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 هـاي حـسگر   ل مهم و چـالش برانگيـز در شـبكه        ئيكي از مسا   :چكيده

بـراي افـزايش طـول      . ها در شبكه است     مسالة انرژي و دورة زندگي گره     
هاي متفاوتي استفاده كرد كـه يكـي از ايـن             توان از روش    ها مي   عمر گره 
براي . استهاي شبكه   ها در بين گره     ها توزيع بار هنگام انتقال داده       روش

از . مسيره اسـتفاده كـرد      يابي چند   هاي مسير   توان از روش    اين منظور مي  
طرفي، الگوريتم مسيريابي هدايت شده، كـه يـك الگـوريتم داده محـور              

در الگوريتم  . باشد  هاي حسگر مي    است، يكي از روشهاي مطرح در شبكه      
انتشار هدايت شـده اطالعـات مـسيريابي بـه صـورت محلـي در داخـل                 

شـوند؛ بنـابراين در ايـن روش، اطالعـات            هـاي شـبكه ذخيـره مـي        گره
شـود تـشكيل   همين امر باعث مـي . سراسري در مورد مسير وجود ندارد    

هاي مبدا و مقصد، نسبتاً پيچيـده و       هاي چندگانة مناسب بين گره      مسير
  . دشوار باشد

در اين مقاله يك روش، جهت چند مسيره كردن الگوريتم انتشار هدايت     
همچنين روشـي  . ه روش پيشدستانه پيشنهاد و بررسي شده است شده ب 

هـاي مبـدا و مقـصد، از طريـق توزيـع       براي متوازن كردن بار بـين گـره   
هاي منتقل شده بين گـره مبـدا و مقـصد بـه صـورت غيـر         ترافيك داده 

سـازي  در پايـان نتـايج حاصـل از شـبيه         . يكنواخت، پيشنهاد شده است   
است هاي موجود ارائه شده   سه با الگوريتم  الگوريتم پيشنهادي جهت مقاي   

-كه اين نتايج بهبودهاي قابل توجهي را در زمينة افزايش طول عمر گره    

-ها نـشان مـي    ها و كاهش نرخ از بين رفتن بسته       ها و طول زمان اتصال    

 .دهند

سـيم، روش انتـشار هـدايت    هاي حسگر بـي شبكه :كليدي واژه هاي

بي پيشدستانه، توزيـع بـار، تـوازن        شده، مسيريابي چندمسيري، مسيريا   
  .مصرف انرژي

  مقدمه -١

، شـاهد  1هاي حـسگر  هاي اخير، رشد بسياري را در زمينه شبكه در سال 
هاي حسگر، از تعداد زيادي حسگر بسيار كوچك تشكيل           شبكه. ايم  بوده
-اند كه براي جمع آوري و پردازش اطالعات محيطي اسـتفاده مـي            شده

، كـه در نگـاه اول بـسيار شـبيه بـه             2ورديهاي م   بر خالف شبكه  . شوند

هـاي حـسگر معمـوالً        ها در شبكه    آيند، گره هاي حسگر به نظر مي      شبكه
هـا    باشند و آنچه بيشتر در ايـن شـبكه          هاي منحصر بفرد مي     فاقد آدرس 

هـاي شـبكه      آوري شده توسط حـسگر      حائز اهميت است، اطالعات جمع    
هـا پـس از فرآينـد         ازطرفي به دليل عـدم دسترسـي بـه گـره          . [1]است

هاي شبكه پس از مـصرف انـرژي موجـود،            پراكندن آنها در محيط، گره    
سازي   اين مساله انرژي و بهينه      بنابر. استفاده شده و خواهند مرد     عمالً بال 

باشـد و  هـا مـي   هاي بسيارمهم در ايـن شـبكه       مصرف آن، يكي از چالش    
 صـورت گرفتـه   هاي اخير پيرامون اين مورد تحقيقات زيادي هم در سال 

  .است

در داده محـور     يابيِ   مناسب مطرح شده براي مسير     هاييكي از الگوريتم  
در آن،  كـه  [2] است(DD)3حسگر، روش انتشار هدايت شده هاي شبكه
ها اسـتفاده     يابي بسته   هاي محلي جهت مسير     هاي شبكه تنها از داده      گره
، 4منـدي  ههـاي عالقـ   ها به صورت بسته در اين روش درخواست. كنند  مي

شـوند و بـه تمـام         هاي اصلي در سـطح شـبكه پراكنـده مـي            توسط گره 
هاي مـورد نظـر    هايي كه شامل داده    سپس گره . رسند  هاي شبكه مي    گره
منـدي، اطالعــات   هـستند، بـا دريافـت بـسته عالقـه     ) منـابع اطالعـات  (

  .كنند  هدايت مي5آوري شده را به سمت گره مقصد جمع

ترين مـسير بـين        ارسال اطالعات، كوتاه    هميشه جهت  DDدر الگوريتم   
شـود انـرژي      شود كه ايـن امـر باعـث مـي           گره مبدا و مقصد انتخاب مي     

هاي مسير انتخاب شده به سرعت تخليه شود، خصوصاً در شـرايطي              گره
هـاي ارسـالي از يـك       كه شبكه ما داراي مقياس بزرگي باشد و نرخ داده         

هـاي حـسگر ايـن شـرايط      ناحية مشخص نسبتاً باال باشد؛ كه در شـبكه      
كند   نكته منفي ديگري كه اين مشكل را تشديد مي        . بسيار محتمل است  

