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شبکه - دهیچک ها با صرف حداقل میزان انرژي و به صورت کارآمد  آوري اطالعات بدست آمده از حسگر  جمعهاي حسگر، یکی از مسائل مطرح در 
شبکه. باشد، به نحوي که منابع شبکه به صورت مناسبی مورد استفاده قرار گیرند           می هاي حسگر الگوریتم انتـشار  براي جمع آوري اطالعات در 

آوري شده است  هاي جمع  مشکالت این الگوریتم، استفاده از یک مسیر جهت انتقال دادهیکی از. شوداي استفاده میهدایت شده به طور گسترده
  .یابی تخلیه شده و شبکه به چند بخش مجزا تقسیم شود هاي مسیر مورد استفاده در مسیر شود انرژي گره که باعث می

الگوریتم جهت مسیر    شبکه در این مقاله یک  سنسور ارائه شده است که با انتخاب گرههیابی چند مسیرة آگاه از انرژي براي  هـاي مـسیر بـه     اي 
الگوریتم قابلیت انعطاف بیشتري براي برنا. تواند چندین مسیر با کیفیت مناسب از لحاظ انرژي کشف کند صورت حریصانه، می هاي کاربردي  مه این 

نتایج شبیه . شودیابی و توازن بار می  باعث افزایش پایداري مسیرکند و در کنار آنهاي مورد نظر، فراهم می هایی با ویژگی جهت استفاده از مسیر
دهند الگوریتم پیشنهادي عالوه بر بهبود میانگین مصرف انرژي، بهبودهاي قابل توجهی در کاهش تاخیر انتها به انتها و افـزایش  سازي نشان می 
  .دهدها به مقصد در مقایسه با روش هاي موجود ارائه مینرخ تحویل بسته

  .، کاهش مصرف انرژيیابی چندمسیري، مسیریابی حریصانهسیم، روش انتشار هدایت شده، مسیرهاي حسگر بیشبکه -کلید واژه
 

 مقدمه - 1

یـابی داده     هاي مناسب مطرح شـده، بـراي مـسیر           روش یکی از 
 کـه   [1] اسـت هاي حسگر، روش انتشار هدایت شده محور در شبکه

یـابی    یرهـاي محلـی جهـت مـس         هاي شبکه تنها از داده      در آن، گره  
هـا بـه صـورت     در ایـن روش درخواسـت     . کننـد   ها استفاده می    بسته
هاي اصلی در سطح شبکه پراکنده  مندي، توسط گره هاي عالقه  بسته
هـایی کـه    سـپس گـره  . رسـند  هاي شبکه می   شود و به تمام گره      می

، با دریافت بـسته  )منابع اطالعات(هاي مورد نظر هستند     شامل داده 
آوري شده را به سمت گره مقصد هدایت        ت جمع مندي، اطالعا   عالقه

  .[2]کنند می
، اي  در روش جـذب دو مرحلـه  در الگوریتم انتشار هدایت شـده  

ترین مسیر بـین گـره مبـدا و مقـصد، جهـت انتقـال                 همیشه کوتاه 
شـود،    شود که این امر باعث می       ترافیک بین این دو گره انتخاب می      

این اتفاق  .  تخلیه شوند  ر انتخاب شده به سرعت    هاي مسی   انرژي گره 
هـاي     نـرخ داده   کـه  هـایی  و در شبکه   رگ مقیاس بز  هاي با  شبکه در

 نکتـه  .شـود  تشدید میارسالی از یک ناحیه مشخص نسبتاً باال باشد   
کند، اینست کـه در صـورت      می حادترمنفی دیگر که این مشکل را       

ترین مـسیر بعـدي کـه معمـوالً           تخلیه شدن یک مسیر، غالباً کوتاه     

یر مجاور این مسیر است، انتخاب خواهد شد که این امر به مرور      مس
زمان، خصوصاً در هنگامی که فاصله بین گـره مبـدا و مقـصد زیـاد         

. هـاي مختلـف شـبکه گـردد         تواند باعث جدا شدن قسمت      باشد، می 
 کـه بتوانـد ترافیـک       نیـاز اسـت   به روشی   براي مقابله با این مشکل      

هـاي   ي مبدا و مقصد را میـان گـره  ها هاي منتقل شده بین گره    داده
  .تري توزیع کند مسیر، به صورت عادالنه

، GMR، با عنـوان   ارائه شده در این مقاله    در روش چند مسیرة   
عث متعادل شـدن بـار و تـوازن      مختلف، با  استفاده از چندین مسیر   

شود، همچنین الگـوریتم پیـشنهادي بـا        مصرف انرژي در شبکه می    
گردد تـا   تاخیر و تعداد گام باعث میکشف مسیرهاي متمایز از نظر     

