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 چکيده

برسنند    1چاهکشوند تا به در کل شبکه پخش می هاسيم، بستههای حسگر بیشبکه مورد استفاده درهای مسيریابی در اکثر پروتکل

بنرای غنرق    پراکنی یک جنایگزی  مناسن   شود  روش شایعهها مینودی انرژی  رویه ها باعث مصرف بی کردن بستهسربار زیاد غرق

 پراکنی جهت دار را مطنر  شایعهش رودهد  ما در ای  مقاله برای اولي  بار  است که تعداد انتقالها را به طور مؤثری کاهش می کردن

-منی  متحرک استفاده چاهککنيم  برای حل مشکل مرگ زودهنگام نيز از  پخش می چاهککنيم و بسته )شایعه( را فقط در جهت می

 SINKMگردد  ما در ای  مقاله روشی به اسم می حول نودهای حسگر انرژی نودها به صورت متعادل مصرف چاهککنيم و با چرخش 

  منا  استدر کل شبکه نودها توزیع مصرف انرژی آن کاهش سربار ارسال و هدف دوم ای  روش ایم  هدف اول و هدف ارائه کردهبا د

درصدی انرژی در  50 جوییها نشان از صرفهسازیایم و شبيهمقایسه کردهپراکنی و روش شایعهروش خود را با غرق کردن معمولی 

 دهد افزایش میحدوداً دو برابر دهند  همچني  روش پيشنهادی طول عمر شبکه را ردن میروش پيشنهادی نسبت به روش غرق ک

 کلمات کليدی

  متحرک  چاهکپراکنی، مسيریابی، مصرف انرژی، شایعه
 

 

 

 مقدمه -1
ی کوچک هرر   ، اندازهنودهای حسگر تعداد زیاد  های شبکه مهمترین مشخصه

معمروً،،  اسرت    باتریحسگر، موقعیت تصادفی آنها، و تامین انرژی حسگر از 
نودهای حسگر قابل شارژ نیست  بنابراین مردیریت مصررا انررژی در     باتری

ی انررژی   و باید از مصرا بیهروده  [1] شبکه های حسگر اهمیت خاصی دارد
انفعاًت و گیری فعل اندازه ، طکاربردهای نظارت مداوم بر محی جلوگیری کرد 

دًیرل ایجراد و توسرعه    از مهمتررین   در محیط و کاربردهای نظرامی رخ داده 
  هستندسیم  های حسگر بی شبکه

نقش دارند، مانند ارسال داده،  نودهاعوامل متعددی در هدر رفتن انرژی 
بره   برخورد قابهای داده و در نتیجه ارسال مجدد آنها، گوش کردن بره کانرال  

هرای کنتریری کره    و نهایتا سربار ناشی از بسته صورت غیرفعال، استراق سمع
ی هرا برای ارسال بسته های داده به وجود آنها نیازمنردیم  کاربردهرای شربکه   

وقتی بخشری از شربکه     وابستگی زیادی به طول عمر کل شبکه دارند حسگر
ی انرژی و مرر   کند، آن قسمت دچار تخلیهبار ترافیکی زیادی را تحمل می
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خواهد شد که عمال، نتیجه آن نابودی کل شبکه خواهد بود  بنرابراین   رسزود
باید بار شبکه و در نتیجه مصرا انرژی در کل شبکه توزیرع شرود ترا انررژی     

 نودها به طور یکنواخت تخلیه شود و طول عمر شبکه افزایش یابد  
گرفته است  در ی کاهش مصرا انرژی انجام مطایعات مختلفی در زمینه

 -1انرد    کلی تقسیم شده یهای کاهش مصرا انرژی به سه دستهروش [2]
ی مبتنی بر قابلیرت تحرر   در روش چرخره    -3گرا داده -2وظایف  یچرخه

شروند ترا در   مری  وظایف نودها به صورت انتخابی و متناوب خاموش و روشرن 
های شود بستهمی گرا سعیمصرا انرژی آنها صرفه جویی شود  در روش داده

داده تجمیع شوند تا تعداد ارسایهای بیهوده کاهش یابد  در روشهای مبتنی برر  
د  گررد  مری  باعث توزیع متعادل مصرا انررژی  چاهکحرکت  ،قابلیت تحر 

