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 يهـا چـالش حسگر،  يهادر شبکه ييويديو يهاانيانتقال جر :چکيده

وقـوع ازدحـام    اديـ احتمال ز هاچالشن ياز ا يکي. داردبه همراه  ياديز
 ييويديـ و ياهانيجر يت انفجارينرخ و خاصباال بودن ل يکه به دل است

ن يـ ا در. ديـ آيد ميحسگر پد يهات منابع در شبکهيودن محديو همچن
شده  يمعرف هان نوع شبکهيا يد برايک روش کنترل ازدحام جديمقاله، 
ماننـد   حسـگر  يهـا موجود در شبکه يهاتيمحدود ن روش هميا .است

 يکاربردها يهاتيودها و هم محدگره کم بافر حجم و يت انرژيمحدود
. را در نظر گرفته اسـت  رات آنيير و تغيت به تاخيمانند حساس ييويديو

 يوييديـ و يهـا ت بسـته يـ اولو ان يکه م ييهااز تفاوت يشنهاديروش پ
 کـه بـا   يابيـ ارز جينتـا . کنديکنترل ازدحام استفاده م ي، براوجود دارد

دهد که اسـتفاده  ي، نشان مشده انجام Evalvidو ابزار  NS2ه ساز يشب
کمتـري   يانـرژ ي، افتيدر يويديت ويفيبردن ک عالوه بر باالن روش ياز ا

  .کندها را نيز مصرف مياز گره

کنتـرل ازدحـام،    ،ويديـ وانتقـال   ،حسگر يهاشبکه :كليدي هايواژه
  .ريتاخ

  مقدمه -١
- هاي حسگر بياي بر روي شبکههاي اخير تحقيقات گستردهدر سال
ها و در اين تحقيقات سعي شده که چالش. است شدهانجام  [1] ١سيم

امروزه در اثر پيشرفت . ها رفع گرددمشکالت تئوري و عملي اين شبکه
مانند  ،ينيتکنولوژي، سخت افزارهاي ارزان قيمت و با مصرف انرژي پا

که قادر به گرفتن اطالعات  CMOSهاي ميکروفونها و دوربين
به راحتي در دسترس و قابل  هستند،اي از محيط اطراف چندرسانه
 ،هاي حسگراستفاده از اين سخت افزارها در شبکه. هستنداستفاده 

شده  WMSN٢ سيم يااي بيهاي حسگر چندرسانهباعث توسعه شبکه
اي مانند اطالعات چندرسانه ،هاگره WMSNهاي در شبکه. [2] است
يق ارتباطات و يا عکس را از محيط اطراف دريافت و از طر ريتصو صوت،

عالوه بر  WMSN.  کنندارسال مي ٣داخلي به يک گره مقصد
 برنظارت  ،اتوماسيون منزل ،کاربردهاي فعلي مانند پيگيري رويدادها
ها ين کاربردبرخي از ا .[2] محيط و غيره کاربردهاي جديدي نيز دارد

جلوگيري از  ،مراقبت از بيماران، کنترل کردن ترافيک شهري: عبارتند از

                                                             
1 Wireless Sensor Networks (WSN) 
2 Wireless Multimedia Sensor Network 
3 Sink 

 دررا هاي بيشتري پيشرفتتواند مي حتي WMSN. [2] جرم و جنايت
اين موارد که شايد در  برخي از. هاي نظارت ايجاد کندسيستمزمينه 

ذکر  WMSN هاي کاربردهاي جديد برايآينده و با توجه به نيازمندي
  :[3] کرد عبارتند از

 مي دانيم که دايره ديد يک دوربين عکاسي يا فيلم: گسترش ديد
را در يک  داديورو از اين رو شايد نتوان کل يک  استبرداري محدود 

در عوض هنگامي که از يک سيستم توزيع شده با . کرد اهدهزمان مش
چندين دوربين و حسگر استفاده مي شود، اين سيستم قادر است که 

  .محيط اطراف را از چندين ديد مختلف مشاهده کند

وجود حسگرهاي : هاي مختلفي با دقتيبه دست آوردن ديدها
مشاهدات مربوط ناهمگون و با دقت متفاوت باعث مي شود که ويديويي 

يکي از . هاي مختلف قابل حصول باشدبه يک پديده با کيفيت
که به عنوان مثال اگر يک دوربين  استکاربردهاي اين قابليت اين 

کند، آنگاه ايستا با دقت متوسط يک ناحيه را به طور مدام مشاهده مي
توان پديده را با يک دوربين ديگر و با در صورت بروز يک پديده، مي

  .قت باالتر مشاهده کردد
هاي نيازمند شبکه ،سازيبسياري از کاربردهاي ذکر شده براي پياده