قابلیت انعطاف بیشتري در اختیـار برنامـه کـاربردي بـراي انتخـاب             
  . مسیر مورد نظر قرار گیرد

بخش دوم پیشینۀ کاريِ ایـن    در  : مقاله به شرح زیر است    ادامه  
شـوند، در بخـش سـوم الگـوریتم     روش و کارهاي مرتبط بررسی می 

کارهاي بهبود الگوریتم پیـشنهادي ارائـه       یابی پیشنهادي و راه     مسیر
اند و در فصل چهارم نتایج حاصـل از شـبیه سـازي و مقایـسۀ                شده

هایت در ن . استهاي موجود ارائه شده   الگوریتم پیشنهادي با الگوریتم   
  .استگیري و پیشنهاد کارهاي آتی آورده شدهدر بخش پنجم نتیجه

 سیمبراي شبکه هاي حسگر بی یک روش جدید مسیریابی چندمسیريِ حریصانه

 3مهدي دهقان و 2آرش نصیري اقبالی، 1طاهري جوان نستوه
 nastooh@aut.ac.ir، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شرق، دانشکدة فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر1
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  مرتبطکارهاي  - 2
در حالت کلی روشهاي گوناگونی جهت بهبود عملکرد الگوریتم         

توان از میان آنها به روش        انتشار هدایت شده ارائه شده است که می       
هـا    هایی که در آنها تعـداد گیرنـده         انتشار بیرون دهنده براي کاربرد    

هاي تولید شده نیز حجم باالیی ندارد، اشاره کرد یا     زیاد است و داده   
در مقابل روش اصلی که جذب دو (اي  روش انتشار جذب یک مرحله

که در این روش، منابع پس از دریافت ) شود  می اي هم نامیده    مرحله
هـاي داده را بـه    هایشان، مستقیماً پیغـام  مندي منطبق با داده    عالقه

همچنین روشهایی براي تقسیم کردن . کنند  ارسال میسمت گیرنده
هـاي کـوچکتر پیـشنهاد شـده اسـت ماننـد روش               شبکه به خوشـه   

LEACH           که یک روش سلـسله مراتبـی فعـال اسـت ولـی از روش 
  . [3]برد انتشار هدایت شده بهره نمی

 روش عملکرد بهبود  جهت GEAR  [4] نام به روشی همچنین
 جـاي   بـه  روش، ایـن  در کـه  است شده پیشنهاد شده هدایت انتشار
 جهـت  آنهـا  محتویـات  از آسـا،   سـیل  صورت  به ها  مندي  عالقه انتشار

 مـورد  ناحیـه  در تنهـا  ها  مندي  عالقه و کنیم  می استفاده انتشارشان
 در موجود، منابع روش، این کمک به همچنین. یابند  می انتشار نظر،

 صـورت  بـه  بعمنـا  از اسـتفاده  تـا  شـوند  مـی  داده تـاثیر  یـابی   مسیر
  .پذیرد صورت تري بهینه

 یک الگوریتم مسیریابیِ چنـد مـسیره بـر اسـاس روش             [5]در  
روش گـره مقـصد     در ایـن     .انتشار هدایت شده پیشنهاد شده اسـت      

هـاي اکتــشافی را کـه از طریــق    هـاي داده  تمـامی بــسته ) سـینک (
یک بـسته   (کند    رسند، تقویت می    هاي مختلف به مقصد می      همسایه

اي کـه داده اکتـشافی را فرسـتاده           تقویت کننده مثبت به همـسایه     
تـرین روش ممکـن بـراي تـشکیل          این روش سـاده   ). کند  ارسال می 

توان  هاي متمایز می براي تشکیل مسیر. دباش گانه می  هاي چند   مسیر
اي که یک بسته تقویت کننده به مسیر تکراري رسید، گـره      در نقطه 

دریافت کننده بسته، یک بسته تقویـت کننـده منفـی را در جهـت               
ارسـال  ) به سمت سـینک   (خالف حرکت بسته تقویت کننده مثبت       

ظـور  یابی چنـد مـسیره بـه من         البته در مرجع ذکر شده مسیر      . کند
 نحـوه  1شکل  در   .کار برده شده است     بهبود حالت ارتجاعی شبکه به    

و ) الـف (هـاي مـشترك       مسیریابی در دو حالت مـسیریابی بـا گـره         
در یک توپولوژي نمونه نشان داده  ) ب(هاي متمایز  مسیریابی با گره

 نشان دهنده بسته تقویت کننده مثبت و     Pدر این شکل    . شده است 
N    قویت کننـده منفـی و      نشان دهنده بسته تe   نـشان دهنـده داده 