تـرين مـسير     اينست كه در صورت تخليه شدن يك مـسير، غالبـاً كوتـاه            
بعدي كه معموالً مسير مجاور اين مسير است، انتخاب خواهـد شـد كـه            

مبـدا و  اين امر به مرور زمان، خصوصاً در هنگامي كه فاصـله بـين گـره             
هـاي مختلـف شـبكه        تواند باعث جدا شدن قسمت      مقصد زياد باشد، مي   

تـري بتوانـد    پس ما نياز به روشي داريـم كـه بـه صـورت عادالنـه       . گردد
هـاي مبـدا و مقـصد را ميـان      هاي منتقـل شـده بـين گـره      ترافيك داده 

  .هاي مسير توزيع كند گره



ي مبتنـي بـر     ها  هاي معمول جهت توزيع ترافيك در شبكه        يكي از روش  
IP  هاي چندگانه بين گـره مبـدا و          هاي موردي، ايجاد مسير      مانند شبكه

هاي حـسگر، مـسأله    ها، بر خالف شبكه باشد؛ اما در اين شبكه   مقصد مي 
انــرژي خيلــي بحرانــي نيــست و از ســربار ايجــاد شــده بــراي تــشكيل  

امـا ايـن گونـه    . توان صـرف نظـر كـرد    هاي چندگانه به راحتي مي    مسير
هـاي حـسگر قابـل اسـتفاده          ا به دليل سربار زياد، اغلب در شـبكه        روشه
 يك روش مـسيريابي     DDاز طرف ديگر از آنجايي كه الگوريتم        . نيستند

هاي شبكه در ايـن روش اطالعـات كلـي مـسير را در               محلي است و گره   
هاي چندگانه كه داراي تعداد گام مناسـبي          اختيار ندارند، تشكيل مسير   

  .گوريتم كار نسبتاً دشواري استباشند، در اين ال

هـاي    در روش پيشنهادي در اين مقاله، براي متعادل كردن بار بين گره           
 اسـتفاده   DDيـابي چندمـسيري بـر اسـاس روش            شبكه، از ايدة مـسير    

هـاي مبـدا و   هاي پيشنهاد شده بـين گـره   كنيم و با استفاده از روش       مي
ن منظور يك روش    براي اي . دهيم   تشكيل مي  6مقصد چندين مسير مجزا   

 بـا عنـوان مـسيريابيِ    7يابي چندمسيريِ پيـشدستانه     جهت نيل به مسير   
  .شودچندمسيريِ پيشدستانة مجزا پيشنهاد مي

 به مـرور  2در بخش . استهاي زير تشكيل شده   ادامة اين مقاله از بخش    
-، الگـوريتم پيـشنهادي و روش  3پردازيم و در بخش    كارهاي مرتبط مي  

، الگوريتمي جهت تقـسيم  4در بخش . كنيمبررسي ميهاي بهبود آن را    
 نيـز   5در بخـش    . اسـت هاي ارسالي، بين اين چند مسير ارائه شده         بسته

اند و نتـايج    هاي پيشنهادي با الگوريتمهاي موجود مقايسه شده      الگوريتم
- نتيجـه 6در نهايت در بخـش  . استحاصل از شبيه سازي آنها ارائه شده      

 .استآتي آورده شدهگيري و پيشنهاد كارهاي 

 كارهاي مرتبط -٢

-ترين روش الگوريتم انتشار هدايت شده يكي از پركاربردترين و محبوب        

باشد، به دليل همـين     سيم مي هاي حسگر بي  هاي مسيريابي براي شبكه   
عموميت، روشهاي گوناگوني جهت بهبود عملكـرد ايـن الگـوريتم ارائـه             

نتـشار بيـرون دهنـده بـراي      توان از ميان آنها بـه روش ا         شده اند كه مي   
هاي توليد شـده   ها زياد است و داده     هايي كه در آنها تعداد گيرنده       كاربرد

اي   نيز حجم بااليي ندارد، اشاره كرد يا روش انتشار جـذب يـك مرحلـه              
كه در  ) شود  مي  اي هم ناميده    در مقابل روش اصلي كه جذب دو مرحله       (

هايـشان،    منطبـق بـا داده    منـدي     اين روش، منابع پس از دريافت عالقـه       
همچنـين  . كننـد   هاي داده را به سمت گيرنده ارسال مي        مستقيماً پيغام 

هاي كوچكتر پيشنهاد شده      روشهايي براي تقسيم كردن شبكه به خوشه      
 كه يك روش سلسله مراتبي فعال است ولي     LEACHاست مانند روش    

  . [3]برد از روش انتشار هدايت شده بهره نمي

جويي در مصرف انـرژي و جلـوگيري از خـالي             اي صرفه در اين روش بر   
شـوند، از     هايي كه به عنوان سرخوشه انتخاب مي        شدن سريع باتري گره   

الگوريتمي جهت پراكندن آنهـا در سـطح شـبكه بـه صـورت تـصادفي،                

ها خودشان و بدون نياز به ارتبـاط      در اين روش گره   . پيشنهاد شده است  
 كـه در ابتـداي هـر دور بـه عنـوان             كننـد   هاي ديگر، تعيـين مـي       با گره 

هايي كه به عنـوان سرخوشـه         سپس گره . سرخوشه فعاليت كنند يا خير    
دهند و  هاي اطراف خود اطالع مي شوند اين موضوع را به گره     انتخاب مي 

اي را بـه عنـوان     هـا، گـره     هاي اطراف نيز با دريافت پيغام سرخوشـه         گره
سيگنال را از آن دريافـت      كنند كه بيشترين قدرت       سرخوشه انتخاب مي  

