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 زمانبندی ارسال ها روشهای جدید جهت  ارائه

  در شبکه های حسگر زیرآبیبا تاخیر و مصرف انرژی پایین 
 

 

 

امواج رادیویی از امواج آکوستیکی برای انتقال پیام میان گره ها  سگر زیر آبی به دلیل عدم انتشار مناسب در شبکه های ح -چکیده 

سرعت صوت در آب  ارسال پیامها روی هر لینک با تاخیرهای طوالنی همراه بوده  و پهنای باند و استفاده می شود.  همچنین به دلیل محدویت 

گراف مدل سازی با ارسال ها مسئله زمانبندی  پیشینسال ها روی شبکه امری ضروری است. در مقاالت داشتن یک زمانبندی مناسب برای  ار

ارسال ها ارائه شده و با استفاده جدید برای زمانبندی  روشدو . در این مقاله شده استخیر و تداخل میان لینکها بررسی أشبکه و در نظر گرفتن ت

و از نظر  بسیار بهتر کارائیخیر از نظر تأباال بروندهی با داشتن یشنهادی ود مقایسه شده است. روشهای پبا سایر روشهای موج NS-2از شبیه ساز 

   نشان می دهند. را ی موجودسایر روشها نسبت به میزان مصرف انرژی کارائی بهتری

 شبکه های حسگر زیر آبی، زمانبندی ارسال، گراف تداخل. -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ای زیرآبی دارای كاربردهای متعددی در  كنترل و امروزه شبکه ه 

جهيااتام نظااارم مطي،اای، تطتيتااام زیاار دریااا،  مانيت ریناا  ت

-با ت جه به مطدودیت ها و تفااوم . صنعتی زیر آب، غيره هستند

هااای بنيااادی ایاا  شاابکه هااا نساابت بااه شاابکه هااای بيسااي   

الزم اسات تاا روشاهای نا ینی بارای بهيناه ساازی         [1]معم لی

ها ار های سنجش عملکرد ای  شبکهآنها ارائه ش د. از معيعملکرد 

خ،ای ارسال داده و ميتان بکارگيری كانال را ناام   ،خيرأميت ان ت

ي  )زماان وا النی ارساال بساته  و     پاای  باناد  برد. بدليل پهناای 

خيرهای و النی لينکها )جهت انتشار سيگنال  مدیریت كاردن  أت

ده و زمانبنادی مناسا    بسايار مها  با    هاا  شبکه ای  تداخل در 

 ثير زیادی در عملکرد شبکه خ اهد داشت.أپيامها تارسال 

بکه مادل ساازی شا   باا  متاالم پيشي  سعی شاده اسات تاا      در

س های گراف و با ت جه به بار أبص رم یک گراف و رن  آميتی ر

ایی بارای زمانبنادی ارساال در    ها روش شابکه،  حساگر  یهاگره

ه یاک  باا ارائا   TOTA [5] وشرهاای زیرآبای ارائاه شا د.     شبکه

در  )اساتم  یاولاي  باازه زمان   )براساس باار و  الگ ریت  حریصانه

و اختصاص دادن چندی  باازه زماانی باه هار       سترس لينک هاد

هاای  و همچناي  راری    هاز كانال بيشتر استفاده نم د حسگرگره 

ده باا اساتفا   [3]. درخ اهد داشتباالتر  بروندهی زمانی ك تاه تر و

ان ایجااد تاداخل روی   ميات  ها در شبکه )بار وسری پارامتر از یک

هاای زماانی باا ی    و تعاداد باازه   بستهها در ارسال هر بتيه لينک

تتش بارای كمتار    مانده برای هر گره در و ل رری  تعيي  شده 

ایده ارائه شاده   . زمانی در هر رری  شده است هایبازهتعداد  شدن

ها درون ن و عادالنه برای لينک  نرخ یکساداشت بهمنجر [11در ]

در آن چناي   هم و شا د مای درگراف تاداخل    )كليک یک دسته

ئه شده اسات.  اهای زیر آب اربرای شبکهتعریف جدیدی از دسته 

هاای  ص رم است كه باا مطادودیت  ای  به  [7ایده ارائه شده در]

