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-در بسياري از پياده سازي هاي شبكه هـاي حـسگر، از ايـستگاه      :چکيده

اسـتفاده از گـرة   بـا   امـا    راي گره هاي سينك استفاده مي شود،      هاي ثابت ب  
 گره هاي اطراف گرة سينك به سرعت مصرف مي شود،           انرژي ثابت   سينِك

ايي كـه در راسـتاي مـسيرهاي        هاي اطـراف سـينك، گـره هـ        عالوه بر گره  
د داد، بـه  نـ پرترافيك قرار دارند نيز به زودي انرژي خـود را از دسـت خواه            

ه يا چند پاره شدن شبكه خواهد شد،        گونه اي كه پس از مدتي باعث دوپار       
در ايـن   . استفاده از گرة سينك متحرك بسيار موثر مي باشـد     با اين شرايط  

اني از گـرة سـينك متحـرك بـر          پژوهش يك الگوريتم جديد، جهت پشتيب     
 از دو فـاز     اين ايـده  . اساس الگوريتم انتشار هدايت شده پيشنهاد شده است       

کلي تشکيل شده که در فاز اول سعي بر آنست که مسير تشکيل شـده بـه                 
سمت مکان قبلي گره سينک به نحوي امتداد يابد که به محـل فعلـي گـره        

ر جديدي از منابع به سـمت      در فاز دوم اجراي الگوريتم، مسي     . سينک برسد 
الگوريتم پيشنهادي در سناريوهاي ر.شود مکان فعلي گره سينک تشکيل مي     

مختلفي با الگوريتم انتشار هدايت شده مقايسه شده است كه نتايج حاصـل             
از شبيه سازي، حاكي از افزايش نرخ تحويل بسته ها به مقصد و همچنـين               

  .باشدافزايش طول عمر شبكه مي

 ار هـدايت شـده،  ش روش انتسيم،هاي حسگر بيشبكه :ليديك واژه هاي

  . افزايش طول عمر شبكه گرة سينك متحرك،،مسيريابي

  مقدمه -1

 از تعداد زيادي گره حسگر که به صورت تصادفي      ١سيم  هاي حسگر بي    شبکه
هـاي   هـر يـك از ايـن گـره        . اند، تشکيل شده اسـت     در محيط پراکنده شده   

ها هـدف خاصـي را دنبـال     مکاري ساير گرهحسگر به طور خودمختار و با ه   
توانـد    بدين ترتيب مي  . اي ديگر را دارد        توانايي ارتباط با گره     هرگره. کند مي

 ديگري قرار دهد و در نهايت وضعيت محيط   اطالعات خود را در اختيار گره     
  .[1] به يک گره مرکزي گزارش داده شود،تحت نظارت را

 الکترونيکـي،  تجهيـزات  قيمـت  آمـدن  ايينپ و فناوري پيشترفت  با امروزه
 هـا،  شـبکه  ايـن  در که اند کرده پيدا توسعه بيسيم هاي شبکه از جديد نسل
 مـورد  اطالعـات  و شده پراکنده بررسي مورد محيط در حسگر زيادي تعداد
 بـه  و شـده  آوري جمع ها گره در شده گرفته نظر در هاي حسگر توسط نياز،

 مقـصد  گره به نهايتاً تا شوند مي ارسال مجاور هاي گره به گام به گام صورت
 از يکي شبکه، هاي گره اختيار در انرژي منابع بودن محدود علت به. برسند
 بـا  هـا  حـسگر  اطالعـات  آوري جمـع  هـا،  شبکه نوع اين در اصلي هاي چالش
  .است نياز مورد انرژي ميزان حداقل کردن مصرف

هـاي ثابـت    ر، از ايـستگاه   در بسياري از پياده سازي هاي شبكه هاي حـسگ         
يكـي از بزرگتـرين مزيـت هـاي         . براي گره هاي سينك استفاده مـي شـود        

امـا اسـتفاده از گـرة سـينك         . استفاده از سينك ثابت، مسائل امنيتي است      
ثابت يك عيب بسيار بزگ دارد و آن اينكه انـرژِي گـره هـاي اطـراف گـرة                 

ف سـينك، گـره   سينك به سرعت مصرف مي شود، عالوه بر گره هاي اطـرا    
هايي كه در راستاي مسيرهاي پرترافيك قرار دارند نيز به زودي انرژي خود      
را از دست خواهد داد، به گونه اي كه پس از مدتي باعـث دوپـاره يـا چنـد            

به اين ترتيب استفاده از گرة سينك متحرك و . پاره شدن شبكه خواهد شد
  .غير ثابت در اين موارد بسيار موثر مي باشد

 بيـسيم،  حـسگر  هاي شبکه در اطالعات آوري جمع مطرح هاي روش از يکي
 در که است محور -داده روش يک که [2]باشد مي شده هدايت انتشار روش
 منـابع  در نظـر  مـورد  هـاي  داده شناسـايي  براي داده مقدار، هاي زوج از آن