ســپس در داخــل هــر خوشــه بــراي جلــوگيري از تــداخل بــين . كننــد
 .شود  استفاده ميCDMAهاي مجاور از روش  سيگنالهاي خوشه

 انتـشار  روش عملكرد بهبود  جهت GEAR  [4] نام به روشي همچنين
 انتـشار  جـاي   بـه  روش، ايـن  در كـه  اسـت  شـده  پيـشنهاد  شده هدايت
 انتـشارشان  جهـت  آنهـا  محتويـات  از آسـا،   سيل صورت  به ها  مندي  عالقه
 انتـشار  نظـر،  مـورد  ناحيـه  در تنهـا  هـا   منـدي   عالقه و كنيم  مي استفاده
 تاثير يابي  مسير در موجود، منابع روش، اين كمك به همچنين. يابند  مي
  .پذيرد صورت تري بهينه صورت به منابع از استفاده تا شوند مي داده

سيريابيِ چنـد مـسيره بـر اسـاس روش انتـشار           يك الگوريتم مـ    [5]در  
) سـينك (در ايـن روش گـره مقـصد         . هدايت شده پيشنهاد شده اسـت     

هاي مختلـف     هاي اكتشافي را كه از طريق همسايه        هاي داده   تمامي بسته 
يك بسته تقويت كننـده مثبـت بـه         (كند    رسند، تقويت مي    به مقصد مي  

ايـن روش  ). كنـد   مـي اي كه داده اكتـشافي را فرسـتاده ارسـال           همسايه
بـراي  . باشد  گانه مي   هاي چند   ترين روش ممكن براي تشكيل مسير       ساده

اي كـه يـك بـسته تقويـت      تـوان در نقطـه      هاي متمايز مي    تشكيل مسير 
كننده به مسير تكراري رسيد، گـره دريافـت كننـده بـسته، يـك بـسته           
تقويت كننده منفي را در جهت خالف حركت بسته تقويت كننده مثبت          

يابي چند    البته در مرجع ذكر شده مسير      . ارسال كند ) به سمت سينك  (
 در .كار برده شـده اسـت   مسيره به منظور بهبود حالت ارتجاعي شبكه به       

) الـف (هاي مشترك      نحوه مسيريابي در دو حالت مسيريابي با گره        شكل
در يك توپولوژي نمونـه نـشان داده    ) ب(هاي متمايز  و مسيريابي با گره

 N نشان دهنده بسته تقويت كننده مثبـت و          Pدر اين شكل    . شده است 
 نشان دهنـده داده اكتـشافي       eنشان دهنده بسته تقويت كننده منفي و        

   .است

 قابل تشخيص است، در حالت الف، سـه مـسير           1همانطور كه در شكل     
P1  ،P2   و P3  ب فقـط دو مـسير كـشف        شوند، اما در حالـت       كشف مي
 بـراي   n1 و   n1 يك بستة تقويت كنندة منفي بـراي         n5شوند و گرة    مي

الزم . كنـد سينك ارسال ميكنند كه از تشكيل مسير سوم جلوگيري مي         
سازيِ اين الگـوريتم در بخـش شـبيه         به ذكر است نتايج حاصل از پياده      

  .است ارائه شدهSMR8سازي و با عنوان الگوريتم 

 شنهاديالگوريتم پي -٣

در اين بخش، يك روش جهت تشكيل مسيرهاي چندگانه بـين مبـدا و       
- و به صـورت پيـشدستانه پيـشنهاد مـي          DDمقصد بر اساس الگوريتم     

 .دهيم



 اكتشافي، در منبع    هاي  داده  هاي  در اين الگوريتم، هنگام فرستادن بسته     
سپس هنگام رسـيدن    . زنيم   مي (MP_ID)به آنها برچسب شناسه مسير    

اي كـه از هـر شناسـه بـه گـره مقـصد               گره سينك، اولين بـسته     آنها به 
توان از يـك راهبـرد جهـت    در اين روش مي . كنيم  رسد را تقويت مي     مي

  . استفاده كرد كه در ادامه خواهد آمد9تشكيل مسيرهاي مجزا
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 متمايز و مشترك هاي مسير با ساده چندمسيره مسيريابي )1(شكل

  روش چندمسيريِ پيشدستانة مجزا -3-1

 پيـشنهاد شـده در      SMRروش   (كارايي روش مسيريابي چندگانه ساده    
هاي منبع و مقـصد    تا حد زيادي به توپولوژي شبكه و موقعيت گره      )[5]

مشكل اصلي اين روش اينـست كـه احتمـال        . نسبت به هم بستگي دارد    
 اسـت و در اغلـب       هاي متمايز از هـم، بـسيار پـايين          بوجود آمدن مسير  

هاي متفاوت پس از گذشتن از چنـد گـام بـه يـك مـسير           حاالت، مسير 
هاي   علت اصلي اين مشكل به ماهيت ارسال بسته       . شوند  واحد همگرا مي  

هاي   كه در شبكه    از آنجايي   . گردد مي  پخشي باز   ارسال شده به روش همه    
 معمـوالً   شود،  ها استفاده مي    بيسيم از رسانه  مشتركي براي ارسال بسته       

پخشي به تمام  در منبع كه در ابتدا بسته داده اكتشافي را به صورت همه       
هـا در رسـانه    تصادم بين بـسته كند، احتمال  هاي همسايه ارسال مي    گره