باي  هار دو ليناک كاه      دهاد. ررض زمانبندی را انجام مای  پيش

اشند، یکی ارسال و دریارت با ه  تداخل داشته بممک  است در  

  غياره  و  چاهاک )نتدیک ب دن به متفاوم  هایرا براساس متریک

 بار  به عن ان لينکی كه اول یت بار دیگاری دارد انتبااب كارده و    

یک اول یت از پيش تعيي  شده برای انتبااب گاره هاا یاا      اساس

زماانی   تعيي  اول یت بر اساس ك چکتر شادن راصاله باازه هاای    

  متفااوم ارائاه نما ده اسات     دو الگا ریت  یعنای  ) انتباب شاده 

ده پااا از تعيااي  سااعی شاا [9در] .شاا دانجااام ماایزمانبناادی 

 Bellman_Ford ها باا اساتفاده از الگا ریت    مطدودیت بي  لينک

متایساه  روش  باه   [8]در  ها در زمان كمتری انجام شا ند. ارسال

دیکتری  همسایه با شروع نت و نتدیکتری  همسایه های زمانبندی

 یک مدل زمانبندی پایه ای و با درخت گسترده كمينه و تصادری

گيری از و النی شادن زماان   برای جل  پرداخته شده است. ساده

 ، شاپ ر گلبهار حتيتیعليرضا كشاورز حداد، شيری مری  شيروانی

 دانشگاه شيراز، ،دانشکده مهندسی برق و كامپي تر

 shiravani1maryam@gmail.com، keshavarz@shirazu.ac.ir  ،golbahar@shirazu.ac.ir 
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 شاده  ت زیع به زمانبندی [6های زمانی گسسته ]در بازه اهارسال

ها، بار و ا تعيي  اول یت بر اساس درجه گرهبپي سته های در زمان

شابکه یاک روش   در  سرایندبرای ك  كردن  ره پرداخته است.غي

از ما ارد   ئاه شاده اسات.   ا[ ار4در ] زمانبندی مناس  شده ت زیع

دیگر پرداخته شاده باه زمانبنادی در شابکه هاای زیارآب مای        

متاله هدف ای  است كه  در ای  را نام برد. [12و] [11و] [2ت ان]

معيارهای شبکه از   ضم  استفاده مناس  از كانال مبابرتی سایر

نيت بهب د یابناد. بارای    و انرژی خير و خ،ای ارسال دادهأجمله ت

-ها در شبکه نمای مانبندی مناس  در ارسال ت سط گرهداشت  ز

ی هاای زمينا   ه های رن  امياتی رأس هاا در شابکه   ت ان از شي

خير أباید با در نظر گررت  تا  یآباستفاده نم د. در شبکه های زیر

هاا  م تداخل كه ممکا  اسات در ایا  شابکه    حاال زیاد در شبکه

رسا  نما د و    جهت دار با یاال هاای وزن دار  )گراف  ،ایجاد ش د

 رن  آميتی رأس ها را انجام داد.

های ح چگ نگی رس  گراف تداخل در شبکهبه ت ضي 2در  سمت 

دو الگ ریت  جدیاد بارای    3پردازی . سپا در  سمت یزیرآبی م

كني . نتایج شابيه  تشریح میرا  ها رأسحل مسئله رن  آميتی 

مشااهده نما د. نتيجاه گياری در      4ت ان در  سمت سازی را می

 انجام شده است. 5 سمت 

  مدل سیستم و شبکه -2

 یآبا زیرحساگر  هاای  به وراحی مدل گراف شبکه در ای   سمت

ش د كاه  ش د. شبکه به ای  ص رم در نظر گررته میپرداخته می

هاای متنااوب   و ارسال آن در زمان بسته به ت ليد حسگرتعدادی 

ت لياد   بستهیک  حسگر هر دوره زمانی  در هر رری  ) پردازند.می

د. برای ای  كاار باه هار    كه باید تا آخر رری  به چاهک برسكرده 

 اختصااص  در وا ل راری    ای زماانی همجم عه ای از بازه حسگر

شاده  به ص رم گسسته در نظار گررتاه    های زمانیبازه دهي .می

ها به سمت یاک چاهاک مشاترا باا     حسگرارسال پيام تمام  اند.

