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 چکیده

. از آنجا که گره های حسگر معموال بسیار متراکم اند، داده ندهای حسگر بی سیم بسیار محدود ا منابع به ویژه انرژی در شبکه

تجمیع داده ها یک روش موثر برای از های نمونه برداری شده توسط گره های حسگر دارای افزونگی بسیار زیادی می باشند،

تولید شده توسط های بسته  .در مصرف انرژی می باشد و صرفه جویی ت، به حداقل رساندن تعداد انتقاالافزونگی بین بردن

بسته هایی که از برنامه های مختلف تشکیل د.نسنسورهای ناهمگن و برنامه های مختلف،ویژگی های متفاوتی را دارا می باش

اهیمی مانند جهت ایجاد یک فرآیند تجمیع کارآمد در این مقاله ما به معرفی مف.نمی توانند با یکدیگرتجمیع شوند شده اند

توسط انواع مختلف سنسور یا برنامه های کاربردی و  ویژگیهای بسته، به عنوان شناسه ای از داده های نمونه برداری شده

( که متشکل از یک الگوریتم زمانبندی بسته و یک پروتکل مسیریابی پویا می باشد ADAسپس یک ویژگی تجمیع اگاهانه )

تانسیل در فیزیک و فرمون در کلونی مورچه ها،مسیریابی پویا و بالقوه ای مبتنی بر استراتژی می پردازیم.با الهام از مفهوم پ

(ADA.پیشنهاد می گردد ) در ادامه به ارزیابی نتایج عملکردADA شده با استفاده از این  عو میزان بهبود داده های تجمی

می  و ویژگی های دیگری مانند مقیاس پذیری با توجه به مقیاس شبکه و سازگاری آن برای ردیابی اهداف متحرک روش

 پردازیم.

 

 

 زمینه بالقوه –مسیریابی پویا  –صفات آگاهانه  –تجمیع داده ها  –شبکه های حسگر بی سیم  : واژه گان کلیدی
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  مقدمه

ی مختلف یها هآسانی در محیط های مختلف مستقر شوند و به جمع آوری اطالعات به شیوشبکه های حسگر بی سیم می توانند به 

 (,4002R. Szewczyk&et al) یستگاهزبرنامه های کاربردی فراوانی را مانند نظارت بر می توانند پشتیبانی بپردازند و در نتیجه 

شبکه های حسگر .(,4002M. Hefeeda and M. Bagheri)تشخیص آتش Q. Fang&et al,2003)) ردیابی اهداف متحرک

معموالً گره های سیستم هایی مبتنی بر رویداد هستند که شامل یک یا چند گره مرکزی که مسئول جمع آوری اطالعات خاص می باشند.

 حسگر جهت تشخیص حوادث جالب و ارسال اطالعات مربوط به آن مستقر می گردند.

حویل سلسله مراتبی بین داده های خام حس شده و تصمیم گیری در مورد آنها و ارسال به طور کلی ترکیب اطالعات شامل ت

که ممکن است غیر قابل تحمل برای  ی داردترکیب داده ها اغلب نیاز به محاسبات زیادنتایج بهینه به ایستگاه اصلی می باشد.

کارآمد  پروتکل طراحی ا توجه به این مسائل نیاز بهب باشد، انرژی به ویژه و ذخیره سازی و  ، محاسباتیگرهی با منابع محدود

که  هستند وزمانی فضایی یهایرویداد اکثرپدیدهبسیار الزم می باشد. شبکه گیرنده بی سیم برای جهت استفاده بهینه از انرژی

 یعنی دو از این برداریبرای بهره .ندسنسورهای مجاور مربوط بهداده ها که  این مفهوم را میرساند، که ارتباطند با هم در 

برای انجام برخی ،شود داده هادر نظر گرفته ساده همجوشییک  داده ها،که می تواندبه عنوان تجمع، مکانی و زمانی همبستگی

ارسال از عملیات ساده بر روی داده های خام در گره های میانی مانند حداکثر و حداقل و میانگین و مجموع، و غیره، و سپس 

انتقاالت اضافی می توانیم این طرح های پیشنهادی و صرفه جویی در مصرف انرژی با اجتناب از  به گره مرکزیداده ها  این

را در شبکه های حسگر بیسیم (H. Tan and I. Korpeoglu,2003... )(et al, W.R. Heinzelman&4004) تجمیع

 به منظور مصرف انرژی کمتر بکار برد.