اي را با ها بايد قادر باشند اطالعات چندرسانهاين شبکه. هستندحسگر 
واضح است که طراحي و . ها برسانندبه گيرنده ٤ه کيفيت سرويسيارا

همراه خواهد  ها و مشکالت خاصي بههايي چالشايجاد چنين شبکه
- که هم در ذات شبکه استدليل اين امر محدوديتها و مشکالتي . داشت
و هم در  ) مبافر ک حجمو  يت انرژيمحدود( وجود دارد حسگرهاي 
اي و کاربردهايي که از اين اطالعات استفاده چندرسانه اطالعات انتقال

به همين منظور الزم . )٥ريتاخرات يير وتغيت به تاخيحساس( مي کنند
به درستي تحليل شود و  WMSNهاي هاي مختلف شبکهکه اليهاست 

هاي اي در شبکههاي مناسب براي انتقال اطالعات چندرسانهمکانيسم
 است،اليه انتقال  ،هايکي از اين اليه. براي هر اليه معرفي گردد حسگر
هاي در شبکهتوان گفت که اين اليه با توجه به داليل زير که مي

WMSN استسنتي مهمتر و حساستر  حسگر هاينسبت به شبکه 
[2]:  
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هاي گرهعموما نرخ انتقال در  :هانرخ داده خيلي باالي اين شبکه
اين در حالي است که در ترافيک . است kbit/s 40حسگر در حدود 

و يديوترافيک . است kbit/s 64نرخ ارسال ثابت و در حدود  صوت
توجه . [4] است  kbit/s 500و در حدود  ١انفجاريمعموال بصورت 

 WMSNکردن به اين ارقام نشان مي دهد که احتمال وقوع ازدحام در 
   .استباال بسيار 

هاي حسگر گرهمي دانيم که  :هاتاثير باالي ازدحام در اين شبکه
ازدحام بوجود آيد آن  گرهبنابراين اگر در يک  .دارند محدوديانرژي 
اين . دهدبه علت فعاليت زياد سريعا انرژي خود را از دست مي گره

ين ياي ممکن است تنها سبب پامشکل در کاربردهاي غير چندرسانه
اي مشکالت خيلي ي شود، ولي در کاربردهاي چندرسانهيآمدن کارا

هاي کنترل بنابراين الزم است که مکانيسم. بيشتري را ايجاد مي کند
 .به کار گرفته شود WMSNهاي در شبکه يمدکاراسريع و  ٢ازدحام

رسيم که کنترل ازدحام با توجه به مطالب بيان شده به اين نتيجه مي
- در ميان کاربردهاي چندرسانه. استحياتي  بسيار مهم و WMSNدر 

به دليل نرخ توليد  ،هستندو در ارتباط يي که با انتقال ويدياي، کاربردها
خيلي بيشتر از ساير باال و همچنين خاصيت انفجاري، داده خيلي 

بنابراين در اين مقاله سعي . کاربردها در معرض خطر ازدحام قرار دارند
هاي سم مناسب براي کنترل ازدحام در شبکهييک مکان هکاست  شده

WMSN از آنجا که نرخ ترافيک . ترافيک ويديوئي ارائه گردد با
، احتمال وقوع ازدحام در اين استانفجاري  ي بسيار باال و از نوعيويديو
- هاي گرهد هم محدوديتين مکانيسمي بايچن. استها، بسيار باال شبکه

  .ي را در نظر بگيرديهاي ويديوهاي جريانهاي حسگر و هم نيازمندي

 گذشته يمرور کارها -٢

استفاده  WMSNتوانند در که مي را هاي مختلف اليه انتقالپروتکل
يک  دسته شامل  .[2] توان به دو دسته کلي تقسيم کردمي ،شوند

هاي غير و دسته ديگر را پروتکل است UDPو  TCPهاي پروتکل
اند و هر کدام هاي حسگر معرفي شدهاستانداردي که صرفا براي شبکه

گيرند، ها را در نظر ميهاي اين شبکهنديمبرخي کاربردها و نياز
ها مورد بررسي قرار کلتکدام از اين پرودر ادامه هر . دهندتشکيل مي

هاي گرفته و معايب و مزاياي استفاده از آنها براي کنترل ازدحام ترافيک
   .ي بيان مي شوديويديو

گرام هاي دادهمانند شبکه يوتريکامپهاي در شبکه" معموال :دسته اول
اما . شددر اليه انتقال استفاده مي UDPيا  TCPسنتي از پروتکلهاي

هاي حسگر باعث و در شبکهيبراي انتقال ويداستفاده از اين پروتکلها 
 UDPبرخي از مشکالت  .[2] شوديم ياديبوجود آمدن مشکالت ز