 تـشکيل  منظـور  بـه  شـده  هـدايت  انتشار الگوريتم. شود مي استفاده شبکه
) چاهـک  (سينک گره اول مرحله در. است شده تشکيل مرحله سه از مسير
 بـسته  يافـت  در بـا . کنـد  مـي  منتشر شبکه کل در را مندي عالقه بسته يک
 صـورت  بـه  را اکتـشافي  داده بسته يک گره اين مقصد، گره در مندي عالقه
 بـه  هـا  داده ارسـال  بـراي  بعدي گام در. کند مي منتشر شبکه در ٢آسا سيل
 بـا . شـد  خواهـد  اسـتفاده  اکتـشافي  هاي داده همين مسير از سينک سمت
 کننـده  تقويـت  بسته يک گره اين مقصد، گره به اکتشافي هاي داده رسيدن
 ارسـال  اکتـشافي  داده توسـط  شـده  طـي  مـسير  عکـس  جهت در  ٣مثبت
 هـاي  داده ارسال براي تا کند مي تقويت را مسير اين هاي گراديان و کند مي
  .بگيرند قرار استفاده مورد ابعمن توسط شده آوري جمع

 يـک  شـده  هـدايت  انتـشار  الگـوريتم  شـده،  داده شرح باال در که همانطور
 الگــوريتم ايــن در و اســت حــسگر هــاي شــبکه در ٤محــور-داده الگــوريتم
 مـي  صورت همسايه هاي گره بين محلي هاي داده تبادل طريق از مسيريابي
 سـينک  گـره  از آن ايـت حم امکـان  عدم روش اين مشکالت از يکي. پذيرد



در اين پژوهش يك الگوريتم مسيريابي بر اسـاس الگـوريتم           . است متحرک
هاي سينك متحـرك    شود كه در آن از گره     انتشار هدايت شده پيشنهاد مي    

الگوريتم پيشنهادي از دو فاز کلي تشکيل شده است که          . شودپشتيباني مي 
ت مکان قبلي گـره     در فاز اول سعي بر آنست که مسير تشکيل شده به سم           

در فاز دوم   . سينک به نحوي امتداد يابد که به محل فعلي گره سينک برسد           
اجراي الگوريتم، مسير جديدي از منابع به سمت مکان فعلي گـره سـينک              

  شود تشکيل مي

 بـه مـرور     ٢در بخـش    . اسـت هاي زير تشكيل شده   ادامة اين مقاله از بخش    
-بررسي مـي  الگوريتم پيشنهادي   ،  ٣در بخش   پردازيم و   كارهاي مرتبط مي  

هـاي پيـشنهادي بـا الگوريتمهـاي موجـود       نيـز الگـوريتم  ٤در بخش   . شود
در نهايت  . استاند و نتايج حاصل از شبيه سازي آنها ارائه شده         مقايسه شده 
  .استگيري و پيشنهاد كارهاي آتي آورده شدهيجه نت٥ در بخش

  كارهاي مرتبط -2

تـرين   از پركـاربردترين و محبـوب      الگوريتم انتشار هدايت شـده يكـي      
باشـد، بـه دليـل     سـيم مـي   هاي حسگر بـي   هاي مسيريابي براي شبكه   روش

همين عموميت، روشهاي گوناگوني جهت بهبود عملکرد اين الگوريتم ارائـه         
تـوان از ميـان آنهـا بـه روش انتـشار بيـرون دهنـده بـراي                    شده اند که مي   

هاي توليد شده نيز       زياد است و داده    ها  هايي که در آنها تعداد گيرنده       کاربرد
در مقابل (اي  حجم بااليي ندارد، اشاره کرد يا روش انتشار جذب يک مرحله   

کـه در ايـن روش،      ) شـود   مي  اي هم ناميده    روش اصلي که جذب دو مرحله     
هايــشان، مــستقيماً  منــدي منطبــق بــا داده منــابع پــس از دريافــت عالقــه

همچنين روشهايي براي   . کنند  ه ارسال مي  هاي داده را به سمت گيرند      پيغام
هاي کوچکتر پيشنهاد شده است ماننـد روش          تقسيم کردن شبکه به خوشه    

LEACH                 که يک روش سلسله مراتبـي فعـال اسـت ولـي از روش انتـشار 
  . [3]برد هدايت شده بهره نمي

جويي در مصرف انرژي و جلـوگيري از خـالي            در اين روش براي صرفه    
شـوند، از   هايي که به عنـوان سرخوشـه انتخـاب مـي     رهشدن سريع باتري گ 

الگوريتمي جهت پراکندن آنها در سطح شبکه به صورت تصادفي، پيـشنهاد      
هـاي    ها خودشان و بدون نياز به ارتباط با گـره           در اين روش گره   . شده است 

کنند که در ابتداي هـر دور بـه عنـوان سرخوشـه فعاليـت               ديگر، تعيين مي  
شـوند ايـن      هايي که به عنوان سرخوشه انتخاب مي        گرهسپس  . کنند يا خير  