 ماي كه بتواند از فضاي پـر از تـصاد         مشترك باالتر است ولي اولين بسته     
ضاي آزاد  اطراف گره منبع، خودش را به سمت گره مقصد برساند، در فـ            

هـاي    شود و همه فضاي اطراف گره مقصد و مـسير           به سرعت منتشر مي   
 كه ايـن    كند  ها، پيمايش مي     منتهي به آنجا را قبل از رسيدن ساير بسته        

 به همين دليـل هـم احتمـال         .ناميم   مي "فرايند بسته پيشتاز  "فرايند را   
 هـاي ممكـن، نـسبتاً       ها به گره مقصد از سـاير مـسير          رسيدن ساير بسته  

  . است نشان داده شده2اين مشكل در شكل  .پايين است

 زودتـر از  1شود، بـستة بـا شناسـة     مشاهده مي2همانطور كه در شكل   
رسد، در اين سـناريو گـرة   مي) n8مثال (ها بقية بسته ها به برخي از گره   

كنـد، در    دريافـت مـي    n3 و   n2 و   n1سينك سه بسته را بـه ترتيـب از          

هاي هاي با شناسهباشد و بسته مي1ها اين بستهصورتي كه شناسة همة 
  .رسندديگر اصالً به گرة سينك نمي
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  مشكل بسته هاي پيشتاز) 2(شكل 

نـسبتاً پـايين     SMRيـابي     همچنين قابليت كنترل پذيري روش مـسير      
 هاي اوليه تقويت شده، هـيچ پـارامتر ديگـري           است و به جز تعداد مسير     

هاي چندگانه، در دسترس نداريم و همچنين در ايـن            براي كنترل مسير  
هاي متمايز تشكيل شده بـراي گـره منبـع     روش تشخيص كيفيت مسير  

از آنجايي كه هدف اصلي ما در اين مقالـه، تـوازن            . باشد  امكان پذير نمي  
هاي تـشكيل     مسيرباشد، متمايز بودن      هاي مبدا و مقصد مي       بار بين گره  
  .ي ما اهميت بسياري خواهد داشتشده برا

تـا حـد زيـادي      روش مسيريابي چندگانة پيشدستانه با مسيرهاي مجزا        
 است با اين تفاوت كـه در ايـن روش از آنجـايي كـه                SMRشبيه روش   

شـوند، گـره    هاي داده اكتشافي با شناسه مـسير برچـسب زده مـي          بسته
 ،ا تقويت كنـد   هاي متفاوت ر    ها داراي برچسب    تواند تنها مسير    مقصد مي 

گانه   هاي چند   توانيم در گره مقصد، از تمايز مسير        يعني در اين حالت مي    
همانطور كـه واضـح اسـت، مـشكل         . و تعداد آنها، اطمينان حاصل كنيم     

هـاي     در اين روش همچنان مانع از تشكيل مسير        "فرآيند بسته پيشتاز  "
همچنين مشكل ديگـر ايـن روش اينـست كـه بـه دليـل               . متمايز گردد 

هاي متمـايز، ايـن     ، حتي در صورت تشكيل مسير     "فرآيند بسته پيشتاز  "
ها نسبت به مسير اوليه انحراف زيادي خواهنـد داشـت كـه باعـث          مسير

هاي مسير و به تبع آن، افزايش تاخير و انرژي مصرف             افزايش تعداد گام  
بـراي حـل ايـن     . ها در طول مـسير خواهـد شـد          شده جهت انتقال داده   

 پيشنهاد شده است كه در زير        بهبود  روشِ چهار لگوريتمامشكل در اين    
  .پردازيم به بررسي هر يك مي

شناسه عـدد   (هاي يكسان     هاي اكتشافي با مشخصه     در اين روش از داده    
و شناسه مـسير متفـاوت بـراي تـشكيل مـسير         ) تصادفي و شماره بسته   

در هـاي كـامالً متمـايزي     بنابراين در اين روش، مـسير   . شود  استفاده مي 
) البته به جز گره مقصد    ( زيرا هر گره     ،صورت امكان تشكيل خواهند شد    



 اين روش در شـكل     .هاي اكتشافي تكراري صرف نظر خواهد كرد        از داده 
  .است نشان داده شده3
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  مسيريابي چندمسيري پيشدستانه با مسيرهاي مجزا) 3(شكل 

است، دو مسير بين گرة مبـدا و      اده شده  نشان د  3همانطور كه در شكل     
در ايـن شـكل شناسـة مـسيرها نـشان داده            . شودگرة سينك كشف مي   

 SMRتا اينجاي كار الگوريتم پيشنهادي قدري شبيه الگوريتم          . اندشده
تـوان از چهـار رويكـرد و تغييـر          باشد، اما در الگوريتم پيشنهادي مي     مي

ايـن راهبردهـا    . سـتفاده كـرد   جهت ايجاد بهبود در كـارآيي الگـوريتم ا        
  :عبارتند از

هاي دادة اكتشافي، به اندازة  هر گره قبل از ارسال بسته     در راهبرد اول  
هاي خـود    صبر كرده، سپس آن را براي همسايه       (D)يك زمان تصادفي    

در واقـع در ايـن بهبـود        . نـاميم  مـي  RDI10اين روش را    . كندپخش مي 
 قبـل از ارسـال هـر بـسته بـه          هـاي داده اكتـشافي،      هنگام ارسال بـسته   