در و ل ای  مسايرها باا    ش د.انتباب ك تاهتری  مسير انجام می

 الم تداخل متفاوتیت جه به تأخير زیاد در شبکه ممک  است حا

برای جل گيری از به وجا د  های ارسال شده رخ دهد كه بي  پيام

 وراحی مدل گراف لطاظ نم د.   ها باید ای  شرایط را درآمدن آن

 ان اع تداخل در شبکه های زیر آب:

 .گيرنده یک لينک دیگر باشد ،و تی ررستنده یک لينک الف    

 .لينک دارای یک گيرنده مشترا باشند و تی دو )یا چند   ب   

 تداخل ررساتنده یاک   مطدودهو تی گيرنده یک لينک در  ج    

 .لينک دیگر باشد

 .لينک دارای ررستنده مشترا باشند )یا چند و تی دو  د    

 :ج بررسی حالت

كنياد گيرناده   مشااهده مای    سامت ج  1کل در شا  همانگ نه كه

بازه ای  . رار دارد dc تداخل ررستنده لينک مطدوده در  baلينک

 b ررساتنده  دهد زماانی اسات كاه داده   كه در آن تداخل رخ می

را وی  daمسيرخير أت dcلينک  سيگنال تداخل و baخير لينک أت

اگر . رسيده باشند aكرده باشد و داده ای  دو ه  زمان به گيرنده 

باشاد و   [t1 t2] برابر باا  bاز ررستنده  a پيام ت سط یارتزمان در

 [t3 t4] برابر با a ت سط dتداخل ررستنده سيگنال یارت زمان در

 :دهد كهده باشد و تی تداخل رخ میو ل زمانی دا Tو باشد

 t1<t4 و t3<t2       :اگار   یعنی باازه تاداخل باه صا رم زیار اسات(

در بازه زیر  رار گيرند تداخل رخ  b,dط اختتف زمانی ارسال ت س

 دهد می

[ba-da+T, ba-da-T] 

 بتيه حاالم نيت همي  گ نه بدست می آیند.
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   گراف:يرست

-ازهلينک درشبکه است. با ت جه به با  یک گراف معادلدرگره  هر

 نما د. وزن یال های گاراف را تعياي    ت ان میهای زمانی تداخل 

(T=1 2  )مانند شکل  
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 روش پیشنهادی برای زمانبندی ارسال ها -3

 تار ك تاه ا داشت  یک زمانبندی بدون تداخل با و ل رری هدف م

ای  جا در ارسال بسته ت سط حسگرها است. كه در  كمترو تأخير

. برای داشت  كمتری  تأخير در هر دو دو الگ ریت  ارائه شده است

، های زمانی اختصاص داده شاده باه هرحساگر   بازهالگ ریت  باید  

ی هایی باشاد كاه حساگر بساته ا    برابر با بار آن حسگر و در زمان

های ت ليد شده در یاک راری  باه    برای ارسال دارد تا ارسال بسته

تر در دو الگا ریت   رری  بعد م ك ل نش د. برای داشت  رری  ك تاه

)دو الگ ریت  با ررض دانسات   های متفاوتی پياده شده استروش

 ش د:كه در زیر بيان می ش ند بار اجرا می

با تقسیم کردن الگوریتم زمانبندی ) 1الگوریتم  -3-1

 (شبکه به دو مجموعه

شبکه  از یهایهای زمانی را به حسگرابتدا باید اول یت انتباب بازه

داد كه در  سمت شال   تار شابکه هساتند. ماتت و تای تعاداد        

حسگرهای زیادی در همساایگی یاک حساگر مشاترا هساتند،      

در ایا  حالات   . دهدبرای آن ها رخ می 3حالت م ج د در شکل 

 :همسایه دارای دو مطدودیت هستند

 هساتند خا د  گر مشترا در مطدوده ارسال حسدارای یک  1   

 دهد.یرخ م 1بي  آن ها حالت تداخل ب در شکل  كه

چا ن  و همسایه هاا در مطادوده تاداخل ها  هساتند      خ د  2   

 هساتند اگار  تداخلی  شناسایی حامل حسگرها  ادر به انجام عمل

ر ابتادای باازه   د را یاک دیگار   ارساال هاای   تداخلی اسيگنال ه

 اجازه ی ارسال در آن بازه زمانی را ندارند.   زمانی دریارت كنند،

ای  همسایه ها مطدویت زیادی را در ارسال بارای یاک   در نتيجه 

 a  به نام ای ه عماینگ نه حسگرها را در مج، كننددیگر ایجاد می

 اط شل   شبکه نيستندگرهایی كه در نتحسسپا دهي .  رار می

های شابکه  حسگردهي . به همي  دليل  رار می bرا در مجم عه 

-ش ند. كه برای هر مجم عه شي هبه دو مجم عه مجتا تتسي  می

 .های زمانبندی متفاوم است

 