  .اکتشافی است
 قابل تشخیص است، در حالت الف، سه  1همانطور که در شکل     

شوند، اما در حالت ب فقط دو مـسیر   کشف میP3 و   P1  ،P2مسیر  
 و n1 یک بستۀ تقویت کنندة منفی بـراي      n5شوند و گرة    کشف می 

n1          سوم جلـوگیري    براي سینک ارسال میکنند که از تشکیل مسیر

سازيِ ایـن الگـوریتم    الزم به ذکر است نتایج حاصل از پیاده   .کندمی
  .است ارائه شدهSMRدر بخش شبیه سازي و با عنوان الگوریتم 
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  مسيريابي چندمسيره ساده با مسيرهاي مشترك و متمايز: ۱شكل 

  مسیریابی چندمسیري پیشنهاديالگوریتم  - 3
تر ذکر شـد، ایـن الگـوریتم بـر اسـاس روش      نطور که پیش  هما

 داده نـوع  یک از تنها روش این در. انتشار هدایت شده بنا شده است    
 تـشکیل  بـراي  و شـود   مـی  اسـتفاده  مـسیر  تـشکیل  براي اکتشافی

 هـاي  شناسـه  بـا  مسیر، کننده تقویت هاي بسته چندگانه، هاي    مسیر
. شـوند   می ارسال کتشافیا هاي  داده برگشت مسیر در متفاوت مسیر

 داده ارسـال  هنگـام  که (برگشت مسیر در اي  بسته اگر روش این در
 کـه  رسـید  اي  گـره  بـه ) است شده ذخیره مقصد، سمت به اکتشافی

 به ،)متفاوت مسیر شناسه با البته (بود کرده ارسال را بسته آن قبالً
ــاي ــرف جـ ــر صـ ــردن نظـ ــسته، از کـ ــک بـ ــام یـ  (PS)پیغـ

POSITIVE_REINFORCEMENT_ALREADY_SENTــه   بـ
 مـسیر  بـودن  مـسدود  از را آن و فرستد  می بسته، کننده ارسال گره
 از دیگر یکی به را بسته تواند  می گره این هنگام این در. کند  می آگاه
  .کند ارسال همسایه هاي گره

 معیـار  اولین. دارد وجود مالك چند بعدي، مسیر انتخاب براي
 منظـور،  این براي. باشد نشده ابانتخ قبالً که است مسیري انتخاب
 را شـده  گرفتـه  نظر در مسیر مسیر، تقویت پیغام یک ارسال هنگام

 مـسیر  تـداخل  صـورت  در که کنیم  می ذخیره گره داخل لیستی در
 همچنین. نشود انتخاب مجدداً مسیر این دیگر، مسیر با شده انتخاب

 بـه  هـا   هگـر  سـایر . باشد یکسان پیغام قبلی مسیر با نباید مسیر این
 نقش انتخاب این ولی هستند انتخاب قابل پیغام، بعدي مسیر عنوان
 خواهد ایفا شده تشکیل هاي  مسیر طول و تعداد در اي  کننده تعیین

 اي  گـره  انتخـاب  بعدي، گره انتخاب براي هوشمندانه روش یک. کرد
 از دیرتـر  دیگـر،  عبـارت  بـه  یا باشد تر  نزدیک منبع گره به که است
 کرده ارسال مقصد سمت به را اکتشافی داده همسایه، ايه  گره سایر
 بـه  اکتشافی هاي  داده ارسال هنگام اطالعات، این داشتن براي. باشد
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 شـده  انتخـاب  گرادیـان  در را پیغـام  ارسال زمان مقصد، گره سمت
 اسـتفاده  اطالعـات  ایـن  از بتوانیم نیاز صورت در تا کنیم  می ذخیره
 مـسیر،  کننده تقویت پیغام یک کردن لارسا هنگام در نهایتاً. کنیم

 پیغام یک کنیم، پیدا منبع گره سمت به راهی نتوانیم که صورتی در
 نـاموفق  مـسیر  تا کنیم  می ارسال مقصد گره سمت به منفی تقویت
  .نگردد بعدي هاي مسیر مانع شده، تشکیل
  . است شده داده نشان GMR مسیریابی نمونه 2شکل  در

  
   نحوة كشف مسير در الگوريتم پيشنهادي: ۲شكل 

هـاي بـا    هـاي اکتـشافی بویـسله خـط       هدر این شکل میسر داد    
البتـه در ایـن شـکل تنهـا مـسیر           . انـد    نـشان داده شـده     eبرچسب  
هاي  هاي داده هاي تشکیل شده نشان داده شده و سایر بسته گرادیان

در مسیر  . اند  ها حذف شده    اکتشافی تکراري دریافت شده توسط گره     
 هـاي طـی   عکـس مـسیر  ) Pn(ها تقویت کننده مثبت   برگشت بسته 

