي تا جايي کشده براي شبکه حسگر، تالش ميويدئويي در نظر گرفته

پذير، به ي توصيفا  گسترشکه براي ترافيک ويدئويي با امکان ارائه دادها نشان سازينتايج شبيه .دهد در شببکه زياد شودرخ نمي

. سبرع  عمل روش نيز در مقايسه با روش پايه، مطلو  تر ارزيابي شد، که اين مووو  شبودميها رعاي  اوبي اولوي  بين جريان

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

 کلما  کليدي

کنترل ازدحام، قابلي  اطمينان رويداد محور، ترافيک ، اتکاپذيري، اولوي  چندگانه ارسالي انتقال، سبيم، اليههاي حسبگر بيشببکه

 اي، ويدئوچندرسانه
 

 

 

 مقدمه -1
ها کنترل و پیشگیری از ازدحام  در شببکه 1ی انتقالبه طور معمول وظیفه الیه

ای هباشببدد در شبببکهها میو همچنین تحویل مطمئن انتها به انتهای  بسببته
 ها در اغلب موارد اهمیتسبیم تحویل مطمئن انتها به انتهای بستهحسبگر بی

باشدد از این رو همبستگی  و ها در محیط زیاد میزیرا معموالً تراکم گره ،ندارد
های محلی به طور چشببمگیری زیاد اسببت، چراکه تکرار اطالعات برای رویداد

کنندد به همین خاطر ی یک رویداد  آن را حس میهبا در نباحیبهی گرههمبه
سیم های حسگر بیهها در شببکرویداد 2مفهوم قابلیت اطمینان انتها به انتهای

های عادی شببده ها در شبببکهجایگزین تحویل مطمئن انتها به انتهای بسببته
 [1]داست
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ي انتقال هاي ارائه شده براي اليهروش -1-1

 سيمهاي حسگر بيشبکه

 اند:های حسگر ارائه شدهی انتقال شبکهبه طور کلی سه دسته روش برای الیه
اسبببتد در این  3رل ازدحامهبا بر روی کنتهبایی کبه تمرکز آنروش-1
رسانی و به کاهش ازدحام با اسبتفاده از کش  ازدحام، اطال اقدام به ها روش

  FUSION[2] ،PCCPتوان به ها میاز آنشببده اسببتد تبع آن کنترل نرخ 
ها دید یکسببان به ی این روشاشببکال عمده د[ اشبباره کرد4] Siphon[ و 3]

افت شبدید مسبئله باع   که این اسبت رسبانی مبمنی ازدحامها و اطال گره
 دشدرسانی خواهد با توجه به طوالنی بودن مسیر اطال  کارایی
ها ها به قابلیت اطمینان  اسببتد این پروتکلهایی که تمرکز آنروش-2

ین کنند و اکثراً اهبا از منبع به ایسبببتگاه پایه را ت مین میانتقبال مطمئن داده
ان به توها میکنندد از این روشسببازی میپیاده گامبهگامقابلیت را به صببورت 

RCB [5 و]RMST [6 اشبباره کردد] می توان به ها این روشاز مشببکالت
ها و عدم توجه به جیتر  اشاره ی بسبتهبرای همه غیرمبروری ت مین اطمینان

 کردد
هایی که کنترل ازدحام و قابلیت اطمینان را به صببورت همزمان روش-3

[و 7] STCPتوان به ها میها که از آندهندد در این روشر میمورد توجه قرا
ESRT [8] تا حدودی بر  های پیشببیناشبباره کرد با اینکه مشببکالت روش
باز هم با مشبکالتی مانند عدم گسبترش پریری  مناسب، عدم  اندشبدهطرف 

 بانی ازاند و عدم پشتیاطمینان در مورد رویدادهایی که به چندین بسته شکسته
 دروبرو هستند ،های چندگانه  ارسالاولویت

 
 [9] ي انتقالهاي موجود براي اليهبندي تکنيکطبقه( : 1شکل )

 

موجود،  هاییابیم که پروتکلی انتقال در میهای الیهبا ارزیابی پروتکل
مناسب  سیمهای حسگر بیای در شببکهبرای پشبتیبانی از ترافیک چندرسبانه

پروتکلهبایی کبه از کنترل ازدحبام و قبابلیبت اطمینان باالیی نیسبببتنبدد زیرا 
ها ریانبندی جای مناسب نیستند، و اولویتبرخوردارند برای ترافیک چندرسانه

