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 موضوع گزارش:

ردیابی هدف روباتی یبی اطالعاتی با صرفه جویی انرژی در شبکه های حسگر براامسیری  

 

 خالصه-

مشکالت ردیابی هدف هم برای روبات ها و هم شبکه های حسگر بررسی شده 

است. با این حال،الگوریتم های ردیابی هدف روباتی ،ردیاب را ملزم به 

دسترسی به حسگرهای مملو از اطالعات کرده و ممکن است زمانیکه هدف 

خارج از برد حسگری ردیاب است برای بازیابی دچار مشکل شود.در این 

متحرک  مقاله، ما الگوریتم ردیابی هدفی را ارائه میکنیم که یک روبات

بسیار ساده را با مجموعه شبکه ای از گره های حسگر بی سیم ترکیب 

که هر یک به یک حسگر بولی نامعتبر با دامنه محدود برای میکند 

آشکارسازی هدف مجهز می باشند. ردیاب، نزدیکی خود را به هدف تنها با 

استفاده از اضالعاتی که توسط شبکه حس شده اند حفظ میکند و میتواند 

به گونه ای مؤثر از گم کردن موقتی رد هدف رهایی یابد.ما دو 

کنیم که تحویل پیغام را به این شبکه مدیریت الگوریتم ارائه می

میکنند.اولی که برای گره های حسگر بدون حافظه مناسب است بر تنظیم 

پیغام های منتقل شده استوار است .دومی   time-to-line (TTL) های دینامیکی

پیغام را براساس مالحظات برای گره های حسگر آماده تر، تصمیمات تحویل 

محتوای پیغام ها برانگیخته میشود جاری میسازد.ما  هندسی که بواسطه

پیاده سازی را همراه با نتایج شبیه سازی ارائه میکنیم.نتایج نشان 

می دهند که سیستم ما هم به دقت ردیابی خوب و هم مصرف انرژی کمی دست 

 می یابد.

 مقدمه-9

مشکالت ردیابی برای روبات های متحرک در سال های اخیر توجه قابل 

مالحظه ای به خود جلب کرده اند در بین این مشکالت، ردیاب روباتی که 

می خواهد مجاورت خود با هدف غیر قابل پیش بینی را حفظ کند وجود 
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دارد.کاربرد بالقوه دیگر این است که ردیاب به حمل یک محموله برای 

از داشته و باید هدف را در بالدرنگ دنبال کند. ما متوجه هدف نی

میشویم که این نوع مسائل ردیابی روباتی، متفاوت از مسئله ردیابی 

 هدف شبکه ای حسگر می باشد از این حیث که هدف اصلی، شناسایی مسیر

حرکت هدف می باشد. در این مقاله، ما بر مسئله ردیابی روباتی متمرکز 

تم هایی برای حل این مسئله با رو باتهای متحرک تحت میشویم.الگوری

محدودیت ها و مدل های حسگر مختلف پبشنهاد شده اند. با این حال، این 

روشهای موجود برای ردیابی روباتی بواسطه دو محدودیت مهم بازداشته 

 میشوند.

:روشهای ردیابی موجود معموال بر حسگرهای سوار بر روبات استوار محل-9 

که بواسطه طبیعت شان تنها اطالعاتی را پیرامون محل هدف،  هستند

زمانیکه هدف نزدیک است ارائه میکنند.این محدودیت به خصوص در مواردی 

بدون ردیاب با اطالعات کمی پیرامون جای هدف یا  (𝑎)دردسر ساز است که 

ردیاب، تماس با هدف را در طول اجرا آن  (𝑏)این اطالعات شروع میکند یا 

از دست میدهد.رهایی یافتن از این موقعیتها فقط با استفاده از 

اطالعات محلی یک مشکل دشوار است که به جستجوی گسترده در بدترین حالت 

 نیاز دارد.

کار قبلی اینطور فرض میکند که روبات به حسگرهایی  پیچیدگی حسگری :-2

شار از دسترسی دارد که )بزعم ماهیت محلی شان( نسبتا قدرتمند و سر

اطالعات هستند نظیر حسگرهای بصری یا دامنه ای .چنین قابلیت های 

حسگری، هزینه و پیچیدگی بیشتری را برای روبات ایجاد میکند.طراحی و 

بکارگیری روباتهای ساده تر با سخت افزار حسگری کمتر  پیچیده، مطلوب 

ای مستقلی براست. گذشته از این، ردیابی با حسگری محدود از عالقه 

 ایجاد درک نیازهای اطالعاتی کار ردیابی هدف برخوردار است.

در این مقاله ما چارچوب ردیابی را پیشنهاد میکنیم که این محدودیت 

ها را با اجازه دادن به روبات برای بهره گرفتن از یک شبکه حسگر بی 

سیم برای کمک به کار ردیابی برطرف میکند.کار ردیابی را میتوان به 

تقسیم کرد: حس کردن هدف و دنبال کردن حرکات آن.در این  دو قسمت

صورت، ما این قسمتها را از هم جداکرده و کار حسگری را به شبکه حسگر 

ساکن واگذار میکنیم.سپس ردیاب متحرک، هدف را تنها با استفاده از 

مشاهداتی که توسط این گره های حسگر صورت گرفته اند دنبال 

به حسگرهای مزیت دارد :اول اینکه آن نیاز  میکند.چنین آرایشی چند

پیچیده بر روی ردیاب را از بین برده، نیازهای سخت افزاری ردیاب را 

کم کرده و الگوریتم پردازش داده های حسگری را که برای فیلتر کردن 

تفاوت قرائت های متوالی که بواسطه حرکت ردیاب ایجاد میشود ساده 

 میکند.

سیستم پیشنهادی، فرض میکنیم که گره های حسگر  برای ساده کردن بیشتر

به حسگرهای مجاورت باینری مجهز هستند که نمی توانند جای دقیق هدف 

را حس کنند. درعوض، حسگرها تنها گزارش میکنند که آیا هدف در یک 

دامنه حسگری مشخص است یا نه و این حسگرها ممکن است خطاهای مکرری را 

فی های کاذب تجربه کنند.تنوعی از حسگرهای شامل مثبت های کاذب و من

مجاورت را میتوان استفاده کرد.برای نمونه، یک حسگر مجاورت القایی 

میتواند اهداف فلزی را آشکار سازد یا یک حسگر فوتوالکتریکی، اهداف 

 غیر فلزی را.
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اندازگیریهای جزئی و نامعتبری که توسط چنین حسگرهایی ارائه شده اند 

وصیات محدود به منبع گره های حسگر چالش های تازه ای را همراه با خص

در طراحی یک الگوریتم ردیابی بالدرنگ تحمیل میکند. به خصوص، 

الگوریتم ردیابی باید به دو مسئله فرعی بپردازد: چگونه ردیاب با 

استفاده از اطالعات مکانی جزئی که توسط گره های حسگر ارائه میشوند 

ه های حسگری از گره های حسگر به ردیاب با صرفه کنترل شود؟چگونه داد

 جویی انرژی باالیی تحویل داده شوند؟

برای کنترل کردن ردیاب با استفاده از اطالعات مکانی جزئی، روشها 

استفاده گسترده ای از مفهوم حاالت اطالعاتی میبرد که صراحتا عدم 

قطعیت روبات را پیرامون موقعیت هدف به رمز در می آورند. به خصوص، 

جمع آوری شده از شبکه برای ترکیب کردن روبات ردیاب از اطالعات 

از حاالت احتمالی استفاده کرده،سپس حرکات شبکه ای انجام  مجموعه ای

میدهد که برای کاهش اندازه این مجموعه در نظر گرفته شده اند.با 

توجه به طراحی یک پروتکل سبک وزن با صرفه جویی انرژی ما بر طراحی 

بی الیه عرضی تمرکز میکنیم که تعداد کلی انتقال اپروتکل های مسیری

م جنبندگی باالی ردیاب محدود میکنند.به خصوص، برای زعهای پیغام را ب

حذف هزینه باال سری اکتشافات مسیر و آپ دیت های مسیر، پروتکل های 

مسیریابی ما از غرقه سازی استفاده میکند اما حوزه غرقه سازی به شدت 

کنترل شده است.خالصه اینکه ، کمکهای این بررسی شامل موارد زیر 

 میشوند:

منحصر بفردی را برای ردیابی روباتی طراحی میکنیم که  ما معماری

بوسیله آن، روبات با یک شبکه حسگر با خصوصیات زیر همکاری میکند: 

.روبات چیزی درباره حرکت هدف به غیر از حداکثر سرعت آن معلوم نیست

ردیاب، حسگری ندارد که مستقیما اطالعات پیرامون هدف را ارائه 

یسازند که هدف نزدیک باشد، اما مزمانی آشکار  کند.گره های حسگر تنها

هیچ اطالعات مکانی دقیقی ارائه نمیکنند و در معرض نقص های غیر قابل 

پیش بینی و مکرری قرار دارند و هر گره حسگری دارای بودجه انرژی 

محدودی برای انجام انتقال هاست .انتخاب چنین معماری به ما اجازه 

بکه حسگر را سبک وزن نگه داریم و ما را میدهد تا هم روبات و هم ش

قادر میسازد تا همکاری بین روبات ها و شبکه های حسگر را با توجه به 

 عملکرد ردیابی درک کنیم.

ما دو پروتکل مسیریابی قطعی با نگهداری اندک و مصرف انرژی اندک را 

تعبیه میکنیم که میتوانند اطالعات را به سوی یک ردیاب متحرک هدایت 

نند .هر دو پروتکل مسیریابی از اطالعات الیه عرضی )یعنی اطالعات ک

برای کاهش سربارهای مسیریابی استفاده  ردیابی درالیه کاربردی(

دوره ای بین همسایگان   (beacon)میکنند.هیچ پروتکلی نیازمند تبادالت 

 نمی باشد.

گره  وسیعی از دینامیک های شبکه، قوی هستند مثالو هردو برای دامنه 

های حسگر ممکن است خراب شده یا حتی حرکت کنند.عالوه بر این، هر دو 

پروتکل ما اطالعات اندکی را برای پشتیبانی از مسیر یابی حفظ میکنند. 

غرقه سازی کنترل شده استفاده میکند  TCPالگوریتم اول از تکنیک سبک 

را استفاده میکند که باید برای انتقال  TTLکه درآن هر گره، ارزش 

،تعداد جهش ها را بین ردیاب و  TTLبعدی آن بکاربرده شود ، و ارزش 

هدف به صورت تقریبی برآورده میکند.در الگوریتم دوم،هر گره، رد قسمت 
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ان شبکه را که مشخص شده است که هدف را دربرمیگرد و دایره دمدور می

را در برمیگرد حفظ میکند و تصمیمات  دیگر که مشخص شده است که هدف

مسیر یابی را بر اساس اطالعات پیرامون کوتاهترین مسیرهای بین این 

 دایره ها اتخاذ میکند.

ما از طریق بررسی شبیه سازی گسترده مان ثابت میکنیم که برای چنین 

سیستم ها هم عملکرد ردیابی و هم پروتکل های مسیریابی با صرفه جویی 

میتوان به طور همزمان بدست آورد. ما هم چنین ثابت میکنیم انرژی را 

که افزودن توان و حافظه محاسبه بیشتر به گره های حسگر، الگوریتم 

های هوشمندتر را قادر میسازد تاعملکرد راحتی در موقعیتهای خاص، 

 بیشتر ارتقا دهند.

بقیه این مقاله دارای ساختار زیر است ما مقاله را با مرور کار 

صورت  9شروع میکنیم. سپس مسئله ردیابی را در بخش  1مرتبط در بخش 

( و دو 4بندی میکنیم.ما روشمان را شامل استراتژی کنترل ردیاب )بخش

( 5پروتکل مسیریابی را برای ارائه داده های حسگری به ردیاب )بخش

،ما تالش اعتبار بخشی مان را ارائه کرده و  6رارائه میکنیم.در بخش

زمایشگاهی را بحث میکنیم.توسیع هایی که بر خطاهای مثبت کاذب نتایج آ

به نظر می رسند ما مقاله را با رائه  7در حسگرها غلبه میکنند در بخش

به پایان میبریم.نسخه های اولیه این کار  8نکات نتیجه گیری در بخش

 به نظر می رسند. IROS 1020ودر  ICRA 1003در 

 

 کار مرتبط -2

 هدف روباتیردیابی  -2.9

مسائل ردیابی هدف برای روباتهای متحرک مدتی است که بررسی شده اند 

.هدف این مسائل، معموال فقط وضوح بین هدف و ردیاب است. الگوریتم ها 

برای برنامه ریزی حرکات ردیاب با استفاده از برنامه نویسی 

شده مبتنی بر نمونه گیری و روشهای واکنشی شناخته دینامیکی، روش های 

هستند.سایرین، مسئله رد یابی رادارگریز را مورد توجه قرار داده اند 

که ده درآن، ردیاب میخواهد وضوح هدف را حفظ کند در حالیکه نزدیک به 

هدف جهت اجتناب از آشکار سازی احتمالی باقی می  مرز چند ضلعی وضوح

یون مد ماند.با این حال روش دیگر، صراحتا محرمانگی هدف را در فرموالس

گریز مرتبط -نظر قرار میدهد.کار ما هم چنین با الگوریتم های تعقیب

است که مسئله تعیین محل عوامل متحرک حریف رادر یک مورد توجه قرار 

 میدهند.