هاي اطراف نيـز بـا        دهند و گره    هاي اطراف خود اطالع مي      موضوع را به گره   
کنند که  اي را به عنوان سرخوشه انتخاب مي    ها، گره   دريافت پيغام سرخوشه  

سپس در داخل هـر خوشـه   . بيشترين قدرت سيگنال را از آن دريافت کنند  
هـاي مجـاور از روش         از تـداخل بـين سـيگنالهاي خوشـه         براي جلـوگيري  

CDMAشود  استفاده مي.  
 انتـشار  روش عملکـرد  بهبـود   جهـت  GEAR  [4] نـام  به روشي همچنين
 انتــشار جــاي بــه روش، ايــن در کــه اســت شــده پيــشنهاد شــده هــدايت
 استفاده انتشارشان جهت آنها محتويات از آسا،  سيل صورت  به ها  مندي  عالقه

 همچنين. يابند  مي انتشار نظر، مورد ناحيه در تنها ها  مندي  عالقه و کنيم  مي
 تـا  شـوند   مـي  داده تـاثير  يـابي   مـسير  در موجود، منابع روش، اين کمک به

  .پذيرد صورت تري بهينه صورت به منابع از استفاده

مطالعات موجود بر روي مسالة پشتيباني از سينك متحرك اكثـراً بـر             
تـوان  در حالـت كلـي مـي      . كه متمركز شده انـد    روي افزايش طول عمر شب    

حركـت  : الـف . مسالة حركت گرة سينك را در سه دسته، طبقه بندي كـرد           
:  گـرة سـينك و ج      ٦حركت قابل پيش بيني   :  گرة سينك، ب   ٥كامالً تصادفي 

  . گرة سينك٧حركت قابل كنترل
 نويسندگان يك معماري بر اساس حركت تصادفي گرة سينك          [5]در  
 نام نهاده اند و مي تواند اطالعات  MULE8ند كه اين معماري را      ارائه داده ا  
به همين  . هاي حسگر در يك شبكة حسگر خلوت جمع آوري كند         را از گره  
 بـراي شـبكه هـاي       SENMA9 يك معماري ديگر با عنـوان        [6]ترتيب در   

حسگر با تراكم باال ارائه شده است، در اين معمـاري اطالعـات جمـع آوري             
 ارسال مي شـود كـه ايـن گـرة     ١٠ا مستقيماً براي گرة عامل  شده از حسگره  

 نيـز يـك مـدل    [7]در . عامل در حال پرواز بر فراز شبكة حسگر مي باشـد          
حركتي تصادفي براي گرة سينك بر اساس پارامترهاي تاخير و نرخ از بـين             

  .رفته بسته ها در نظر گرفته شده است
ة سينك ارائه شده     يك راهكار براي حركت قابل پيش بيني گر        [8]در  
، ) خوانده مي شود   ١١كه در اين مقاله ناظر    (در اين راهكار گرة سينك      . است

-بين مسيرهاي از پيش تعريف شده حركت مي كند و هنگامي كه بـه گـره   

هاي حسگر نزديك شد، اطالعـات آنهـا را از طريـق يـك ارتبـاط مـستقيم         
 كـه حركـت گـرة       ارائه گنندگان اين مقاله نشان داده انـد       . دريافت مي كند  

سينك در يك محدودة دايره اي شكل پوشـش داده شـده، باعـث افـزايش                
ايـدة ارائـه شـده در ايـن         . طول عمر شبكه و مصرف بهينة انرژي مي شـود         

هاي بسيار زيادي با ساير راهكارهاي كه در آنهـا ارتبـاط بـين         راهكار تفاوت 
  .گرة هاي حسگر و گرة سينك چندگامه مي باشد دارد

هايي نيـز وجـود دارنـد كـه در آنهـا گـرة           ها، روش  اين روش  در مقابلِ 
AIMMSدر  . سينك به صورت كامالً كنترل شده حركت مي كند          كه در   12

 ارائه شده است، يك سرويس دهندة كوچك متحرك در شبكه و از             [9,10]
طريق مسيرهاي مشخصي حركت مي كند تا بتواند داده ها را از گرة هـاي                

ه قرار دارند جمع آوري و بـراي سـينك ارسـال            حسگري كه در درون شبك    
حركت اين عامل كامالً كنترل شده است، مثال هنگامي كه بـه ناحيـه              . كند

هاي فراوان رسيد، سرعت خود را كاهش داده تا     اي با مقدار دادة زياد و گره      
  .زمان بيشتري را در آن منطقه به سر ببرد

ينك در راسـتاي   سعي شده تا يك الگو براي حركت گـرة سـ        [11]در  
نويسندگان اين مقاله استدالل كـرده انـد        . مصرف بهينة انرژي معرفي شود    
شـود كـه انـرژي      هـاي حـسگر باعـث مـي       كه ارتباطات چندگامه در شبكه    