و گره های حسگر  ازمذکور  اطالعاتجمع آوری  و اطالعات یآسا سیل از ارسالاز طریق این صورت که یا به تجمع داده ها 

می  آنهابه جمع آوری گره های حسگر از  اهپرس و جواینکه با انجام یکسری یا  ومی پردازد ارسال آنها به گره مرکزی 

آنها بهره وری تجمع دهد و را بهبود  ها بستههمگرایی داده های موجود به طور موثر می تواند  طبقه بندیاگر چه طرح پردازد.

حسگر بیسیم بکار  فقط یک نرم افزار در شبکه  همگن اند و حسگرهابر این است که تمامی فرض  را افزایش دهد با این حال

، گره ها با سنسور های مختلف )یعنی، یتدر واقعاما .ست یا زائدمی رود و هیچ توجهی به این امرندارد که آیا بسته واقعاً مفید ا

به طور همزمان در شبکه های حسگر بیسیم نیز  یفشار، دما، رطوبت، شدت نور، و غیره( مجهز شده است و برنامه های مختلف

 .شوند د اجرانمی توان

و زمان بندی  مسیر انتقال دریافت شده اند مگنی که از یکناه هایاز سنسور هایی که انجام عملیات ساده تجمع در بسته

برنامه های  یمفهوم ویژگی بسته که برای شناسایی بسته ها مقاله به شرحدر این غیر ممکن است. شده ای دارند کنترل

انه ( ویژگی آگاهADA) طرح به معرفیسپس  می پردازیم ومورد نیازبا ویژگی های خاص و معرفی سنسور با از هم مختلف 

می بهبود بهره وری ترکیب می کندکه این امر باعث  تا آنجا که ممکن استخاصرا  با یک ویژگی های که بسته ها داده تجمیع

تجمع داده روشهای استاتیک استاتیک استفاده می کنند. پروتکل های مسیریابیبسیاری از طرح های تجمیع موجود از گردد.

، اما زمانی که اطالعات را از یک برنامه کاربردی انجام می دهندهمگن و  حسگرهایبا  هایی در شبکه ای مناسبی را

نمی  تعیین شده ارسال نمایندهمان مسیر استاتیک ازدریافت کند و  سنسورهای ناهماهنگ و یا برنامه های کاربردی مختلف

 .را پدید آورد مناسبی یاتجمع داده توانند
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بسته ها، در گره ها زمانی بهبود همگرایی  را جهتزمان بندی کنترل الگوریتم یک باید تجمیع ، بهبود بیشترعملکرد منظور به

 عبارتند از: که مد نظر داشتباید اصلی را  پارامترسه ، منظور دین. بطراحی نماییم

  طرحADAبی  حسگردر شبکه  تا جایی که  یی یکسانبا یک ویژگی همگرا برای به حرکت در آوردن بسته هایی

 است. پیشنهاد شدههای مختلف  یا برنامهناهمگون  هایبا سنسورامکان دارد سیم 

  برای  به صورت استادانه، پروتکل مسیریابی پویا ها در فیزیک و فرمون در کلونی مورچه پتانسیل الهام ازدو مفهومبا

 طراحی شده است. ADAاز طرح  پشتیبانی

  شانس بیشتری برای تجمع داده ها در گره ها بدین منظور که الگوریتم کنترل تطبیقی زمان بندی مبتنی بر بسته

 پیشنهاد شده است.پدید آید 

 

 کارهای مرتبط و انگیزه -2

 کارهای مرتبط  2.2

یی همگراهای مبتنی بر  بستهابتدا و فضایی دسته بندی می شود. زمانیراه حل های  اگسترده بتجمیع داده هابه دو گروه 

مرتبط با این دو جنبه معرفی مورد بحث قرار می گیرند.و در ادامه کارهای مکانی،  مبتنی برهمگراییزمانی و سپس بسته های 

 د شد.نخواه

جریان داده های  استفاده شده که بوسیله آن تعیین کند که آیابرای بیان تجمع داده  SQLازبرای طرح کنترل زمان بندی، 

 .باشدموثر در پردازش واند حسگر و شناسایی ویژگیهای کلیدی توابع تجمع می ت

 خوشه ها به صورتگره های حسگر  اشاره دارد که در آنتجمع داده  جهت یدسته دوم بر طراحی پروتکل مسیریابی مناسب

می تعیین  هسر خوش گره به عنوان یکخوشه در هر مبتنی بر خوشه  روشدر  .ندیا یک درخت سازماندهی شده ا ها زنجیره،

ی به گره مرکزی انتقال مختصرآنها را با و به طور مستقیم دریافت کرده در خوشه  هااز همه سنسور اطالعات راکه شود 

دو  HEED (4002O. Younis and S. Fahmy,)وLEACH (W.R. Heinzelman&et al,2002)هدایت می کند.