پشتيباني و  ها در هنگام ازدحامکورکورانه بسته حذف :از است عبارت

                                                             
1 Bursty  
2 Congestion Control 

در طول دوره ازدحام  UDP .ت مختلفيبا اولوهاي نکردن از ترافيک
که  کورکورانه ممکن است کند، اين حذفها را به سادگي حذف ميبسته

ين ينهايي را به شدت پا کاربرکيفيت اطالعات دريافت شده توسط 
هايي که شامل اين مشکل زماني نمود بيشتري دارد که بسته. بياورد
بدون توجه به اولويت  UDP(حذف شوند  هستند،هاي مهمتر داده
ها و و گيرنده نيز نتواند از روي بسته) کندها آنها را حذف مي بسته

. را بازسازي کند اطالعات از دست رفته افت کرده،يدراطالعاتي که 
- اولويت ،با توجه به برخي شرايط ييويديوهاي ترافيکممکن است که 

- هيچ تدبيري براي توصيف کالس UDPدر . هاي متفاوتي داشته باشند
- در تصميم UDPو پروتکل  هاي مختلف ترافيک پيشنهاد نشده است

هاي کنترل ازدحام اين مورد را مد نظر گيريهاي خود  مانند سياست
 يبرانيز مشکالتي دارد که باعث شده نتوان از آن  TCP .دهدقرار نمي
 TCP براي نمونه. [2] استفاده کردحسگر  يهاو در شبکهيديانتقال و

کند که مورد نياز اکثر کاربردهاي مي فراهمسطح بااليي  ٣قابليت اعتماد
زيادي که بر روي  به دليل تمرکز TCPهمچنين . نيست  ييويديو

توجهي به تاخير و تغييرات آن ندارد و از اين  دارد،مسئله قابليت اعتماد 
از طرفي  . [2]مناسب نيست  درنگ يب ييويديورو براي کاربردهاي 
هاي بيسيم وجود دارد که در شبکه TCP بر پايه مشکل کلي روشهاي

توانند شرايط بد کانال و وجود ازدحام ها نميکه اين پروتکل استاين 
  .در شبکه را از يکديگر تشخيص دهند

هاي حسگر هاي ديگري نيز براي اليه انتقال شبکهپروتکل :دسته دوم
 ايانتقال چندرسانه و مناسب پيشنهاد شده است که هيچ يک مختص

  . [5] يستندن ويديمانند و
CODA [6]: هاي حسگر هدف از اين پروتكل، كنترل ازدحام در شبكه
تواند ازدحام را تشخيص دهد و سپس به مي گرهدر اين روش هر . است

جزئيات  .ديگران ازدحام را اعالم كند و خود نيز نرخ خود را تنظيم كند
 تواند با برخيازدحام را مي گرهكه هر  است اين پروتكل به اين صورت

 انرژيين آمدن يو يا پا  معيارها مانند طول صف داخلي، وضعيت كانال
يك پيغام وقوع ازدحام براي  ،كشف كننده ازدحام گره. خود كشف كند

كه اين پيام را دريافت كند نيز  گرههر . همسايگان خود ارسال مي كند
هنگامي كه يك منبع پيام . آن را براي همسايگان خود ارسال مي كند

هاي مياني گره. كند، نرخ ارسال خود را نصف ميکردرا دريافت  ازدحام
به داليل زير اين  .ندنكنيز با دريافت پيام ازدحام، ارسال را متوقف مي

  :ستيمناسب ن ويديو بردهايرپروتكل براي كا
           ن کاريا يبه علت استفاده از طول صف برا ازدحام ر هنگاميد شفک. ١ 
  وقوع ازدحامها با گرهتوقف ارسال   .٢
  .دارتياولو يهابسته يبرا عدم در نظر گرفتن قابليت اعتماد. ٣ 

                                                             
3 Reliability  

Archive of SID

www.SID.ir



ESRT [7]: كه  استهاي حسگر يك پروتكل اليه انتقال در شبكه
ها فراهم بكند براي رخدادها قابليت اعتماد را به جاي اينكه براي بسته

اجرا مي شود و از اين رو  مقصددر  ESRTالگوريتم  .كندفراهم مي
مصرف انرژي داشته ن کار يا ي، براهاي حسگرگرهلزومي ندارد كه 

اين پروتكل بر اين اصل استوار است كه قابليت اعتماد كشف . باشند
به . هستندگيري رخدادها به يكديگر وابسته رخدادها و فركانس گزارش

را باال ببريم گيري اين صورت كه اگر تا يك حد معين فركانس گزارش
قابليت اعتماد نيز افزايش مي يابد و پس از آن با بيشتر شدن فركانس 