 ردیابی هدف شبکه حسگر-2.2

برای ردیابی موقعیت انسانها، وسایل  (WSNs)شبکه های حسگر بی سیم 

نقلیه متحرک و سایر اهداف متحرک به کار گرفته شده اند.سیستمهای 

نظارتی از شبکه های حسگر ساکنی استفاده اهرمی میکنند که در آن هر 

گره اندازه گیری ها را با استفاده از حسگرهای آن بورد جمع آوری 

جمع آوری داده های مرکزی میکند و اندازه گیری ها را برای واحد 

)یعنی سینک( از طریق مسیر یابی چند جهشی گزارش میکند.یا اینکه برای 

نظیر زبراها متصل  نگه داشتن رد محل اهداف، حسگرها به اهداف متحرک

میشوند. خواه گره های حسگر، ساکن باشند یا به اهداف متصل باشند 
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بر ارتباط چند جهشی  منفعالنه، اندازه گیری ها را جکع آوری کرده و

استوارند که داده ها را به واحد جمع آوری داده های مرکزی برای 

آنالیز بیشتر تحویل میدهند .به عنوان نتیجه، ارتباط زمانی میتواند 

پرهزینه شود که اندازه شبکه بزرگ باشد. معماری ردیابی که در این 

تن ردیاب متحرک کار پیشنهاد شده است به چنین مسائل ارتباطی با واداش

برای دنبال کردن هدف و جمع آوری اطالعات از هدف در مجاورت خود 

میپردازد.سایی و دیگران با استفاده از معماری مشابه پیشنهاد کرده 

اند که به ردیاب متحرک اجازه جستجوی محل هدف با غرقه سازی کل شبکه 

برای  ها داده شود.بنابر این یک گره نزدیک ، پس از کشف یک مسیر

ردیاب پاسخ میدهد.برخالف کار آنها، پروتکل های مسیر یابی ما 

مسیر کشف شود میتوانند اطالعات را به ردیاب متحرک بدهند بدون اینکه 

 یا آگاهی از همسایه وجود داشته یاشد.

استفاده از شبکه های حسگر متحرک که در آن گره های منفرد هم قابلیت  

به عنوان راهی برای ردیابی اهداف متحرک حسگری و هم حرکت دارند نیز 

پیشنهاد شده است .نگرانی اصلی در این حوزه، ردیاب اهداف در حین حفظ 

ارتباط شبکه است .ما معماری متفاوتی را پیشنهاد میکنیم که در آن 

 مسئله اتصال و مسائل مدیریت تحرک از هم جدا شده اند.

م قبال برای کارهای دیگری حسگرهای مجاورت باینری که ما به کار میبری

گریز بررسی شده اند.شری واستاوا،مودومبیا، -شامل  شمردن هدف و تعقیب

مادهر و سوری، مسئله تجدید ساختار مسیر هدفی را که در میدانی از 

چنین حسگرهایی حرکت میکند مورد توجه قرار میدهند.کار ما از این جهت 

به آن نپرداخته اند  مکمل است که ما به مسائل ارتباطی که آنها

 پرداخته ایم.

 MANETمسیریابی در شبکه های حسگر و -2.7

مسیریابی به طور گسترده ای بررسی شده است زیرا آن عنصر سازنده ی 

شبکه سازی است. درحوزه ی شبکه های حسگر،مسیریابی مبتنی بر زیر 

گرافی از یک گراف ، یک درخت مسیریابی را میسازد که پیش از تحویل 

داده ها در سینک ریشه دارد. چنین پروتکل هایی به خوبی با سینک های 

میکنند اما برای گیرنده متحرک مناسب نیستند.در حوزه شبکه  ساکن کار

های حسگر بی سیم با سینک های متحرک،کیوسی و دیگران استفاده از پیش 

بینی تحرک را برای محاسبه مسیرهای تازه برای یک سینک متحرک پیش از 

بی مصرف شدن مسیرهای قدیمی پیشنهاد کرده اند.یو و دیگران یک مدل 

ه دو تایری را طراحی کرده اند.شبکه های آنها در یک انتشار داد

ابتدا بین سلول ها ساختار شبکه ای تشکیل شده اند و پیغام ها 

مسیریابی شده و سپس داخل سلولی فرستاده میشوند که حاوی سینک متحرک 

است.درشبکه ما حسگرها ملزم به پیش بینی تحرک سینک یا تشکیل یک 

اتبی نیستند.مقوله مسیر یابی دیگر در ساختار چند تایری سلسله مر

شبکه های حسگر،مسیر یابی داده محور نامیده میشود که در آن داده ها 

بر اساس نامشان به جای آدرسهای شبکه ای گره ها جستجو یا ذخیره 

میشوند.اساسا ، مسیریابی داده محور یک مسئله جستجو است که بواسطه 

میشود و سپس داده های مورد عالقه آن کشف مسیر توسط پرس و جوها آغاز 

از طریق مسیر کشف شده جمع آوری خواهند شد.برای تسهیل جستجوی داده 

ها ، بعضی از این الگوریتم های مسیر یابی به غرقه سازی برای پخش 

پرس و جوها وابسته هستند،بعضی هوشمندانه داده ها را در یک منحنی که 

خمین میشوند، و بعضی کلمه کلیدی با آن پیغام های جستجو برای تقاطع ت
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داده ها را برای یک محل جبری برای ذخیره سازی براساس توابع درهم 

جغرافیایی می نگارند.در مقابل، مسئله ردیابی روباتی ما، پرس و جوها 

را درگیر نمیکنند اما بر تحویل پیغام ها به گونه ای مؤثر به یک 

ه های تک کاربردی متحرک ردیاب متحرک تمرکز می کند. در حوزه شبک

(MANET)  بردار فاصله تک کاربردی بر حسب تقاضا ،(AODV)  و مسیر یابی

دو پروتکل مسیریابی شناخته شده  (OLSR)حالت لینک بهینه سازی شده 

به صورت منفعالنه کار میکند و مسیرها را تنها در صورتی  ADOVمیباشند.

،کنشگرایانه انتخاب  OLSRکشف میکند که مورد نیاز باشند درحالیکه 

مسیر را حفظ کرده و صرف نظر اینکه بکاربرده شود یا نه آپدیت  

میکند، این پروتکل ها با نهفتگی باالیی را برای ساختار مسیر اولیه 

تحمیل کرده یا به سربار بیهوده ترافیک مسیریابی منجر میشوند ودر 

رهایی که با نتیجه برای شبکه ای با یک گیرنده بسیار متحرک و حسگ

 باتری کار میکنند مناسب نیستند.

هم چنین ،چندین الگوریتم مسیریابی که از اطالعات جغرافیایی استفاده 

میکنند پیشنهاد شده اند.این الگوریتم های مسیر یابی جغرافیایی 

بواسطه مکان خود به مقصدها اشاره کرده و پیغام ها را مشتاقانه در 

مثال برای گرهی که از همه به مقصد نزدیکتر صورت امکان به سوی مقصد ، 

است میفرستند.چنین الگوریتم های مسیریابی را نمیتوان برای مسئله 

ردیابی روباتی ، مستقیما بکاربرد زیرا آنها به اطالعات مکانی دقیق 

مقصدها نیاز داشته و بر تحویل پیغام به محل مقصد متمرکز میشوند.با 

ریابی ما تحویل پیغام ها به ردیاب متحرک این حالف هدف الگوریتم مسی

 به جای مکانی خاص میباشد.

 تجمع داده ها در شبکه های حسگر-2.2

، کاهش انتقال پرهزینه  WSNsهدف از تجمع داده ها در شبکه 

، ارزش های تجمع یافته  TAGمیباشد.معموال، الگوریتم تجمع داده، نظیر 

را به سوی ریشه درخت مسیریابی با داده های جزئی که در گره های 

درونی درخت جمع شده اند ارسال میکند .این الگوریتم بر درخت 

مسیریابی متکی است پیش از فرآیند تجمع داده ها تثبیت شده است. 

هت مفهوم شبکه های هوشمندی که در این مقاله ارائه شد از این ج

که از محاسبه حالت درون شبکه ای برای کمک به انتخاب  متفاوت است

مسیر استفاده میشود.بنابر این پیغام ها به گونه ای مؤثر بین 

 حسگرهای نزدیک هدف و حسگرهای نزدیک ردیاب تحویل داده میشوند.

 روبوت مشترک –سیستم های شبکه  -2.8

و دیگران  ( S u K h a t m e ) با روبات های متحرک توسط  WSNs  ایده ترکیب

برای آرایش  مورد بررسی قرار گرفته است .به خصوص ، روبات های متحرک

شبکه حسگر با هدف رسیدن به پوشش خوب حسگر بکاربرده میشوند.کار ما، 

کار آنها را از این جهت تکمیل میکند که ما بر کاربرد ردیابی پس از 

چنین برای کمک به روبات های هم WSNs انجام آرایش متمرکز میشویم.

با استفاده از حسگرهایی که میتوانند اطالعات متحرک جهت ردیابی اهداف 

نهاد میشوند.ما نظر متفاوتی مکانی دقیق را به روبات عرضه کنند پیش

ما الگوریتم های ردیابی را با مورد توجه قرار دادن مسائل  داریم:

رک طراحی میکنیم و در نتیجه مرتبط با شبکه های حسگر و روبات های متح

به عملکرد ردیابی خوبی با هزینه عملیاتی منطقی برای شبکه دست 
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میابیم در حالیکه از دستگاههای حسگر ساده و روبات ها استفاده 

 میکنیم.

 

 ای حکم مسئله -7

پیش از اینکه الگوریتم های کنترل را برای ردیاب روبات و پروتکل های 

حسگر در چارچوب ردیابی مان مورد بحث قرار  مسیریابی برای گره های

دهیم ، این بخش، مسئله ردیابی هدف مان و معیارهای عملکردی را که 

برای اندازه گیری موفقیت الگوریتم هایمان بکار میبریم صورت بندی 

 میکند.

 مدل سیستم -7.9

یک هدف نقطه ای به صورت غیر قابل پیش بینی ، اما با حداکثر سرعت 

𝑠𝑡𝑔𝑡 در یک محیط بسته ،محدود، بسیارگوشه و مسطح،𝐸 ⊂ 𝑅1  میکند  حرکت

.نیازی نیست که محیط متصل شود.زمان به صورت پیشرفتی دائمی در طول 

𝑡فاصله زمانی  ∈ [0, 𝑇] سازی شده است .اجازه دهید  مدل𝑞(𝑡) ∈ 𝐸 موقعیت،

 هدف را در زمان نشان دهد.

،   𝑡کت میکند.در زمانحر 𝐸یک روبات نقطه ای به نام ردیاب نیز در 

  𝑢(𝑡)میشود.ردیاب میتواند بردار سرعت نشان داه 𝑃(𝑡)موقعیت ردیاب با 

= 𝑑 𝑝/𝑑 𝑡 خود را انتخاب کند به طوریکه   𝑢  سرعت بواسطه حداکثر سرعت.

 𝑠𝑡𝑟𝑘 محدود میشود.ردیاب موقعیت خود𝑝(𝑡)  را در𝐸  با استفاده از روش

میداند.ردیاب هیچ  GPSهای استاندارد محلی سازی ،مبتنی بر حسچر، یا 

موقعیت هدف را گزارش کند، در عوض باید تنها حسگری ندارد که مستقیما 

بر اطالعات مکانی که توسط شبکه تامین شده است و در ادامه شرح داده 

𝑋(𝑡)شده استوار باشد.حالت  = (𝑝(𝑡), 𝑞(𝑡))  موقعیت های ردیاب و هدف را

 تشکیل می دهد.

گره حسگر بی سیم ساکن از  𝐾برای کمک کردن به ردیاب، یک شبکه از 

توزیع میشود.گره ها خودشان را با  𝑛𝑘 𝑛2,…,ر موقعیت هاید 𝐸طریق 

استفاده از یکی از طرح های شناخته شده محلی سازی شبکه حسگر محلی 

عالمت گذاری ،فرض میکنیم که گره ها  سازی می کنند.برای ساده کردن

 هر گره  𝑟𝑐.و دامنه ارتباطی ثابت 𝑟𝑠یکسان هستند،با دامنه حسگری ثابت 

𝑛𝑖یتواند:م 

≥∥احتماال هدف را هر زمان که  -2  𝑟𝑠 ∥ 𝑞(𝑡) − 𝑛𝑖  باشد آشکار سازد، که∥ ∗ ∥ 

فاصله اقلیدسی است.این حسگری بولی است: گره تنها میداند که آیا هدف 

آشکار شده سات یا نه ، اما اطالعات دیگری نمیداند. این آشکار سازی 

از این جهت نامعتبر است که ناتوانی برای آشکارسازی هدف نشان نمیدهد 

≤∥که 𝑟𝑠 ∥ 𝑞(𝑡) − 𝑛𝑖 نتیجه  .چنین منفی های کاذبی که میتوانند به عنوان

انسدادهای مدل سازی نشده در محیط،نویز یا عوامل دیگر روی دهند 

بسیار عادی تلقی میشوند.برای ساده کردن بحث ، فعال تصور میکنیم که 

به غلط گزارش میکند که هدف نزدیک خطاهای مثبت کاذب که در آن حسگر 

پخش یک پیغام به  -1،این فرض را باز میکند.7است ،روی نمیدهند.بخش

≥∥گره را که برایشان 𝑛𝑗 همه  𝑟𝑐 ∥ 𝑛𝑖 − 𝑛𝑗   است را انجام دهد.فرض میکنیم

که زمان مورد نیاز برای هر انتقال در مقایسه با سرعتهای فیزیکی 
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روباتها جزئی است و این پخش ها در معرض نقص های ارتباطی متناوب 

عاتی قرار دارند.در الگوریتم ما، محتوای این پیام ها،توصیفی از اطال

است که گره جمع آوری کرده است ،همراه با تایم استمپی که نشان میدهد 

که چه موقع آن اطالعات جمع آوری شده است.به خصوص هر پیغام یک جفت 

,𝜂)منظم است 𝑓)  که در آن𝜂  حالت( توصیفی از یک حالت اطالعاتیI است و )

𝑡 ∈ [0, 𝑇] ویل پیغام ، تح حایم استمپ است.بسته به طرت𝜂 یتواند دایره م

شرح داده شد( یا  4.2ای باشد که مشخص شده است که یک هدف )که در بخش 

مبتنی بر دیسک را که هم محل ردیاب و هم هدف را شرح میدهد Iحالت 

 (دربر میگرد.5.1)بخش

عالوه بر این،ردیاب به سخت افزار ارتباط شبکه مجهز است بنابراین 

پخش میشوند در یافت  𝑟𝑐،𝑝(𝑡) در ها میتواند پیغام هایی را که توسط گره

کند .ردیاب همچنین از این سخت افزار برای انتقال یک بیکن استفاده 

کند که به گره های حسگر بی سیم،حضورش را اطالع میدهد. این بیکن توسط 

≥∥،هر زمان که 𝑛𝑖گره در  𝑟𝑐 ∥ 𝑝(𝑡) − 𝑛𝑖 ست آشکار میشود.همانند حسگرهای ا

هدف،دریافت سیگنال این بیکن دستخوش نقص های اطالعاتی آشکار سازی 

 مکرر است.