 کننددرا پشتیبانی نمی
از این رو سبعی شده است تا راهکاری ارائه شود که این مشکل برطرف 

و کدگزاری چندگانه   ESRTنی بر تشودد بدین منظور در این نوشتار روشی مب
پیشنهاد شده است تا عالوه بر ت مین قابلیت اطمینان و کنترل ازدحام بتواند از 

 ها پشتیبانی نماید و عملکرد این الیه را بهبودترافیک تصبویری در این شبکه
  بخشدد

 روش پيشنهادي -2

 ESRTمعرفي روش پايه  -2-1

ایه کز است که ایستگاه پ، قابلیت اطمینان بر این ایده متمرESRTدر پروتکل 
های حسبببگر در منطقه های گرههبای مربو  به رویداد که از دادهببه ویژگی

 های ازآوری شده است عالقمند است و بنابراین گرفتن تعداد بستهویداد جمعر
ر د های حسگر از انتقال مطمئن هر بسته مهم تر استدشده از گرهپیش تعیین

، برای irاز شببباخا قابلیت اطمینان این روش پیشبببنهاد شبببده اسبببت که 
ایستگاه  های دریافتیگیری قابلیت اطمینان رویداد با توجه به تعداد بستهاندازه

در  irشده قابلیت اطمینان مشاهده استفاده شودد itشده پایه در مدت زمان داده
دریافت شده  itهایی است که توسط ایستگاه پایه در زمان ، تعداد بسته itزمان 

های مروری برای برابر با تعداد بسته Rاسبتد قابلیت اطمینان رویداد مطلو  
توسط   irیک پارامتر وابسته به کاربرد استد  Rکشب  رویداد مطمئن اسبتد 

گرددد اگر محاسبه می itها در مدت ایسبتگاه پایه از اطالعات دریافتی از بسته
>= R ir نتشار یافته است و اگر نباشد خیرد باشبد رویداد به صبورت مطمئن ا

کند که به صورت استفاده می fاز نرخ گزارش دهی  ESRTهمچنین پروتکل 
های ارسببالی از یک حسببگر در محوطه رویداد در هر واحد زمان تعداد بسببته
ای تعیین گردد که در زمان به گونه fشود که ارزش گرددد سعی میتعری  می

 دست آیدد با کمترین مصرف انرژی به Rکنترل ازدحام نرخ مطلو  

  MD-FECروش معرفي  -2-2

MD-FEC رونده با توصبببی  چندگانه مخف  عبارت تصبببحیط خطای پیش
)مانند ترافیک  ها زیاد اسببت[ این رویه، هنگامی که تعداد توصببی 10اسببتد]
 د است کدگراری توصی  چندگانه کارایی برای، راه حل ویدئویی(

 های تصبببویریکبدگراری کردن همه گروه MD-FECاولین مرحلبه 
(GOP) در ،M توانبد توسبببط یک کدگراری تصبببویر الیبه اسبببت کبه می

ل این انجام گیردد برای مثا SVCیا  MPEG4 FGSپبریر مثل گسبببترش
الیه با  4های این نشان داده شده است و بیت 2الیه در شکل  4مسئله برای 

های ها عموماً اندازهن الیهاندد ایمشببخا شببده L4و  L1 ،L2 ،L3های نام
ها را به نحوی تنظیم کرد که اندازه یکسبببان توان آنمتفباوتی دارنبد ولی می

 گروه با طول یکسان تقسیم شده استد  kام به kداشته باشندد الیه 

 
 MD-FEC [10]روند کدگذاري با ( : 2شکل )

 

( نشان داده شده است، الیه دو به دو گروه 2)bهمان طور که در شبکل 
L21  وL22  گروه با طول یکسان  3شبکسبته شبده اسبتد الیه سبه نیز به
L31 ،L32  وL33  گروه هم طول  4و الیبه چهبار بهL41 ،L42 ،L43  و
L44   تقسبیم شده استد سپس یک کدRS(M,k) [x] به ،k  گروه الیهk 

گروه مطابق  Mاشدد سپس این بگروه می 4شبود که محصبول آن اعمال می
، R11گروه افزونه  ، سهRS، مرحله 1اندد برای الیه مرتب شبده c(2)شبکل 

R12  وR13 گروه افزونه  دو، 2کنبد، برای الیبه ایجباد میR21  وR22  و
نمایدد از این رو با توجه به کد را ایجاد می R31یک گروه افزونه  3برای الیه 