.  يابدگيري، به دليل ازدحام بوجود آمده قابليت اعتماد كاهش ميگزارش
 گيريپيدا كردن حالت گزارش کنترل ازدحام بابنابراين در اين روش 

كاربردهاي ين پروتكل تنها براي برخي ا. رديگيانجام م نهيبه
و براي است  مناسب هستند، ١ه رخداديبر پااي كه چندرسانه

همچنين  .يستهايي كه به صورت پيوسته كار مي كنند مناسب ندكاربر
ها در اين پروتكل تاخير و تغييرات آن و اولويت بندي حذف شدن بسته

  .در هنگام ازدحام در نظر گرفته نشده است
RMST [8]:  ها در گيرنده را دريافت تمام بستهاين پروتكل تحويل و

مي باشد كه با توجه به  Nack-basedاين پروتكل . تضمين مي كند
را به جاي  ٢امكان قابليت اعتماد گام به گام ها،گرهخاصيت بافرينگ در 

در صورت وقوع  .هاي حسگر فراهم مي كنددر شبكه ٣انتها به انتها
از آنجا  .شوندي، دوباره ارسال مانددهيکه به مقصد نرس ييهاازدحام بسته

درنگ يهاي بني براي دريافت به موقع بستهيكه اين پروتكل هيچ تضم
- يانجام نم يم نرخيگونه تنظچين در برابر ازدحام هيهمچننمي دهد و 

  .نيستمناسب  حسگر يهادر شبکه ويديانتقال و، براي دهد
PSFQ [9]: اطمينان از رسيدن : برخي از اهداف اين پروتكل عبارتند از
ها به گيرنده و فراهم كردن يك مرز تاخير نه چندان قوي براي داده

ها دراين پروتكل قابليت اعتماد براي همه بسته .ها به گيرندهتحويل داده
اين پروتكل احتمال رسيدن بسته . شودبه صورت گام به گام فراهم مي

براي اين كار  .دهدافزايش مي) براي تضمين حد تاخير(بعدي را  گرهبه 
، اي از دست مي رودبه ازاي هر بار که بسته :شودبه اين صورت عمل مي

بعدي  گرهتا احتمال رسيدن بسته به  گيردانجام مي چندين انتقال
 ،ييويديو يکاربردهااستفاده در  ين روش برايت ايمز .ديابافزايش 
که ن کاربردها يا يبرااما مشكل اساسي آن  .ها استبستهتاخير کاهش 

ن ياست که خود ا نيا، افتدياتفاق ماد ياحتمال وقوع ازدحام در آنها ز
ن يل ايدل. ازدحام باشدش دهنده يا افزايد کننده و يتواند توليپروتکل م

ل يها به دلبسته يک گره، برخيکه در  ين است که در هنگاميامر ا
کند که يم يل نرخ سعيتعد يبه جا PSFQروند، ين ميازدحام از ب

 يله تمامي، بوسفراوان ياز دست رفته را با ارسال مجددها يهابسته

                                                             
1 Event based 
2 hop by hop 
3 end to end 

د ازدحام و از دست ين کار سبب تشديآن گره برساند که ابه  گانيهمسا
يكي ديگر از داليل ناکارآمدي اين روش  .شوديشتر ميب يهارفتن بسته

تغييرات   سئلهم ،كه اين پروتكل استي اين يويديوبراي كاربردهاي 
به  ،است نيمشکل آفربسيار  درنگ يب يويديوبراي انتقال  كهرا تاخير 

مسئله محدوديت انرژي و منابع در  PSFQاز طرفي  .آوردوجود مي
  .هاي حسگر را در نظر نگرفته استگره

ه يدر ال موجود يهان شده مشخص است که روشايبا توجه به مطالب ب
 يهاانيتوانند کنترل ازدحام جرينم يبه خوب هاي حسگر،انتقال شبکه

در . نيسمي براي اين کار ضروري استارائه مکارا انجام دهند و  ييويديو
  .روش استفاده شده در اين مقاله شرح داده شده استبخش بعد 

 بيان مساله -٣

اي از اطالعات چندرسانه WMSNهاي همانطور که بيان شد، در شبکه
 قصدي به يک گره ماارتباطات درون شبکهمحيط دريافت و از طريق 

هاي حسگر داراي در اين مقاله فرض شده که گره. دنشوارسال مي
ي و ارسال آنها به مقصد يي براي گرفتن اطالعات ويديويهادوربين
  .ي بي درنگ وجود دارديبنابراين در شبکه صرفا ترافيک ويديو. هستند

 معماري شبکه ١-٣
مقيـاس  له ئهاي حسگر مسـ معماري شبکهمهمترين مشکل در طراحي 

هـاي  ک معمـاري مرجـع بـراي شـبکه    يـ  [2]در . اسـت بودن آنها  پذير
WMSN هـاي متفـاوت   با ويژگـي  شبکه ٣که شامل شده است  يمعرف