 معیارهای ارزیابی -7.2

راء چارچوب ردیابی پیشنهادی را میتوان به صورت غیر رسمی به دو اج

( فاز راه انداز یکه در طول آن ردیاب برای کاهش 2فاز تقسیم کرد: )

فاز حالت پایدار ( 1فاصله نسبتا زیاد بین خودش و هدف کار میکند و )

که در طول آن ،ردیاب باید به هدف نزدیک شود و برای حفظ مجاورت خود 

کار میکند .برای ارزیابی عملکرد در هر دو فاز ،معیارهای زیر را 

 تعریف میکنیم .

 𝒑عملکرد ردیابی  -7.2.9

صرف نظر از اینکه آیا آن در فاز راه اندازی یا حالت پایدار است،هدف 

در طول اجراء سیستم  𝑞(𝑡)و  𝑝(𝑡)اصلی ردیاب به حداقل رساندن فاصله بین 

  :است

𝑃 =
2

𝑇
 ∫ ∥ 𝑝(𝑡) − 𝑞(𝑡) ∥ 𝑑𝑡.                                                    (2)

𝑇

0
   

هدف و ردیاب ، حداکثر فاصله بین آنها گذشته از میانگین فاصله بین 

تریک عملکردی مهم است زیرا ممکن است در طی عمر اجراء سیستم نیز یک م

بدست آوردن مجدد جای هدف برای ردیاب دشوار باشد.بنابر این ما 

 .من صورت تعیین میکنیعملکرد بدترین حالت را به ای

  

(1)                                           𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

 ‖𝑝(𝑡) − 𝑞(𝑡)‖ 

 ردیابی  𝑺زمان راه اندازی  -7.2.2

در طول فاز راه اندازی ، چارچوب ردیابی طبیعتا بدتر از فاز پایدار 

،به طور متوسط تأثیر عملکرد فاز راه اندازی با  𝑃عمل میکند.تعریف 
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را که طول فاز راه اندازی را  𝑆میشود.بنابراین ما زمان  𝑇افزایش 

 کند نیز مورد توجه قرار میدهد وبا                            اندازه گیری می

(9)                            ≤  𝜀  𝑆 = min{𝑡 ∈ [0, 𝑇] | ‖𝑝(𝑡) − 𝑞(𝑡)‖  

 یک ثابت مثبت کوچک است.، 𝜀عیین میشود که ت 

  𝐂 هزینه انرژی -7.2.7

در هر دو فاز، بدلیل اینکه انرژی موجود برای هر گره حسگر بی سیم 

معموال بواسطه ظرفیت باتری محدود است، هدف ثانوی به حداقل رساندن 

صورت گرفته در شبکه برای هر واحد زمانی متوسط تعداد پخش پیغام 

𝑛𝑖،تعداد پخش های صورت گرفته توسط گره را در 𝐶(𝑖)است.اجازه دهید تا    

tین ب = tو  0 = T د نشان دهد .سیستم میخواه 

∑ 𝐶(𝑖)                                                                     (4)𝑘
𝑖=2  𝐶 =

2

𝑇
  

تا آنجا که ممکن است کوچک نگه دارد. خاطر نشان میکنیم که هزینه  را

را  𝐶(𝑖)انرژی ارتباطی شامل هزینه ارسال و دریافت میشود. با این حال 

آسانی با ضرب کردن در یک ضریب بزرگتر کرد تا انرژی مصرف میتوان به 

شده بواسطه دریافت را منعکس کند،زیرا به طور متوسط هر پخش،توسط 

 تعداد ثابتی گره که به طور یکنواخت توزیع شده اند دریافت میشود.

حداقل به طور جزئی با یکدیگر در  Cو P،Sاین سه معیار عملکرد یعنی 

 Sیا  Pشم ما و تأیید آزمایشات ما میگوید که کاهش در تضاد هستند: 
نیاز دارد.این موازنه، ما را برمی  𝐶معموال به افزایش های معادل در 

به عنوان انگیزد تا از مفاهیم بهینه پارتو استفاده کنیم و به مسئله 

این نتایج را ارائه و  6پردازیم.بخش یک مسئله بهینه سازی چند عینی ب

 بحث میکند.

 کنترل ردیاب  -2

این بخش، الگوریتم های بکار رفته توسط ردیاب را برای پاسخ دادن به 

شرح میدهد.از آنجا که حالت  داده هایی که از شبکه دریافت میکند

شناخته شده نیست، ردیاب با دو چالش روبه روست: اول لزوما  𝑋(𝑡)  کنونی

اینکه آن باید به گونه ای مؤثر ، دانش محدودی را که درباره موقعیت 

هدف دارد نشان دهد.دوم اینکه آن باید از این نمایش برای طراحی حرکت 

خود به سوی هدف استفاده کند. روش ما بر این چالش ها با استفاده از 

،مجموعه   I( غلبه میکند.در این بافت، حالتIردیاب )حاالت  حاالت اطالعاتی

حاالت احتمالی است که با اطالعاتی که ردیاب دریافت کرده است هماهنگ 

 هستند.

ردیاب ،حالت اطالعاتی خود را محاسبه میکند،سپس حرکات خود را به 

عنوان تابعی از این حالت اطالعاتی کنونی انتخاب میکند.ابتدا ما شرح 

حفظ میشود، سپس استراتژی های  (4.2که چگونه حالت اطالعاتی)بخشدهیم می

بکار رفته توسط ردیاب را برای بهره گیری از این اطالعات ارائه 

(.توجه داشته باشید که ما در اینجا تنها با کنترل 4.1میکنیم)بخش

ردیاب سروکار داریم؛ما بحث روشهایمان را برای تحویل مؤثر اطالعات 

 موکول میکنیم. 5برای آن ردیاب به بخش جای هدف 
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 عدم قطعیت و حاالت اطالعاتی -2.9

 مدل سازی عدم قطعیت -2.9.9

چالش اصلی در این مسئله ردیابی هدف، عدم قطعیت در طول سیستم 

است.ردیاب،جای دقیق هدف را نمیداند و در عوض باید بر تاریخچه پیغام 

 حرکاتش تکیه کند.هایی که دریافت کرده است برای هدایت 

( Iما برای غلبه کردن براین عدم قطعیت،از مفهوم حاالت اطالعاتی)حالت 

استفاده میکنیم.گرچه چارچوب فضای اطالعاتی کامال عمومی و انعطاف پذیر 

غیر جبری استفاده میکنیم.معموال   Iتت، در این مقاله ما تنها از حاالاس

غیر جبری مجموعه ای از حاالت احتمالی است که با مشاهدات  Iیک حالت 

فضای کل  Iروبات ردیاب یا یک گره حسگر هماهنگ است.اجازه دهید تا 

 چنین حاالت اطالعاتی را نشان دهد.

 محاسبه حالت اطالعاتی -2.9.2

      پیام 𝑚 فرض کنید که ردیاب، 

                                             (5)   )} ,𝑡𝑚 {( 𝑐𝑚 , ), … ,𝑡2 {( 𝑐2  

،دایره ای را توصیف میکند که  𝑐𝑖دریافت کرده است و هر 𝑡𝑓را در زمان 

> و با 𝑡𝑓  هدف را در زمان 𝑡𝑓  < ⋯ < 𝑡𝑚 0 < 𝑡2 . در برمیگیرد.هر𝑐𝑖 ا ی

مبتنی  I( است یا حالت 5.2دینامیکی ما،بخش TTLدیسک حسگر)در الگوریتم 

(یک گره 5.1بر دیسک )در الگوریتم مسیریابی محلی هوشمند ما،بخش 

م ها ،درصورتی و فقط در صورتی با آن پیا �́�هدفوقعیت حسگر.بنابراین م

:𝑞هماهنگ است که یک مسیر پیوسته [0, 𝑡𝑓] → 𝐸 وجود داشته باشد به طوریکه 

∥ 𝑑 𝑞 𝑑 𝑡 ∥≤ 𝑠𝑡𝑔𝑡⁄ 𝑡 برای همه    ∈ [0, 𝑡𝑓] باشد وما∥< 𝑟𝑠 ∥ 𝑞(𝑡𝑖) − 𝑐𝑖 2را برای ≤

𝑖 ≤ 𝑚 با،) = 𝑞 ́  𝑞(𝑡𝑓این تعریف را شرح میدهد.به این فرض  1داریم .شکل

ضمنی توجه کنید که ردیاب بدون هیچ اطالعاتی درباره محل هدف شروع 

برای مجموعه موقعیت های هدف،هماهنگ با  𝑄(𝑡)میکند.ما از عالمت گذاری 

 ستفاده میکنیم.ا  𝑡پیغام های دریافت شده توسط ردیاب تا زمان 

ردیاب همیشه موقعیت خودش را میداند.بنابراین حالت اطالعاتی )یعنی 

 از: بارتستع  𝑡مجموعه حاالت احتمالی(در زمان 

                                                 (6) 𝜂(𝑡) = {𝑝(𝑡)} × 𝑄(𝑡)  

𝑋(𝑡)شاهده میکنید که بدلیل تعاریف، همیشه م ∈ 𝜂(𝑡)  را داریم.با این

وجود دارد( را  there existsک چندی نمای هستی گرا)ی 𝜂(𝑡)حال بدلیل تعریف 

در مسیرهای هدف دربرمیگیرد،آن برای محاسبه حاالت اطالعاتی،مستقیما 

حالت اطالعاتی سودمند نیست.درعوض ما آپدیتهای تکراری را با حفظ 

کنونی انجام داده،و آن را زمانیکه زمان میگذرد و پیامهای جدیدی 
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𝜂(0)دریافت میشوند آپدیت میکنیم.ما با حالت اطالعاتی آغازین  = {𝑝(0)} ×
𝐸 روع میکنیم.سپس دو نوع آپدیت در طول اجراء انجام میشوند: ش 

 

 

 

یگذرد بدون اینکه پیامی دریافت شود،ما  م 𝑡1ا ت 𝑡2وقتی زمان از -2

𝜂(𝑡2)را از) 𝜂(𝑡1 حاسبه میکنیم.برای این کار ما   م𝑝(𝑡2)  را با𝑝(𝑡1) 

را  𝑠𝑡𝑔𝑡 −𝑡2 (𝑡1(دیسکی به شعاع  با 𝑄(𝑡2)یگزین کرده، جمع مینکوفسکی جا

طع میکنیم.منطقه حاصل به صورت  ق𝐸 انجام میدهیم و منطقه حاصل را با 
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𝑄(𝑡1)ید که این روش ممکن است زمانیکهحفظ میشود.توجه داشته باش −𝑡2 𝑡1 

ست کمی حالت تیزی ادارای کناره های غیرکوژ  𝐸بزرگ است و مرز 

اطالعاتی را زیاد برآورد کند.این تأثیر که شبیه به مسئله نمونه گیری 

سگمنت های مسیر به وجود می آیند است که در آشکارسازی تصادف برای 

به قطعات کوچکتر   𝑡1تا   𝑡2 ند با تقسیم کردن دوره زمانی از میتوا

 کاهش یافته یا برطرف شود.