هاي گرة سينك به سرعت كاسته شود، بنابراين آنها پيشنهاد كرده           همسايه
كـان خـود   اند كه از چندين گرة سينك متحرك كه هر چند وقت يك بار م 

 بـراي بـه    ILP13در اين مقاله يـك مـدل        . را تغيير مي دهند، استفاده شود     
از طـرف ديگـر   . هاي سينك ارائه شـده اسـت     دست آوردن مكان بهينة گره    



- ديگر براي مشخص كردن نحوة حركت گرة سينك و مكان          ILPيك مدل   

   . ارائه شده است[12]هاي توقف آنها در 

  پيشنهادي الگوريتم -3

 کلـي  فـاز  دو از متحـرک  سـينک  گـره  با شده هدايت نتشارا الگوريتم
 بـه  شـده  تشکيل مسير که آنست بر سعي اول فاز در که است شده تشکيل
 گـره  فعلـي  محـل  به که يابد امتداد نحوي به سينک گره قبلي مکان سمت
 سـمت  به منابع از جديدي مسير الگوريتم، اجراي دوم فاز در. برسد سينک
 ها فاز اين از يک هر تر دقيق توضيح. شود مي شکيلت سينک گره فعلي مکان
  .است شده آورده زير در

  MSDD الگوريتم اول فاز -۳-۱

 الگوريتم اجراي زماني دوره يک طول در که آنست بر سعي فاز اين در
 به سينک گره قبلي مکان سمت به شده تشکيل مسير  شده، هدايت انتشار
 منظـور  اين براي. برسد سينک گره قبلي محل به تا کند پيدا امتداد نحوي
 در کـه  کند ايفا را واسط گره نقش بايستي سينک گره نزديکي در گره يک

 شـده،  تـشکيل  قبلـي  مـسير  شـدن  گسسته و سينک گره جابجايي صورت
 مجـدداً  مقـصد  و منبع هاي گره بين اتصال تا و دهد گسترش را قبلي مسير
  .شود برقرار
 از قبـل  مـسير  گره آخرين) RN (١٤سطوا گره شده، ارائه الگوريتم در
 که است صورت اين به مسير گره انتخاب نحوه. شود مي انتخاب سينک گره
 گام چسب بر شده هدايت انتشار الگوريتم در مثبت کننده تقويت هاي بسته
 باشـند  سـينک  گـره  از گـام  يـک  فاصله داراي که هايي گره و شوند مي زده

 گره يک به جديدي داده اگر ها داده الارس فاز در و شوند مي گذاري عالمت
 گرفته نظر در جديد واسط گره عنوان به گره اين برسد، شده گذاري عالمت
  .شد خواهد

 دسـترس  در بررسي واسط، گره وظيفه شد، اشاره باال در که همانطور
 گـره  کـه  صورتي در بايستي گره اين همچنين و باشد مي سينک گره بودن
 سـينک  گره فعلي مکان سمت به مسيري شد، جخار ارسالش برد از سينک
 بـه  اکتـشافي  هاي داده ارسال وسيله به را کار اين واسط گره. دهد  تشکيل
 صـورت  به گام دو با برابر شده محدود گام تعداد حداکثر با آسا سيل صورت
 کـه  صـورتي  بـه  دهـد  مـي  انجـام  کوتـاه  نسبتاً زماني هاي بازه در و متناوب
 دو از بيـشتر  اي فاصله در سينک گره زماني، بازه يک طول در يابد اطمينان
 سـرعت  حـداکثر  بـه  توجه با بايستي بازه اين. نگيرد قرار سينک گره از گام
  .شود انتخاب حسگر هاي گره دريافت و ارسال برد و سينک گره

 بـسته  اين سينک گره واسط، گره توسط اکتشافي داده بسته ارسال با
 فرسـتنده  گـره  سمت به مثبت کننده تقويت هبست يک و کند مي دريافت را

 اسـت  شـده  گـذاري  برچـسب  گام تعداد با که بسته اين اگر. کند مي ارسال
 گـره  کـه  است موضوع اين دهنده نشان برسد واسط گره به گام يک با تنها
 بـه  دوگام در بسته اين اگر ولي دارد قرار واسط گره برد در همچنان سينک
 گـره  بـرد  از سينک گره که است موضوع اين دهنده نشان برسد واسط گره
 باشـد،  سينک گره برد در که جديدي گره بايستي و است شده خارج واسط

 جديـد  واسـط  گـره  مرحله اين در. شود انتخاب جديد واسط گره عنوان به
 را سينک گره توسط شده ارسال مثبت کننده تقويت بسته که است اي گره
 دو در را بـسته  اين که قبلي واسط رهگ همچنين و کند دريافت گام يک در
 از يکـي  عنـوان  بـه  و شده خارج واسط گره نقش از است کرده دريافت گام
 در سـينک  گره حضور بررسي پس اين از و کرد خواهد عمل مسير هاي گره
  .بود خواهد جديد واسط گره عهده بر واسط گره برد