ی در  ی وجود دارند که به ناحیهمتحرک یهمچنین در بعضی پیشنهادات نودها
 کنند   یم میرا ترم روند و با حضور خود آنمی معرض خطر

تواند ابزار مناسبی برای کاهش می چاهکروش مبتنی بر قابلیت تحر  
های حسگر باشرد  زیررا در   مصرا انرژی و جلوگیری از مر  زودهنگام شبکه

هرای نزدیرک بره    مثل نود)میانی  یهانودسیم بعضی از های حسگر بیشبکه
جرایی کره ارسرال و    های داده نقش اساسی دارند  از آن( در ارسال بستهچاهک

دریافت داده از یحاظ مصرا انرژی پرهزینه ترین اعمایی هستند که یک نرود  
ی و با تخلیه دهنددهد، این نودها انرژی زیادی را از دست می حسگر انجام می

هرا  ی حسگر بال استفاده خواهد شد  اگر در ایرن شربکه  باتری آنها عمال، شبکه
های میرانی نیرز   نود ،متحر  باشد است های دادهکه مقصد همه بسته چاهک

هرای خاصری برداشرته    نوداز روی دوش ارسال داده کنند و بار مرتبا، تغییر می
 شود  می

هرا در کراهش مصررا انررژی نقرش      روش ارسال بسته ،از طرا دیگر
، از سریم حسرگر بری  هرای  های مسیریابی در شبکهتکلاغلب پروبسزایی دارد  
های کنتریری )یرا در بعضری مروارد     برای پخش پیامآسا کردن سیلروش غرق

آسرا  کردن سیلروش غرق نمایند های داده( در سراسر شبکه استفاده میبسته
ی براتری   رویره هرای کنتریری غیرورروری و مصررا بری     منجر به تویید بسته

توانرد جرایگزین مناسربی    هایی که مری شود  یکی از روشسیم مینودهای بی
-گرایانه به نام شایعهآسا باشد، روش پخش احتمالسیل کردنبرای روش غرق

در در این روش هر نود دهد  که سربار کنتریی را کاهش می [3]پراکنی است 
-به نودهای مجاورش پخش مری  pآن را با احتمال  ،بسته هردریافت  صورت

هرای  گران روشپژوهشر   [3] گیررد را نادیده مری  آن p-1کند و یا با احتمال 
در   [21-13][11-10][8-4] انرد پراکنی پیشنهاد دادهبتنی بر شایعهزیادی م
مختلفری مثرل تعرداد     معیارهرای پراکنی بر اساس احتمال شایعه ،هااین روش
ی نودها و موقعیت نود در  ها، میانگین درجه ها، تعداد ارسایهای همسایههمسایه

 شود   شبکه تعیین می
 SINKMپراکنری بره نرام    هروش مبتنری برر شرایع    در این مقایه، یرک 

متحرر  نیرز    چاهرک پراکنری از طرر    پیشنهاد شده است که عالوه بر شایعه
حرکت کند، موقعیت خود را به تمام نودهرا   چاهککند  هر بار که استفاده می

 جهنت توانند احتمال پخش شایعه را متناسب برا   کند  یذا، نودها میمی اعالن

برای اویین بار در این مقایه  شایعهروش پخش جهت دار تعیین کنند   چاهک

همچنین، هر نرود هنگرام ارسرال بسرته بره میرزان انررژی        مطر  شده است  
کند  هر نودی که سرط  انررژی براًیی دارد و    می باقیمانده خودش نیز توجه
، با احتمال باًیی بسته را ارسال قرار داشته باشد چاهکروی مسیر مستقیم تا 

ها از مسریر مسرتقیم دورترر    نودژی نود تقلیل یابد و یا کند  ویی هر چه انر می

د که دهن میسازیها نشان  شود  شبیهتری ارسال میشوند بسته با احتمال پایین
SINKM دهد و هم مصرا انررژی   های ارسایی را کاهش می هم تعداد بسته

  هر دوی این موارد باعث افزایش طول عمر کند می توزیعرا به طور یکنواخت 
 گردند   ی حسگر می کهشب