,𝑐)اگر پیام  -1 𝑡) ت شود،حالت اطالعاتی موجود بهافدری 𝜂(𝑡)  درست با

 ،آپدیت میشود.  𝑟𝑠شعاع  و  𝑐انجام تقاطع با یک دیسک به مرکز

 

صورت چند  به  Iین آپدیتها را شرح میدهد.اگر حالتهر یک از ا 9شکل 

أس در طول مرز آن نشان داده شود و دیسک ها به عنوان چند ر nضلعی با 

 د آن وقت هر یک از این عملیات هارأس برآورده شون nضلعی های عادی با 

𝑂(𝑚𝑛)  وقت میبرد.پیاده سازی کتابخانه کلیپو چند ضلعی عمومیGPC 

mما،با  =  برای انجام دو نوع آپدیت انجام میشود. 215

 استراتژی ردیاب -2.2

اکنون میگوییم که چگونه ردیاب حرکت میکند .بدلیل اینکه حالت 

کاملی از اطالعات موجود برای ردیاب است ما استراتژی اطالعاتی،تصویر 

دیاب می ردیاب را به عنوان تابعی که حاالت اطالعاتی را برای سرعتهای ر

≥ {نگارد شرح میدهیم:    𝑠𝑡𝑟𝑘 𝑢 || ||| 𝜋 ∶  𝔗 → {𝑢 ∈  ℝ1    بنابراین، سرعت

𝜂(𝑡) ز حالت اطالعاتی آن ،تابعی ا 𝑢(𝑡)انتخابی ردیاب  = (𝑝(𝑡), 𝑄(𝑡))  

است.توجه داشته باشید که ردیاب جدا از دانستن موقعیت خود و مجموعه 

برای موقعیت هدف،نمیتواند از هیچ نتیجه گیری  𝑄(𝑡)ای از احتماالت 

بیشتری پیرامون حالت بکند.با فرض این عدم قطعیت، موقعیت ایده آل 

برای آن دریاب که میانگین فاصله را تا هدف در عرض همه موقعیتهای 

است.با  𝑄(𝑡) می رساند بر طبق تعریف مرکز ثقلاحتمالی آن به حداقل 

. نباشد 𝐸 ممکن است داخل 𝑄(𝑡) باشید که مرکز ثقلاین وجود توجه داشته 

 براساس این مشاهدات، از استراتژی زیر برای ردیاب استفاده میکنیم:
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که  𝐸تا نقطه ای در  𝑝(𝑡)از  𝐸در طول کوتاهترین مسیر در  𝑠𝑡𝑟𝑘 با سرعت

 مرکز ثقل نزدیکتر است حرکت کن. 𝑄(𝑡) از همه به

برای هم مرکز ثقل و  𝑄(𝑡) ین حرکت، زمان خطی را در پیچیدگیمحاسبه ا

آپدیت  Iهم عناصر کوتاهترین مسیر می برد. هر زمان که حالت 

 شود،برنامه حرکتی ردیاب نیز بر طبق آن محاسبه میشود.

 داده هاحسگری و تحویل  -8

 Eگره را که در طول Kگفته شد، ما شبکه ای از  9همانطوریکه  در بخش 
پخش شده اند در نظر میگیریم.هرزمان که یک گره هدف را آشکار میسازد 

ممکن است پیغامی را ایجاد کرده و تالشی را برای تحویل پیغام به 

یده ردیاب آغاز کند.طراحی پروتکل تحویل پیام بواسطه دو فاکتور پیچ

ردیاب به طور کلی میشود.اول، جای گیرنده در نظر گرفته شده یعنی 

برای گره های شبکه نامعلوم است که پروتکل های طراحی شده برای شبکه 

های حسگر ساکن را ناکارآمد میسازد.دوم، گره های حسگر دارای بودجه 

،  MANETانرژی بسیار محدودی هستند بنابراین پروتکل های مسیریابی 

لیل سربار باالیشان در اکتشافات مسیر و آپدیتهای مسیر مناسب بد

نیستند.به عنوان نتیجه، به جای تعیین پیشاپیش مسیرها،روش ما از 

اطالعات ردیابی درالیه برنامه کاربردی برای پخش پیام ها به صورتی 

 بسیار کنترل شده استفاده میکند.

به جای اینکه سعی کنیم پروتکل "یکی برای همه" را طراحی کنیم،حسگرها 

را به دو نوع تقسیم کرده و الگوریتمهای مسیریابی متفاوتی را تقریبا 

( 1( و )5.2بدون هیچ حافظه ای و قابلیت محاسباتی تعبیه میکنیم)بخش

 یکی برای حسگرهایی که حافظه و قابلیت محاسباتی متوسطی دارند 

 (.5.1 )بخش

 دینامیکی برای حسگرهای بدون حافظه TTLپخش  -8.9

-Time-Toپروتکل تحویل پیام برای حسگرهای بدون حافظه از مفهوم 

Live(TTL.استفاده میکند )رای به به جای استفاده از حسگرهای واسطه ب

مسیریابی در هدر خاطر سپردن حالت یا انجام محاسبه چشمگیر،اطالعات 

.هر هدرپیامی یک شماره ترتیب توالی، شناسه گره پیام ذخیره میشوند

( را دربرمیگیرد. ما از TTL) Time-To-Liveمنبع و یک عدد صحیح غیرمنفی 

 این هدرها به دو روش استفاده میکنیم:

  یک گره هر پیام را تنها یک بار با استفاده از شماره

ترتیب توالی وشناسه گره منبع میفرستد تا ردیابی کند که 

 پیام ها را قبال فرستاده است.کدام 

  هر زمان که یک پیام فرستاده میشودTTL  کاهش  2آن تا 

  می یابد.پبام هایی باTTL 0  کنار گذاشته میشوند.به عنوان

اولیه برای یک گره ،حداکثر تعداد جهش هایی را  TTLنتیجه،

 که پیام میتواند درشبکه بگذراند تعیین میکند.

دریافت میکند تا زمانیکه هیچ یک از این  هر گره ، هر پیامی را که

 .شرایط افت برآورده نشوند میفرستد
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با ردیاب نشان میدهد.فرض  نمونه ای از گره های حسگر را همراه 4شکل

 TTL=1پیامی را با  G،حضور هدف را آشکار میسازد.گره  Gکنید که گره 

،شماره ترتیب توالی جدید و جای آن ایجاد میکند و پیام را 

کاهش داده و  2را تا  TTLآن پیام را دریافت کرده، Mمیفرستد.همسایه

را  TTLپیام را دریافت کرده، Nآن را منتشر میکند.به همین ترتیب،گره 

نشود پیام را نخواهد فرستاد.دراین  TTL=0کاهش میدهد اما تا زمانیکه 

قرار دارد،بنابراین با موفقیت  M یاب در دامنه رادیویی گرهمثال،رد

 دریافت میکند.Gپیام را از

را برای یک پیام جدید انتخاب کنیم؟در حالت  TTLچگونه میتوانیم ارزش 

را برای حداقل تعداد جهش های الزم برای رسیدن  TTLمطلوب،میخواهیم 

که جای دقیق ردیاب پیام ها به ردیاب تعیین کنیم.متأسفانه، بدلیل این

بزرگ  TTLبرای گره های حسگر معلوم نیست،این ارزش در دسترس نیست.

میتواند تحویل پیام را به هزینه مصرف انرژی باالیی تضمین کند در 

کوچک به مصرف انرژی کمتری نیاز دارد با این خطر که پیام  TTLحالیکه 

به خصوص زمانی کوچک  TTLها ممکن است هرگز به ردیاب نرسند.ارزش های 

مضر هستند که ردیاب، اجراء خود را بدون دانستن موقعیت هدف شروع کند 

 یا زمانیکه رد هدف را از دست دهد.

را TTL،تنظیم دینامیکی ارزش TTLما برای پرداختن به مسئله انتخاب 

پیشنهاد میکنیم.در حالت پایدار،ردیاب باید در مجاورت هدف قرار 

کوچک بواسطه پیش فرض استفاده  TTLارزش  داشته باشد.بنابراین،ار

را تنظیم  TTLمیکنیم.اگر ردیاب دور ازهدف باشد ما به صورت دینامیکی 

میکنیم به طوریکه پیام بدون غرقه سازی کل شبکه به ردیاب خواهد 

، ما نیاز داریم بدانیم که آیا ردیاب در TTL.به منظور تنظیم رسید

مجاورت هدف قرار دارد یا نه.یک مشاهده این است که وقتی ردیاب، هدف 

را به دقت دنبال میکند.گره های حسگری که هدف را احساس میکنند در 

مجاورت ردیاب نیز قرار دارند.این گره ها باید سیگنالی بیکنی را که 
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یافت کنند.اگر دریاب به دور از هدف توسط ردیاب دریافت میکنند در

 باشد،این گره ها تنها هدف را مشاهده خواهند کرد،نه ردیاب را.

نشان داده  5را که در شکل  TTL براساس این مشاهدات،ما الگوریتم تنظیم

الهام  TCPشده است پیشنهاد میکنیم که بواسطه الگوریتم کنترل ازدحام 

درفواصل زمانی اندک و ثابت اجراء را  Adjust-TTLگرفته است.هر گره، 

بکاربرده  MIN-TTLمیکند.اگر گره،هدف و ردیاب را حس کند،ارزش 

گره هر زمان که تایم اوت روی دهد مثال از میشود.در غیر اینصورت،

خود را دو  TTLتعداد برش های زمانی را نشود، TTL-TIMEOUTردیاب برای 

-TTLبهای مختلف را برای برابر خواهد کرد.ما آزمایشاتی را که انتخا

TIMEOUT ارائه میکنیم. 6ارزیابی میکنند در بخش 

 

تأثیر کلی این الگوریتم این است که وقتی یک گره،هدف را برای دوره 

برای پیام ها از  TTLای از زمان بدون آشکارسازی ردیاب آشکار میسازد،

دریافت آن گره به تدریج در تالش برای تضمین اینکه ردیاب،پیام ها را 

ریست  TTLمیکند افزایش می یابد.اگر ردیاب برسد یا هدف عزیمت کند،

 میشود.

 TTLمقایسه با افزایش  -8.9.9

شرح داده شده است بواسطه زمان  5که در بخش  TTLافزایش ضربی ارزشهای 

الزم برای رسیدن پیام ها به ردیاب و نیز بواسطه انرژی مورد نیاز 

 برای انجام این کار برانگیخته میشود.
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کت سناریوی ایده آل شده ای را در نظر بگیرید که درآن هدف بدون حر

در طول راه جهش دورتر از هدف است،بدون اینکه مانعی  hمیکند و ردیاب،

،متوسط تراکم شبکه را نشان میدهد که ρوجود داشته باشد.اجازه دهید تا 

در گره ها درهر مترمربع اندازه گیری میشود.در این سناریو،اگر یک 

فرستد،مساحت بدست ب  jبا مساوی  TTLحسگر در نزدیکی هدف،پیامی را با 

پیامهای  ، بنابراین کل تعداد 𝜋𝑗1 هدف متناسب است باآمده با آن 

 است. 𝜌 𝜋𝑗1 فرستاده شده متناسب با

را تا یک در  TTLبه عنوان نتیجه،الگوریتم مسیریابی که به طورافزایشی،

∋ ( یدهد.تعداد پیامهای فرستاده شدههر تایم اوت افزایش م 𝑂(ℎ9 

∑ 𝜌 𝜋𝑗1ℎ
𝑖=2 ،تنها که ما پیشنهاد میکنیم بایدی افزایش ضرباست .در مقابل 

∑ 𝜋(1𝑖)1𝜌 ∈ 𝑂(ℎ1)
⌈2𝑔ℎ⌉
𝑖=2   پیام را منتقل کند.عالوه براین،توجه داشته باشید

افزایشی استفاده میکند باید  TTLکه یک الگوریتم که از افزایشهای 

 یام به ردیاب صرف کند بر خالفتایم اوت برای رساندن یک پ ℎتقریبا 

⌈2𝑔ℎ⌉  .تایم اوت مورد نیاز با استفاده از افزایش های ضربی 

 مثال ها -8.9.2

،عملکرد شبیه سازی شده این الگوریتم را در یک محیط مستطیلی با 6شکل 

دو مانع بزرگ نشان میدهد.چند عکس فوری از اجراء نشان داده شده است 

 که از یک وضعیت اولیه که درآن ردیاب و هدف نزدیک هم هستند شروع

 میشوند.

،موقعیت پیچیده تری را نشان میدهد که درآن ردیاب و هدف ابتدا 7شکل

بواسطه فاصله ای زیاد از هم جدا میشوند.در این مثال، ردیاب و هدف 

جهش در شبکه از هم جدا میشوند.به عنوان نتیجه،تا  60تقریبا با 

زمانیکه حداقل یک گره،شش تایم اوت را تجربه نکند هیچ پیامی به 

که در طول این زمان،در غیاب اطالعات دیاب نمی رسد.توجه داشته باشیدر

 حرکت میکند. 𝐸بیشتر،ردیاب به سوی مرکز ثقل

 مسیریابی محلی هوشمند برای حسگرهای هوشمندتر -8.2

اکنون شبکه ای از حسگرها را که قادر به ذخیره اطالعات و انجام 

کلیدی موجود در پس این  محاسبه هستند را مورد توجه قرار میدهیم.بینش

تکنیک های جدید،مفهوم مسیریابی محلی هوشمند است.ما اطالعات جزئی 

پیرامون موقعیت های ردیاب و هدف را درهرگره حسگر ذخیره میکنیم.هر 

گره،فرستادن پیام ها را تنها در صورتی تعیین میکند که آنها اطالعات 

 گذراند.سودمند را برای تسهیل ردیابی هدف در اختیار ب
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( 2ما ایده مسیریابی محلی هوشمند را با سه قسمت ارائه میکنیم: )

(چه زمان یک 1چگونه حالت اطالعات را در هر حسگر محاسبه کنیم)

 (چه اطالعاتی فرستاده خواهد شد.9حسگر،پیام را آغاز خواهد کرد)

 هگر 𝐈محاسبه حاالت  -8.2.9

را شبیه به آنچه که توسط ردیاب بکاررفته  Iدر این روش،هر گره،حالت 

است حفظ میکند.با این حال،قدرت و حافظه محاسبه که در دسترس حسگرهای 

کوچک مقیاس قرار دارد به طور کلی بسیار کمتر از آن چیزی است که در 

دسترس یک روبات متحرک کامل قرار دارد.بنابراین،بار محاسباتی را با 

مبتنی بر   I دقیق که حالت Iاحتمالی حالت  استفاده از برآورد اضافی

مبتنی بر دیسک را میتوان با  Iدیسک نامیده میشود کاهش می دهیم.حالت 

 مقدار حافظه ثابت کوچکی ذخیره کرده و در زمانی ثابت آپدیت کرد.