مرجـع   يب شبکه دوم و سـوم در آن معمـار  يمقاله از ترک در اين .است
استفاده شده که روش پيشنهادي براي کنترل ازدحام نيز متناسب با آن 

  .دهديرا نشان م ين معماريا ١شکل  .است

  شبکه يمعمار. ١شکل
مختلـف قـرار    يهـا ٤در خوشه ييويديحسگر و يهاگره ين معماريدر ا
 گـره بـه   MPEGرا در فرمـت   ييويديها اطالعات ون گرهيا. رنديگ يم

 انـرژي بيشـتري  سرخوشه داراي  گره. خود تحويل مي دهند ٥سرخوشه

                                                             
4 Cluster  
5 Cluster head 

 مقصد
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همچنـين قابليـت پـردازش اطالعـات      اسـت و  هـا  گـره نسبت به ساير 
را بـراي   MPEGهـاي  هر گره سرخوشه بسته. داردنيز را اي چندرسانه

ايـن  . کنـد ارسـال مـي  مقصد ف بعدي و در مسير يسرخوشه در رد گره
  .کندادامه پيدا ميگره مقصد روند تا رسيدن بسته به 

 روش پيشنهادي  ٢-٣
 :استهر روشي که براي کنترل ازدحام ارائه مي گردد شامل سه مرحله 

در ادامه به شـرح   .کنترل ازدحام. ٣اعالن ازدحام . ٢ ١کشف ازدحام. ١
  .هر کدام از اين مراحل براي مکانيسم پيشنهادي پرداخته خواهد شد

هاي کنترل ازدحام معرفي شده براي سميمکاندر  :کشف ازدحام
هاي متفاوتي براي کشف ازدحام استفاده شده هاي حسگر از روششبکه
شوند، و در شبکه ارسال مييدر حالتي که اطالعات ويد. [5] است
درنگ دليل اين امر بي. ام بايد خيلي سريع کشف و کنترل شودازدح

. است که در آنها تاخير بسيار مهم و حياتي استو يبودن کاربردهاي ويد
هاي زيادي حذف خواهند شد که ارسال مجدد در هنگام ازدحام بسته

 نشان داده در معماري. ندارد ييويديواي براي کاربردهاي آنها نيز فايده
ها شروع به ارسال گره ريسا قبل از اينکهمقصد گره  ،١در شکل  شده
ها را به دست ها از هر کدام از گرهتواند تاخير رسيدن بستهمي ، کنند
يک بسته کنترلي براي  مقصدگره که  استشيوه کار به اين صورت . آورد

هاي سرخوشه پس از گره. هاي سرخوشه ارسال مي کندتمام گره
بسته، يک بسته کنترلي به تمام حسگرهاي موجود در دريافت اين 

گره هر . دنکنند و از آنها درخواست پاسخ مينخوشه خود ارسال مي ک
- کينزدد نتوامي خوشه خود، يهاافت پاسخ از تمام گرهيسرخوشه با در

حال گره . تاخير را دارد به دست آورد نيکمترترين گره به خود که 
ارسال  مقصد تاخير را در يک بسته قرار داده و براي نسرخوشه مقدار اي

ترين گره در در ادامه توضيح داده خواهد شد که چرا نزديک. کندمي
به دليل اينکه در اين زمان هنوز ترافيکي شروع  .است هنظر گرفته شد

هاي زيادي در شبکه وجود ندارد و بنابراين به ارسال نشده، تعداد بسته
 مقصد. رسندمي مقصدير صف بندي زيادي به گره ها بدون تاخبسته
تاخير رسيدن  کمترينها تواند با توجه به اطالعات موجود در بستهمي
براي اين کار به . هاي حسگر در هر خوشه را به دست آوردها از گرهبسته

ها از زمان رسيدن بسته tcاين صورت عمل مي شود که اگر فرض کنيم 
اين (حسگر موجود در يک خوشه به گره سرخوشه باشد  تريننزديک

زمان  tsو ) مقدار توسط گره سرخوشه درون بسته قرار داده شده است
زمان دريافت  trارسال بسته باشد که در سرآيند بسته درج شده است و 

ها از براي رسيدن بسته Ti تاخيرکمترين باشد، بنابراين مقصد بسته در 
  .بار کم به صورت زير خواهد بوددر مقصد به  iجريان 

Ti = tc +  (tr – ts)  )۱                                                          (  

                                                             
1 Congestion detection 

براي کشف  مقصد. استول کشف ازدحام در شبکه ئمسمقصد گره 
و يهاي ويدکند که در هنگامي که ترافيکازدحام به اين صورت عمل مي