RS  موجود، اگر هرk  تا ازM  گروه برای الیهk  دریافت شود، الیهk تواند می

پروتکل هاي اليه 
انتقال

فقط کنترل ازدحام نفقط انتقال مطمئ
هردوي کنترل 
ازدحام و انتقال 

مطمئن
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،  c(2) های شببکلگروه از ترکیب گروه 2Mرمزگشببایی شببودد بعد از ایجاد 
، L1 ،L21شودد برای مثال اولین زیرجریان از ترکیب هایی تولید میزیرجریان

L31  وL41 شبببود و چهارمین زیرجریان با ترکیب ایجباد میR13 ،R22 ،
R31  وL44 شبودد با توجه به این ساختار، به سادگی قابل مشاهده ایجاد می

 ها دارای خصوصیات دلخواه زیر هستند:است که زیرجریان
 ها نرخ بیت یکسانی دارنددزیرجریان 
  به منظور بازسبازیk  الیه از ویدئوی رمزشده الیه اصلی، گیرنده بایدk 

 همیت یکسانی دارنددها، اجریان پسزیرجریان را دریافت کندد  Mتا از 
به عنوان یک تکنیک با توصبببی  چندگانه  MD-FECی از مزایای یک

گسببترش که توسببط هر گره تولید تواند از هر جریان قابلاین اسببت که می
( تولید کند که این امر برای Mشبببود، ببه هر تعداد دلخواه زیرجریان )هر می

نترل امکان( و نیز کافزایش کارایی شببکه )افزایش کیفیت تصاویر در صورت 
ها تا حدی که اتفاق قابل رویت باشد( بهینه ازدحام )کم شبدن تعداد توصبی 

[ همچنین اگر توصیفی بر اثر تداخل یا ازدحام و یا 11باشدد]بسیار مطلو  می
تواند ها ایستگاه پایه میبع آنتهای میانی و به هر دلیل دیگر از بین رفت، گره

اد توصیفی که دارد کیفیت قابل قبولی از تصویر را ایجاد با استفاده از همان تعد
ترین ویژگی این روش که آن را برای نماید و با مشکلی روبرو نشودد البته مهم

دهد، قابلیت ای مناسببب جلوه میهای حسببگر با محتوای چندرسببانهشبببکه
های ویدئویی رعایت بندی اسبببت که در هنگام کدگراری در درون گرهاولویت
شوند که هر جایگشتی از آنان شبود و بعد از آن تعدادی توصی  عرمه میمی
های باالتر را برای ما بازسازی کندد و با توجه های با اولویتتواند توصبی می

پریرد، ارزش به اینکه با اسبببتفاده از پردازش درون گره، این امر صبببورت می
نتقال داده ارجحیت های حسگر که پردازش به ااسبتفاده از این روش در شبکه

 شودددارد، نمایان می
ها مشکل کمبود انرژی و نیز های معمول که در آناین روش برای شبکه

ه های حسگر کرسدد ولی در شبکهتداخل وجود ندارد بسیار ایده آل به نظر می
معموالً محیطی سبببرشبببار از نویز و تداخل داریم و نیز مصبببرف انرژی بهینه 

تواند با مشکالت جدی روبرو ، استفاده از این روش میباشدمومو  حیاتی می
های ها باع  مصرف باالی انرژی در گرهشبودد زیرا تولید بیش از حد توصی 

ها عالوه ی ایندهد و همهشود و نیز تداخل در محیط را افزایش میحسگر می
بر افزونگی بیش از حدی اسبت که در هنگام دریافت توصبیفات کم به نسبت 

رودد از اینجا لزوم طراحی روشبببی کارا برای فات تولیدشبببده، هدر میتوصبببی
 آیددهای حسگر به چشم میشبکه

 جزئيا  روش پيشنهادي  -2-3

برای بر طرف کردن معایبی که در فوق ذکر شبد، باید تعداد توصیفاتی که هر 
ای باشد که با توجه به شرایطی که در محیط و بین کند به اندازهگره تولید می

ها به ایستگاه پایه برسد که بتوان ها وجود دارد، تعداد مشخصی از توصی گره
 ارویداد مربوطه( رصببویر )برای تشببخیا تبا آن تعداد ) و نه کمتر( مقدار قابل