کنند تا بـه گـره    هاي اکتشافی را طی می   هاي داده   شده توسط بسته  
شود، در ابتدا بـسته       همانگونه که در شکل مشاهده می     . منبع برسند 

P1          سـپس بـسته     .  به سمت گره منبع ارسـال شـده اسـتP2   و در 
 n4 در گره P2بسته . شوند  به سمت منبع ارسال میP3نهایت بسته   

 به گره PS2 با ارسال بسته n8گره . شود  ارسال می  n8به سمت گره    
n4         در ایـن   . کنـد    اعالم می  2، عدم عضویت خود را در مسیر شماره

 به روش حریصانه مطرح شده در باال، گره بعـدي کـه   n4هنگام گره  
. کنـد   است را به عنوان گام بعدي مسیر انتخـاب مـی         n7همان گره   

 به گره منبع P2یابد تا بسته  تشکیل مسیر به همین منوال ادامه می
 نتوانـد بـه روش حریـصانه،    niدر صورتی که در یک گام گره        . برسد

گام بعدي را پیدا کند، یک پیغام تقویت کننده منفی به گـام قبلـی        
هـاي ایـن مـسیر     کاره حذف شود و گره کند تا مسیر نمیه    ارسال می 

 .هاي دیگر آزاد شوند براي شرکت در مسیر

 بهینه سازي ها -3-1

توان رویکردهاي    یابی چندگانه می    سازي روش مسیر    براي بهینه 
متفاوتی را به کار برد که در اینجا سه رویکرد قابـل اعمـال معرفـی          

ط قوت و ضعف هـر یـک از آنهـا مـورد بررسـی قـرار         شوند و نقا    می
خواهد کرد که این سه رویکرد عبارتند از روش آستانه زمانـه، روش         

  .آستانه انرژي و روش آگاه از انرژي

  زمانی آستانه روش - 1- 1- 3
هـاي چندگانـه      در این روش به منظـور بهبـود کیفیـت مـسیر           

ورتی کـه  هاي چندگانه در صـ    تشکیل شده، در هنگام تشکیل مسیر     
گرهی در میانه مسیر نسبت به گره قبلی خود فاصله بیشتري از گره 

یابی شرکت نخواهد کرد که این رویکـرد          منبع داشته باشد در مسیر    
تر شـود و تعـداد       شود که مسیر در هر گام به منبع نزدیک          باعث می 

. گام مسیر تشکیل شده و به تبع آن، میزان تاخیر کاهش پیدا کنند   
هـاي چندگانـه تـشکیل        ستفاده از این رویکرد، تعداد مسیر     البته با ا  

هاي  شده کاهش خواهد یافت و توازن بار به علت کاهش تعداد مسیر
  .تشکیل شده، کاهش خواهد یافت

  انرژي آستانه روش - 2- 1- 3
در این روش به منظور کاهش احتمال قطع شدن یک مسیر به       

زان انرژي آستانه به   هاي میانی، یک می     علت اتمام انرژي یکی از گره     
کنند  هایی که در عمل مسیریابی شرکت می عنوان حداقل انرژي گره
هـاي    با استفاده از این رویکرد میزان بسته      . در نظر گرفته شده است    

هـاي شـبکه      ازدست رفته در طول مدت برقراري ارتبـاط بـین گـره           
هـاي تـشکیل شـده پایـداري      یابد و در این حالت مـسیر       کاهش می 

خواهند داشت ولی با این وجود، به علت محدودیت در نظر         بیشتري  
هاي شرکت کننده در مسیریابی، در این        گرفته شده براي انرژي گره    

 .حالت طول عمر مفید شبکه کاهش خواهد یافت

  انرژي از آگاه روش - 3- 1- 3
در ایــن روش، یــک گــره میــانی هنگــامی کــه نتوانــد از گــره 

کند، براي انتخاب گـره بعـدي   فرض بعدي براي مسیر استفاده     پیش
هاي همسایه انرژي  مسیر، از گرهی استفاده میکند که نسبت به گره        

باقیمانده بیشتري داشته باشد و در عین حال از گره جـاري فاصـله              
با استفاده از این روش کارآیی    . بیشتري نسبت به منبع نداشته باشد     

یابد  هاي شبکه بهبود می مسیریابی از لحاظ میزان مصرف انرژي گره  
ي بـا انـرژي اولیـه         هاي رسیده به مقصد بـراي شـبکه         و تعداد بسته  

هـاي   ایـن روش نـسبت بـه سـایر روش         . یابـد   یکسان، افـزایش مـی    
هاي انجام گرفته از  سازي سازي کارآیی باالتري دارد و در شبیه  بهینه