اين تـاخير در    . كنيم  هاي همسايه، از يك تاخير تصادفي استفاده مي         گره
هـاي   شود تا بسته پيـشتاز نتوانـد تمـامي گـره          بسياري حاالت باعث مي   
ها پيمـايش كنـد و تـا حـد زيـادي احتمـال                مسير را قبل از ساير بسته     

  دهد هاي متمايز را افزايش مي تشكيل مسير

 بـراي   p هر گره بسته هاي دادة اكتشافي را با احتمال           برد دوم در راه 
 مي ناميم در واقـع      RFI11اين روش را    . كندهاي خود پخش مي   همسايه

بـراي انتقـال    ده مـسيريابي بـه روش شـايعه پراكنـي           در اين روش از اي    
به ايـن صـورت كـه يـك         شود،  ميهاي اكتشافي استفاده      هاي داده   بسته

 شودگرفته ميكندن بسته براي هر همسايه در نظر  براي پرا(P)احتمال 
اين روش نيـز تـا حـد    . شود داده نميها انتقال و بسته به تمامي همسايه 

بيـشتر از  (بخـشد   هاي متمايز را بهبود مـي      زيادي احتمال تشكيل مسير   
هـاي   ولي در عوض، در اين روش احتمال پيـدا شـدن مـسير     ) روش اول 

تـر و   هـاي طـوالني   كنـد و مـسير   پيدا مـي  بهينه به سمت مقصد كاهش      
ايـراد ديگـر ايـن      . ناهموارتري نسبت به حالت قبلي تشكيل خواهند شد       

هاي قبلي، اين روش پيدا شدن حـداقل          روش اينست كه بر خالف روش     
 .كند يك مسير را در صورت وجود داشتن تضمين نمي

ي  دريـافتي را بجـا     هـاي دادةاكتـشافيِ   هگره بـست  هر   در راهبرد سوم  
 تنها به تعداد محـدودي       ،ها   تمامي همسايه   صورت سيل آسا به    ارسال به 

ايـن عمـل بـه ميـزان        . كنـد   ها ارسال مـي     از همسايه ) Fبرابر با پارامتر    (
. دهد  را كاهش ميدادة اكتشافيهاي   بسياري سربار ناشي از انتشار بسته     

 در  هـاي تـشكيل شـده       عالوه بر اين با استفاده از اين روش تعداد مسير         
 ايـن بهبـود   .يابي نيز بهبود قابل توجهي خواهد يافت  هاي مسير   الگوريتم

 4تـوان در شـكل      و يـك مثـال از ايـن روش را مـي            ناميم مي LFI12را  
 دوم است بـا ايـن تفـاوت    بهبود سوم مشابه  بهبود در واقع . مشاهده كرد 

ها به سـمت منبـع،       كه به جاي در نظر گفتن احتمالي براي انتقال بسته         
 Fهـاي اكتـشافي را بـه سـمت      هـاي داده   اين روش هـر گـره، بـسته    در

بـا ايـن انتخـاب    . كنـد  ترند هـدايت مـي   همسايه اول كه به منبع نزديك     
هاي متمايز با به سـمت گـره مقـصد            هوشمندانه، احتمال تشكيل مسير   

هـاي تـشكيل       قبلي، مسير  بهبودافزايش پيدا خواهد كرد و بر خالف دو         
تر بـه   هاي نزديك براي تشخيص گره. هند داشتشده، طول مناسبي خوا   

توانيم از برچسب زماني هر گراديان كه در هنگام تـشكيل آن              مقصد مي 
  .شود، استفاده كرد مقدار دهي مي

هـاي ارائـه شـده در بـاال           توان از تركيب راهكـار      مي در راهبرد چهارم  
  بـراي D و تـاخير  F ماننـد اسـتفاده همزمـان از احتمـال         .استفاده كرد 
  .ناميم ميHI13 اين روش را .دادةاكتشافيهاي  انتشار بسته

دهند راهبـرد   نكتة بسيار مهم اين است كه نتايج شبيه سازي نشان مي          
-كارآيي بهتري از خود نـشان مـي    ) LFIيعني بهبود   (سوم جهت بهبود    

 روش چندمسيري پيشدستانه با مسيرهاي مجزا را بعـد از          4شكل  . دهد
هـا در ايـن    شبه كد مربوط به عملكرد گـره      5ل   و شك  LFIاعمال بهبود   

سازي در بخش  نتايج حاصل از ارزيابي و شبيه     .دهدالگوريتم را نشان مي   
  .اند ارائه شده5

  
 LFIمسيريابي چندمسيري پيشدستانه با مسيرهاي مجزا و بهبود ) 4(شكل 



 هاي توازن انرژي در مسيرهاي چندگانهروش -٤

همانطور كه در مقدمه مطرح شد، يكي از مسايل بـسيار بـا اهميـت در                
تـوان   هايي كـه مـي      هاي حسگر، مساله انرژي است و يكي از روش          شبكه

هـاي    جهت ايجاد توازن انرژي در سطح شبكه مطرح كرد، ايجـاد مـسير            
هاي مبدا و مقصد، ميان اين        هاي انتقالي بين گره     گانه و پخش داده     چند
، هميـشه   DDدر الگـوريتم    . تمـايز يـا شـبه متمـايز اسـت         هاي م   مسير
ترين مسير بين گره مبدا و مقصد، جهت انتقال ترافيك بـين ايـن                كوتاه

هاي مـسير     شود كه انرژي گره     اين امر باعث مي   . شود  دو گره انتخاب مي   
نكته منفي ديگر كه ايـن مـشكل را   . انتخاب شده به سرعت تخليه شوند   