ی این مقایه به ترتیب زیر سازماندهی شرده اسرت  در بخرش دوم     ادامه
-مروری بر کارهای مرتبط خواهیم داشت  بخش سوم به معرفی فرآیند غررق 

دهریم   را شر  می SINKMدر ادامه روش  ،پردازد  سپسآسا میکردن سیل
ر آخر نیرز نترایج بدسرت    ها در بخش بعدی ارائه شده است  دسازینتایج شبیه

 آمده از مقایه ذکر شده است 

 کارهای مرتبط -2

از پیشگامانی هستند که کاربرد پخش داده بر اساس  [12]و همکاران  دمرس
هرای  تکنیرک  [3]اند  در در نگهداری پایگاه داده تووی  دادهرا پراکنی شایعه
ی نرودی  تررین شرکل، وقتر   پراکنی پیشنهاد شده است  در سادهشایعه مختلف

هایش به همسایه pکند، آن را با احتمال درخواست پخش شایعه را دریافت می
گیررد  ایرن پروتکرل سراده     آن را نادیرده مری   p-1کند یا با احتمال ارسال می

GOSSIP1(p)  پیرام  زودرس شرود  بررای جلروگیری از نرابودی     نامیده مری
کنند و در ادامه نودها از ارسال می 1نود اول پیام را با احتمال  kپراکنی، شایعه
 GOSSIP2(p,k)یافتره را  کنند  این پروتکرل اصرال   استفاده می pاحتمال 
پیرامی را  دارد همسایه  n کهاگر یک نود  GOSSIP3(p,k,m)نامند  در می

های دریرافتی  تعداد پیام Tزمانی  یدریافت نماید و آن را پخش نکند، در بازه
 1، نرود پیرام را برا احتمرال     بود m<=p*nاگر شمارد  هایش را میاز همسایه
برای غررق   GOSSIP3که از  AODVای از پروتکل کند  نسخهارسال می
  نترایج  [3]نرام دارد   AODV+Gکنرد  استفاده مری یغامهای کنتریی پکردن 
اسرت    AODVبهتر از  AODV+Gدهد که کارایی ها نشان میسازیشبیه
 P=0.65برا احتمرال    GOSSIP3ه دهرد کر  نشان می [3]ها در سازیشبیه

 بهترین کارایی را دارد 
ذکر شده که بهبود  GOSSIPadapt(p/n,k,m)روشی به نام  [4]در 

 pهرای نرود،    تعرداد همسرایه   nاست  در این روش  GOSSIP3یافته روش 
است  در این روش احتمال  GOSSIP3شبیه روش  m معنای احتمال ثابت و

𝑃پراکنی برای هر نود شایعه

𝑛
ی نودها است  نویسندگان  است و وابسته به درجه 

پراکنی برای تعیین حایت خرواب و بیرداری نودهرا در    از احتمال شایعه [5]در 
بره   pاند  در آغاز هر دوره، هر نود یا با احتمال های حسگر استفاده کردهشبکه

پایان هرر  در  ماند حایت بیداری باقی می در p-1رود و یا با احتمال خواب می
نودها فرآیند براً را در   یشوند  همهنودهایی که خواب هستند بیدار می ،دوره

شود که ارتبرا  شربکه   کنند  هر چند در این روش سعی میهر دوره تکرار می
به صورت کامل قطع نشود اما بیشتر بار روی نودهای بیدار اسرت کره باعرث    

قسمتی از شبکه را از کرار   شود و همین امر ممکن استمصرا انرژی آنها می
 بیندازد  
-های حسگر پیشنهاد شده که احتمرال شرایعه  روشی برای شبکه [6]در 

د  ایرن روش از یرک جردول    درگر تعیین میها پراکنی بر اساس تعداد همسایه
کند  سپس طی چند مرحله احتمال را بر اساس مقادیر احتمال اوییه استفاده می

عدی و قبلی که در مسیر وجود دارند )به عبارتی این جدول و احتمال نودهای ب
ذکر شرده،   [6]ی که در گیرد(، طبق فرمویرا در نظر می موقعیت نود در شبکه