 

 

 

 
 : روابط همسایه های یک حسگر3شکل 

 

  a)مج عه  مجم عه اول:شي ه تشکيل 

 هاای شروع كرده  و تعاداد همساایه   node_id=1تری  از ند با كم

از یاک عادد   هاای آن  كني  اگر تعداد همساایه آن را شمارش می

هاای آن را جات اولاي  زیار مج عاه از      خاص بيشتر ب د، همسایه

نيات    node_id=2دهي . سپا بارای گاره باا     رار می aمجم عه 

د هاا از حا  آن، اگار تعاداد  شمارش كردههای آن را تعداد همسایه

م ج د در اولي   حسگرهایبا كه هایی خاصی بيشتر ب د، همسایه

 كناي  و  مای را حافف   یکای هساتند   aزیر مجم عه از مجم عاه  

 a عاه  م عاه از مج مهای با  ی مانده را در دومي  زیر مجهمسایه

بارای تماام    عمال ایا    node_idسپا به ترتيا    دهي . رار می

 .ش دمی حسگر ها انجام

ش د كه برابار باا بيشاينه باار     چند مرتبه انجام میزمانبندی در  

گر باا  حسا ها در شبکه است ماتت اگار شابکه دارای ساه     گرحس

 ش د. باشد زمانبندی در سه مرتبه انجام می 3 و 2 و 1های بار

صا رم   دی با  مرتباه  هار زمانبندی درمراحل پا از رس  گراف 

 است:

 :aزمانبندی برای مج عه   1   

د، اول یات زمانبنادی   زیر مجم عاه باشا   nرای دا a. اگر مجم عه 

مجم عه  زیر سپا به ،ش دداده می1ابتدا به زیر مجم عه شماره 

 ، )به ترتي  شماره nمج عه شماره زیرتا بدی  ص رم و  2شماره

انجام  به ص رم زیر زمانبندی aبرای هر زیر مجم عه از مجم عه 

 :ش دمی

 بتدا باه گاره باا كمتاری      اگر در اولي  مرتبه زمانبندی باشي ، ا

node_id  دهاي .  در دساترس را اختصااص مای    اولي  بازه زماانی

ی حساگر  در ای  زیار مجم عاه   گر های م ج دحسسپا از بي  

q 

r 

g 
h 

a 

c 

d b 
 

 گراف تداخل با ت جه به ساختار شبکه :2شکل

p 
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در  كه راصاله زماانی اولاي  باازه    اجازه انتباب بازه زمانی را دارد 

باشد. باه   كمينهانتباب شده ت سط گره  بلی بازه دسترس آن با 

  مجم عه )به هر گاره رتاط   گر های ایحسهمي  ترتي  به تمام 

دهي . اگر در مرتبه اول نباشي  اختصاص میبازه زمانی   یک بازه

ی به عنا ان  حسگرش د كه رتط زمانبندی با ای  تفاوم انجام می

در  كه اولي  باازه ش د میگر برای انتباب بازه  انتباب حساولي  

از هماي  زیار   حساگر  انتبااب شاده    آخری   هباز دسترس آن با

 مجم عه در مرتبه  بل كمتری  راصله زمانی را داشته باشد.