ترين   ه در صورت تخليه شدن يك مسير، كوتاه       كند، اينست ك    تشديد مي 
. مسير بعدي كه معموالً مسير مجاور اين مسير است، انتخاب خواهد شد   
اين امر به مرور زمان خصوصاً در هنگامي كه فاصـله بـين گـره مبـدا و                   

هـاي مختلـف شـبكه        تواند باعث جدا شدن قسمت      مقصد زياد باشد، مي   
  . گردد

هـاي مطـرح شـده در     بـا اسـتفاده از روش   در روش پيشنهادي ما، ابتدا      
هـاي مبـدا و       بخش قبلي، چند مسير متمايز يا شبه متمـايز، بـين گـره            

هاي ارسالي را ميان اين چند مسير         سپس بسته . دهيم  مقصد تشكيل مي  
تـوان از     هـا مـي     هـا در بـين مـسير        براي تقـسيم بـسته    . كنيم  تقسيم مي 

  . هاي مختلفي استفاده كرد معيار

. باشـد   هاي مهم براي اين امر، انرژي حداقل هر مسير مـي            اريكي از معي  
انرژي حداقل يك مسير عبارتست از ميزان انرژي گره با حـداقل انـرژي           

تـوانيم احتمـال    هاي مي براي توازن مناسب بار در بين گره     . در آن مسير  
انتخاب يك مسير براي يك بسته را متناسب با حداقل انرژي آن مـسير،   

هـاي بـا حـداقل انـرژي بيـشتر،        در ايـن حالـت مـسير      . در نظر بگيـريم   
هاي با حداقل انرژي كمتر، منتقـل         هاي بيشتري را نسبت به مسير       بسته

  .خواهند كرد

هاي بـا طـول كمتـر،         تواند طول مسير باشد، يعني مسير       معيار ديگر مي  
شانس بيشتري براي انتخاب شدن داشته باشند زيرا طـول يـك مـسير،      

 ميزان انرژي مصرف شده جهت انتقال بسته در طول          رابطه مستقيمي با  
مسير خواهد داشت پس بنابراين بـراي كـاهش سـربار انـرژي مـصرفي               

هاي با تعداد گام كمتـر،        هاي داده، بهتر است از مسير       جهت انتقال بسته  
  .بيشتر استفاده كنيم

 ام باشـد، احتمـال انتخـاب    i انرژي حداقل مسير e(i)طول و l (i) اگر 
هاي موجود، به عنوان مسير انتقال يك بسته داده، از            ر از مسير  يك مسي 

  :رابطه زير بدست خواهد آمد

  
)(

)(
)(

il

ie
ciP

p

p
sel =

  

  : از رابطه زير بدست خواهد آمدep(i) و cكه مقدار 
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 حـداكثر طـول     lthقل ميزان انرژي يك مسير و       ، حدا ethدر روابط باال    

احتمال انتخـاب  Psel مسير، جهت شركت مسير در فرآيند مسيريابي و 
، nهر مسير به عنوان مسير بعدي در فرآيند مـسيريابي اسـت و نهايتـاً                 

 ethانتخـاب  . هاي تشكيل شده به سمت گـره مقـصد اسـت      تعداد مسير 
ه حداقل انـرژي آنهـا كمتـر از         هايي را ك    براي اين منظور است كه مسير     

يك حد آستانه باشد را در مسيريابي شركت ندهيم و آن را برابـر نـصف               
  .گيريم حداقل انرژي مسير با بيشترين حداقل انرژي، در نظر مي

در اين الگوريتم، اطالعات مربوط به طول مسير و حداقل ميزان انـرژي             
يـت كننـده مـسير،      هـاي تقو    ها، در مرحله ابتدايي در داخـل پيغـام          گره

هـا، از   براي بروز كردن اطالعات مربوط به انرژي مـسير     . شوند  ذخيره مي 
كنيم تا سربار الگوريتم را به حـداقل       هايي با نرخ پايين استفاده مي       پيغام

  .برسانيم

 سازيشبيه -٥

در اين بخش به بيان نتايج حاصل از شبيه سازي الگـوريتم پيـشنهادي              
انـد و در    يـات شـبيه سـازي آورده شـده         جزئ 1-5در بخش   . پردازيممي

  . اند نتايج شبيه سازي ارائه شده2-5بخش 

  :اندهاي زير شبيه سازي و با هم مقايسه شدهبراي اين منظور الگوريتم

 در DDالگوريتم انتشار هدايت شدة خـالص، كـه بـا عنـوان             •
  .نتايج مشخص شده است

نتايج  در   SMR كه با عنوان     [5]الگوريتم چندمسيريِ ساده     •
 .استمشخص شده

الگوريتم چندمسيريِ پيشدستانة مجزا بـه صـورت خـالص و        •
 در نتايج PMR14بدون بهبودهاي معرفي شده، كه با عنوان  

 .مشخص شده است

 ، كه با    RDIالگوريتم چندمسيريِ پيشدستانة مجزا با بهبود        •
 . درنتايج مشخص شده استPMR(D)عنوان 

، كـه بـا   LFIا با بهبود الگوريتم چندمسيريِ پيشدستانة مجز    •
 . درنتايج مشخص شده استPMR(P)عنوان 

 ، كه بـا  RFIالگوريتم چندمسيريِ پيشدستانة مجزا با بهبود      •
 . در نتايج مشخص شده استPMR(F)عنوان 



 و LFIالگوريتم چندمسيريِ پيشدستانة مجزا بـا بهبودهـاي         •
RDI    كه بـا عنـوان ، PMR(DP)    در نتـايج مـشخص شـده 
 .است