برر اسراس   را برای هر نرود  پراکنی احتمال شایعه [7] مرجع کنند محاسبه می
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طی چند دوره ایرن   که کنداطالعات نودهای واید، همرده و فرزند محاسبه می
هایی که توپویوژی آنها مرتبا، تغییر شود  این روش برای شبکهبروز میاحتمال 
 یابد مناسب نیست  می

هرای   پراکنری برر اسراس تعرداد بسرته      احتمال شایعه AGAR[13]در 

Pطبق فرمرول  ها و  تکراری دریافتی از همسایه

d+1
شرود  در ایرن    تنظریم مری   

های تکراری دریافت شده است   داد بستهتع dپراکنی و  احتمال شایعه pفرمول 
بیشرتر از   tی زمانی  های تکراری در یک دوره ، اگر تعداد بستهDBP[14]در 

یابرد  در   کراهش مری   dی  پراکنی به اندازه یک حد آستانه باشد، احتمال شایعه
پراکنی اوییه برر   یابد  احتمال شایعه افزایش می d1ی  صورت، به اندازه غیر این

هرای   ، اگر تعداد بسرته ACBS[15]گردد  در  ی نودها تنظیم می اساس درجه
و در غیرر   pکمتر باشد، بسته برا احتمرال    mی زمانی از  تکراری در یک دوره
 شود   ارسال می p2<pاینصورت با احتمال 

 naی نودهرای شربکه    درجره پیشنهادهایی نیز وجود دارند که از متوسط 
کمترر   naی نرود از   ، اگر درجهAPF[16]اند  به عنوان مثال در  استفاده کرده

ارسرال   p2<p1و در غیرر اینصرورت برا احتمرال      p1باشد، بسته با احتمرال  
، چهار گرروه برر مبنرای حرداقل، حرداکثر و متوسرط       EAP[17]شود  در  می
انرد  سرپس، هرر     عریف شرده ی تصادفی مختلف ت ی نودهای چهار شبکه درجه

پراکنی گرروه   گیرد  احتمال شایعه کدام از نودها در یکی از این گروهها قرار می

i  برابر𝑝

𝑖
از  RREQبرای انتشار پیغامهای  P-AODV[18] شود  تنظیم می 

و  pmaxکند که بین دو آستانه بره نامهرای    استفاده می pپراکنی  احتمال شایعه
pmin  پراکنرررری  ل شررررایعهقرررررار دارد  احتمرررراp فرمررررول  از طریررررق

max(𝑝𝑚𝑎𝑥 (
𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑛−1 −𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑛

1−𝑝𝑚𝑎𝑥
) , 𝑝𝑚𝑖𝑛) شررود  یررذا، احتمررال  محاسرربه مرری

احتمررال  [19]کنررد  در  ی نررود تغییررر مرری پراکنرری بررا افررزایش درجرره شررایعه
گرردد  ایرن روش از دو احتمرال     پراکنی متناسب با انرژی نود تنظیم می شایعه
قرار  ٪۸۰و باًی  ٪۸۰کنی مختلف برای حایتهایی که انرژی نود زیر پرا شایعه

 کند   دارد استفاده می
برا موقعیرت    چاهرک سیم از یرک  های حسگر بیبه طور سنتی در شبکه

ی زودهنگام انررژی در  تواند از تخلیهحرکت چاهک میشود  ثابت استفاده می
یرک  در امتداد حاشیه  چاهک، [24]در   [22]قسمتی از شبکه جلوگیری کند 

پیشنهاد جفتی  چاهکروش  [25]کند  در ای شکل حرکت میی دایرهمنطقه
دوم  چاهرک گیررد و  ثابت بوده و در مرکز شبکه قرار می چاهکشده که یک 

 چاهرک آید و در می 2مشبک یمتحر  است  در ابتدا شبکه به صورت شبکه
ت مروقعیتش را در  ثابرت اطالعرا   چاهککند  حرکت می آنمتحر  در طول 

متحرر  هرر    چاهرک کند  امرا  همان آغاز شروع کار در کل شبکه پخش می
اطالعرات مروقعیتش را بره زیرر      ،گرفرت قررار   یزمان که در موقعیت جدیرد 

 فرستد، بنابراین اتالا انرژی در شبکه ناچیز است ای از نودها میمجموعه
را که مسریر  ، چاستپذیری حرکت با آهنگ ثابت فاقد انعطاا و مقیاس