 تشکیل دادد 
های ویدئویی )تعبداد زیر جریبان Mبرای این مومبببو  ببایبد پبارامتر 

ی زمانی تعیین های ویدئویی در هر بازهها( برای تمام گرهتولیبدشبببده در گره
ها های ویدئویی دریافت شبببده که با آنزیر جریان )حداقل kگردد تبا مقبدار 

قدار باید این مشده تشکیل داد( ارما شودد با کیفیت خواستهتوان تصویر را می
ر در اینجا پارامتهای کاربردی مد نظر تخمین زده شودد با اسبتفاده از نیازمندی

k تواند تعبیری ازمیR های دریافتی مطلو  در ایستگاه پایه، در )تعداد جریان
 kیگر بباشبببدد به عبارت د ESRTهر ببازه زمبانی( ذکرشبببده در پروتکبل 

در  های ویدئویی بایددهنده تعداد توصبیفات مطلوبی است که برای گرهنشبان
 ESRTدر پروتکل  Rی زمانی دریافت شودد پارامتر ایسبتگاه پایه، در هر بازه

قدار آن الرکر مشود و با توجه به دالیل فوققبل از شرو  کار شبکه تنظیم می
های ی تعداد گرهدهندهنشبببان nآید، که در آن دسبببت می( به 1)ی از رابطه

 باشددویدئویی می
(1) 𝑅 = 𝑘 × 𝑛 

مطبابق نیاز برنامه کاربردی انتظار داریم که حداقل  kببا تعیین پبارامتر 
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 

ایه پ دهد توسط ایستگاهمطلو  دریافتی در زمانی که در شبکه ازدحام رخ نمی
𝑘جریان در هر گره داریم و  Mقبابل دریافت باشبببدد برای مثال وقتی  × 𝑛  

(R )ها کنیم برای نرخ از دست رفتن بستهجریان در ایسبتگاه پایه دریافت می
 خواهیم داشت:

(2) 
𝐿𝑜𝑠𝑠𝑅𝑎𝑡𝑒 =

𝑀 − 𝑘

𝑀
 

استفاده  ESRTدر این پژوهش قصبد بر این اسبت که از اصبول روش 
هایی از زمان در شبببکه تعری  شببودد برای رسببیدن به کارایی حداکثر باید دور

ها به طور معمول اتفاقات در شبببکه حس شببوندد در کنیم که در طول این دور
ها شبببوندد در این دورهبا ثابت فر  میهبا پبارامترطول هر یبک از این دور

 دار قبلی تغییری خود را در حوالی مقهای حسبببگر تعداد توصبببیفات نمونهگره
توصی  به  kای نزدیک شبوند که برابر یا بیشببتر از دهند تا به مقدار بهینهمی

ایسبتگاه پایه برسدد الزم به ذکر است که این تغییرات در حالت شلوغی شبکه 
توان در این منفی و در صببورت ظرفیت شبببکه مثبت خواهد بودد همچنین می

هستند را برای کاهش حجم  kهای بزرگ تر از فاز کدهایی که مربو  به الیه
تفاوت دارد این  ESRTی دیگری کبه با پروتکل ترافیبک حبرف کردد نکتبه

پردازیم و ازدحام رخ نداده به افزایش اتکاپریری می کبه یمباداماسبببت کبه 
باشد، چرا که در در زمان عدم وجود ازدحام مطلو  می 1از  تربزرگاتکاپریری 

به جای انرژی به کیفیت ویدئوی دریافتی توجه  ESRTاین کباربرد برخالف 
اسبببتفاده  ηبرای اتکاپریری از  ESRTکنیمددر این پژوهش نیز همباننبد می

به نظر بگیریم، در i( را نرخ دریافت ایسبببتگاه پایه در دوره ir)اگر کردیم کبه 
 :آیددست می شکل زیر به

(3) η =
𝑟𝑖
𝑅

 

شودد ها زمان دور یکسبان در نظر گرفته میبرای تمام گره در این روش
( را به irدر انتهای هر دور ایسبببتگاه پایه نرخ دریافت خود در طول آن دوره )

کدام به صورت محلی  ی رشد اتکاپریری، هررساند و در دورهها میاطال  گره
ا به شکل ید( رآدست می مریبی )که با نسبت بین نرخ دریافت فعلی و قبلی به