فرض  در هر دوره برای تعیین سرخوشه LEACH.می باشدانتخاب سر خوشه  درنحوه . تفاوت بین آنهااز این نوع اند نمونه

است که خوشه ای کارآمد تعیین هدف HEEDدر .یکسان استگره ها یتمامباقی مانده می شود که مقدار ظرفیت انرژی 

 .شبکه را دارا می باشد طول عمربیشترین 

انتقال خود  اطالعات را به نزدیک ترین همسایه فقط تجمع داده ها مبتنی بر زنجیره این است که هر سنسور اصلیایده 

در حالت .ساختگره مرکزی را در حالت متمرکز  تعیین یاحریصانه  های می توان با به کارگیری الگوریتم ها را زنجیرهاست.

 PEGASIS (4004S. Lindsey&etمی باشند.شبکه  ی نسبت بهدانش کل دارای یکگره ها  یتمامزنجیره ای حریصانه 

al,)  مورد استفاده قرار  ساخت زنجیره رایبرا الگوریتم حریصانه  کهع اطالعات مبتنی بر زنجیره است و یتجمپروتکل معمولی

 (et al,2002&W.R. Heinzelman)کوتاه ترهستند  LEACHاز ، فاصله انتقال میان گره ها PEGASISدر  .می دهد

یعنی  همگن های محیطدر تجمع داده  های کنونی طرح.نمایدذخیره  رامی توانید انرژی بیشتری  PEGASISاز این رو، 

تاثیر سنسور یا یعنی  محیط های ناهمگن، اما به ندرت  می کنندداده ها یکسان سنسور یا یک برنامه واحد، به درستی کار 

 .مورد بررسی قرار می دهندWSNرا در شبکه هایبرنامه های مختلف 

 انگیزه 2.2
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 توسط برنامه های مختلف جمع آوری شدهاطالعات  باعث می شود که،WSNوجود دو برنامه های کاربردی مختلف در 

خش کوچکی از کل شبکه را نشان می ب 1شکل .با هم ترکیب شوندد ننمی توان باشدکه این اطالعاتناهمگن  اطالعاتی

خالی با  های ترتیب نشان داده است. دایرهرا به ، App2و  App1بع برنامه های امن ،خالی  دایره هایو  دایره هایپر.دهد

مبتنی بر پروتکل مسیریابی،  معمولی درخت یک 1الف در شکل  تقسمبعالوه گره های میانی را نشان می دهند.نشانه های 

 .داده شده استنشان  ها تعداد هاپ مثالًمتریک پارامترهای با  مرکزریشه در تا که متشکل از درخت کوتاه ترین مسیر 

 

ع داده یتجم را جهتتقریبا هیچ کاری اما ، به عهده دارد App2و  App1از  را هدایت بسته ها Bبه عنوان مثال، اگر چه گره 

می  عبورBرا در چند بسته تکراری از طریق گره درخت و منبع توزیع ساختار زیرا نتیجه عدم تطابق بین  ،دهدنمی ها انجام 

سهم کمی برای  جمع می کنند اماترتیب به ، App1یا  App2از را بسته های زائد  Cیا گره  Aاز سوی دیگر گره  کند.
App1  یاApp2 محیط زیست پویا و  می تواند باپیش تعیین شده به سختی  ازپروتکل مسیریابی استاتیک  می دهد، ارائه

مسیریابی پویا با توجه به وضعیت شبکه و ویژگی های داده ها پروتکل اگر  .دنشو ناهماهنگ و رویدادهای نامنظم سازگار

, بسته ارسال کند4به جای گره 3به گره را بسته  1به عنوان مثال، گره ،شده باشد ساخته ترسیم شده1bهمانطور که در شکل 

شده بودندو در نتیجه بهره د تا آنجا که ممکن است، با هم جمع نمی توانفرستاده می شوند را App1از که های اطالعاتی 