 و  SMRبل توجه اين است كه نتايج مربوط بـه الگـوريتم هـاي              نكتة قا 
PMR         ها و نمودارها به     دقيقاً مشابه هم هستند، به همين دليل در شكل

  .اندهمراه هم رسم شده

   جزئيات شبيه سازي-5-1

در اين بخش به بررسي نحوة آماده سازي محيط شبيه سـازي و انجـام               
  .پردازيمتنظيمات مي

 اسـتفاده   2.30 نسخة   NS-2ا از نرم افزار شبيه ساز       براي شبيه سازي م   
 در دو Directed Diffusionدر ايـن نـرم افـزار الگـوريتم     . [6]ايمكرده

 اسـتفاده كـرده   3نسخه پياده سازي شده است كه ما از پروتكل نـسخة            
تري نـسبت بـه نـسخة ديگـر دارد و           پروتكل پياده سازي كامل    اين. ايم

  .شودوليد نتايج واقع بينانه تري ميبراي شبيه سازي منجر به ت

  مدل بار و انرژي

منـدي   ثانيه يك بار بـسته هـاي عالقـه   30 سنتي، هر  DDدر الگوريتم   
- ثانيه يك بـار ارسـال مـي        50هاي اكتشافي، هر    شوند و داده  ارسال مي 

ما در واقع دو سناريوي كلي را براي شـبيه سـازي پيـاده سـازي                . شوند
اريو از تمام پارامترهاي موجـود در  نـسخة اصـليِ            در اولين سن  . ايمكرده

 در Pingايم كـه در ايـن حالـت از ترافيـك          استفاده كرده  DDالگوريتم  
امـا در   . ايـم  بسته در ثانيه استفاده كـرده      10الية كاربرد و با نرخ ارسال       
 ثانيه يك بـسته در اليـة   5 با نرخ هر     pingدومين سناريو، ما از ترافيك      

ايم؛ اما در اين حالت جهت بـارز تـر كـردن سـربار               كرده كاربرد استفاده 
 ثانيه  300مسيريابي، فاصلة زماني بين ارسال بسته هاي عالقه مندي را           

 ثانيه درنظر گرفتـه     500هاي اكتشافي را    و فاصلة زماني بين ارسال داده     
  .ايم

 Mac در اليـة  IEEE 802.11 از پروتكل DDدر نسخة اصلي الگوريتم 
 و بـراي برابـر بـودن      [6]اما جهت مقايسه كار خود بـا        . شوداستفاده مي 

 بـراي  PCM-CIA WLAN از مـدل  [7]شرايط شبيه سازي، هماننـد  
  .ايم استفاده كردهMacانرژي و 

  .باشد متر مي200ها در همة شرايط، در اين مقاله برد راديويي گره

  محاسبه و ارزيابي چندمسيري

هـا در   يريِ پيشنهاد شـده، الگـوريتم     هاي چندمس براي مقايسة الگوريتم  
اند كه در ايـن  بكار گرفته شده )10 * 10( گره 100يك شبكة توري با 

 15هر پروتكل حداقل    . بين يك گرة مبدا و يك گرة سينك وجود دارند         

 [Source Node] 
if (received an INTEREST packet)  then { 
 send EXPLORATORY_DATA to each neighbor with different PATH_ID tag 
} 
if (received a POSITIVE_REINFORCEMENT packet) { 

add the last_hop  as a new path with PATH_ID to the PATH_LIST 
} 
if (received DATA packet from upper layers) { 
 select next path with the load-balancing algorithm and send data to the selected next hop 
} 
 
[Relay Node] 
if (received a new EXPLORATORY_DATA packet) { 
 if (use LIMITED_FORWARD_IMPROVEMENT method) { 

 forward packet to first k neighbors with least gradient timestamp 
 (k is the LFI forwarding factor) 
} 
if (use RANDOM_FORWARD_IMPROVEMENT method) { 

generate a random number k between 0 and 1 and if k > RANDOM_FORWARD_FACTOR then forward 
packet to neighbors 

} 
if (use RANDOM_DELAY_IMPROVEMENT method) { 

generate a random number k between 0 and max_delay and wait for k milliseconds, then forward packet 
to neighbors 

} 
 

} 
 
[Sink Node] 
if (received EXPLORATORY_DATA packet) { 
 if (last_hop has a new PATH_ID) { 

tag a POSITIVE_REINFORCEMENT packet with PATH_ID of EXPLORATORY_DATA and send it to 
packet last_hop 

} 
} 
 

  

 LFIانه با مسيرهاي مجزا و بهبود شبه كد الگوريتم چندمسيري پيشدست) 5(شكل 

 



سـازي هـاي بـه عمـل آمـده، مـا       در شـبيه . اسـت بار شبيه سازي شـده  
  .ايمگيري كردهپارمترهاي زير را اندازه

  بة زمان اتصال، تاخير و سربارمحاس

براي ارزيابي بهبود مصرف انرژي از يك طرف و ارزيـابي تـاثير متعـادل              
هـا از طـرف ديگـر، مـا دو          كردن بار بـر روي افـزايش طـول عمـر گـره            

در ايـن  . ايـم اند را پياده سازي كـرده  ارائه شده4سناريويي كه در بخش   
 ژول در 5باشد را ها مي گرهحالت ما ميزان انرژي اوليه اي كه در اختيار      