 کنندد( اعمال میMهایشان)زیر برای تعداد توصی 

(4) 𝑀 = ⌈𝑀/𝜂⌉ 

 پردازیمدمی Mای به کاهش و در زمان وقو  ازدحام به صورت پله

(5) 𝑀 = 𝑘 

کنیم باشد سرعت آن را کم می 1البته در شبرایطی که اتکاپریری باالی 
 ها را داشته باشیم:ترین تعداد توصی تا بتوانیم بیش

(6) 𝑀 =  𝑀𝑎𝑥{𝑘, (𝑀 − 1)} 
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 دادهنترین مقبدار اتکاپریری را داریم و ازدحام رخ و در حبالتی کبه بیش
 داریم:را ثابت نگاه می Mاست، مقدار 

(7) 𝑀 =  𝑀 

 باشدی حاالت به صورت زیر میدر همه Mدر نهایت مقداردهی 

𝑀 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 ⌈

𝑀

𝜂
⌉               , عدم ازدحام و اتکاپریری کم

𝑘                  , ازدحام و اتکاپریری کم

𝑀𝑎𝑥{𝑘, (𝑀 − ازدحام و اتکاپریری باال,{(1

𝑀 + عدم ازدحام و اتکاپریری باال,             1

𝑀                 , عدم ازدحام و اتکاپریری بیشینه

(8) 

 نشان داده شده استد (3)شبه کد روش پیشنهادی در شکل 

 شبه کد روش پيشنهادي( : 3شکل )

با توجه به مناسبب بودن روش پیشبنهادی برای محتوای چند رسانه ای 
 نهادیمدرا بر آن  MESRT نام

 نتيجه -3

 سازينتايج شبيه -3-1

 سازيمحيط شبيه -3-1-1

شببیه سازی کرده و نتای  را  به منظور ارزیابی کارایی روش پیشبنهادی، آن را
 NS2ساز های این پروژه در شبیهسبازیشببیهدر این بخش ارائه می نماییمد 

های های مشابه شبکهسازی شد، با توجه به چگال بودن محیط در سناریوپیاده
متری به طور  122در  122ی ویبدئویی را در یبک محیط گره 222حسبببگر، 

یکنواخبت پخش کردیمد پبارامترهبای رادیویی و انبدازه ببافر گره مطببابق بببا 
یه اه پا[ تنظیم شدندد محل قرارگیری ایستگ25] MICAهای استاندارد حسگر

( انتخا  شدد محل رخ دادن رویداد به طور 52،  52مرکز محیط با مختصات )
تگاه ها و ایسببتصببادفی در این محیط در نظر گرفته شببدد برای ارتبا  بین گره

استفاده شد و برای مسیریابی  Macدر الیه  CSMA/CAپایه نیز از پروتکل 
متر در نظر  42ها گره اسبتفاده کردیمد شعا  همسایگی رخداد برای  DSRاز 

گسبببترش با طول قابل MPEG4 FGSگرفتبه شبببدد و ترافیک نیز از نو  
 1سازی در جدول های شبیهبایتی در نظر گرفته شبدد پارامتر 35های توصبی 
 انددآمده

 سازي( : پارامترهاي شبيه 1جدول )

 مقدار شبیه سازی شده نام پارامتر

 متر 122متر در  122 مساحت ناحیه

 222 هاتعداد گره

 متر 42 محدوده رادیویی حسگر

 بایت 35 طول بسته

 بسته IFQ 65 طول

 وات 662/2 انرژی ارسال

 وات 395/2 انرژی دریافت

 ثانیه 12 گیریبازه تصمیم

 
جریان ) در ابتدا برای تعیین پارامترهای اتکاپریری، به افزایش توصی  ها

های دریافتی در ایسببتگاه پایه را اندازه بسببتهپرداختیم و حجم در هر گره ها( 
کنید پارامترها تعیین شاهده می( م4)؛ با توجه به نتایجی که در شبکل گرفتیم
 شدندد

 
( : تغييرا  نرخ درياف  در ايستگاه پايه به نسب  تعداد 4شکل )

 هاهاي تحويري در گرهتوصي 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 س19
 اي
در
ي 
افت
ري
 د
ک
افي
تر

ه 
گا
ت

ه 
پاي

(
B
yt
e
s

)

تعداد جريان هاي توليدي هر گره

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) 

 /* 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  

 /* Best performance Region */ 

 /* Hold Descriptions number */ 

 M= M; 

       else 

 /* State=(NC,HR) */ 

 /* Increase Descriptions number cautiously */ 

 M =M + 1; 
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ی از ازدحام و ( مشخا است باید برای جلوگیر4همانطور که در شکل )
تعیین گردد کبه ببا توجه به نیاز  12کمتر از  kاز بین رفتن اطالعبات، مقبدار 