 .دهدع را به شدت بهبود یوری تجم

 های پروتکل، همان WSNمناسب برای داده های ناهماهنگ و یا برنامه های مختلف در  ADAبدیهی است که سنگ بنای 

الهام بخش ما  (G. Theraulaz and E. Bonabeau 1999,) ها مفهوم فرمون در کلونی مورچه .هستندمسیریابی پویا 

را آزاد می کنند و بوسیله بوی آن می  در طبیعت، مورچه ها فرمون .بوده استADAبرای طراحی الگوریتم مسیریابی پویا 

مورچه ها مسیرهای خود را بر اساس  آنبعد از  مذکور تبخیر می شود. مسیر،زمان توانند مسیر خود را پیدا نمایند وباگذشت 

اگر بسته در شبکه گیرنده بی سیم به عنوان مورچه ها در طبیعت  د.نکنمی مسیرهای مختلف انتخاب  موجود درمیزان فرمون 

ها و گره  زآن اطالعات را ابر اساس  را به عنوان فرمون فرض نمود وبسته ها ویژگی های مختلفمی توان در نظر گرفته شوند،

 .دادعبور  مسیر های متفاوتی

طراحی  ندکنمی انتخاب مون پیدا کردن مواد غذایی بر اساس فربرای را مسیر اصل که مورچه ها  بر اساس اینفرمون، اصل

در  مفهوم فرموناز بنابراین، در این کار ما  .را با مشکل مواجه می نمایدشبکه گیرنده بی سیم ،انرژی سربار بیش از حد.ندشده ا

 مفهوم دیگر در فیزیک )یعنىاز و  های ناهمگنمختلف و یا سنسوربرنامه های های  ویژگی کلونی مورچه تنها برای شناسایی

طرح کنترل زمان  ه هابست پوشش زمانی برای.استفاده می نماییمADAطرح ی بالقوه( برای ساخت مسیریابی پویا زمینه

ه که در پیشنهاد گردید PBDRو تکمیل  ADAبا مسیریابی پویا ، یعنی طرح  جهت همکاریبندی تطبیقی مبتنی بر بسته 

 ادامه به معرفی جزئیات خواهیم پرداخت.
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 ADAیحاطر  3

های و سپس طرح زمان بندی بسته کرده تجزیه و تحلیل را  ،PBDRدر این بخش، برخی از پارامترهای کلیدی پروتکل 

 نمائیم.اول برخی از تعاریف را معرفی می  درک بهتر ، . برایداد یمهمکاری مسیریابی پویا توسعه خواه ارسالی را با

 ریفاتع 2.3

 .است که آن گره تا گره مرکزی داردتعداد گره ای  ،گرهیک عمق  عمق:

 نمایش داده می شود.توسط نشانقرار دارند و   iپوشش رادیویی گره یی هستند تمام گره هاiهمسایه گره  همسایه:

و گره های درگیر در برنامه های مختلف ممکن  ی ناهمگنشناسایی آن است.معرفی سنسور ها ،ویژگی بسته داده ویژگی:

 .گردد صفات مختلفبا تولید بسته های داده باعث است 

2.3 PBDR 

و قرار دارد  پایینگره مرکزی در در نظر گرفت. را می توان به عنوان یک کاسه مشاهده شده PBDRعمق میدان بالقوه در 

 دردرست مثل آب بدون تعامل با یکدیگر به طور مستقیم  ، ع داده ها مبتنی بر درختیتجم های های در اکثرطرحهمه بسته 

تجمع کارآمد تر داده ها جهت با هم ی وابسته ، با این حال، بسته های اطالعات د.نمی کنرو به پایین جریان پیدا امتداد سطح 

که  عبور می کنند بر جای گذارده آن ازای که  بوی مختلف را در هر گره،  بسته های با ویژگی های مختلف ترکیب می شوند.