کند  بنرابراین بسریاری از   های مختلف تغییر میبا شرایط شبکه چاهکحرکت 
شود در مناسب نیست  پیشنهاد می هایی با مقیاس بزر ا برای شبکهپیشنهاده

هایی تقسیم نمود، سپس در هر قسرمت از طرر    شروع کار شبکه را به قسمت
بندی گرراا  د  تقسیمهای دیگر استفاده نمومتحر  مستقل از قسمت چاهک

متحرر  در   چاهرک بندیهای شربکه بررای تعرادل در طرر       از بهترین تقسیم
بر اساس سط  انرژی نودهرا   چاهکحرکت  [23]  در [26]است ها زیرشبکه
فرسرتاده   چاهکی داده به ها  سط  انرژی نودها همراه با بستهشودانجام می

انرژی براًیی هسرتند را   موقعیت نودهایی که دارای سط   چاهکشود، تا می

هرا را بهترر   رود ترا بتوانرد داده  به موقعیت جدیرد مری   چاهکپیدا کند  سپس 
گیرد که در جایی قرار می چاهکبفرستد  اما مشکل این روش زمانی است که 

شود  از طرفی و باعث مصرا زیاد انرژی می استهای نود زیاد تعداد همسایه
 نودها دارد  این روش احتیاج به اطالعات مکانی

دهریم  حرکرت   را در اطراا شربکه حرکرت مری    چاهکدر این مقایه ما 
بر اساس سط  انرژی چاهک شود  بلکه  به صورت تصادفی انجام نمی چاهک

افرت  نزدیرک بره چاهرک    اگر نودهای میانی در واقع، رد  یگ نودها تصمیم می
ر خرالا  حرکت خواهد نمود  در این روش ب چاهکانرژی زیادی داشته باشند 

 باشد نیازی به اطالعات مکانی نودها نمی [23]روش پیشنهادی در 

 یيشنهادپروش  -3
اند کره سرربار کنتریری را بره     پراکنی ارایه شدههای مختلفی برای شایعهروش

در توزیرع مصررا انررژی    این روشها اما   دهند میزان قابل توجهی کاهش می
باقی است  بررای   کماکان چاهکهای نزدیک به نودتاثیر هستند و مشکل بی

کنریم کره از    پراکنی جهت دار را پیشنهاد مری حل این مشکل، ما روش شایعه
هرای  نرود است  در صورتی که سط  انررژی  نودهای میانی آگاه میزان انرژی 

شرود  در روش  جابجرا مری   چاهرک میانی در وورعیت وخیمری قررار بگیررد،     
هرا و موقعیرت آنهرا    نودط  انرژی پراکنی بر اساس سپیشنهادی احتمال شایعه

بر اساس تعداد نیز  چاهکها تا نودشود  موقعیت محاسبه می چاهکنسبت به 
در  setupیرک پیغرام    ،کنرد  حرکت می چاهکشود  هر بار که تعیین می گام

را  چاهرک ی خود ترا   کند  نودها با استفاده از این پیغام فاصله شبکه پخش می
ی داده ارسرال کنرد،    د یرک بسرته  هبخواای فرستندهکنند  هر گاه  محاسبه می

-همسایه یکند و آن را به همهرا به بسته اوافه می چاهکتعداد گام خود تا 

ی که این بسته را دریافت کند با توجه به تفاول گام نودفرستد  هر هایش می
 1طبق جردول  پراکنی را و سط  انرژی خود احتمال شایعه شبسته و گام خود

نرود و   جراری به ترتیب سط  انرژی  ermaxو  erکند  در این جدول میتعیین 
ی  باقیمانده هایی نود هستند  هم چنین، اگر تفاول بین تعداد گام انرژی اوییه
باشرد، نرود    3از بیشرتر   چاهرک نود میانی ترا   هایو تعداد گام چاهکبسته تا 
  ی دریافتی را دور خواهد انداخت  بسته