  یها حسگركني  تمام : ررض میbزمانبندی برای مجم عه   2   

 ،در دساترس خا د  بازه زماانی  خ اهند در اولي  می مه مای  مج

باا  كاه   شا د یت زمانبندی داده میاول  یحسگرارسال كنند و به 

هاای در   ت اناد كمتاری  تعاداد باازه از تماام باازه      ارسال میای  

 را خراب كند. )در همي  مجم عه ها حسگردسترس سایر 

اگار باار    ،كارده  كا    یاک  را از حساگر در هر مرتبه بار هر   3   

از الگ ریت  زمانبندی حافف   حسگربرابر با صفر شد آن  یحسگر

 ش د.می

 حسگربرای هر بازه زمانی تباب هرباید پا از ان 2 و 1در مرحله 

مطادودیت ایجااد شاده روی بتياه       با ت جاه باه گاراف تاداخل    

 لطاظ نم د. ها راحسگر

الگوریتم زمانبندی  محدود در انتخاب ) 2الگوریتم  -3-2

 (گره ها در هر بازه زمانی

تری  رری  زمانی باید روی تعاداد  در ای  روش برای داشت  ك تاه

ارسال در هر باازه زماانی یاک مطادودیت     حسگرهای مجاز برای 

هاای  بعاد بارای    باازه  تاا از خاراب شادن زیاادی      ،تعریف كارد 

تتریباا تعاداد   كاه  های دیگر جل گيری ش د باه گ ناه ای   حسگر

كاه ایا    ، یکسان باشند  زه هاابهای انتباب شده در اكتر  حسگر

روش زمانبنادی غيار حریصاانه     روش گاهی منجر به داشت  یک

 ش د.  می

 مراحل زمانبندی به شرح زیر است:از رس  گراف،  پا

ب ها در یک بازه انتباای مطدود كردن انتباب یک عدد بر  1   

 . زمانی

آنها و بار )مبالف   node_id) ها بر اساس گرحسانتباب   2   

با كمتری   گرحسباید از  بازه زمانیدر هر  باشد.آن ها می  صفر

node_id سپا انتباب ، دوع نم شر داردكه بار غير صفر

در نظر  و node_idبازه با ارتایش های بعدی در همي  گرحس

 های انتباب شدهگرحسمطدودیت ایجاد شده ت سط گررت  

 ش د.انجام می آن هابار و غير صفر ب دن   بلی

برای  هاگرحسهای ایجاد شده روی بتيه ي  مطدودیتيتع  3   

 ش د.انجام میاف رس  شده گربا ت جه به  های بعدبازهانتباب در 

زمانبندی رتط در یاک   LpFS [5]و TOTA[3]در الگ ریت  های 

هر حسگر كاه اول یات    ش د كه بهص رم انجام میبدی   و مرتبه

)كلی كه در یاک راری     كند در همان یک مرتبه به تعداد بارپيدا 

باه هماي  دليال    . شا د زماانی اختصااص داده مای    بازهدارد  آن 

حساگر   هاا ت ساط یاک   باازه د شده برای انتبااب  مطدودیت ایجا

. ولای در  وا ل راری  كااهش مياباد     خاص ك  تر است در نتيجه

به دليال ایا  كاه انتبااب      متاله در ای  ئه شده االگ ریت  های ار

شا د،  ها برای داشت  تأخير ك  تر در كال راری  پباش مای    بازه 

ص ها برای یک حسگر خابازه تباب نمطدودیت ایجاد شده برای ا

شده در الگ ریت  هاا را   شرایط خاص گفتهدر نتيجه زیادتر است 

)در  .نما دی   گيری از وا النی شادن راری  هاا لطااظ     برای جلا  

-ها در جاهای مبتلف راری  ارساال مای   الگ ریت  ما چ ن حسگر

 ش د كنند مطدودیت ها نيت زیاد تر می

                                    ر ق را مشاهده نم د. م اردایج شبيه سازی می ت ان نتدر 

  شبیه سازی نتایج  -4

در ای   سمت به ت ضيح شبيه سازی و بررسی عملکرد الگا ریت   

پردازی . ساپا باه متایساه ایا      های ارائه شده در ای  متاله می

 پردازی .  می LpFS [5]و TOTA[3]الگ ریت  ها با الگ ریت 

 شرایط شبیه سازی -4-1

شبيه سازی از جمله شابيه ساازی الگا ریت     سمتی از كار های  

و  سامت دیگار آن كاه شاامل باه       MATLABدر ادراكی  های 

تأخير ونرخ خ،اای داده  ، بروندهینظير پارامترهایی دست آوردن 

 SUNSET انجام شاده اسات.   SUNSET version 2.0 [13] در 

 BPSK درالیه ريتیکی مدوالساي ن  است.NS2 نرم ارتاری بر پایه

 5111 برابر بانرخ بيت   .در نظر گررته ای  Urickنال را و مدل كا

  در مسااحت  شابيه ساازی   بایات، 121و ل بساته  ،بيت بر ثانياه 

متر مربع 8174817  مساحتو  حسگر11با متر مربع 5114998

و  حساگر 31باا   متار مرباع  13777171 مسااحت و  حساگر 21ا ب

انجاام شاده اسات.     حسگر 51 بامتر مربع  23723856 مساحت

متار  1746متار و مطادوده تاداخل    1296 حادود  وده ارسالمطد

 داده اش  حسگری است كه هر به ص رتمسيریابی تا چاهک است. 