  .این روش بهبود استفاده شده است
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  سازيشبیه  - 4
ــن قــسمت نحــوه   ــادهدر ای ســازي،  ســازي، شــرایط شــبیه  پی

هاي در نظر گرفته شده در     هاي مورد استفاده و مقدار پارامتر       سناریو
  . شرح داده خواهد شدسازي شبیه

جهت مقایسۀ الگوریتم پیشنهادي، نتایج مربوط به شبیه سازيِ 
  : این سه الگوریتم عبارتند ازاند، کهسه الگوریتم بررسی شده

 در DDت شده، کـه بـا عنـوان         الگوریتم انتشار هدای   •
  .استنمودارها و نتایج آورده شده

توضـیح داده شـده در      (الگوریتم چندمسیريِ سـاده      •
 در SMR کـه بـا عنـوان    [5]) بخش کارهاي مرتبط  

 .نمودارها و نتایج آورده شده است
 در نمودارها   GMRالگوریتم پیشنهادي که با عنوان       •

  .و نتایج آورده شده است
ت نتایج ذکر شده مربوط به الگوریتم پیشنهادي  الزم به ذکر اس   

رجـوع کنیـد بـه      (باشـد   با استفاده از بهینه سازيِ آگاه از انرژي می        
، زیرا در خالل فرآیند شبیه سازي مشخص شد ایـن          )3-1-3بخش  

بهینه سازي نسبت به دو روش دیگر بهینه سازي، نتایج بهتري را به    
  . دهددست می

 سازي بستر پیاده -4-1

 که diffusion 3.20 کد پیشنهادي از الگوریتم سازي پیاده ايبر
است کـه   شده استفاده شده،  عرضه  ns 2.33 افزاري نرم بسته همراه
 ایـن  در همچنـین . [6]سـازي کـاملی از ایـن الگـوریتم اسـت            پیاده

پایه الگـوریتم    کد عنوان به Two-Phase-Pull فیلتر کد از الگوریتم
  .است شده استفاده پیشنهادي

  بار و انرژي مدل - 1- 1- 4
هـاي    ثانیه یکبـار بـسته  30الگوریتم انتشار هدایت شده در هر      

هـاي اکتـشافی را منتـشر      ثانیه یکبـار داده 60مندي و در هر       عالقه
هاي انجـام گرفتـه در ایـن پـژوهش همـین            سازي  در شبیه . کند  می

 همچنـین در ایـن    . انـد   فرض مورد استفاده قرار گرفتـه       مقادیر پیش 
، 5 به عنوان برنامه کاربردي با نرخ ارسـال     Pingشبیه سازي، برنامه    

ها مورد   بسته در ثانیه براي ارزیابی و مقایسه بین الگوریتم     20 و   10
 بایـت در  104هـا،  حجم هر یـک از بـسته  . استفاده قرار گرفته است  

  .استنظر گرفته شده
ــبیه ــاز  در ش ــل nsس ــبیه802.11، از پروتک ــت ش ــازي   جه س

هـاي   مـدل انـرژي و پـارامتر   . گـردد  هاي بیسیم استفاده مـی     ریوسنا
 مطـابق بـا کـد اصـلی     ي الگوریتم پیـشنهادي ساز  در شبیه  802.11

 و میزان انرژي    است   در نظر گرفته شده    الگوریتم انتشار هدایت شده   
ـ [7] مورد نیاز براي دریافت  و ارسال مطابق بـا      ه ترتیـب برابـر بـا     ب

ها در نظـر   براي دریافت داده وات  0.395 و براي ارسال وات 0.660

 PCM-CIAگرفته شده است که مطابق با انرژي مصرفی در کارت 

WLAN معرفی شده در ns2است .  

  سازي شبیه هاي سناریو - 2- 1- 4
در این پژوهش سه سناریوي متفاوت براي ارزیابی سـه دسـته            

اسـتفاده در  هاي مورد  اند که سناریو  پارامتر مورد استفاده قرار گرفته    
  :اند ذیل شرح داده شده

 هاي چندگانه نحوه محاسبه و ارزیابی مسیر
هاي تشکیل شده در ایـن شـبیه         براي مقایسه بین تعداد مسیر    

 با یـک منبـع و       10*10ها بر روي یک شبکه گرید         سازي، الگوریتم 
ها مقـادیري کـه       در این سناریو  . اند  سازي شده   یک گره سینک پیاده   

اي هـ  تعـداد مـسیر  : انـد عبارتنـد از   سازي بدسـت آمـده    در هر شبیه  
هـاي    مقـدار گـام مـسیر   تشکیل شـده،میانگین، حـداقل و حـداکثر      

 .تشکیل شده

 هاي دریافتی نحوه محاسبه تعداد بسته
هاي مورد ارزیابی از لحاظ  براي محاسبه میزان کارآیی الگوریتم  