 انيجرهاي رسيده از يک اگر بسته ،هستنددر شبکه در حال ارسال 
را  انيجرداراي تاخير زيادي باشند وقوع ازدحام در مسير رسيدن تا آن 

براي کشف ازدحام در مسير يک  از شرط زيرمقصد . زندحدس مي
  .استفاده مي کند انيجر
  

Tni =   ∗   ni +  (1 –  ) ∗  ∆ (n-1)i       )۲(                                    

If (∆ ni >   ∗   i ) congestion is detected; 

:tni  تاخير رسيدن بستهn ام از جريانi  )و کنترل بعد از هر بار کشف 
  .امnوزن داده شده به تاخير بسته :     ).ها از صفر شروع مي شودازدحام شمارش بسته

 Tni : هاي جريان رسيدن بستهميانگين وزني تاخيرi  پس از رسيدن
  .نشان دهنده ميزان تحمل تاخير در کاربردها:    .امnبسته 

به اين درون خوشه به سرخوشه گره  تريننزديکتاخير در نظر گرفتن 
هاي موجود در يک خوشه خيلي با هم اختالف هخاطر است که اوال گر

هاي زيادي در شبکه ارسال شود مکاني ندارند و بيهوده الزم نيست بسته
ترين گره بيشتر است و ها از تاخير نزديکگرهتاخير ساير  چوناً ثانيو 

شود، بنابراين وقوع ترين گره سنجيده ميشرط ازدحام نسبت به نزديک
   .ها، حتما کشف خواهد شدازدحام توسط تمام گره

در  ،حسگرهاي به دليل کم کردن بار پردازشي در گره :اعالن ازدحام
پس از  مقصد. استمسئول کشف ازدحام   مقصدروش پيشنهادي گره 

اينکه وقوع ازدحام در مسير يک جريان را کشف کرد، در همان مسير 
 .هاي کنترلي کرده و وقوع ازدحام را اعالم مي کندشروع به ارسال بسته

کند نيز بسته را براي هر گره سرخوشه که بسته کنترلي را دريافت مي
ه سرخوشه ماقبل در مسير منبع ارسال مي کند و خود وارد فاز گر

که  يااين عمل تا رسيدن بسته به گره سرخوشه. شودکنترل ازدحام مي
- رسند، ادامه پيدا ميهاي ارسالي از خوشه او ديرتر به مقصد ميبسته
  .کند

اي که وارد اين هاي سرخوشهدر فاز کنترل ازدحام گره :کنترل ازدحام
 و بيشتر انرژيدليل اين امر . هستندمسئول کنترل ازدحام  ،اندشدهفاز 

هاي معموال روش. ها استاين گرهاي قابليت پردازش اطالعات چندرسانه
- مختلفي که براي کنترل ازدحام ارائه شده است به اين صورت عمل مي
 ،کنند که بنا بر يک سري پارامترهاي خاص که برايشان اهميت دارد

در روش پيشنهادي به . کنندها را تنظيم ميد و ارسال بستهنرخ تولي
- هاي سرخوشه ميو همچنين گره استو يدليل اينکه نوع ترافيک ويد

و را پردازش کنند، براي کنترل ازدحام از کنترل يتوانند اطالعات ويد
دانيم که در استاندارد مي. شودو استفاده مييهاي ويدنوع بستهارسال 
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MPEG هاي هاي توليد شده به فريمفريمI ،P  وB تقسيم مي شوند 
 استاين اولويت به اين صورت . هستندهاي متفاوتي که داراي اولويت

قرار  Bو در انتها   Pترين اولويت و سپس فريم داراي باال Iکه فريم 
و از اين رو در  هستندمتفاوتي  حجمها داراي هر کدام از اين فريم. دارد

در روش . کنندهاي متفاوتي را نيز توليد ميشبکه تعداد بسته
و ياز اين خاصيت ترافيک ويد ،هاي کنترل کننده ازدحامپيشنهادي گره

فاز کنترل ازدحام را  ٢ها در گره. کنندکنترل ازدحام استفاده مي براي
 Bهاي ريمي که شامل اطالعات فيهادر فاز اول بسته. انجام مي دهند

اين کار تا زمان رسيدن يک بسته کنترلي از . شوندحذف مي هستند،
ه کدر صورتي . کنترل ازدحام ادامه مي يابد دورهن ايمبني بر پامقصد 
هاي مسئول کنترل ازدحام در مدت زمان مشخصي هيچ بسته گره

در . شونددريافت نکنند، وارد فاز دوم کنترل ازدحام ميمقصد کنترلي از 
را نيز حذف  Pهاي ، بستهBهاي اين فاز هر گره عالوه بر حذف بسته