همچنین با توجه به وقو  ازدحام تعیین گردیدد  kبرای  7کاربری دلخواه مقدار 
 در نظر گرفتیمد Mmaxرا برای  12مقدار  12در تعداد توصی  بیشتر از 

 رويدادسرع  عمل روش در ازدحام و کمبود  -3-1-2

 Mmax( و 7) kتوجه به مقادیر به دسبببت آمده برای  با مرحلهاین در 
انتخا   22و  1های تولیدی را عددی تصببادفی در بازه ( ابتدا مقدار جریان12)
بار  12ها در کنیمد حبال با توجه به مقادیر مختل  تولیدشبببده برای جریانمی

لت گیری تا رسیدن به حاهای تصمیمانتخا  شدن هر یک، میانگین تعداد بازه
را برای )حبداکثر اتکباپبریری بدون هدررفت انرژی و منابع شببببکه( مطلو  
زمان همگرایی برای تعداد دهنده شببان( ن5)گیریمد شببکل ها اندازه میجریان

 ستد جریان ها ا

 
هاي زماني تا رسيدن به حداکثر اتکاپذيري بر ( : تعداد بازه5شکل )

 مطلو  جريان ااتالف با تعداد اساس

همان طور که مشاهده می شود هرچقدر هم که تعداد جریان تولیدی در 
باشد باز هم در حداکثر پن  گام تعداد جریان ها واگرایانه انتخا  شده هر گره 

عمل روش در سببرعت نمودار نشببان دهنده این  در هر گره تنظیم می شببوندد
سببرعت زیاد افزایش  و همچنین نمایانگربرخورد با ازدحام در شبببکه اسببت 

 یافتن بی مورد آن استد کیفیت ویدئو در زمان کاهش

 هاارزيابي کارايي پياده سازي اولوي  جريان -3-1-3

در مرحلبه بعبد برای تعداد جریان مطلو  به دسبببت آمده کارایی روش 
 ر جریانرا برای ه برای این کار معیار اتکاپریریکنیمد میرا ارزیابی پیشنهادی 

j ری  می کنیم:به شکل زیر تع 
(9) 

η𝑗 =
𝑡𝑖𝑗

𝑇𝑗
 

 iدر بازه ی زمانی  jالیه  دریافتی قابل استفاده در میزان ترافیک  𝑡𝑖𝑗که 
برای شببکل دهی کامل   jنیز میزان ترافیک مورد انتظار از الیه  𝑇𝑗 اسببت و
برای این کار از دو جهت زیر به سبببمت حالت  اسبببتد iدر بازه ام  jجریبان 

 :کنیممطلو  گرر می 
به این معنی که تعداد  - پبایین ببه بباال ) پیش از وقو  ازدحبام ( -1

 دتغییر می دهیم 12به سمت  12تا  1مقادیر مختل  بین جریان ها را از
به این معنی که تعداد جریان  - باال به پایین )پس از وقو  ازدحام ( -2
 دیمتغییر می ده 12به سمت  22تا  12مقادیر مختل  بین ها را از 

در بخش پایین به باال به علت اینکه ازدحامی در شبببکه رخ نداده است، 
ری همه و اتکاپری شوندهای ارسالی در ایستگاه پایه سالم دریافت میهمه بسته
به ( 6) برای بخش مربو  به پس از وقو  ازدحام، شببکل داسببت 1جریان ها 

های جریانتعداد میانگین دهنبده دسبببت آمبد کبه در آن محور افقی نشبببان
تولیدشده در هر گره ای است که رویدادی را حس کرده است و محور عمودی 

میزان  9و اولویت پایین   5، اولویت متوسط 1برای سه جریان با اولویت باالی 
همچنین میانگین اتکاپریری با اولویت یکسان  دهددرا نشان می η𝑗 اپریریاتک

 مقایسه شده استد (6) در شکل با سه جریان فوق نیز ESRTدر روش 

 
مقايسه اتکاپذيري براي اولوي  هاي مختل  جريان ها و ( : 6شکل )

 مقايسه با روش پايه

 روش پیشببنهادیشببود در مشبباهده می( 6)همان طور که در شببکل 
به همه  ESRTاتکاپریری جریان با اولویت باالتر بیشتر است، در صورتی که 