برای گره های حسگر به دو طریق مهم،از روشی  Iبه خصوص،نگه داشتن حاالت 

ردیاب شرح داده شد متفاوت است.اول اینکه  Iت برای حال 4.2که در بخش 

یر جبری واقعی را حفظ میکنیم.دوم غ  Iما تنها تقریبی ساده از حالت

بدلیل اینکه گره های حسگر،موقعیت ردیاب را نمی دانند اما اینکه،

نمیتوانند از این اطالعات سود ببرند،ما اطالعات موقعیتی را پیرامون 

 ردیاب و هدف حفظ میکنیم.

 را 𝑄𝑖 (t) و 𝑃𝑖 (t)،یک جفت دیسک   𝑛𝑖 م چنانکه زمان پیش میرود،هر حسگره

𝑎𝑛𝑑 𝑞(𝑡)میکندبا این تغییر ناپذیر حفظ  ∈  𝑄𝑖 (𝑡)              (8)             (t) 𝑃𝑖    𝑝(𝑡) ∈  

را تشکیل میدهند.به عنوان  مبتنی بر دردیسک گره Iاین دو دیسک ،حالت 

گره،مراکز هر دو گره را به موقعیت خودش تخصیص مقادیر اولیه،هر 

 میدهد و شعاع های نامحدود را به هر دو دیسک:
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                        (3)                                   )  ,∞ 𝑃𝑖(0) = 𝐵(𝑛𝑖  

                       (20)                                       )  ,∞ 𝑄𝑖(0) = 𝐵(𝑛𝑖                               

اولیه، چهار نوع آپدیت به منظور حفظ تغییرناپذیر الزم  Iز این حالتا

 است.

زمانیکه گره،هدف را آشکار میسازد میداند که هدف -آشکار سازی هدف-2

جایگزین  𝑄𝑖 (𝑡)از خودش قرار دارد.بنابراین در این مورد،  𝑟𝑠در فاصله 

𝑄𝑖 (𝑡)  کوچکترین دیسک حاوی ∩ 𝐵(𝑛𝑖,𝑟𝑠 ) .میشود 

فت کند میداند اگر گره،سیگنال بیکن ردیاب را دریا-آشکارسازی ردیاب-1

 𝑃𝑖 (t) ودش قرار دارد.همانند مورد قبل،از خ 𝑟𝑐 که ردیاب در فاصله

𝑃𝑖 جایگزین کوچکترین دیسک حاوی   (𝑡) ∩ 𝐵(𝑛𝑖,𝑟c )  .میشود 

،آن یافت میکنددر  𝑛𝑗وقتی گره پیامی را ازگره دیگر، -دریافت پیام ها-9

این پیام را توصیف خواهد کرد.به خصوص،  𝑛𝑗مبتنی بر دیسک،  Iپیام،حالت

  𝑛𝑖رادربرمیگیرد.گره در     𝑃𝑗 (t) و هم 𝑄𝑗 (t) مختصات مرکز و شعاع هم

را با  𝑄𝑖 (𝑡)این اطالعات برای اصالح معلومات خود استفاده کرده،   از

𝑄𝑖 (𝑡)کوچکترین دیسک محدودکننده   ∩ 𝑄𝑗  (𝑡) جایگزین ساخته و (t) 𝑃𝑖  را با

𝑃𝑖 کوچکترین دیسک محصورکننده  (𝑡) ∩ 𝑃𝑗  (𝑡)    جایگزین میسازد.بدین

ترتیب،هر گره میتواند معلومات خودش را بر اساس پیغام هایی که از 

گره های مجاور دریافت میکند اصالح کند.این تقسیم اطالعات ،روشی است 

 که با آن معلومات در عرض شبکه پخش میشود.

میگذرد بدون اینکه هیچکدام از سه  𝑡∆ زمانیکه زمان-گذشت زمان-4

اکز مشابه محاسبه شده و د قبلی روی دهند،دیسک های جدیدی با مررویدا

𝑃(𝑡) شعاع + ∆𝑡)) = (𝑃(𝑡)) شعاع + ∆𝑡𝑠𝑡𝑟𝑘شعاعو (𝑄(𝑡 + ∆𝑡)) = (𝑄(𝑡)) شعاع + ∆𝑡𝑠𝑡𝑔𝑡 

ردیاب،این انبساط دیسک ها با حرکات ناشناخته  Iرا دارند.همانند حالت 

ای منطبق است که ردیاب و هدف ممکن است در طی این زمان انجام داده 

 باشند.
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به توانایی محاسبه کوچکترین دیسک که تقاطع دو این عملیاتهای آپدیت 

ت.به طور کلی،با توجه به دو دیسک دیگر را محصور میسازد وابسته اس

در مبدأ  𝐷2 دادن تعمیم فرض کنید که ،بدون از دست  𝐷1 و 𝐷2 دیسک

 𝑟1 و 𝑟2 یبمتمرکز است و شعاع دیسک ها به ترت (𝑏,0)در  𝐷1 متمرکز است،

 ست.باید چهار محور را مورد توجه قرار دهیم:ا

 اگر 𝑟1 >  𝑟2 + 𝑏  باشد،آنوقت 𝐷1، 𝐷2  را دربرمیگیرد.خود تقاطع،خود

𝐷2 :است 𝐷2 ∩ 𝐷1 = 𝐷2 

 اگر 𝑟2 >  𝑟1 + 𝑏  باشد آنوقت 𝐷2 ، 𝐷1ربرمیگیرد و خود ا در

𝐷2 است: 𝐷1 تقاطع،خود ∩ 𝐷1 = 𝐷1 

 اگر 𝑟2 + 𝑟1 < 𝑏  آنوقت 𝐷2 و 𝐷1  وراه حلی وجود گسسته هستند

𝐷2 رد در ستینگ ما روی نمی دهد زیراندارد.این مو ∩ 𝐷1   باید𝑝(𝑡)  

 را دربرمی گیرد. 𝑞(𝑡)ا ی

 صورت،  در غیر این𝐷2 و 𝐷1  نشان  8در منطقه عدسی شکل که در شکل

𝑐 تا داده شده است همدیگر را قطع می کنند.اجازه دهید = (𝑟2
1 + 𝑟1

1 +
𝑏1)/(1𝑏)                       این منطقه دارای حدود عمودی در.

(𝑐, +√𝑟1 − 𝑐1) و (𝑐, −√𝑟1 − 𝑐1) و حدود افقی در (𝑏 − 𝑟1,0) و (𝑟2,0) 

را محصور می کند باید هر چهار نقطه  𝐷1و  𝐷2 هستند.هر دیسکی که

𝑎 مینه روی میدهد کهرا دربرگیرد.آن زمانی با شعاع ک =

max (0, min(𝑏, 𝑐)) انتخاب شده،دیسک در (𝑎,0)  متمرکز بوده ودارای

𝑎)√                 شعاع − 𝑐)1 + 𝑟2
1 − 𝑐1.باشد 

را مصرف می کند و هر یک از  𝑂(2)توجه داشته باشید که این نمایش، فضای 

انجام داد.بنابراین،روش به  𝑂(2)آپدیت های آن را میتوان در زمان 

 خوبی با گره های حسگر ساده با توان محاسباتی محدود متناسب است.
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 چه زمان یک پیام فرستاده شود؟ -8.2.2

مبتنی بر دیسک که هر گره حفظ می کند  Iاستراتژی گره ها بر حالت 

هر زمان یک گره اطالعات جدیدی را دریافت میکند خواه با استوار است.

آشکارسازی ردیاب،آشکارسازی هدف یا دریافت پیام از گره دیگر،باید 

تصمیم بگیرد که آیا پیام خودش را برای انتشار این اطالعات در عرض 

که یک گره،پیام را تنها در صورتی شبکه پخش کند یا نه.حدس این است 

پخش خواهد کرد که پیام اطالعات سودمندی را برای آسان کردن ردیابی 

خود برای شناسایی چند  I هدف در اختیار بگذارد.به خصوص،گره از حالت 

موقعیت که درآن نباید چنین پیامی را برای همسایگان خود پخش کند 

 استفاده می کند:

مبتنی بر دیسک گره منجر نشود  Iبه تغییر حالت اگر اطالعات جدید -2

آنوقت گره نباید معلومات خود را پخش کند .این کار بازده را با 

 فیلتر کردن پیام های اضافی ارتقاء میدهد.

اگر گره اطالعات تازه ای پیرامون موقعیت هدف دریافت کند اما قبال -1

ذشته نزدیک پیامی را پخش کرده باشد که توسط اطالعات هدف در گ

برانگیخته شده است، معلومات خود را پخش نمی کند.این قانون،تجمع 

داده ها را آسان کرده ،از ایجاد پیام های فراوان توسط گره که ازآن 

هر یک ارزش اطالعاتی محدودی دارند جلوگیری می کند.تعریف "گذشته 

و قرار دارد به گونه ای که هیچ گرهی د نزدیک" تحت تسلط پارامتر 

انتشار را که بواسطه معلومات ردیاب در زمان  یکدیگر برانگیخته شده 

 باشد ایجاد نمیکند.

به همین ترتیب اگر گره اطالعات تازه ای پیرامون موقعیت ردیاب -9

دریافت کرده باشداما قبال پیامی را پخش کرده باشد که بواسطه اطالعات 

است نباید معلومات آن واحد زمانی برانگیخته شده   𝜏ردیاب در گذشته 

قرار   𝜏را منتشر کند.این محدودکنندگی سرعت تحت تسلط پارامتر مشابه  

دارد اما توسط شمارشگر تایم اوت جداگانه ای کنترل میشود.این تایم 

اوت های دوگانه برای آسان کردن جریان آزادانه اطالعات در هر دو جهت 

 ردیاب حیاتی هستند. یعنی از ردیاب به سوی هدف و از هدف به سوی

مبنتی بر دیسک خود  Iسرانجام اینکه اگر گره بتواند بر اساس حالت -4

 قرار ندارد 𝑞(𝑡)و  𝑝(𝑡)نتیجه بگیرد که در نزدیکی کوتاهترین مسیر بین 

آنوقت آن نباید معلومات خود را منتشر کند.این شرط از هدر رفتن 

انرژی بواسطه فرستادن داده ها به بخش های دور محیط که قسمتهای فعال 

مسئله ردیابی نیستند جلوگیری می کند.جزئیات پیرامون این شرط در 

( به 4ادامه به نظر می رسد.برای اجراء )پیاده سازی( محدودیت باال )

دقیق و رسمی ،گره باید پوسته ژئودیسک وضعیت مبتنی بر دیسک خود روشی 

را به  𝐵و  𝐴را محاسبه کند.ما پوسته ژئودیسک یک جفت مجموعه نقطه 

  از نقطه  𝐸 رها در محیط یعنوان اتحاد )یکی شدن( همه کوتاهترین مس

𝑎 ∈ 𝐴 تا نقطه 𝑏 ∈ 𝐵 عریف میکنیم.درک کلیدی این است که اگر گره ت𝑛 𝑖  

𝐴در نزدیکی پوسته ژئودیسک که توسط   = 𝑃𝑖(𝑡) و 𝐵 = 𝑄𝑖(𝑡) رفته است شکل گ

با اطمینان میداند که اطالعاتی که بین   𝑛 𝑖 قرار نداشته باشد آنوقت

ندارد.بنابراین  𝑛 𝑖 جزیان است نیازی به عبورکردن از ردیاب و هدف در

 راببینید. 3کند.شکل تصمیم میگیرد که معومات خود را منتشر ن𝑛 𝑖  گره
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تاکنون محدودیت بر حسب نزدیکی به پوسته ژئودیسک بیان شده 

است.درظاهر،ما درصورتی گره را نزدیک به پوسته ژئودیسک تعریف میکنیم 

باشد.معیارها برای  0∅که فاصله آن با پوسته ژئودیسکی کمتر از آستانه

نزدیک پوسته ژئودیسک باید تضمین کنند که تعداد گره های 0∅ تعیین   

اندک است و این گره ها باید مسیری را تشکیل دهند که می تواند پیام 

 20ها را از منبع به مقصد در نظر گرفته شده تحویل دهد که در شکل

نشان داده شده است.از روی حدس،اگر تراکم شبکه نسبتا کم باشد آنوقت 

برای نزدیکی در 0∅ انتظار داریم که بتوانیم از آستانه نسبتا کوچک 

( با دانستن اینکه سایر گره های نزدیکتر به کوتاهترین مسیر 4شرط )

احتماال پیغام را دریافت کرده و اطالعات را پخش میکنند استفاده 
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کنیم.به همین ترتیب ،یک شبکه نسبتا پراکنده حاکی از نیاز به آستانه 

فضای خالی بزرگ بزرگتری است زیرا حصار بر علیه احتمال یک   0∅نزدیکی 

بزرگتر   𝑟𝑐 ت جلوگیری می کند.به همین ترتیب،در شبکه از جزیان اطالعا

گتری نیاز بزر0∅  کوچکتر به 𝑟𝑐 کوچکتر نگاشته میشود در حالیکه0∅  برای

0∅  دارد.در این مقاله،ما = 𝑟𝑐,
و به گره ها اجازه  را انتخاب میکنیم9

ک شان بتوانند احتماال بر دیس مبتنی Iمیدهیم تا زمانیکه بر طبق حاالت 

قرار بگیرند پیام ها را  𝑞(𝑡)و  𝑝(𝑡) از کوتاهترین مسیر بین 𝑟𝑐 در فاصله

 منتشر کنند.