هایی که قبل از قطع شدن ارتبـاط بـدلیل اتمـام منـابع           تعداد بسته 
ها و قـسمت شـدن شـبکه توسـط گـره مقـصد دریافـت                 انرژي گره 

ریوي اول از سنا. شوند از دو سناریوي متفاوت استفاده شده است     می
 15*15 بــسته در ثانیــه در یــک توپولــوژي 10نــرخ ارســال بــسته 

هـاي   در این سناریو تعداد گره  . کند   گره استفاده می   225متشکل از   
ها بـر میـزان    شبکه ثابت در نظر گرفته شده و اثر افزایش تراکم گره  

یابی مورد    هاي دریافت شده در مقصد و کارآیی الگوریتم مسیر          بسته
در سناریوي دوم، تراکم متوسـط      . و بررسی قرار گرفته است    مطالعه  

ها و  ها ثابت در نظر گرفته شده و اثر افزایش یا کاهش تعداد گره گره
هاي مـورد   هاي بین گره مقصد و مبدا در کارآیی الگوریتم میزان گام 

در این دو سناریو گـره منبـع         .بررسی مورد بررسی قرار گرفته است     
مندي مربوطه، به طور پیوسـته و بـا نـرخ          عالقه بعد از دریافت بسته   

کند و این کار تا       ثابت شروع به ارسال بسته به سمت گره مقصد می         
هـاي   انرژي گره  قطع کامل ارتباط با گره مقصد به دلیل اتمام منابع         

هاي   ها میزان بسته    سازي  در این شبیه  . یابد  میانی در شبکه ادامه می    
عیاري براي ارزیابی میزان کـارآیی  دریافت شده توسط گره مقصد، م     

هـاي انجـام    سـازي  همچنین در شبیه . ها مورد ارزیابی است     الگوریتم
 ژول در نظـر گرفتـه شـده         10ها برابر     گرفته میزان انرژي اولیه گره    

 ژول در نظـر گرفتـه    20البته براي گره سینک انـرژي اولیـه         . (است
 .)لی استشده که با توجه به ماهیت این گره، فرض قابل قبو

هاي از دست رفتـه، تـاخیر و         نحوه محاسبه تعداد بسته   
 میزان مصرف انرژي

ها از گره منبـع بـه      براي مقایسه تاخیر متوسط در ارسال بسته      
هـا در ایـن سـناریو،     گره سینک و میزان متوسط تاخیر ارسال بسته   
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مندي براي یـک زمـان ثابـت و     گره منبع بعد از دریافت بسته عالقه    
کنـد و    را به سمت گره سینک ارسال مـی       Pingهاي    همشخص، بست 

ها، میزان انرژي مصرف شده براي مسیریابی و  در انتهاي ارسال بسته
هـاي از   ها و میـزان بـسته       ها، میزان متوسط تاخیر بسته      ارسال داده 

  . شود دست رفته محاسبه می

  سازي نتایج شبیه -4-2
 هـاي   سـناریو  از یک هر براي سازي شبیه نتایج قسمت این در
 .است شده آورده قبل قسمت در شده مطرح

  شده تشکیل هاي مسیر تعداد - 1- 2- 4
ــانگین 3شــکل  در ــداد می ــسیر تع ــاي م ــشکیل ه ــده ت  در ش
 در مختلـف  سـناریوي  چهـار  در GMR و DD، SMR هاي  الگوریتم
ــا 10*10 گریــد  آورده ســانتیمتر 200 و 150 ،100 ،75 فواصــل ب
 هـاي   روش بـین  در است، مشخص شکل در که همانطور. است شده

 از بهتـري  عملکـرد  ها  روش سایر به نسبت GMR روش شده، مطرح
هـاي بیـشتري تـشکیل      دهد و قادر است تعداد مسیر       می نشان خود
  .دهد

 کـه  یـابیم   مـی  در 3شکل   از است واضح که همانطور نهمچنی
 بهبود شبکه در ها  گره تراکم افزایش با شده تشکیل هاي  مسیر تعداد
 در 3شـکل    از اسـت  واضـح  کـه  همـانطور  نهمچنـی  مالحظه قابل
 در ها  گره تراکم افزایش با شده تشکیل هاي  مسیر تعداد که یابیم  می

  .کرد خواهند پیدا مالحظه قابل بهبود شبکه
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 مقايسه تعداد مسيرهاي تشكيل شده با استفاده از الگوريتم هاي :۳شكل 

   مطرح شده

  دریافتی هاي بسته تعداد - 2- 2- 4
اي هـ  ها دریافتی با استفاده از الگـوریتم       میزان بسته  4شکل  در  