 و انتخــاب نحــوه .Error! Reference source not found در
 مـسير   )A (قـسمت  در. اسـت  شده داده نشان) RN (واسط گره جابجايي
 شـده  داده نـشان ) Sink (مقـصد  گـره  بـه ) Src (منبع گره از شده تشکيل
 در. است شده انتخاب RN گره عنوان به مسير گره آخرين آن، در که است
 شده داده ننشا گام دو اندازه به اکتشافي هاي داده انتشار نحوه) B (قسمت
 گـام  يـک  فاصله با هاي گره است، مشاهده قابل شکل در که همانطور. است
 فاصـله  با هاي گره و) e1 (گام اولين در را اکتشافي داده بسته واسط، گره از
  . کنند مي دريافت) e2 (دوم مرحله در را بسته اين گام، دو

 گـره  کـه  صـورتي  در شـود  مـي  مـشاهده ) C (قسمت در که همانطور
 کننـده  دريافـت  گـره  کند دريافت گام دو در را اکتشافي داده بسته صد،مق
 انتخـاب  جديـد  واسـط  گره عنوان به اول گام در مثبت کننده تقويت بسته
) A گـره  (دوم گـام  در کننده تقويت بسته کننده دريافت گره و شد خواهد
 گرفتـه  نظـر  در مـسير  گـره  يک عنوان به بوده قبلي دوره در واسط گره که

 توسعه مقصد گره حرکت جهت در جديد مسير ترتيب اين به و شد خواهد
  .يافت خواهد

 MSDD الگوريتم دوم فاز -۳-۲
 کـه  روشـي  با آن سمت به مسير يافتن امتداد و سينک گره حرکت با
 خواهـد  امتـداد  گام به گام صورت به مسير شد، معرفي الگوريتم اول فاز در
 صـورتي  در حتـي  و بـود  نخواهد سبيمنا مسير شده، تشکيل مسير و يافت
 هر در همچنان مسير طول کند، حرکت منبع گره سمت به سينک گره که
 با مسيري تشکيل و مسير کيفيت بهبود منظور به. يافت خواهد افزايش گام

  .شود مي معرفي شده، ارائه الگوريتم دوم فاز ممکن هاي گام تعداد حداقل
 اجـراي  دوره بـه  نـسبت  تـري  هکوتـا  زمـاني  بـازه  طـول  در فاز اين در
 سـينک  گـره  سـمت  به منابع از جديدي مسير شده انتشارهدايت الگوريتم
 اکتـشافي  هـاي  داده اطالعـات  از مـسير  تـشکيل  بـراي . شد خواهد تشکيل
 اسـتفاده  گـره  در شـده  هدايت انتشار الگوريتم دوره ابتداي در شده منتشر
 هـاي  گـره  کـل  در کتشافيا هاي داده مجدد ارسال به نيازي ديگر و شود مي
 قابل نحوه به جديد مسير تشکيل سربار که شود مي موجب که نيست شبکه
  .يابد کاهش توجهي
 تقويـت  بـسته  يک ثانيه ۱۰ هر سينک گره جديد، مسير تشکيل براي
 ارسـال  اش همـسايه  هـاي  گـره  بـه  ١٥پخـشي  همه صورت به را مثبت کننده
 خـود،  شده تشکيل هاي اديانگر طريق از يک هر همسايه هاي گره. کند مي
 بـسته  اولـين  تنهـا  گـره  هـر  در البتـه . رسانند مي منبع گره به را بسته اين

 نظـر  صـرف  تکـراري  هـاي  بـسته  از و شـود  مي دريافت مثبت کننده تقويت
 ايـن  از هـاي  داده منبع، گره به مثبت کننده تقويت بسته رسيده با. شود مي



 گـره  حرکتـي  الگـوري  بـه  بسته (دزيا احتمال به که جديد مسير از بعد به
 گره به داشت، خواهد کمتري هاي گام تعداد قبلي، مسير به نسبت) سينک
 فـاز  اين در اول، فاز در شده ارائه روش به همچنين. شوند مي ارسال سينک
 انتخـاب  جديـد  واسـط  گـره  عنوان به سينک گره از قبل مسير گره آخرين
  .شد خواهد
 مسير تشکيل نحوه ،.Error! Reference source not found در
) A (قـسمت  در. است شده داده نشان MSDD الگوريتم دوم فاز در جديد
 دوم فـاز  در شبکه هاي گره تمامي سمت به منبع گره از شده تشکيل مسير

 همانطور. است شده داده نشان) e (چسب بر با شده هدايت انتشار الگوريتم
 اکتـشافي  هاي داده هاي بسته شده، هدايت انتشار تمالگوري در دانيم، مي که
 منبـع  گـره  سـمت  به اکتشافي داده هاي بسته انتشار جهت خالف جهت در

 Error! Reference source not در) B (قـسمت  در. شـوند  مي منتشر

found. نحـوه  و مقـصد  گـره  توسط مثبت کننده تقويت بسته ارسال نحوه 
  .است شده داده نشان منبع گره به شبکه هاي گره توسط اه بسته اين ارسال