می توانند  یکسان با ویژگی های بسته این به گونه ای است که.از بین می رود و تبخیر می شودزمان گذشت با  بوو  این

طور بدین منتقل می شود. ی رابو همانبه همسایه در پاسخ هر بسته شوند  و  جمع آوری فضا یک در یکدیگر را جذب و 

هر بسته به  .می باشد عمیق تر ای ، درهنشان دهندهبوی شدید تر  سطح کاسه را تشکیل می دهند.گودی زمینه بالقوه فرمون 

 .منتقل می شوددارد که خود یبویهمان عمیق با  ای دره

 

 
 بالقوه مدل زمینه2.2.3

یک بسته را می توان به عنوان یک قطره  .در نظر گرفته می شودکل شبکه به عنوان یک میدان گرانشی ،ما ای در مدل کاسه

نیروی میدان گرانشی بالقوه تعیین  توسط. مسیر است فرض نمودپایین در حال حرکت  سمت امتداد سطح کاسه بهکه در آب 

 می شود.

 بالقوه زمینه عمق2.2.3

در نظر می u را به عنوان عمق گره .گره مرکزی می باشدبسته به اطمینان از ارسال  عمق میدان پتانسیلهدف از 

 به صورت زیر تعریف می شود :گیریم.پتانسیل عمق 

 
 در محدوده عمق پتانسیل زمینه برابر است با : که  به یکی از همسایگان آنuگره نیرویی که از از این رو, 

 

هاپ باشد  4باشد.زمانی که فاصله گره ها از یک گره  1،  0،  -1می تواند  و همسایگانش که  uتفاوت عمق بین 

 : بنابر این ما این رابطه را داریمآنها با هم همسایه بشمار نمی آیند.

 
 فرمونمیدان پتانسیل  3.2.3
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به عنوان مورچه  WSNمشابه ساخته شده است. اگر بسته در  های فرمون برای جمع آوری بسته ها با ویژگیپتانسیل میدان 

توسط بسته های ی را دارا باشد فرمون بیشترکه  یک مسیر آزاد نمایند.فرمون هر گره ای که از آن عبور می کنند ترک با ها 

 .نماید جذبیکسان  با ویژگی یبسته های بیشتر آنرا انتخاب می کنند و می تواندبیشتری 

 بستههدایت تطبیقی  زمان بندیطرح 4.2.3

 های آنها باید با یکدیگر در زمان .های یکسانی را که تضمین نمی کنند با هم تجمیع شوند، دنبال می کنند بسته ها مسیر

. به منظور افزایش امکان مالقات بسته ها با یکدیگر به یک طرح زمانبندی مناسب احتیاج می باشد.مالقات کنند یمناسب

که Tتاخیر  از ارتباطات بینCT (4002I. Solis and K. Obraczka,)الگوریتم کنترل زمان بندی مورد استفاده در 

بسته ها را تجمیع نموده و آنها را پس از  u.نود را بکار می برد مورد نیاز است uگره  باالیتوسط برنامه های کاربردی و عمق 

. این راه حل می دهدنشان  راهاپ یک تاخیر در  shdجایی که  ارسال می نماید. زمان انتظار 

نود ها واقع شده اند، همیشه برابر با مقدار  منابعجایی که  end-to-end.تأخیر می باشد طرح های زمان ثابت برای نمونه

 به عنوان مثال منابع گره هایی که حداکثر دو هاپ از گره مرکزی فاصله دارند باید به اندازه .می باشد Tثابت 

عالوه بر این، گاهی اوقات  را پایین می آورد. کارآییاین تأخیر غیر قابل اجتناب است و صبر کنند و سپس بسته را ارسال کند.

 .شودسرریز  برخی از بسته هابافر  آنقدر طوالنی  می شود که ممکن استزمان انتظار 

 ارزیابی کارایی 4

را معرفی  خرابی خیر و نسبتمانندتأ عملکردمعمول ارزیابی به غیر از معیارهای دیگررا دو معیار ویژه  کارآییارزیابی  منظور به

 :می کنیم

 ( میانگین تعداد انتقال در هر بسته دریافتANTRP) : 

ع داده یبدون تجم می شود.تعریف دریافت شده در گره مرکزی به تعداد بسته های  تبه عنوان نسبت تعداد انتقاال

 بسته به گره مرکزی برسد.dمی تواند پس از انتقال حداقل شود  تولید dعمق با گره  که در یکها هر بسته 

می  بهره وری طرح های تجمع داده ها میزان ارزیابیبرای اندازه گیری و مناسب یک پارامتر ANTRPبنابراین، 

 .باشد

 یتجم نسبت( عAD): 

تعداد بسته های تولید شده توسط بین اختالف که  گره مرکزیبه عنوان نسبت تعداد بسته های دریافت شده توسط 