ها دریافتی با   میزان بسته  5شکل  هاي مختلف و در       مختلف با تراکم  
هـاي مختلـف مـورد      هاي مختلف با تعـداد گـره        استفاده از الگوریتم  
شـویم   همانگونه که از این دو شکل متوجه می    . اند  بررسی قرار گرفته  

هاي با تـراکم    براي شبکهSMRالگوریتم انتشار هدایت شده و روش  
ها در رسانه مشترك، قادر به تـشکیل   صادم باالي بسته باال به علت ت   

 5شکل  از همانطور که .باشند  ها به مقصد نمی     مسیر و رساندن بسته   
هاي انتشار     نسبت به روش   GMR مشخص است الگوریتم     6شکل  و  

هـاي   هدایت شده و مسیریابی چندگانه ساده قادر است تعداد بـسته       

هـا   بیشتري را در طول مدت زمان عملکرد شبکه و قبل از مرگ گره 
به علت اتمام انرژي، به گره مقصد ارسال کنـد و بنـابراین از لحـاظ              

  .تري را داراستانرژي کارآیی باال
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 ميزان بسته هاي دريافتي با استفاده از الگوريتم هاي مطرح شده با :۴شكل 

  تراكم هاي مختلف
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تعداد بسته هاي دريافتي با استفاده از الگوريتم هاي مختلف با تعداد : ۵شكل 

   گره هاي مختلف

 ها بسته ارسال تاخیر - 3- 2- 4

 بـا  GMR  روش در هـا   بـسته  رسـیدن  تاخیر میزان 6شکل   در
 و مـسیریابی چندگانـه سـاده        (DD)انتشار هدایت شـده      هاي  روش

(SMR)  بـسته در ثانیـه بـا یکـدیگر     20 و  5ل داده   هاي ارسا   با نرخ 
  . اند شده مقایسه
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هاي تاخير رسيدن بسته ها به مقصد در روشهاي مطرح شده با نرخ: ۶شكل 

  ارسال مختلف
نسبت به  GMRشود روش   مشاهده می6  شکلدرهمانطور که 

هاي مورد قیاس، تاخیر کمتري دارد که این کاهش تاخیر  سایر روش
هـاي بـاالتر بیـشتر خـود را نـشان       ها بـا نـرخ   در هنگام ارسال بسته 

هاي بیشتر و توزیع بار  علت کاهش این تاخیر تشکیل مسیر. دهد می
شود میـزان تـصادم    هاي تشکیل شده است که باعث می     میان مسیر 

  .ها کاهش یابد ع آن تاخیر ارسال بستهدر محیط و به تب

  رفته دست از هاي بسته - 4- 2- 4
هــاي  هــاي از دســت رفتــه بــا اســتفاده از روش  درصــد بــسته
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 GMR  یابد و این کاهش در روش     مسیریابی چند مسیره کاهش می    
هاي چند مسیره  ولی همه روش.  بیشتر استSMR   نسبت به روش

 DDتـري نـسبت بـه روش    هاي از دست رفته بسیار کم     درصد بسته 
 هـاي   روش در رفتـه  دسـت  از هـاي   بـسته ، تعـداد    7شکل  در  . دارند

 مختلـف نـشان داده شـده        هاي  داده ارسال نرخ با مسیریابی مختلف
 .است
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تعداد بسته هاي از دست رفته با استفاده از الگوريتم هاي مطرح شده : ۷شكل 

  هاي ارسال مختلفبا نرخ

  انرژي مصرف میزان - 5- 2- 4
 میزان انـرژي مـصرفی جهـت مـسیریابی و ارسـال          8شکل  ر  د
هاي انتشار هـدایت شـده، مـسیریابی چندگانـه           ها در الگوریتم    بسته

اند  ساده و روش مسیریابی چندگانه حریصانه با یکدیگر مقایسه شده       
توان دریافت، روش حریصانه نسبت به  و همانطور که از این شکل می

تـري دارد کـه علـت ایـن           پاییندو روش دیگر میزان مصرف انرژي       
هـاي صـورت گرفتـه در         کاهش مصرف انرژي، کاهش میزان تصادم     

  .مسیریابی است

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DD SMR GMR

الگوريتم مسيريابي

ل)
(ژو

ده 
مان
اقي
ي ب
نرژ
ا

5 pps

 
 مقايسه متوسط ميزان انرژي باقيمانده براي گره ها در الگوريتم هاي :۸شكل 

 مطرح شده

  نتیجه گیري و کارهاي آتی - 5
در یکی از مشکالت موجود در الگوریتم انتشار هدایت شده، اینست که 

ترین مسیر بین گره مبـدا و مقـصد، جهـت      این الگوریتم همیشه کوتاه   
شـود کـه ایـن امـر باعـث            انتقال ترافیک بین این دو گره انتخاب مـی        