  .نظر گرفته ايم

هـاي  در سناريوي ما، مبدا از ابتدا تا زماني كه ارتباط برقرار باشد، بسته            
ping        در اين حالـت يـك    . كند را براي سينك به طور متناوب ارسال مي

ايـن بـازة زمـاني را بـه        . رودها از بين مي   ارتباط با تمام شدن انرژي گره     
از طرفي ميـانگين  . ايمگيري كرده  مدت زمان ارتباط اندازه    عنوان پارامترِ 

  .شودتاخير نيز براي هر الگوريتم به طور جداگانه محاسبه مي

اي را بـه ازاي     هاي غيرداده براي ارزيابي سربار مسيريابي، ما تعداد بسته      
گيـريِ  اينگونه اندازه . گرفته ايم  بستة داده در سينك اندازه     100دريافت  
گيـري سـربار   ز جنب ما ممكن است معيار بي نقصي براي انـدازه       سربار ا 

هـاي مـسيريابيِ    نباشد، امـا تخمـين مناسـبي بـراي مقايـسة الگـوريتم            
  .باشدپيشنهادي مي

   نتايج شبيه سازي-5-2

  .پردازيمسازي ميدر اين بخش به تشريح نتايج به دست آمده از شبيه

   زمان برقراري اتصال-5-2-1

ريابي چندمسيري و توزيـع بـار در شـبكه، مـدت زمـان         استفاده از مسي  
 6همـانطور كـه در شـكل        . دهـد اتصال مبـدا و سـينك را افـزايش مـي          

-شود، مسيريابي چند مسيري زمان اتـصال را افـزايش مـي           مشاهده مي 

هــاي  بهتــر از ديگــر الگــوريتمPMR-Fدر ايــن مــورد الگــوريتم . دهــد
ز ارسال هاي محدود ايـن      كند كه اين مسأله ناشي ا     ميپيشنهادي عمل   

  .باشدروش مي
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  هاها در الگوريتممقايسة مدت زمان برقراري اتصال) 6(شكل 

  

   تعدادمسيرهاي برقرار شده-5-2-2

هـاي   تعـداد مـسيرهاي تـشكيل شـده در الگـوريتم         7در شكل شـمارة     
تـوان  دو نتيجـة عمـده از ايـن شـكل مـي           . استمختلف نشان داده شده   

ها در شبكه، تعداد    ين است كه با افزايش چگالي گره      اولين نكته ا  . گرفت
دومين نكتـه   . يابدمسيرهاي كشف شده در همة الگوريتم ها افزايش مي        

 تعداد مـسيرهاي  PMR-Fها، الگوريتم اين است كه از بين اين الگوريتم 
  .كنندبيشتري را كشف مي
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  هامقايسة تعداد مسيرهاي كشف شده در الگوريتم) 7(شكل 

  هاي تحويل شده ميانگين تاخير در بسته-5-2-3

ها از نظر ميانگين تاخير انتهـا بـه انتهـا            اين الگوريتم  8در شكل شماره    
. انـد شـوند، مقايـسه شـده     اي كه تحويل مقصد مـي     هاي داده براي بسته 

شـود، اسـتفاده از ايـدة مـسيريابي          مشاهده مي  8همانطور كه در شكل     
- تاخير را كاهش مـي  PMR-DPدچندمسيري در برخي از روشها مانن

شـود، بـه خـصوص    دهد؛ اما در برخي از متدها باعث افزايش تاخير مـي        
  .شودوقتي فاصلة بين منبع و سينك قدري زياد مي
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  هامقايسة تاخير تحويل بسته ها به مقصد در الگوريتم) 8(شكل

  ها درصد از بين رفتن بسته-5-2-4

 ميزان از بين رفتن بـسته هـا         شود، مشاهده مي  9همانطور كه در شكل     
هاي چندمسيري به طـور بـسيار چـشمگيري بهبـود يافتـه             در الگوريتم 

  .است
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  ها در الگوريتم هامقايسة نرخ از بين رفتن بسته )9(شكل 

   سربار مسيريابي-5-2-5

هـاي   با استفاده از ايـده     DDهاي خانوادة   در حالت كلي سربار الگوريتم    
RFI   و LFI به طور شـاخص الگـوريتم   .يابد كاهش مي PMR-F  سـربار 

 نـشان داده شـده      10شود كه ايـن امـر در شـكل          كمتري را موجب مي   
  .است
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  هامقايسة سربار مسيريابي در الگوريتم) 10(شكل

 گيرينتيجه -٦

در اين مقاله، يك روش مسيريابيِ چندمسيريِ پيشدستانه جهت كـشف    
هـاي  ده براي شـبكه   مسيرهاي مجزا بر اساس الگوريتم انتشار هدايت ش       

از طرفي يك روش براي متوازن كردن بار بـين          . سيم ارائه شد  حسگر بي 
هاي منتقل شده بين  هاي مبدا و مقصد، از طريق توزيع ترافيك داده        گره

  .گره مبدا و مقصد به صورت غير يكنواخت، پيشنهاد شده است
دهنــد بــا اســتفاده از روش مــسيريابي  نتــايج شــبيه ســازي نــشان مــي

مسيريِ پيشدستانه با مسيرهاي مجزا و استفاده از مكـانيزم توزيـع              دچن
ها و همچنين مدت زمان برقراريِ      بار پيشنهادي، متوسط طول عمر گره     

از طرفي درصـد از بـين   . يابدها افزايش مي   ها نسبت به ساير روش    اتصال
رفتن بسته ها نسبت به الگـوريتم انتـشار هـدايت شـده بـه طـور قابـل                   
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