دد ولی با توجه به اینکه در روش کنهبا به صبببورت یکسبببان نگاه میجریبان
پیشبنهادی افزونگی به ترافیک امبافه شبده است، باع  شده است که وقتی 

یابد ازدحام بیشببتری رخ دهد که این مسببئله خود ها افزایش میتعداد جریان
البته این مومو  با توجه به برخورد سریع روش  شوددباع  افت اتکاپریری می
نگرانی چندانی را ایجاد ( بررسببی شببد، 5شببکل ) که درپیشببنهادی با ازدحام 

  کنددنمی

 ارزيابي انرژي محرفي -3-1-4

بررسبی میزان مصبرف انرژی روش پیشنهادی در مقایسه با در ادامه به 
ا ر هر گره بدین منظور میانگین انرژی مصرفیپردازیمد می ESRTروش پایه 

مقایسبببه کردیم که به حالت پایدار در دو روش با هم از ازدحام در دوره گبرار 
 ( قابل رویت استد7نتای  آن در شکل )

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

 
به طور کلی در مصرف انرژی در همه حاالت به جز وقتی که اتکاپریری 

به کاهش نرخ تولید  ESRTکمتر از یک اسببت و ازدحام نیز رخ نداده اسببت، 
مجتمع کندد با این  1ردازد تا اتکاپریری را در نزدیکی پهبا میترافیبک در گره

های زمانی به صورت در بازه روش پایه حسا  طبیعی است که مصرف انرژی

0

1

2

3

4

5

6

9 8 7 6 5 4 3 2 1 ن ب0
ید
رس
تا 
ی 
مان
ی ز
ها
ازه 
د ب
عدا
ت

ه 
ی
ریر
کاپ
ر ات
کث
حدا

Mmaxاختالف تعداد جریان های تولیدی با 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

ها
ن 
ریا
 ج
ی
ریر
کاپ
ات

میانگین تعداد جریان های تولیدی در هر گره

MESRT1

MESRT5

MESRT9

ESRT

0

20

40

1 2 3 4 5 6

ی 
رف
ص
ی م
رژ
ن ان
گی
یان
م

ره
رگ
ه

بازه های تصمیم گیری

MESRT

ESRT

119

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


ترین ای کاهش یابدد ولی در روش پیشببنهادی با توجه به اینکه انرژی مهمپله
فاکتور ارزیابی نشببده و حالت مطلو  این اسببت که باالترین کیفیت تصبباویر 

رخ ن فتی را با توجه به ظرفیت شببکه برای ترافیک ویدئویی داشته باشیم،دریا
اسبتد علت افت شدید اولیه  ESRTهمگرایی مصبرف انرژی باالتر از روش 

های تولیدی به هنگام ای، کاهش تعداد جریانمصبببرف انرژی ببا مکانیزم پله
نگام هکه از هدررفت سریع منابع شبکه در  باشدومعیت بحرانی در شبکه می
 ازدحام جلوگیری می نمایدد

 نتيجه گيري -3-2

در این پژوهش روش جدیدی برای بهبود عملکرد الیه انتقال در شبببکه 
سبیم که اکثرا دارای محتوای چندرسبانه ای هستند ارائه شدد های حسبگر بی

برای ترافیک ویدئویی مورد اسبتفاده در این روش توانستیم با موفقیت اولویت 
با اسببتفاده از توصببیفات چندگانه و تغییر روش پایه ها را  بندی بین زیرجریان

د سببرعت عمل روش نیز در مقایسببه با روش پایه بسببیار مطلو  رعایت کنیم
ارزیابی شبببد که این مومبببو  موجب جلوگیری از ازدحام و هدررفت ناگهانی 

می شود که به خاطر رویدادمحور بودن )باال بودن  منابع در شبکه های حسگر
 و به تبع آن احتمال باالی ارسال ناگهانی ترافیک دسته جمعی گره ها(احتمال 

کارایی روش پیشببنهادی در این شبببکه ها دو چندان به نظر می  بروز ازدحام،
ا ه الیه های بنرسبدد همچنین با توجه به سربار اندکی که بابت داده های افزو

در نرخ ترافیک تولیدی ایجاد می شبود و نیز سرعت عمل روش  اولویت باالتر
در کاهش ترافیک به هنگام ازدحام، نرخ مصببرف انرژی این روش نیز نسبببتا 

 مطلو  ارزیابی شدد
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