نکته . هاي مسیر انتخاب شده به سرعت تخلیه شوند  شود انرژي گره    می
کند، اینـست کـه در صـورت          منفی دیگر که این مشکل را تشدید می       

ترین مسیر بعدي که معموالً مـسیر      ر، غالباً کوتاه  تخلیه شدن یک مسی   
مجاور این مسیر است، انتخاب خواهد شد که این امر به مـرور زمـان،               
خصوصاً در هنگامی که فاصله بـین گـره مبـدا و مقـصد زیـاد باشـد،                   

  . هاي مختلف شبکه گردد تواند باعث جدا شدن قسمت می

ی جهـت تـشکیل   هـای   روش(GMR)در الگوریتم مسیریابی پیشنهادي 
هـاي    مسیرها پیشنهاد شده است تا از این طریق بتوانیم ترافیـک داده           

هـاي بـین ایـن دو گـره در         انتقالی از گره منبع به سینک را بین گـره         
هاي توزیع بـار مطـرح شـده،       هاي متفاوت توزیع کنیم و با روش        مسیر

در ایـن مقالـه سـه الگـوریتم      . طول عمر زمان اتصال را افزایش دهـیم       
نتشار هدایت شده، مسیریابی چندگانـه سـاده و مـسیریابی چندگانـه           ا

حریصانه براي تشکیل مسیر استفاده شـده و عملکـرد هـر یـک مـورد       
عالوه بر این، چندین راهکار جهـت       . بررسی و ارزیابی قرار گرفته است     

 بهبود عملکرد روش پیشنهادي ارائه شده اسـت کـه عبارتنـد از روش             
انرژي که تا حد زیادي  از آگاه انرژي و روش انهآست زمانی، روش آستانه

سـازي نـشان      نتایج شبیه . بخشند   را بهبود می   GMRکارآیی الگوریتم   
انرژي  از  آگاه هاي بهبودهاي مطرح شده، روش     دهدکه از بین روش     می

هــاي مطـرح شــده عملکــرد بهتــري دارد و در   نـسبت بــه ســایر روش 
 GMRمزیت روش . ده شده استسازي استفا ها از این بهینه سازي شبیه

هاي پیشدستانه و ساده در این است که این روش عالوه  نسبت به روش
قابـل   اي کارآیی باالتر،  به راحتی براي الگـوریتم کـشش یـک مرحلـه         

  .تعمیم است
بر اساس نتایج شبیه سازي با استفاده از مسیریابی چند مسیره    

بار در شبکه، مدت    هاي توازن     بین گره منبع و مقصد و اعمال روش       
یابـد   هاي منبع و سینک تا دو برابر افزایش می زمان ارتباط بین گره   

هـاي ازدسـت رفتـه نیـز        و عالوه بر این میزان تاخیر و تعداد بـسته         
  .کنند اي پیدا می کاهش قابل مالحظه

 عمراج
[1] C. Intanagonwiwat, R. Govindan, D. Estrin, J. Heidemann, F. 

Silva, “Directed diffusion for wireless sensor networking,” 
ACM/IEEE Transactions on Networking, vol. 11, no. 1, pp. 2-16, 
2002. 

[2] J. Heidemann, F. Silva, C. Intanagonwiwat, R. Govindan, D. 
Estrin, and D. Ganesan, “Building Efficient Wireless Sensor 
Networks with Low-Level Naming,” In Proceedings of the 
Symposium on Operating Systems Principles, p 146-159, October 
2001. 

[3] W. Heinzelman, A. Chandrakasan, H. Balakrishnan, “Energy 
Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor 
Netwroks (LEACH),” Proceedings of  33rd hawaii international 
conference systems science - vol.8, pp 3005-3014, January 2004. 

[4] Y. Yu, D. Estrin, and R. Govindan, “Geographical and Energy-
Aware Routing: A Recursive Data Dissemination Protocol for 
Wireless Sensor Networks,” UCLA Computer Science 
Department Technical Report, UCLA-CSD TR-01-0023, May 
2001. 

[5] D. Ganesan, R. Govindan, S. Shenker, D. Estrin. “Highly Resilient 
Energy-efficient Multipath Routing in Wireless Sensor Networks,” 
Proceedings of ACM MOBIHOC, pp 251--253, 2001. 

[6] ns-2.33 network simulator. 
[7] Handziski, A. K¨opke, H. Karl, C. Frank, W. Drytkiewicz, 

“Improving the Energy Efficiency of Directed Diffusion Using 
Passive Clustering,” European Workshop on Wireless Sensor 
Networks 2004 (EWSN 2004), pp. 172–187, 2004.  