نتیجه این استراتژی این است که هر گرهی معلومات خود را هر زمان که 

مبتنی بر دیسک خود یا در نزدیکی آن قرار  I درون پوسته ژئودیسک حالت 

میکند. به عنوان نتیجه،اطالعاتی که توسط گره هایی جکع  دارد منتشر

آوری شده اند که هدف را می بینند به سرعت به ردیاب منتشر خواهند 

یا در نزدیکی شد.گذشته از این،گره هایی که در کوتاهترین مسیر

کوتاهترین مسیر بین هدف و ردیاب قرار ندارند پس از دریافت یکی از 

که به بخش هیچ پیامی نیاز ندارند و در نتیجه این پیام ها میدانند 

خاموش )ساکت(می مانند.بدین ترتیب،پس از غرقه سازی اولیه یک 

مبتنی بر دیسک که در هرگره ذخیره شده اند گره ها را  Iزمانه،حالت 

قادر می سازند تا پیام ها را دریک کوریدور تنگ در اطراف قسمت های 

ی ممکن محاسبه پوسته ژئودیسک واقع مرتبط محیط منتشر کنند.در عمل ،

ممکن است توسط مسیرها در  𝑄𝑖(𝑡) و 𝑃𝑖(𝑡) است دشوار باشد زیرا نقاط

مختلف بهم متصل شوند.بنابراین پیاده هوموتوپی  بسیاری از کالس های

طه ای متشکل از همه نقاط سازی ما،پوسته ژئودیسک را بواسطه مجموعه نق

که حداقل یکی از چهار معیار زیر را برآورده میسازد برآورده  𝐸 در

 میکند:

 نقاط در 𝑃𝑖(𝑡) یا 𝑄𝑖(𝑡) 

  نقاط در فاصله𝑟𝑐 − 𝑑 از کوتاهترین مسیر از مرکز 𝑃𝑖(𝑡) تا مرکز 

𝑄𝑖(𝑡) 

 ایره نقاط داخل ذوزنقه که توسط چهار نقطه تانژانتی مشترک دو د

است دایره دوم که در رأس   𝑃𝑖(𝑡) خاص شکل گرفته اند.دایره اول

مبتنی بر دیسک متمرکز است  Iدوم کوتاهترین مسیر بین مراکز حالت 

rcوشعاع  − d  .دارد 

  را از رأس یکی مانده  که میوتاتیس میوتاندیسنقاط داخل ذوزنقه

 کل میدهند.ش 𝑄𝑖(𝑡)به آخر کوتاهترین مسیر بین مراکزو    

برد که اطالعات تنها به جریان این ساده سازی، از این واقعیت سود می 

یافتن در طول یک مسیر کوتاه بین ردیاب و هدف و نه لزوما کوتاهترین 

 مسیر قطعی نیاز دارد.

توجه داشته باشید که این روش نیازمند این است که هر گره دارای 

نقسشه محیطی دقیقی باشد.هر گره حسگر باید توان محاسباتی کافی برای 

سیرها در این محیط داشته باشد. اگر محیط محدب محاسبه کوتاهترین م

مان ثابت که آزمایش میکند باشد)یا تقریبا محدب باشد(.روش ساده تر ز

قرار دارد یا نه را میتوان   𝑄𝑖(𝑡) و 𝑃𝑖(𝑡) داخل پوسته محدب 𝑛 𝑖 که آیا

 در عوض بکار برد.
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 کدام داده ها فرستاده شوند-8.2.7

قبال گفته شد،هر زمان که یک گره پیامی را پخش میکند،کل  همانطوریکه

مبتنی بر دیسک کنونی خود را منتقل میکند.این طرح بواسطه میل  Iحالت 

به حداکثر رساندن ارزش اطالعاتی هر پیام برانگیخته میشود.این روش در 

تقابل با طرحهایی قرار دارد که به سادگی،پیام ها را بدون اصالح می 

روشی که دراینجا پیشنهاد شده است به صورت غیرمستقیم،تجمع فرستند.

داده ها را تسهیل میکند و این کار را با اجازه دادن به گره های 

مبتنی بر دیسک شان برای دوره  Iحسگر برای گردآوری اطالعات در حاالت 

زمانی کوتاهی )از طریق تایم اوت هایی که در باال گفته شد(پیش از 

ایجاد پیام ساده ای که اطالعات مرکب را از هر یک از پیام هایی که 

 دریافت میکند دربرمیگیرد انجام میدهد.

 مثال ها -8.2.2

نسبتا ساده به ،رفتار شبیه سازی شده الگوریتم را دریک محیط 22شکل 

 تصویر کشیده،حرکات هم ردیاب و هم هدف را شرح میدهد.
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،نماهای مختلفی از یک مرحله زمانی منفرد الگوریتم در یک محیط 21شکل

پیچیده تر نشان میدهیم.مشاهده میکنیم که از بین همه گره هایی که 

از (،تنها بخشی 21(b)پیام را در این مرحله زمانی دریافت کرده اند)شکل

( و ما آنها را گره های داخلی 21(c)آنها پیام را پخش خواهد کرد)شکل

( به 21(e)قرمز عالمت می زنیم )تیره ترین ها شود(.بقیه گره ها )شکل 

عنوان بافر عمل میکنند و تصمیم می گیرند که اطالعات بیشتری پخش 

ترین مسیر نکنند زیرا می دانند که آنها بقدر کافی نزدیک به کوتاه

توجه کنید که نشان میدهد که کسر بزرگی  (d)21 یستند.به خصوص به شکلن

از نزدیک بودن به کوتاهترین مسیر بین ردیاب و از گره ها را نمیتوان 

هدف منتفی دانست.برای بعضی گره های داخلی )که با قرمز یا تیره ترین 

ه هاشور نشان داده میشوند(،علت آن این است که آنها در واقع نزدیک ب

کوتاهترین مسیر قرار دارند.ین مسیر قرار دارند.برای سایر گره های 

بیرونی )که با آبی یا هاشور روشن نشان داده میشوند(،برای سایر گزه 

های بیرونی )که با آبی یا هاشور روشن نشان داده میشوند(،علت این 

است که آنها به دور از کوتاهترین مسیر قعلت این است که آنها به دور 

از کوتاهترین مسیر قرار دارند و هیچ داده ای دریافت نکرده ارار 

مبتنی  Iدارند و هیچ داده ای دریافت نکرده اند.به عنوان نتیجه،حاالت 

بر دیسک آنها به مناطق بزرگی توسعه یافته است که آنها را برای 

منتفی دانستن احتمال نزدیک بودن به کوتاهترین مسیر ناتوان 

حال،این محدودیت،بازده انرژی الگوریتم ما را به دو  میسازد.با این

مجموعه ای از گره های بافر)شکل  دلیل متأثر نخواهند ساخت.اول اینکه

(e)21 که با سبز یا هاشور متوسط نشان داده شده است(در اطراف

کوتاهترین مسیر که پیام ها را نمی فرستد به عنوان منطقه بافر عمل 

چنین پیغامی به یک گره با شعاع های بسیار ر میکند.دوم اینکه حتی اگ

مبتنی بر دیسک خود برسد، مبتنی بر دیسک خود برسد،آن  Iبزرگ در حالت 

مبتنی بر دیسک خود را آپدیت کند و درک کند  Iگره باید بالفاصله حالت 

که بسیار دورتر از کوتاهترین مسیر قرار دارد.این رفتار برای 

الگوریتم ما عادی است و نشان میدهد که چگونه مسیریابی محلی هوشمند 

 ما از پخش شدن پیغام ها به قسمتهای نامرتبط محیط جلوگیری می کند.

 مقایسه بین الگوریتم ها -8.7

کنون دو الگوریتم مان را بر حسب  مبتنی بر دیسک خود را آپدیت کند ا

و درک کند که بسیار دورتر از کوتاهترین مسیر قرار دارد.این رفتار 

برای الگوریتم ما عادی است و نشان میدهد که چگونه مسیریابی محلی 

هوشمند ما از پخش شدن پیغام ها به قسمتهای نامرتبط محیط جلوگیری می 

 .کند

 مقایسه بین الگوریتم ها -8.7

اکنون دو الگوریتم مان را بر حسب فاز حالت پایدارو فاز راه اندازی 

مقایسه میکنیم.در فاز حالت پایدار،ردیاب و هدف نزدیک یکدیگر 

هستند.با این حال در فاز راه اندازی، ردیاب و هدف بواسطه جهش های 

یدارو فاز راه اندازی زیاد در شبکه از هم جدا میشوند.فاز حالت پا

مقایسه میکنیم.در فاز حالت پایدار،ردیاب و هدف نزدیک یکدیگر 

هستند.با این حال در فاز راه اندازی، ردیاب و هدف بواسطه جهش های 

 زیاد در شبکه از هم جدا میشوند.



25 
 

 فاز حالت پایدار-8.7.9

 دینامیکی از روش مبتنی بر تایم اوت برای محدودکردن TTLالگوریتم 

منطقه غرقه سازی استفاده می کند.بزرگترین مزیت آن سادگی آن است و 

آن به خصوص در سناریوهای حالت پایدار خوب عمل میکند.اگر هدف و 

 TTLردیاب نزدیک هم باشند،فرستادن پیام ها برای چند جهش )که با ارزش 

کوچکی کنترل میشوند(برای حفظ مجاورت آن کافی است.در مقابل،گرچه 

یتم مسیریابی محلی هوشمند نیز در این حالت خوب عمل الگور

مبتنی بر دیسک را به صورت Iمیکند،نیازمند این است که هر گره،حالت 

محلی حفظ کند،در نتیجه نیازهای باالتری را بر سخت افزار و نرم افزار 

  حسگرها تحمیل می کند.

 فاز راه اندازی  -8.7.2

دینامیکی این است که عملکرد آن در فاز راه  TTLایراد الگوریتم های 

 اندازی از مسائل زیر رنج می برد:

  وقفه طوالنی: بر حسب پیش فرض،از ارزشTTL  کوچکی برای محدودکردن

،هر TTLانرژی صرف شده برای فرستادن پیغام استفاده میشود.ارزش 

زمان که یک تایم اوت روی هر دو برابر میشود.در فاز راه اندازی 

آنقدر توسعه یابد که پیام به ردیاب برسد  TTLیش از اینکه ،پ

ممکن است تایم اوت های زیادی صرف شود که باعث وقفه طوالنی 

میشود.اگر هدف خیلی سریع حرکت کند این تایم اوت ها ممکن است 

هرگز روی ندهند زیرا هیچ گره منفردی نخواهد دانست هدف را به 

 قدر کافی مشاهده کند.

 ام غیرضروری: پس از اینکه اطالعات پیرامون موقعیت هدف تحویل پی

بسیار  TTLبه ردیاب رسید شبکه،غرقه سازی آپدیتها را با ارزشهای 

باال در عرض قسمتهای بزرگی از شبکه حسگر ادامه خواهد داد.این 

ردیاب هنوز از هدف دور  پیغام ها غیرضروری هستند زیرا زمانیکه

ی پیرامون موقعیت هدف ،تنها تغییراتی است اطالعات آپدیت شده جزئ

 جزئی برای حرکت ردیاب ایجاد میکند.

  تحویل پیام نامربوط: روشTTL  دینامیکی،مقادیر قابل توجهی انرژی

را صرف فرستادن پیام ها در بخش هایی از محیط میکند که برای 

ترسیم  21(a)انتقال اطالعات هدف به ردیاب مفید نیستند که در شکل 

است.در آن مثال،تنها شاخه هایی که هدف و ردیاب را شده 

دربرمیگیرند همرا با بخشی از کوریدور مرکزی که این دو شاخه را 

بهم متصل میکند برای فرستادن اطالعات پیرامون هدف برای ردیاب 

 مرتبط هستند.

الگوریتم مسیریابی محلی هوشمند بر این محدودیت ها غلبه میکند.با 

عات جزئی پیرامون ردیاب و موقعیتهای هدف در هر گره ذخیره کردن اطال

حسگر،هر گره می تواند تنها در صورتی تصمیم به فرستادن پیام ها 

آسان کردن ردیابی هدف ارائه بگیرد که آنها اطالعات مفیدی را برای 

 کنند. 

دینامیکی آسان بوده و عملکرد  TTLخالصه اینکه پیاده سازی الگوریتم 

ردیابی خوبی را در حالت پایدار ایجاد میکند در حالیکه الگوریتم 
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محلی هوشمند سریعتر به این حالت پایدار می رسد و در محیط های 

 پیچیده و بسیار غیر محدب خوب عمل می کند.