داشته با یک ویژگی وجود  هایی اگر تنها بسته را بیان می کند.برنامه های کاربردی و تعداد بسته های رها شده 

 ددریافت خواه را چند بستهبه یک رویدادباشند گره مرکزی تنها نزدیک از یک محدوده بسته های این و اکثر  باشند

 .کرد

 آزمایشی پیاده سازی2.4

می ارزیابی عملکرد آن به TinyOSدر  TOSSIMشبیه ساز یکپارچهبا استفاده از پیاده سازی و nesCدر را ADAما طرح 

یک بسته بدون در نظر گرفتن اپراتور  وابسته را درونبا اطالعات  می تواند بسته هایع یکه تابع تجم شودمی فرض  .پردازیم

انجام حداکثر، حداقل، مبلغ، میانگین، انحراف مانند  برخی از اپراتورهای مشترک تجمع  توسطاین فرض  .جای دهدادغام 

 :ذکر شده است 1استقرار شبکه در آزمایشات در جدول و پارامترهای کلیدی (,4002S. Yoon and C. Shahabi)گرفت
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 ارائه گردید:زیر های طرح دیگر عملکرد و مقایسه آن با نمونه جامع برای انجام ارزیابی

SPT : دو بسته با ویژگی تنها در صورتی که انه،فرصت طلب یعیتجمو  هدایت می شودبه گره مرکزی کوتاهترین مسیرازبسته 

 .می افتدکنند اتفاق برخورد با هم گره  یک درو یکسان در یک لحظه 

 DDS: گره های دیگر این مجموعه و  بهاتصال با  های دیگر یک مجموعه خاص ساخته شده و سپس مجموعهابتدا

(et al,2011&X. Xu)  ع یدرخت تجم و  می شوندساخته(4002et al,&P.J. Wan)  نمایندایجاد می را. 

 WCDS : درخت هدایت بر روی گره های شبکه حسگر برای فشرده سازی ارزش یک گره با استفاده از ارزش پدر و

 (4010et al,&J. Li)گردیدهمادر خود ساخته شده است، ارائه 

 

 نتایج 3.4

 1000سنسور که به طور تصادفی در محیط پخش شده اند می تواند یک محدوده مستطیلی به ابعاد  222یک شبکه حسگر با 

. شده اند (واقعمتر 550متر، 122در ) گره های مرکزیمتر و  11گره  هر محدوده ارتباطات متر را پوشش دهد. 1000متر در 

برنامه  همه د.نتولید می شو میلی ثانیه 30 زمانیبسته به طور تصادفی با میانگین  دو برنامه های کاربردی مختلف وجود دارد.

 .ندداده شده انشان  4جدول  می یابند که درپایان  ثانیه 130در و  شروع  ثانیه 100 در های کاربردی

 

مصنوعی  با دو مقدار،دو برنامه های کاربردی باطول صف بسته ها  مقدار نرمالبا ویژگی های مختلف،  ها برای شناسایی بسته

طول بنابراین  صورت می گیردخیلی متمرکز هایفضادر  ADA، توزیع بسته ها در ظاهراًمی شوند. ضرب  -1در یاجمع و  1

را به  یکارآمد ترتجمیع ADAدر صف نشان می دهد که ،این پدیده .می باشددیگر کوچکتر از طرح های طرح این صف در 

انجام می ی غیر متمرکز یتوزیع بسته ها در فضاWCDSو  CT ،DDSدر ارائه می دهد.WCDSو  CT ،DDSنسبت 

 .نمی باشندتجمع داده ها سودمند برای . اشتراک گذاری بافر و مسیرهای غیر متمرکز گیرد

 تراکم گره 2.3.4

و یا  آنهاو یا کاهش انرژی  ها گره مرگبا به تدریج  اند و در ابتدا گره ها بسیار متراکم، به طور کلی، در شبکه گیرنده بی سیم

بدون توجه به تراکم گره تا زمانی که  بتواند ع کارآمد داده ها بایدیطرح تجمیک از تراکم آنها کاسته می شود. دیگر یعوامل

WSN برای ارزیابی عملکرد  .انجام دهدکار تجمیع را  استو برقرار متصلADA یک مربع  در ها با تراکم مختلف گره، گره 

را  250به  100از را تعداد سنسور  مستقر شد.واقع شده، متر(  50متر،  20آن در )گره مرکزی متر که  100 درمتر  100

 سه برنامه .شودمی ها افزایش تراکم گره  و باعث،یمافزایش می ده را، ها تعداد همسایگان گره به این ترتیب میانگین وتغییر 
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سه برنامه در  هر.می شوندتولید  میلی ثانیه 10به صورت تصادفی با فاصله متوسط  ها و بسته اجرا می شودمختلف در دایره 

 .آورده شده است پارامترهای برنامه های کاربردی به مربوط لیست 3جدول می یابند.در پایان  ثانیه 140در  شروع و ثانیه 110

. 