. يابدو اين کار تا زمان رسيدن بسته کنترلي از مقصد، ادامه مي مي کند
گيرد که در چه ها، تصميم ميمقصد با محاسبه تاخير رسيدن بسته
  . زماني اين بسته کنترلي را ارسال کند

 I يهابسته يت اعتماد برايقابل ،حامن روش کنترل ازديبا استفاده از ا
 يويديت ويفيدر ک يادير زيها که تاثن بستهيدن ايو رس شوديمفراهم 
  .گردديمن يتضم ،دارند يافتيدر

 يابيارز -٤
و  NS2 [10]ساز خش کارکرد روش پيشنهادي از طريق شبيهبدر اين 

مورد هاي مختلف از جنبه  UDPنسبت به پروتکل  Evalvid [11]ابزار 
ها از معماري و مکان گرهشبکه وژي لتوپو .ارزيابي قرار گرفته است

ز ين يسازهيشب يوهايسنار. کندتبعيت مي ١شکل مطرح شده در 
در  ١٠٠٠ابعاد محيط شبيه سازي  .هستند ين معماريمنطبق با هم

 ط وجود دارد کهيگره در مح ٢٠عالوه بر گره مقصد،  .استمتر  ١٠٠٠
 .شونديم ميها به دو بخش تقسن خوشهيا. دهنديم ليخوشه را تشک ٥

قرار  يخوشه متوال ٣گر يو در بخش د يخوشه متوال ٢ک بخش يدر 
ها به ق سرخوشهيها را به صورت گام به گام و از طردارند که بسته

- نسبت به ساير گره انرژي بيشتريهاي سرخوشه گره .رساننديمقصد م
استفاده  EnergyModel [12]در شبيه سازي از مدل انرژي . دارندها 

ها و براي ساير گره 40Jهاي سرخوشه انرژي اوليه براي گره. شده است
20J 2 باند يپهنا. در نظر گرفته شده استMbps يو طول صف داخل 
 ها در اليهتمام گره. است AODV يابيريتم مسيالگور .است ۵۰ها گره

MAC  از  يبرخهاي مختلف سازيهيدر شب. کننداستفاده مي 802.11از
را براي گره  MPEGبا فرمت  Foremanي يفايل ويديوهاي حسگر، گره

متعلق به  يهاک در هنگام ارسال بستهيهر تراف. کنندارسال ميمقصد 
ک يکه در  يحسگر يهاگره. رديگيقرار م يدر حالت انفجار Iم يفر

ده را يک پديگر يکدينسبت به  يکوتاه يزمانخوشه قرار دارند با فاصله 
 يبرا MPEGبا فرمت  ييويدير ويکشف کرده و شروع به ارسال تصاو

 يز با فاصله زمانين رو زمان انفجار آنها نياز ا. کنند يم مقصدگره 
جه گرفت که يتوان نتيپس م. افتديگر اتفاق ميکدينسبت به  يکوتاه

به حالت  يدر حالت انفجار قرار دارد و سپس تا مدت يمدت يشبکه برا
  .گردديباز م يعاد

نمايش  sinkمربوط به ويديوي دريافتي در گره  PSNR ،٢در شکل 
روش پيشنهادي  ،استهمانگونه که در شکل مشخص . داده شده است

در روش پيشنهادي به دليل . کنديو را حفظ ميديت ويفيکبه خوبي 
سريع کشف و کنترل مي شود، ابتدا کيفيت تا اينکه ازدحام خيلي 

در . ين مي آيد، اما با گذشت زمان کيفيت حفظ خواهد شديحدي پا
- از بسته ياديتعداد ز به موقع، حامکنترل ازد ل عدميبه دل UDPروش 
ن امر سبب يرسند که اير به مقصد ميا ديروند و  ين مياز ب I يها
افتن يان يبا پا ين رو حتيشود و از ا يم Iم يت کل فريفين آمدن کييپا

رنده ين در گييت پايفيبا ک GOPدر آن  يبعد يهاميازدحام هم کل فر
هاي بعدي نيز  بعدي و ازدحام Iي اهاين روند در فريم .شوند يافت ميدر

  .افتداتفاق مي

  
  ويديو يهاميفر PSNR. ۲شکل

ها براي روش پيشنهادي و پروتکل تاخير رسيدن بسته ٣ در شکل
UDP تاخير يکي از مهمترين معيارها . مورد بررسي قرار گرفته است

 است،مشخص  ٣همانگونه که در شکل . استبراي کاربردهاي بي درنگ 
ن يتضم، داردش پيشنهادي عالوه بر اينکه ميانگين تاخير کمتري رو
به  UDPدر روش  .فراتر نرود ينير هر بسته از حد معيکند که تاخيم
، ن انفجارياول قوعشود، با وبيني نمي يل اينکه ازدحام از قبل پيشلد