 مثبـت  کننـده  تقويت بسته اولين شده، هدايت انتشار الگوريتم مشابه
 تعيـين  را داده هـاي  بـسته  جديد مسير است شده دريافت منبع گره در که

 واسـط  گـره  نقش سينک، گره از قبل گره اولين مسير اين در و کرد خواهد
  .داشت خواهد را

 روش طريق از قبلي مسير نشود تشکيل جديدي مسير اگر فاز اين در
 شـکل  در کـه  همـانطور . يافت خواهد ادامه الگوريتم اول فاز در شده مطرح
 قبلـي  مسير به نسبت فاز اين در شده تشکيل جديد مسير شود مي مشاهده
  .دارد کمتري طول

  شبيه سازي -4

هـاي انجـام     سـازي ، به بيان نتايج به دست آمده از شبيه بخشدر اين   
 پيـشنهادي در سـناريوهاي      هـا الگـوريتم   در اين آزمـايش   . پردازيمشده مي 

تر بين اين دو  براي مقايسه دقيق.  مقايسه مي شودDDمختلفي با الگوريتم   
اجراي فاز  (MBS1الگوريتم، الگورتيم ارائه شده در اين مقاله در سه حالت       

وريتم بدون در نظر گـرفتن فـاز        اجراي فاز دوم الگ    (MBS2،  )اول الگوريتم 
باشـد    مـي MSDD که پياده سازي کامل الگـوريتم      MBS12و نهايتاً   ) اول

  .مورد ارزيابي قرار گرفته است

  سازي بستر شبيه -۴-۱

 بـسته  همـراه  کـه  diffusion 3.20  کـد  از الگوريتم سازي پياده براي
ـ  اين در. [14]است شده استفاده شده، عرضه   ns 2.33 افزاري نرم  دو ستهب
 diffusion از عبارتنـد  که دارد وجود شده هدايت انتشار الگوريتم از نسخه
 باشـد  مي الگوريتم شده ساده سازي  پياده ،diffusion نسخه. diffusion3 و
-Two فيلتـر  از MSDD الگـوريتم  در. گيرد  مي بر در را کمتري جزئيات و

Phase Pull در diffusion3 ـ  آن در کـه  اسـت  شده استفاده  کامـل  سخهن
  .است شده سازي پياده diffusion 3.20 الگوريتم
  
  

  انرژي مدل -۴-۱-۱

 هـاي   سـناريو  سـازي   شبيه جهت ۸۰۲,۱۱ پروتکل از ،ns ساز  شبيه در
 سـازي   شبيه در ۸۰۲,۱۱ هاي  پارامتر و انرژي مدل. گردد  مي استفاده بيسيم

MSDD اصلي کد با مطابق DD انـرژي  ميـزان  و انـد   شـده  گرفتـه  نظر در 
 وات  ۰,۶۶۰ بـا  برابـر  ترتيـب  به با مطابق ارسال و  دريافت براي نياز مورد
 اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در ها  داده دريافت براي وات  ۰,۳۹۵ و ارسال براي
 در شده معرفي PCM-CIA WLAN کارت در مصرفي انرژي با مطابق که

ns2 است.  

  سناريوهاي شبيه سازي -۴-۱-۲

 MSDDبا الگـوريتم  ) DD(ر هدايت شده  در اين مقاله الگوريتم انتشا    
تـر بـين ايـن دو الگـوريتم،      براي مقايسه دقيـق . اند  مورد مقايسه قرار گرفته   

اجـراي فـاز اول      (MBS1الگورتيم ارائه شده در اين مقالـه در سـه حالـت             
) اجراي فاز دوم الگوريتم بدون در نظر گرفتن فـاز اول           (MBS2،  )الگوريتم
باشـد مـورد       مي MSDDه سازي کامل الگوريتم      که پياد  MBS12و نهايتاً   

  .ارزيابي قرار گرفته است
. براي ارزيابي الگوريتم ارائه شده، از سه نوع سناريو استفاده شده است           

هاي دريافت شده در گره مقصد و تاخير          ها درصد تعداد بسته     در اين سناريو  
 در نظـر    هاي مـورد ارزيـابي      هاي ارسال شده به عنوان پارامتر       متوسط بسته 
  . اند گرفته شده

در سناريوي اول تعداد منابع از يک منبع تا سه منبع در نظـر گرفتـه                
ها بـر روي کـارآيي مـسيريابي و افـزايش             اند و اثر افزايش تعداد مسير       شده

  .تاخير مورد ارزيابي قرار گرفته است
 در سناريوي دوم، يک مسير رفت و برگشت براي حرکت گره سـينک      

 شده است که در آن، گره سينک از مکاني نزديک گره منبـع              در نظر گرفته  
شود و در فاصله معيني توقف کرده و          شروع به حرکت کرده و از آن دور مي        