 

از همه بدتر است زیرا چیزی جهت   SPTکارآیی مناسب است. ANTRPبرای بهبود درجه فضایی همگرایی و کاهش 

همانطور که  .داده شده استنشان  مانند قبلطرح های مختلف  در 2b ،ARهمگرایی مکانی و زمانی بسته ها ندارد.در شکل 

به نظر  هستند. تر برجستهاز همه ADAو  DDSدو طرح  ومی شود همه طرح ها بهتر  می یابد کارآیی تراکم گره افزایش

 بهتر عمل می کند. 2aبه نسبت  2bدر شکل ADAمی رسد که 

 مقیاس پذیری 3.3.4

یک جزیره برای تحقیقات  درمی تواند  WSNمقیاس شبکه گیرنده بی سیم می تواند بسیار بزرگ باشد.به عنوان مثال، 

 کارآییبسیار مهم است،  WSNمقیاس پذیری پروتکل  .استقرار یابد سوزی برای تشخیص آتش یک یا در جنگلو زیستی 

چند شانس ADA، گره مرکزی باشد هنگامی که یک رویداد بسیار نزدیک به . کاهش یابد افزایش سایز شبکه باآرامی  به باید

 های گره های , بستهCTبا این حال، در  .دارد گره مرکزیآنها قبل از رسیدن به  تجمیعو  ها جمع آوری بستهمناسب برای 

تجمیع نموده و آنها را پس از دریافت و سپس  می مانندبسته های فرستاده شده توسط گره های پایین دست منتظر باالدست 

، باشد متر 100بیش از  گره مرکزیو  رویدادوقتی که فاصله بین مرکز  این نتایج را به گره مرکزی ارسال می کنند.

 DDSبزرگتر از  ADAازAR. فقط در چند نقطه پراکنده می باشدWCDSو  SPTو CTبهتر از DDSو ADAکارآیی

 است.
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 نتیجه گیری 5

و برنامه های  ی ناهمگنسنسور هامی باشد  در شبکه گیرنده بی سیم انرژیموثر برای ذخیره  یمکانیزم ،تجمع داده ها

را مشخصه بسته  مفهوم ،تجانس این عدمجهت بررسی در این مقاله  د.نشومی اجرا  ها شبکه این نوع ازدر  یکاربردی مختلف

در ادامه یک و  نمودیم.برای شناسایی بسته های مختلف تولید شده توسط سنسور ناهماهنگ و برنامه های مختلف معرفی 

می باشد را  و الگوریتم های کنترل زمان بندی مبتنی بر بسته PBDRمتشکل از پروتکل که آگاهانه اطالعات را ع یطرح تجم

 فرمون در کلونی مورچهمفهوم  نرض گرفتقبا  می شوند و سپسدر نظر گرفته به عنوان مورچه ها  ها بسته .دادیم پیشنهاد

با شده است.یکسان ارائه  با ویژگیبسته های جمع آوری  ها جهت جذب بستهو  اساسی برای پیدا کردن مسیرها یمکانیزمها، 

طرح  ،ترکیب با الگوریتم کنترل تطبیقی زماناز .دتوسعه داده ش PBDR  در فیزیک، پروتکل  پتانسیل فهوماستفاده از م

یکسان را تا آنجایی که امکان دارد با هم جمع نماید وباعث بهبود ویژگی  که می تواند داده های با داده هاآگاهانه ع یتجم

اندازه  بودن مقیاس پذیربا توجه به در شبکه گیرنده بی سیم  ،ADAشبیه سازی طرح  .گردد ع داده هایتجم کارآیی در

با  این طرحرا در تجمیع داد ها  کارآیی افزایش انجام گرفت وو همچنین برخی از خواص مورد نیاز برنامه های واقعی  ها شبکه
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