ها، زياد شوند و در نتيجه تاخير رسيدن بستهبافرها سريعا پر مي يبرخ
ط يز به شرايپس از وقوع ازدحام ن ين حالت شبکه حتيدر ا. شودمي

که پر  يبافرهائش تعداد يباعث افزا يازدحام بعد. گردديمطلوب برنم
روش . شوديم يشتر از ازدحام قبلير بيجه تاخيشود و در نت ياند مشده
ع و به موقع ازدحام باعث عدم پر شدن بافرها يبا کنترل سر يشنهاديپ
  .گردديبرم يز به حالت عاديان ازدحام، شبکه نيجه با پايدر نت. شوديم

٠
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۴٠
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  ها به مقصد دن بستهير رسيتاخ. ٣شکل

که  يتعداد منابعمتناسب است با احتمال وقوع ازدحام در شبکه 
هرچه . هستند I يهاکم در حال ارسال بسته يا با فاصله زمانيهمزمان 

ن  يبنابرا. شتر استيز بيشتر باشد، احتمال وقوع ازدحام نين تعداد بيکه ا
ها در معرض ر بستهيشتر از سايب I يهابستهدر هنگام وقوع ازدحام، 

افت شده يدر I يهابسته ٤ شکل. قرار دارنددن ير رسيا ديخطر حذف و 
همانگونه که  .دهديش ميمختلف را  نما يهاانيجر يدر مقصد، به ازا

 يليتعداد خ UDPنسبت به  يشنهاديدر شکل مشخص است در روش پ
  .شونديافت ميرنده دريدر گ  I يهااز بسته يشتريب
  

  
  در مقصد افت شدهيدر I يهابستهتعداد . ٤شکل

ازاين  .استها گره يانرژهاي حسگر يکي از معيارهاي اساسي در شبکه
شود ها معرفي ميکه براي اين نوع شبکه يتميالگوررو هر مکانيسم يا 

 يانرژدهنده نشان ٥شکل  ..اشدببايد اين معيار را در نظر داشته 
مشخص  ن شکليادر . است UDPو  يشنهاديروش پ در هاگره يمصرف

هاي کم اولويت است که روش پيشنهادي به دليل حذف زودهنگام بسته
احتمال رسيدن آنها به مقصد نيز خيلي کم که  )شرايط ازدحام در(

 ١شکل در . کندها را مصرف ميبسيار کمتري از گره يانرژ، است
 مسئولسرخوشه  يهاگره ين معماريدر ا. ديان گرديب شبکه يمعمار

 يهاانين جريخوشه خود و همچن يهاانيجرتمام  يهاارسال بسته

. شدند يمعرفگره مقصد  ريماقبل در مس يهاوارد شده از خوشه
حسگر هستند و  يهار گرهيمهمتر از سا يليها خن گرهين ايبنابرا

از  يادياستفاده ماندن بخش ز بدونخاموش شدن هر کدام سبب 
نسبت  يشتريب يليخ يانرژها در هنگام ازدحام ن گرهيا. شوديشبکه م
سم کنترل ازدحام در ير مکانين تاثيو از ا کننديم مصرف هاگرهر يبه سا

تا  ۱۶ يهاگره ۵در شکل  .ها استر گرهيشتر از سايار بيبس هاگره نيا
دهد که روش ين شکل نشان ميا. هستندسرخوشه  يهاگره ۲۰
 سرخوشه يهااز گرهرا  يار کمتريبس  يانرژ UDPنسبت به  يشنهاديپ

  . کنديشتر ميجه طول عمر شبکه را بيکند و در نتيمصرف م

  
  هامصرف شده در گره انرژي. ۵شکل

 يريجه گينت -۵
کـه   يحسـگر  يهاشبکه يسم کنترل ازدحام برايک مکانين مقاله يدر ا

 سـم بـا  يمکان ييکـارا . ديـ دهنـد ارائـه گرد   يو را انتقال ميدياطالعات و
دهد که  يج نشان مين نتايا. نشان داده شد يسازهيج شبياستفاده از نتا

از . کنـد يع کشف و کنترل مـ يسر يليازدحام را خ يشنهاديسم پيمکان
ن بـه  يهمچنـ . شود يرنده بهتر ميدر گ يافتيدر يويديت ويفين رو کيا
-يحسگر تلـف مـ   يهااز گره يکمتر انرژيع ازدحام، يل کنترل سريدل

 .شود يشتر ميجه طول عمر شبکه بينتشود و در 

  قدرداني

اين مقاله تحت حمايت مالي مركز تحقيقات مخابرات ايران انجـام شـده   
 .است
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