. پس از گذشت مدت زماني دوباره به سمت گره سينک حرکت خواهد کرد            
 متر بر ثانيه براي گره سينک       ۵۰ متر الي    ۱۰هاي    اين سناريو  براي سرعت    

نهايتاً در سناريوي سوم گره سينک از گره منبـع بـا         . ده است سازي ش   شبيه
کنـد کـه ايـن سـناريو بـدترين حالـت              سرعت ثابت شروع به دور شدن مي      

ايـن سـناريو   . ممکن براي حفظ کردن ارتباط بين گره منبع و مقصد اسـت      
  . سازي شده است هاي متفاوت گره سينک شبيه هم به ازاي سرعت

هاي مختلـف در جـدول زيـر آورده            سناريو سازي در   هاي شبيه   پارامتر
  :شده است

 سازي هاي شبيه پارامتر: ۱-۵ جدول
انــــدازده    سناريو

  شبکه
فاصله متوسط  

  ها بين گره
سرعت حرکت  
  گره سينک

ــداد  تعــ
  منابع

انرژي اوليـه   
  ها گره

زمان شـبيه   
  سازي

ــرخ ارســال  ن
  منابع

ــسته در ۵  نيه ثا۱۵۰   ژول۲۵  ۳ الي m/s ۱ ۱۰   متر۱۰۰  ۱۰ * ۱۰  ۱سناريوي   بـ
  ثانيه

ــي ۱۰   متر۱۰۰  ۱۰ * ۲۰  ۲سناريوي   ۵۰ الــ
m/s 

ــسته در ۵   ثانيه۱۵۰   ژول۲۵  ۱  بـ
  ثانيه

 ۲۵ الـــــي  ۰   متر۱۰۰  ۱۰ * ۳۰  ۳سناريوي 
m/s 

ــسته در ۵   ثانيه۱۵۰   ژول۲۵  ۱  بـ
  ثانيه



  سازي نتايج شبيه -۴-۲

  .شونددر اين بخش نتايج به دست آمده از شبيه سازي ارائه مي

  سناريوي اول -۴-۲-۱

افـزايش   هاي دريـافتي بـا      ، تاخير متوسط بسته   ۱-۵در اين سناريو در     
شـود،   همانطور که مـشاهده مـي  . تعداد منابع مورد ارزيابي قرار گرفته است     

هاي دريافتي با افزايش تعداد منابع کاهش خواهد يافت که اين             درصد بسته 
طبـق ايـن    . تکاهش بازدهي به دليل افزايش احتمـال پديـده تـصادم اسـ            

 بـه ازاي    MBS2 به ازاي يک منبـع و الگـوريتم          MBS12سناريو الگوريتم   
هاي مورد بررسـي      تعداد منابع بيشتر، کارآيي بيشتري نسبت به ساير روش        

 . دارند

 

  ها با افزايش تعداد منابع درصد دريافت بسته: ۱-۵شكل 

اي هاي دريافتي در مقصد بر       ميزان تاخير متوسط بسته    ۲-۵ در  شکل  
همـانطور کـه در     . الگوريتم هاي مورد نظر، مورد مقايسه قرار گرفتـه اسـت          

 نسبت بـه سـاير      MBS12 و   MBS1هاي    شود، الگوريتم   شکل مشاهده مي  
هـاي    ها، تاخير بيشتري دارند که اين تاخير، ناشي از تصادم بـين داده              روش

هـاي    هاي واسط در اين دو روش بـا بـسته           اکتشافي منتشر شده توسط گره    
  .هاي ارسال شده از منابع است داده

 

افزايش تعداد  هاي دريافتي با ارزيابي تاخير متوسط بسته: ۲-۵شكل 

  منابع

  سناريوي دوم -۴-۲-۲

هاي دريافت شده در گـره مقـصد و تـاخير            در اين سناريو، تعداد بسته    
هاي دريافت شده در گره مقصد با تغيير سرعت گـره سـينک               متوسط بسته 

 قابل مشاهده اسـت،     ۳-۵ همانطور که در شکل   . اند  رار گرفته مورد بررسي ق  
 داراي بيشترين درصد ارسـال موفـق و         MBS12ها روش     در تمامي سرعت  

باشند و    هاي داده مي     داراي کمترين درصد ارسال موفق بسته      DDالگوريتم  
هاي  ها، با افزايش سرعت گره سينک، درصد بسته      همچنين براي کليه روش   

  . گره سينک افزايش خواهد يافتازدست رفته در
 قابـل مـشاهده   ۴-۵ هاي داده نيز در شـکل  ميزان تاخير دريافت بسته 

 نسبت بـه الگـوريتم      MBS12 و   MBS1همانند شکل قبل دو روش      . است
  . تاخير بسيار باالتري دارندMBS2انتشار هدايت شده و روش 

  

 

د به هاي دريافت شده در گره مقص ارزيابي درصد بسته: ۳-۵شكل 

  سرعت گره            

 