 پیاده سازی و ارزیابی -7

وشمند را در یک شبیه دینامیکی و هم مسیریابی محلی ه TTL ما هم روش

برنامه نویسی شده است.در این  ++Cساز سفارشی پیاده کرده ایم که در 

بخش،ابتدا ارزیابی کمی عملکرد آنها را در مقایسه با یکدیگر در دو 

محیط نمایشگر ارائه می کنیم.سپس عملکردشان را با سایر پروتکل های 

بررسی بر آنها  مسیریابی ساده مقایسه کرده و تأثیر تراکم گره را

𝑟𝑠 میکنیم.در همه آزمایشات ما = 1𝑚  و 𝑟𝑐 = 1𝑚 .را برگزیده ایم 

 مقایسه عملکرد در دو محیط-7.9

دینامیکی و مسیریابی هوشمند محلی را  TTLیک فاکتور که عملکرد روش 

متأثر میسازد متوسط تعداد جهش های بین هر جفت گره شبکه می 

باشد.بنابراین ما هر دو روش را در دو محیط نمایشگر با توزیع بسیار 

متفاوت تعداد جهش ها آزموده ایم:یک محیط باز و یک محیط مازمانند،که 

توسط مجموعه ای   (29(a)ز )شکل نشان داده شده است.محیط با 29در شکل 

از موانع که به صورت تصادفی در یک مربع باز قرار داده شده اند پر 

جهش است که در  3شده است در حالیکه اکثریت تعداد جهش ها در حدود 

( 29(b)نشان داده شده است. در مقابل،محیط ماز مانند )شکل  24شکل 

ت که در آن تعداد جهش ها محیطی بزرگتر و پیچیده تر با چند شاخه اس

 نشان داده شده تغییر میکند. 24جهش که در شکل  50جهش تا  2از 
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 در یک محیط باز-7.9.9

نشان داده شده است مجموعه ای  29(a)با استفاده از محیطی که در شکل 

آزمایش را انجام داده ایم که در آن موقعیتهای استارت ردیاب و  20از 

حسگر به طور تصادفی انتخاب شده اند.برای هر  هدف و استقرار گره های

آزمایش،ما عملکرد استارت آپ هر دو الگوریتم ردیابی را شبیه سازی 

 ستینگ پارامتری مختلف هر یک: 5کرده ایم با 

  پنج با استفاده از روشTTL  دینامیکی باTTL-TIMEOUT  که برای

 تنظیم شده اند27و  5،8،22،24

  پنج با استفاده از روش مسیریابی هوشمند محلی،با حداقل فاصله

 تنظیم شده است. 25و9،6،3،21برای  𝜏زمانی بین دو پخش متوالی، 

 

  عملکرد هر الگوریتم که در همه آزمایشات میانگین گیری شده است

نشان داده شده است.بدلیل اینکه فاز راه اندازی  25در شکل 
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دو معیار بهینگی است هر بعد از پالت،  مسئله ردیابی مان دارای

یکی از معیارهای بهینگی را ارزیابی میکند.توجه داشته باشید که 

مبدأ پالت، ایده آل )غیرقابل دسترس(ردیابی کامل را بدون هیچ 

هزینه انرژی نشان میدهد.هر نقطه داده،از جهت موفق بودن در هر 

ت که در باالی آن دو معیار عملکرد بر نقاط داده دیگری حاکم اس

 یا سمت راست آن قرار دارند.

این نتایج پیش بینی ما را مبنی براینکه مسیریابی هوشمند محلی برتر 

دینامیکی در فاز استارت آپ است،صرف نظر از ارزش  TTLاز الگوریتم 

پارامتر  در دامنه ای که ما آزمایش کرده ایم تأیید میکنند.برای 

ایمان در فاز حالت پایدار ردیابی،ماده ارزیابی عملکرد الگوریتم ه

آزمایش دیگر را انجام داده ایم که درآن ردیاب و هدف نزدیک هم شروع 

استفاده کرده ایم و نتایج را در هر ده  T=2000به کار میکنند. ما از 

نتایج این آزمایش را ترسیم  26آزمایش میانگین گیری کرده ایم.شکل

ینامیکی،عملکرد ردیابی اندک بهتری را د TTLکرده، نشان میدهد که روش 

 ف انرژي بیشتر حفظ کرده است.مصربه هزینه 

 

م مسیریابی محلی توجه داشته باشید که هزینه انرژی الگوریت

افزایش می یابد لزومًا کاهش نمی یابد در حالیکه  τ هوشمند،زمانیکه

 می یابد.ما متوجه میشویم که فقط عملکرد ردیابی در بیشتر مواقع کاهش

𝜏 = بزرگتر حسگر را  𝜏 امعقول است.فرضیه ما این است کهن 25در شکل 25

وامی دارد تا پیام ها را در فواصل بزرگتری بفرستد و به شبکه آزادی 

کمتری برای تعیین بهترین زمان برای فرستادن پیام ها میدهد.چنین 

لکرد ردیابی در بیشتر مواقع کمک آزادی سودمند است زیرا به ارتقاء عم

 می کند.

 از مانندبدر یک محیط -7.9.2

ت ما ده نشان داده شده اس 29(b)با استفاده از محیطی که در شکل 

آزمایش را با شرایط آغازینی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند با 

طرح ردیابی باال برای هر دو سناریوی حالت پایدار و راه  20همان 

 به نظر میرسد. 28و27انجام داده ایم.نتایج در تصاویر  اندازی
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همانند محیط ساده،این نتایج ثابت میکنند که روش مسیریابی هوشمند 

دینامیکی در فاز استارت آپ حاکم است و این برتری  TTLمحلی بر روش 

در دامنه ای است که ما آزموده ایم.در  𝜏 ارزش پارامترمستقل از 

مقایسه با نتایج سادۀ ارتقاء روش مسیریابی محلی هوشمند نسبت به روش 

TTL  :دینامیکی چشمگیرتر است.آن را میتوان به این صورت توضیح داد

ردیاب و هدف بواسطه تعداد زیاد جهش ها در محیط ماز مانند از هم جدا 

به قدر کافی برای تحویل پیام رشد  TTLه میشوند بنابراین پیش از اینک

کند تعداد بیشتری تایم اوت صرف میشود که به زمان ضبط بزرگی منجر 

میشود.الگوریتم مسیریابی محلی هوشمند متأثر نمیشود زیرا تحویل پیام 

 به ردیاب بالفاصله شروع میشود.

 دینامیکی TTLهمانند نتیجۀ  محیط ساده،در فاز پایدار ردیابی،روش 

 میتواند به عملکرد ردیابی بهتری هزینۀ مصرف انرژی بیشتر دست یابد.

 عملکرد بدترین حالت-7.9.7

را در مجموعه مشابهی از  𝑃𝑚𝑎𝑥 دو محیط،ما عملکرد بدترین حالت،در هر 

را برای هر دو  𝑃𝑚𝑎𝑥، 2سازی اندازه گرفته ایم.جدول اجراءهای شبیه 

 𝑃𝑚𝑎𝑥کوچکتر به  TTL-TIMEOUTدینامیکی، TTLروش خالصه میکند.برای روش 

کوچکتری منجر میشود.به همین ترتیب برای روش مسیریابی محلی هوشمند، 

 اصله زمانی بین دو پخش متوالی(،کوچکتر )حداقل ف    𝜏انتخاب 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 کوچکتری ایجاد میکند.گرچه 𝑃𝑚𝑎𝑥 چند برابر 𝑃  برایTTL-TIMEOUT 

بزرگ است،هر دو الگوریتم همیشه برای رهایی یافتن سریع از  τبزرگ یا 

 پایین مدیریت شده اند. 𝑃 آن و حفظ 
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 تأثیر تراکم گره -7.2

برای بررسی تأثیر تراکم گره بر روشهایمان،عملکرد حالت پایدار و 

هزینه های انرژی عادی سازی شده را در حین تغییر تراکم گره در محیطی 

سیم شده است را ارزیابی کرده ایم.اگر کل تعداد گره تر 22که در شکل 

متصل شبکه کاماًل متصل  ها کمتر از هفتاد و پنج باشد،شبکه معموالً 

 23(b)گره(،عملکرد امیدوار کننده میشود که در شکل  75شد)بیش از حدود 

میانگین هزینه انرژی را برای هر گره  23(a)نشان داده شده است.شکل 

نشان میدهد.مثالً میانگین تعداد پیام ها فرستاده شده توسط هر گره در 

هر واحد زمانی.مشاهده میکنیم که مسیریابی محلی هوشمند ثابت باقی می 

دینامیکی به صورت خطی با  TTLماند در حالیکه هزینه انرژی برای روش 

می یابد.علت این است که الگوریتم مسیریابی کل تعداد گره ها افزایش 

محلی هوشمند داده های خود را جمع میکند و پیامهای اضافی را نیز 

سرکوب میکند.ویژگی خوب دیگر روش مسیریابی محلی هوشمند این است که 

شبکه متصل است عملکرد خوبی برسد و در می تواند تا زمانیکه 

 تراکم سود نمیبرد.واقع،عملکرد آن خیلی از شبکه بسیار م
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 تأثیر تفاوت های سرعت-7.7

ما هم چنین آزمایشی را برای تعیین تأثیر تفاوت های سرعت بین ردیاب 

و هدف بر عملکرد الگوریتم هایمان انجام داده ایم.با استفاده از 

𝑠𝑡𝑔𝑡 شده است ما سرعت هدف را در ترسیم 22محیطی که در شکل  = 0.1 𝑚 𝑠⁄   

0.02𝑚 را بین  𝑠𝑡𝑟𝑘 داشته ایم و سرعت ردیابثابت نگه  𝑠 0.8 و𝑚 𝑠⁄⁄   با

0.02𝑚فزایشهایا 𝑠⁄  تغییر داده ایم.برای هر سرعت ردیاب،ما ده آزمایش

ام داده ایم و هم هزینه انرژی و هم عملکرد را برای هر الگوریتم انج

 به نظر می 10ردیابی حالت پایدار را اندازه گرفته ایم.نتایج در شکل 

رسند.همانطوریکه نشان داده شده است،اگر ردیاب کندتر از هدف حرکت 

کند نمیتواند با هدف ادامه دهد.اگر ردیاب سریعتر از هدف حرکت کند 

هر دو الگوریتم برای کمک کردن به ردیاب برای نزدیک ماندن به هدف 

 کافی هستند.

 مقایسه با الگوریتم های موجود-7.2

ه مطمئن شویم که روش مان به طرزی مطلوب با سرانجام اینکه برای اینک

روش های شناخته شده مقایسه میشود آزمایش نهایی را که عملکرد آن را 

 در مقابل دو پروتکل اساسی آزمایش می کند انجام داده ایم.

 

غرقه سازی که در آن هر پیام برای هر گره در شبکه فرستاده -2

تحویل داده و ردیابی بسیار میشود.این روش،هر پیام را به ردیاب 

 دقیقی ایجاد میکند اما مصرف انرژی نیز بسیار باالست.

1-TTL استاتیکی که درآن هر پیام باTTL  تحویل داده میشود.این 2ثابت

روش بسیار مقرون به انرژی است اما به عملکرد ردیابی منجر میشود 

 زیرا پیام ها تنها به صورت محلی فرستاده میشوند.

دو الگوریتم اساسی را بدین دلیل انتخاب کرده ایم که دو حد ما این 

نهایی را در موازنه بین عملکرد ردیابی و بازده انرژی نشان می 

نشان داده شده است  29(a)دهند.این آزمایش از محیطی که در شکل 

استفاده میکند.نتایج نهایی که در عرض ده آزمایش برای عملکرد استارت 

گیری شده اند در ای عملکرد حالت پایدار میانگین آپ و ده آزمایش بر
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دینامیکی TTLنشان داده شده اند.نتایج ثابت میکنند که هم روش  1جدول 

و هم پروتکل  مسیریابی هوشمند به چندی نزدیک به "بهترین دو جهان" 

 در متعادل سازی دقت ردیابی و بازده انرژی دست می یابند.

 

 غلبه بر خطاهای حسگری -1

یک گره حسگر خراب میتواند خطاهای منفی کاذب یا خطاهای مثبت کاذب 

گره نتواند ردیاب ایجاد کند.خطاهای منفی کاذب زمانی روی میدهند که 

)یا هدف( را زمانیکه ردیاب )یا هدف( در دامنه حسگری آن قرار دارد 

آشکارسازد.خطاهای مثبت کاذب زمانی روی میدهند که گره به غلط ادعا 

که ردیاب )یا هدف( را زمانیکه ردیاب )یا هدف( در دامنه حسگری کند 

 آن حضور ندارد آشکار ساخته است.

تا کنون الگوریتم ما در مقابل خطاهای منفی کاذب استوار بوده است 

اما بحث قبلی فرض کرده است که گره های حسگر خطاهای مثبت کاذب را 

برای روش اساسی مان شرح تجربه نمی کنند. در این بخش،ما اصالحاتی را 

میدهیم که آرامش این فرض را امکان پذیر میسازند یعنی،خطاهای مثبت 

 کاذب امکان پذیر هستند.

پرداختن به خطاهای مثبت کاذب حداقل به دو علت دشوار است.اول اینکه 

ما هیچ مدل پیشگویانه ای برای حرکت هدف نداریم.به عنوان نتیجه،روش 

سنتی نظیر مدل های مارکو مخفی بکاربرده  های استنباط احتمالی

نمیشوند زیرا ماتریس گذار نامعلوم)نامجهول(است.دوم اینکه بدلیل 

محدودیت های بودجه انرژی ما،تصمیمات فیلترینگ باید به صورت محلی 

 اتخاذ شوند و نمی توانند از یک نظر منسجم کلی سود ببرند.

مورد نیاز است.اول اینکه  برای غلبه بر این چالش ها،دو تغییر اساسی

غیر  Iما باید مطمئن شویم که هم ردیاب و هم گره های حسگر دارای حاالت 

را   Iخالی در همه مواقع هستند.برای این منظور ما فرآیند آپدیت حالت 

خالی  Iبرای کنار گذاشتن هر گونه مشاهده یا پیامی که به یک حالت 

اشید که این تغییر نشان میدهد منجر میشود اصالح میکنیم.توجه داشته ب

که بسته به ترتیبی که با آنها پیام ها می رسند،حالت اطالعاتی ممکن 

دوم اینکه ما به روشی برای است لزومًا حالت واقعی را دربرنگیرد.