 SINKM روش در یپراکنعهیشا احتمال 1 جدول

 احتمال سط  انرژی بسته و نود هایتفاول گام

 
1 
 

er>0.8*ermax ۸۰% 
0.5*ermax<er<0.8*ermax 6۰% 

er<0.5* ermax 6۰% 

 
 3و  2بین 
 

er>0.8*ermax 6۰% 
0.5*ermax <er<0.8*ermax 50% 

er<0.5*ermax 50% 

 شر  الگوریتم -3-1

 مورد استفاده عبارتند از های کنتریی بسته
 یبسته sethop چاهک  برای تعیین تعداد گام نود تا  
 یبسته resethop  در هنگرام  هرا    برای صفر کردن تعرداد گرام

  حرکت چاهک به سمت موقعیت جدید
  کندنگهداری میمتغیرهای زیر  ازهر نود 
  قدیمی  چاهکتا نود از گام تعداد(hp)  
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  جدید  چاهکتا نود از گام تعداد(hn) 

 پیغام ترتیب یشماره sethop  (shseq) 

 پیغام ترتیب یشماره resethop  (rhseq)   

ی تعداد گام جاری و قبلی نود به ترتیب نشان دهنده hpو  hnمتغییرهای 
موقعیرت جدیرد   یک  درکه  و یا زمانی شروع کاردر  چاهکتا چاهک هستند  

بسته  کند  این بسته شامل تعداد گاممیرا ارسال  sethop ی، بستهقرار گرفت
h ترتیب است   یو شمارهh ی ترتیب به صرورت افزایشری   برابر یک و شماره

ترتیرب   یکنرد، شرماره  شود  هر نودی که این بسته را دریافت مری تنظیم می
ترتیرب بسرته بزرگترر     یکند  اگر شرماره خودش مقایسه می shseqبسته را با 

گیرد و قرار می shseqترتیب بسته در  یگردد و شمارهمی hنود برابر  hn، باشد
-همسایه ی  سپس بسته را به همهشودبسته اوافه می تعداد گامیک واحد به 

شود  مسیر مستقیم بسته نادیده گرفته می ،د  در غیر اینصورتکنها ارسال می
 گردد مشخص می چاهکها تا از روی تعداد گام
% کمتر شود یک اخطار سط  انررژی بره   5۰نرژی یک نود از اگر سط  ا
مجاز است که اخطار سط  انررژی  فرستد  هر نود فقط یکبار سمت چاهک می

هرگراه  کنرد   ی داده برای حمل قاچراقی آن اسرتفاده مری   هاو از بسته بفرستد
اخطار سط  انرژی دریافرت کررد، بسرته     هانود از از طرا تعداد معینی چاهک

resethop و به سمت موقعیت جدید حرکت مری  کندرا در شبکه پخش می-

کند تا زمانی که دوبراره  را صفر میتا چاهک  نودها هاگامتعداد   این بسته کند
که این پیغام بره نرودی   جدید تعیین گردد  زمانی چاهکها نسبت به تعداد گام

برابرر   hnذخیرره و   hpدر متغیر  hnکوچکتر باشد،  shseqاز  rhseqاگر  ،رسدمی
 شود  برابر صفر می hnشود  در غیر اینصورت صفر می

را بره بسرته   خرود   shseq، ای ارسال کنرد ای بخواهد دادههرگاه فرستنده
 حال    کنداوافه می

  اگرhn≠0  ،شناسرد، یرذا   یعنی نود چاهک جاری را مری باشد
-همهو آن را به  دهدقرار می hn تعداد گام بسته را برابرنود 

  فرستد هایش میهمسایه ی
  اگر اماhn=0  وhp≠0  ،یعنی نود فقط چاهک قردیمی  باشد

و  دهرد قرار مری  hp تعداد گام بسته را برابرشناسد، یذا را می
  فرستد هایش میهمسایه یآن را به همه

  در نهایت، اگر هر دویhn  وhp  ،نود هنروز  برابر صفر باشند
بسرته بره روش   اطالعاتی راجع به چاهک ندارد و به ناچرار  