 سرعت به شده افتيدر يها بسته ريتاخ نسبت يابيارز: ۴-۵شكل 

           نکيس گره

  سناريوي سوم -۴-۲-۳

در اين سناريو گره مقصد از نزديکي گره سينک شروع به حرکت کـره            
از آنجايي که در ايـن سـناريو، سـينک          . شود  و با سرعت ثابت از آن دور مي       

 ۱۰هـاي بـاالتر از        باشد، در سرعت    حال دور شدن از گره منبع مي      دائماً در   
همانطور که .  درصد است۲۰هاي دريافت شده زير  متر بر ثانيه، درصد بسته  

هـا،     نسبت به ساير روش    MBS12شود الگوريتم      مشاهده مي  ۵-۵ در شکل 
  .هاي باالتر کارآيي باالتري خواهد داشت خصوصاً در سرعت



  
هاي دريافت شده در گره مقصد به  ي درصد بستهارزياب: ۵-۵شكل 

          سرعت گره سينک

 نـسبت   MSB12هاي باالتر در اين سـناريو روش          همچنين در سرعت  
 متـر در ثانيـه، تـاخير کمتـري          ۱۰هاي باالتر از      ها در سرعت    به ساير روش  

  . نشان داده شده است۶-۵خواهد داشت، كه اين مساله در شكل 

  
 سرعت به شده افتيدر يها بسته ريتاخ نسبت يباي ارز:۶-۵شكل 

 نکيس گره

  سربار الگوريتم -۴-۲-۴

 ثانيـه،  ۱۵۰هاي شبکه پس از  ميزان انرژي متوسط گره ۷-۵ در شکل
شـود، سـربار مـسيريابي در         همانطور که مشاهده مي   . نشان داده شده است   

د  درصـ  ۱۴ترين حالت نسبت به الگوريتم انتشار هـدايت شـده کمتـر از                بد
  . باشد مي

 

هاي شبکه بعد از  ميزان انرژي متوسط باقيمانده در گره: ۷-۵شكل 

   ثانيه۱۵۰

 معيـار مناسـبي از ميـزان مـصرف انـرژي مفيـد              ۸-۵ همچنين شکل 
در اين شکل، ميزان انـرژي مـصرف شـده          . دهد  هاي شبکه را نشان مي      گره

ن داده  جهت هر بسته دريافت شده در گره سينک در فرآيند مسيريابي نشا           
 نـسبت بـه    MBS12يابيم که روش      با توجه به اين شکل در مي      . شده است 
هاي پيشنهادي در اين سناريو از لحاظ مـصرف انـرژي، کـارآيي               ساير روش 
  .باالتري دارد

 

بررسي سربار مسيريابي بوسيله ميزان متوسط انرژي : ۸-۵شكل 

  مصرف شده براي هر بسته

  نتيجه گيري -5

هـاي  ش طـول عمـر شـبکه     مطرح براي افزاي   يکي از مهمترين مسائل    
 مسئله موازنه بار و مصرف انرژي در بين گره هاي موجود در         سيمحسگر بي 
 شـود ها باعث مي  در اين نوع شبكه   استفاده از گرة سينك ثابت      . شبکه است 

 عـالوه بـر گـره       .شـود انرژِي گره هاي اطراف گرة سينك به سرعت مصرف          
در راسـتاي مـسيرهاي پرترافيـك قـرار         هاي اطراف سينك، گره هايي كـه        

د داد، به گونه اي كه پـس        ندارند نيز به زودي انرژي خود را از دست خواه         
در ايـن حالـت اسـتفاده از گـرة          . شبكه دو يا چند پاره خواهد شد        مدتي از

  .سينك متحرك بسيار موثر خواهد بود
 براي پشتيباني از گرة سـينك     در اين پژوهش يك الگوريتم مسيريابي       

 الگـوريتم   .بر اساس الگوريتم انتشار هدايت شده ارائه شـده اسـت          متحرك  
در فاز اول سعي بر آنست که در طـول      باشد كه   پيشنهادي داراي دو فاز مي    

يک دوره زماني اجراي الگوريتم انتشار هدايت شده،  مسير تشکيل شده به             
لـي  د تا بـه محـل قب      سمت مکان قبلي گره سينک به نحوي امتداد پيدا کن         

يک گره در نزديکـي گـره سـينک بايـستي نقـش گـره       گره سينک برسد و  
ر فاز دوم اجراي الگوريتم، مسير جديـدي از منـابع بـه             د. واسط را ايفا کند   

   .شود سمت مکان فعلي گره سينک تشکيل مي
براي ارزيابي ايدة پيشنهادي، ما آن را در سه حالت بـا الگـوريتم پايـة            

رده ايم كه نتايج به دست آمده از شبيه سازي          انتشار هدايت شده مقايسه ك    
بهبودهاي قابل توجهي در پارامترهاي درصد بسته هـاي دريافـت شـده در              

  .هاي شبكه نشان مي دهندمقصد و طول عمر گره
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