آشکارسازی و کنارگذاری خطاهای مثبت کاذب در منبع شان داریم تا مانع 

یستم بکاربرده میشوند توسط این که در طول س Iاز بین رفتن کیفیت حاالت 

خطاها شویم.بقیه این بخش به الگوریتم های فیلترینگی می پردازد که 

این تغییر دوم را اجراء میکنند.بدون از دست رفتن تصمیم، ما یان 

، دو اصالحات را بر حسب آشکارسازی های هدف شرح میدهیم.در واقع هر گره

 کی برای هدف و یکی برای ردیابکپی مشابه از فیلتر را نگه می دارد: ی

ما دو منبع مجزا از خطاهای مثبت کاذب را مورد توجه قرار می دهیم: 

خطاهای کوتاه مدت که از نویز حسگر ناشی میشوند و خطاهای دائمی که 

از نقص های سخت افزاری یا طبقه بندی غلط خصوصیات محیط نتیجه 

میشوند.برای مورد اول ، ما از الگوریتم فیلترینگ زمانی استفاده می 

آن هر گره تاریخچه کوتاه مدتی از مشاهدات خویش را نگه می کنیم در 

 ( 7.2دارد)بخش 
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برای مورد دوم ،ما از روش فیلترینگ فضایی استفاده میکنیم که درآن 

هر گره،مشاهده خود را با مشاهدات همسایگان نزدیک خود مقایسه می 

 (7.1کند)بخش

 

 

 فلیترینگ زمانی -1.9

توان به نویز حسگر نسبت داد،از طرح  برای خطاهای مثبت کاذبی که می

فیلترینگ زمانی استفاده می کنیم.هر گره ،تاریخچه کوتاه مدت مشاهدات 

خود را به خاطر می آورد و از این اطالعات در تالش برای آشکارسازی و 

 حذف مثبت های کاذب استفاده می کند.

را انتخاب می کنیم که طول تاریخچه مورد توجه قرار  Δ𝑡 ما فاصله زمانی

 اجازه دهید تا،𝑡 گرفته توسط فیلتر را نشان می دهد.برای زمان ثابت

𝑦2, … , 𝑦𝑘 ی حسگر را که در واحدهای زمانیقرائت ها Δ𝑡 ت آمده قبلی بدس

𝑦𝑖 اند نشان دهد،بدین ترتیب = 𝑡 است اگر حسگر،هدف را در زمان 2 − 𝑖 

𝑦𝑖ه باشد و در غیراینصورت  آشکار ساخت = ،دیسک 𝑅است.اجازه دهید تا  0

را در محلی نشان دهد که درآن حسگر می تواند هدف را آشکار سازد.فرض 

 می کنیم که حسگرها خطاها را بر طبق نرخ مثبت کاذب شناخته شده

             (22)                                   𝑃𝐹𝑃 = 𝑃(𝑦𝑖 = 2 | 𝑞(𝑡𝑖)  ∉ 𝑅)  

 و نرخ منفی کاذب شناخته شده 

         (21)                           𝑃𝐹𝑁 = 𝑃(𝑦𝑖 = 0 | 𝑞(𝑡𝑖)  ∈ 𝑅) 

نمایش می دهند و قرائت هر حسگر مستقل از سایرین است.گذشته از این 

ده را داریم که هدف نه وارد منطقۀ حس شده توسط مت این فرض ساده کنن

𝑡 ه بین زمانگر − Δ𝑡  و𝑡  میشود نه آن را ترک می کند.گرچه به بیان

در مقایسه  Δ𝑡 مکن است از این فرض تخطی کند،اگردقیق تر ،حرکت هدف م

کوچک باشد آن می تواند یک ساده سازی منطقی باشد.تحت این   𝑠𝑡𝑔𝑡با   

فرض ها،می توانیم یک فیلتربیس ساده را برای تعیین احتمال اینکه هدف 

ر دارد،با توجه به تاریخچه مشاهدات اخیر گره در دامنه حسگر قرا

بسازیم.با استفاده از قانون بیس و فرض مقدم های یکنواخت، می توانیم 

به   𝑃𝐹𝑁 و  𝑃𝐹𝑃 دامنه حسگر قرار دارد را بر حسب احتمال اینکه هدف در

 این صورت بیان می کنیم

                                                                 

𝑃(𝑞(𝑡𝑖) ∈ 𝑅 |𝑦2, 𝑦1, … , 𝑦𝑘)                                        

=
𝑃(𝑦2 … 𝑦𝑘  |𝑞(𝑡𝑖) ∈ 𝑅)𝑃(𝑞(𝑡𝑖)∈𝑅)

𝑃(𝑦2,…,𝑦𝑘)
 

                                                          =
∏ 𝑃(𝑦𝑖|𝑞(𝑡𝑖)∈𝑅)𝑖=2,…,𝑘

1𝑃(𝑦2,…,𝑦𝑘)
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                                              =
𝑃𝐹𝑁

#{𝑦𝑖=0}
(2−𝑃𝐹𝑃)#{𝑦𝑖=2}

1𝑃(𝑦2,…𝑦𝑘)
   

                                   = α𝑃𝐹𝑁
#{𝑦𝑖=0}

(2 − 𝑃𝐹𝑃)#{𝑦𝑖=2} 

 

𝛼 که در آن  = 2 (1𝑃(𝑦2, … 𝑦𝑘)⁄   یک فاکتور مقیاس گذاری است و نماها

تعداد مشاهدات در تاریخچه فیلتر،با ارزش معادل برای   هستند.به 

همین ترتیب،می توانیم احتمال اینکه هدف در دامنه حسگر قرار نداشته 

 باشد را به این صورت بیان کنیم:

                                            𝑃(𝑞(𝑡𝑖) ∉ 𝑅 | 𝑦2, 𝑦1, … 𝑦𝑘) 

                                  = 𝛼(2 − 𝑃𝐹𝑃)#{𝑦𝑖=0}𝑃𝐹𝑃
#{𝑦𝑖=2}

 

 

را که  𝛼بر روی هم رفته ،این دو معادله ما را قادر میسازد تا ارزش 

می رسد تعیین کنیم.شرح مفصل تر این نوع  2برای آن کل احتمال به 

 به نظر می رسد. [58]فیلترینگ بیسی در 

ی اینکه ، حسگر با قرائت مثبت حسگر در صورتی به عنوان قرائتسرانجام 

𝑃(𝑞(𝑡𝑖)که                          دقیق رفتار می کند ∈ 𝑅 |𝑦2, 𝑦1, … , 𝑦𝑘) 

𝛽 از آستانه ∈ که مساوی با مقایسه مستقیم دو  0.5فراتر رود.گرچه  (0,2)

به نظر  𝛽احتمال بدست آمدۀ باالست ممکن است یک انتخاب طبیعی برای 

بزرگ 𝛽برسد در واقع این پارامتر،یک توازن را به رمز درمی آورد.اگر 

باشد،فیلترینگ دقیق تر است و تضمین می کند که مثبت های کاذب کمتری 

کوچکتر باشد،فیلترینگ راحت تر بوده،  𝛽به غلط پذیرفته شده اند.اگر 

 د.تعداد مثبت های واقعی که به غلط رد شده اند را کاهش میده
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 6در محیط شکل 𝛽و𝐾ما کارآیی این فیلتر را برای ارزشهای مختلف 

آزموده ایم.به عنوان مثال نمونه ای از الگوریتم های ردیابی مان، از 

استفاده کرده ایم.برای این اجراء  TTL-TIMEOUT=5دینامیکی با  TTLروش 

𝑃𝐹𝑃،ما از های شبیه سازی = 𝑃𝐹𝑁 = استفاده کرده ایم.ما ده آزمایش   0.05

نتایج را نشان می دهد.  9را برای هر اجراء انجام داده ایم.جدول 

برای مقایسه، ما عملکرد الگوریتم بدون فیلترمان را که آزمایشات 

 مشابهی را در غیاب خطاهای حسگر انجام میدهد نشان 

در بخش می دهیم.توجه داشته باشید که بر طبق معیارهای ارزیابی که 

مطرح شد ،فیلتر،ارتقاء چشمگیری را در هر سه معیار عملکردی  9.1

توسط ما  𝛽و 𝐾ایجاد می کند به گونه ای که نسیت به انتخاب پارامترهی 

 خیلی حساس نیست.

 فیلترینگ فضایی -1.2

احتمال دیگر این است که گره های حسگر ممکن است خظاهایی را تجربه 

ی طوالنی تر باقی می مانند.چنین خطاهایی کنند که در دوره های زمان

ممکن است به عنوان مثال از نقص های سخت افزاری موقتی یا دائمی ناشی 

شوند.در این مورد،فیلتر زمانی که در باال شرح داده شد سودمند نیست 

زیرا قرائت های اشتباه حسگر به طور بالقوه برای مدتی طوالنی تر از 

 ر فرض شده است تکرار خواهند شد.فاصله زمانی که توسط فیلت

برای این مورد،ما در عوض از روش فیلترینگ فضایی استفاده می کنیم.هر 

گره قرائت حسگر خودش را با همسایگان خود مقایسه می کند.اگر چند تا 

از گره های همسایه هدف را آشکار ساخته باشند یا هیچکدام این کار را 

خودش را به عنوان قرائتی نادرست  نکرده باشند،گره حسگر،قرائت حسگر
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γ رامتر قابل تنظیمرد می کند.به خصوص ما یک پا ∈ را انتخاب کرده  (0,2)

و قرائت حسگر رادر صورتیکه کسر همسایگان نزدیک گره که ردیاب را 

باشد رد می کنیم.این روش بر این ایده   𝛾آشکار میسازند کمتر از  

استوار است که تا زمانیکه شبکه به قدر کافی متراکم باشد مناطق 

حسگری گره های مجاور،نوعی همپوشانی خواهد داشت.بنابراین اگر هدف 

کامالً در دامنه حسگری قرار داشته باشد می توانیم انتظار داشته باشیم 

ند این واقعیت را تأیید کنند. این که یک یا چند گره همسایه بتوان

محلی هر ی را وارد میسازد زیرا فرآیند تخصیص روش ،هزینه انرژی اضاف

گره را ملزم میسازد تا یک پیام بیکن را هر زمان که هدف را آشکار 

ساخت بفرست.با این حال آزمایشات ما نشان می دهند که این هزینه 

افع ردکردن خطاهای مثبت کاذب انرژی اضافی به گونه ای مؤثر بواسطه من

 جبران میشود.

 

برای تعیین کارآرایی فیلتر،مجموعه ای از آزمایشات را دوباره با 

استفاده از محیط ساده ای که در شکل،نشان داده شده است انجام داده 

مرحله زمانی طول  50و15ایم.برای هر گره،ما خطاهای دائمی را که بین 

درصد از 8متوسط،هر گره تقریباً میکشند شبیه سازی کرده ایم.به طور 

مختلفی برای   )مقادیر( رحالت نقص قرار داشته است.ارزشهایزمان،د

آزمایش شده اند و نتایج در عرض ده آزمایش میانگین گیری شده 

استفاده کرده  TTL-TIMEOUT=5دینامیکی با  TTLاند.شبکه از پروتکل 

نتایج این شبیه سازی را نشان میدهد. نتایج نشان می دهند  4است.جدول 

افت های عملکردی که از خطاهای مثبت کاذب حسگر  که فیلتر در تخفیف

وچک باشد.این نتایج با ک  γاگر  جه میشوند مؤثر می باشد، به خصوصنتی

این حدس که )اگر خطاهای مثبت کاذب بسیار فراوان باشند(اگر هم گره و 

هم یک یا دو تا از همسایگان آن به طور مستقل هدف را آشکار 

ده متقابل احتماالً باید درست باشند هماهنگ سازند،قرائت های تقویت کنن

اساس تراکم،دامنه بربه تنظیم   γداردکه .معموالً این احتمال وجودهستند

 ارتباط، دامنه حسگری ونرخ خطای یک سیستم منفرد نیاز داشته باشد.
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 نتیجه گیری -5

ما الگوریتم ردیابی هدفی را ارائه کرده ایم که از همکاری بین یک 

بدون حسگر و شبکه ای از گره های حسگر نامعتبر استفاده روبات 

میکند.شبیه سازی ها ثابت می کنند که این الگوریتم عملکرد خوبی در 

متعادل سازی بازده انرژی با دقت ردیابی،حتی در حضور خطاهای مثبت 

 کاذب حسگر دارد.با این حال چند پرسش جالب بدون پاسخ می مانند.

قیق آینده این است که ببینیم چگونه سیستم مان یک مسیر مهم برای تح

را میتوان برای اجازه دادن به چند روبات برای ردیابی چند هدف مورد 

استفاده قرار داد.درسناریوهایی که در آن حسگرها میتوانند اهداف را 

از یکدیگر تمایز دهند،مسائل ردیابی منفرد متعامد هستند و میتوانیم 

م هایمان را به موازات هم اجراء کنیم.مورد چند نمونه از الگوریت

عمومی تری که درآن اهداف غیرقابل تمایز هستند چالش های دشواری را 

 در تجمع داده ها و تخصیص کار ارائه می کند.

مسیر مهم دیگر برای تحقیق بیشتر،طراحی الگوریتم های فیلترینگی است 

بوده و هم در  که در شناسایی خطاهای حسگر که هم در زمان پایدار

منطقه فضای محلی گسترده هستند مؤثر می باشند.چنین خطاهایی بدین 

دلیل چالش انگیز هستند که از چشم انداز محلی گره منفرد،از قرائت 

های حسگر مثبت واقعی غیرقابل تمایز هستند.ما میخواهیم روشهایی را 

یک پیدا کنیم که با آن گره ها میتوانند این خطاها را با ساخت 

دیدگاه عمومی در صورت نیاز و بدون قربانی کردن بازده انرژی کل 

 سیستم برطرف کنند.
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