 چاهاک هاا باه    بستهم ارا از مسير هایی ارسال كند كه تتریبا تم

باه   هاحساگر  . متر 996صله كمتر از با را در جهش هایی)برسند 

بش شده اناد.  در مساحت ها پیکن اخت تصادری با ت زیع ص رم 
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اوب برابار باا   تندوره دارای نرخ ثابت  با تراريک شبکه ت زیع ت ليد

زمان وی كاردن   مجم ع برابر با و ل رری  است. و ل بازه زمانی

 1.2) بساته وا ل  و  گرحسا بي  دو متر 996) یک مسير م،مئ 

 است.  ثانيه

 نتایج شبیه سازی -4-2

نم د كه مياتان  ميت ان مشاهده  4در شکل  در نتایج شبيه سازی

 باا ها  برابرناد.    تتریباا   حادود و  یک در الگ ریت  4 در  بروندهی

نمایيد ميتان تاأخير در دو  مشاهده می 5در شکل  همان گ نه كه

ها ی مبتلاف  شده با نسبت  ابل ت جهی در متياسالگ ریت  ارائه 

هستند و باا بترگتار شادن     LpFSو  TOTAكمتر از دو الگ ریت  

گ ریت  با نسابت بيشاتری بهيناه    کرد ای  دو المتياس شبکه عمل

علت ای  امر پبش شدن بازه های زمانی اختصااص داده   اند.شده

)در زماان هاایی كاه هار      در و ل رری  اسات  حسگرشده به هر 

 LpFS و  TOTAداده ای برای ارسال دارد . ولی در  حتما  حسگر

شاد  بای ارسال داشته زمانی اجازهبازه در  حسگرممک  است یک 

در عا ض ارساال یاک ساری از       .كه داده ای برای ارسال نادارد 

 م ك ل ش د.به رری  بعد  آن هایبسته

ميتان نرخ خ،ای داده در دو الگا ریت  ارائاه    6با ت جه به شکل  

 31و 21و 11 هاای در متيااس  ،شده باه خصا ص الگا ریت  اول   

اسات. اماا در    LpFSو  TOTA یا در همان حادود   بيشتر حسگر

 LpFSو  TOTAكمتار از   ،با نسبت بيشاتری  حسگر 51که با شب

 . ستشده ا

تا ان گفات   رژی با يماناده مای  ما رد انا   در 7با ت جه به شاکل   

ای  دو الگ ریت  در شبکه با اندازه های مبتلف باا نسابت    معم ال 

 . 2به خص ص الگ ریت  )ی هستندركمی دارای عملکرد بهت

 

.  
 دهی در اندازه های مبتلف شبکه: برون4شکل

 

 

   

   

   

   

   

   

        

  
 
  

             

          

         

TOTA

LpFS

 
 تأخير در اندازه های مبتلف شبکه :5شکل      

 
 : نرخ خ،ای بسته در اندازه های مبتلف شبکه6شکل

 

 ف شبکه ی مانده در اندازه های مبتلانرژی با: 7شکل
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 ميانگي  و ل رری  در الگ ریت  های مبتلف : 1جدول 

تعداد 

 حسگر

الگ ریت   

1 

الگ ریت   

2 

TOTA LpFS 

11 15.4 14.6 15.6 15.6 

21 45 45.7 44.8 45 

31 78.8 91.4 78.9 78.9 

51 156.8 171.2 154.1 152.7 

 گیری نتیجه-5

دی در شبکه های در ای  متاله به ارائه دو الگ ریت  جدید زمانبن

گراف براساس  مدل سازی. ابتدا چگ نگی ه شدزیرآبی پرداخت

با داشت  سپا . داده شد ت ضيحج د در زیر آب تأخير م 

حل مشکتم سعی به  ،اداراكی و رن  آميتی رأسالگ ریت  های 

د انرژی و كانال، تأخير، كمب مناس  از  شبکه ازجمله استفاده

كه  نتایج شبيه سازی نشان داد. ه شدنرخ خ،ای بسته پرداخت

عملکرد الگ ریت  های ارائه شده از نظر تأخير و مصرف انرژی 

ه های همچني  از نظر نرخ خ،ای بسته در شبک بهب د یارته،

شبکه  بروندهیكه  در حالی، است بهتر شدهکرد عمل بترگ

  .باشدالگ ریت  های پيشي  مینتدیک به 
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