 گردد  سیل آسا ارسال می

-ی داده دریافت کند، طبق جدول شمارههر گاه یک نود میانی یک بسته

گیرد  دقت کند و در مورد ارسال یا عدم ارسال بسته تصمیم میعمل می 1ی 
ی تعرداد گرام خرود و    برای مقایسه hpباشد، نود از  ربرابر صف hnکنید که اگر 
را برا   erکند  اگر نود تصمیم گرفت که داده را ارسرال کنرد،   می بسته محاسبه

ermax کند و اگر مقایسه میer<0.5* ermax  باشد، متغییرf  را برابر یک قرار
 f فیلرد ایبته، بسته یک   تا فقط یکبار اخطار سط  انرژی را ارسال کند دهدمی

بسته را یک  fدارد و هر نودی که بخواهد برای چاهک اخطار بفرستد  جداگانه
شود  بنابراین، بسته برابر صفر تنظیم می fی دهد  مقدار اوییهواحد افزایش می

نود از نودهای  سهباشد، یعنی  3 برابر ی دریافتی توسط چاهکبسته f فیلداگر 
 اند  تادهروی مسیر بین فرستنده و چاهک اخطار سط  انرژی فرس

در این روش احتمال به صورت پویا، بردون همکراری و یرا درگیرکرردن     
هر نرود برر اسراس سرط      پراکنی احتمال شایعهشود  دیگر نودها محاسبه می

نودهرا بررای     دوشر مری مسیر مستقیم تعیین  روی داشتن و قرارآن نود انرژی 
   به عالوه،دارندنخاصی بدست آوردن این احتمال سربار کنتریی و یا پردازشی 

-ژی را در سط  شبکه توزیرع مری  متحر  مصرا انر چاهکاستفاده از طر  

 کند 

 سازیشبيه -4
 GOSSIP3ورا برا روش غررق کرردن     SINKMدر این بخش، ما کارایی 

-گلوموسیم انجام شرده  افزارنرمهای با استفاده از سازیایم  شبیهمقایسه کرده

شود  ظرفیت سیم استفاده می کاربردهای بی ساز بیشتر در  از این شبیه[12]اند
سازی شده با هم برابرر هسرتند و   ی موردی شبیههای ارتباطی در شبکهیینک

 یمورد اسرتفاده  MACگیریم  پروتکل متر در نظر می 25۰برد کلیه نودها را 
-به صورت تصادفی انتخاب مری  فرستندهاست  نودهای  IEEE 802.11ما 

 1۰۰۰*1۰۰۰است  ما توپویوژی ابتردایی شربکه را    متحر  چاهک نودشوند  
گیریم  ایبته با افزایش تعداد نودها، این پارامتر نیرز تغییرر   می متر مربع در نظر

مرورد   یکند به طوری که چگایی نودها ثابت باقی بمانرد  پروتکرل شربکه   می
است  سناریوهای مختلفی مثل افزایش تعرداد نودهرا، افرزایش     IPاستفاده ما 

دهیم  در ادامه  سازی و افزایش چگایی نودها را مورد بررسی قرار میان شبیهزم
زمان مر  اویرین نرود و    ،(PDR) ی دادههااز معیارهای درصد تحویل بسته

 ایم استفاده کردهبرای مقایسه میانگین سط  انرژی 

  
  ثابت یچگال با ییهاشبکه یبرا PDR یسهیمقا (:1شکل)

شبکه بزرگتر باشرد   یشده است که هر چه اندازه نشان داده 1در شکل 
یابد  وقتی نودها نرخ تحویل به علت فاصله گرفتن نودها از یکدیگر کاهش می

 های کمتری در شبکه پخش خواهد شد  یکدیگر قرار نگیرند بسته برددر 

 
 مختلف یچگال با ییهاشبکهرای ب PDR یسهیمقا(: 2شکل)
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نرخ تحویل نمایش داده شده است  هرر چره   تاثیر چگایی بر  2در شکل 
یابرد کره باعرث    ها افزایش مری چگایی شبکه بیشتر باشد احتمال برخورد بسته

یابد نرخ انتقال با شیب شود  هر چه چگایی افزایش میکاهش نرخ تحویل می
  در این نمودار هر سه روش رفتار مشابهی دارند  یابد کمتری کاهش می

 
 با ییهاشبکه یبرا نودها یماندهيباق یانرژ طحس یسهیمقا(: 3شکل)

 (ثابت یچگال) مختلف یهااندازه

  دهدمختلف را نمایش می یهایی با اندازهسط  انرژی در شبکه 3شکل 
هرای   چرون تمرام نودهرا بسرته     GOSSIP3و  FLOODING هایدر روش

سرط  انررژی آنهرا در     ،کننرد هایشان ارسال میهمسایه یدریافتی را به همه
بعضی فقط آید  اما در روش پیشنهادی، نهایت به یک اندازه و سریع پایین می

از طرفی نودهرای    دهنداز نودها در ارسال بسته درگیرند و انرژی از دست می
کننرد کره ایرن امرر از مرر       تغییر پیردا مری   چاهکبا حرکت یا درگیر میانی 

کند  بنابراین هر چه تعداد نودها بیشتر زودهنگام بخشی از شبکه جلوگیری می
 رود  باشد میانگین سط  انرژی باًتر می

 
 یچگال با ییهاشبکه یبرا نود  ياول مرگ زمانی سهیمقا(: 4شکل)

 ثابت

 
 زمان طول در زنده ینودها تعداد یسهیمقا(: 5شکل)

نشان داده شده که نودها در روش پیشنهادی چقدر دیرترر از   4در شکل 
تعداد نودهای  5در شکل  میرند می GOSSIP3و  FLOODING هایروش

دهد  واو  اسرت کره هرر چره زمران بگرذرد       زنده را در طول زمان نشان می
نمرایش داده شرد، در    5میرند، اما همانطور که در شرکل  نودهای بیشتری می
 میرند خیلی دیرتر مینودها روش پیشنهادی 

 
 نودها  ماندهيباق یانرژ یتجمع عیتوز نمودار(: 6شکل)

فراوانی تجمعی نودهایی که در سط  انررژی یکسرانی قررار     6در شکل 
دارند نمایش داده شده است  همانطور که در شرکل مشرخص اسرت در روش    
پیشنهادی، با رشد سط  انرژی تعداد نودهایی که این سرط  انررژی را دارنرد    

ی را در این روش نشان انرژ یمصرا بهینهموووع یابند، که این افزایش می
 GOSSIP3و  FLOODING هایدهد  از روی نمودار پیداست که روشمی

سط  انرژی نودهرا براًتر اسرت      GOSSIP3رفتار مشابهی دارند و فقط در 
اکثرر نودهرا سرط     دهد که در ایرن روشرها   شیب نمودار این روشها نشان می

 ی انرژی باًیی هستند  ، اکثر نودها داراSINKMانرژی پایینی دارند  اما در 

 گيری نتيجه -5
 گردندمیکاهش سربار کنتریی موجب پراکنی موجود های شایعههر چند روش

آسا دارند، اما هنروز مشرکل   کردن سیلو عملکرد بهتری نسبت به روش غرق
های نزدیک نوددر مورد  مر  زود هنگام بخشی از شبکه وجود دارد  خصوصا،

پیشرنهاد   SINKMاین مشکل وجود دارد  ما روش جدیدی به نام  چاهکبه 
-آسا را افرزایش مری  کردن سیلایم که عالوه بر اینکه کارایی روش غرقداده

 دهد، مشکل مر  زود هنگام بخشی از شبکه را حل کرده است 
نرود را متناسرب برا سرط      پخش شایعه در هرر   ما در این مقایه، احتمال

-هرا نشران مری   سازیکنیم  شبیهتنظیم می چاهکها تا مو تعداد گاآن انرژی 

برره مراتررب عملکرررد بهتررری نسرربت برره       SINKMدهنررد کرره روش  
FLOODING دارد  پراکنی و روشهای رایج شایعهSINKM     زمران مرر

به میزان حداقل میانگین مصرا انرژی را  واندازد به تاخیر می %5۰شبکه را تا 
ها را روی مسیر مسرتقیم از  داده SINKMدهد  ما در روش کاهش می 5۰%

هرا را روی  تروان داده ایرم  در صرورتی کره مری    یحاظ تعداد گام ارسال نمروده 
مسیرهایی بر اساس کمترین هزینه )مثال، فاصله نودها( ارسرال نمرود و یرا برا     

 متحر  طول عمر شبکه را افزایش داد  چاهکبندی با ترکیب طر  خوشه
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