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  مهشید غالمزاده نباتی
  دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل

  چکیده
مشکل اساسی افزایش طول عمر شبکه تمرکز دارد چرا که انرژي این نوع شبکه ها مسیریابی آگاه از انرژي در شبکه هاي حسگر بیسیم به روي 

جا توسط باتري هاي کم ظرفیت تامین می شوند. با این حال بسیاري از کارهایی که انجام شده در حل مشکل حفره ناموفق بوده اند، مشکل از این
د خیلی زود از کار می افتند. در این مقاله یک رویکرد ترکیبی براي رسیدگی ناشی می شود که گره هاي نزدیک به سینک به دلیل کار بیش از ح

به این موضوع پیشنهاد شده که ترکیبی از دو استراتژي مسیریابی است، مسیریابی تخت چند پرشه و مسیریابی سلسله مراتبی چند پرشه. هدف 
راي کاهش میزان ترافیک براي فشرده سازي داده هاست. آنالیز ریاضی اولیه به حداقل رساندن مصرف انرژي در شبکه است و تالش هاي اخیر ب

مصرف انرژي در الگوریتم پیشنهادي از طریق شبیه سازي هاي گسترده نشان داده شده است. که این طرح پیشنهادي قادر به افزایش طول 
  عمرشبکه با کاهش مشکل حفره خواهد بود.

  کلید واژه 
  ، الگوریتم مسیریابی ترکیبی، پروتکل هاي مسیریابی، شبکه حسگر بیسیمطول عمر شبکه هاي حسگر بیسیم

  مقدمه -1
در سال هاي اخیر توسعه سریع تکنولوژي ارتباطات بیسیم و دستگاه هاي حسگر کوچک و کم هزینه توسـعه شـبکه هـاي حسـگر     

ه به تعداد زیادي در منطقه مـورد نظـر   یک گروه از سنسورهاي کوچک و با قابلیت انتقال هستند ک WSNبیسیم را تسریع می بخشند. 
پخش شده اند. شبکه هاي حسگر بیسیم در کاربرد هاي زیادي مثل زلزله و پیش بینی آب و هوا، نظـارت و ردیـابی هـدف، کشـاورزي،     

ه حسـگر  . ساختار کلی یک شـبک [1]نظارت بر رفتار دشمن و موقعیت جغرافیایی، نظارت بر آتش سوزي جنگل ها و ... استفاده می شود
بیسیم تشکیل شده از گره هاي حسگر و یک گره سینک. گره هاي حسگر داده هاي مورد نیاز را از محیط اطراف خود جمـع آوري مـی   
کنند و به سینک انتقال می دهند. عالوه بر این گره هاي حسگر به عنوان زیر ساخت شبکه نیز هستند و به عنوان روتر عمل می کننـد  

  خودشان رد و بدل می نمایند.و داده هایی را بین 
سنسور ها داراي محدودیت هاي قابل توجهی هم هستند یکی از مهمترین این محدودیت ها ظرفیت پایین باتري این سنسـور هـا   
است که با وجود این محدودیت، استفاده کارامد از انرژي این سنسور ها بسیار ضروري می باشد. سنسـور هـا بـا بهـره گیـري از انـرژي       

ي عملیات جمع آوري داده، سنجش داده و ارتباطاتشان را انجام می دهند و با به پایان رسیدن انرژي باتري عملکرد ایـن سنسـورها   باتر
به طور کامل متوقف می شود. این مسئله منجر به از دست دادن بخشی از شبکه خواهـد شـد، همچنـین در بیشـتر کاربردهـا تعـویض       

مورد ارزیابی و در برخی موارد نا امن بودن منطقه غیر ممکن است. به عنوان نمونه در کـاربرد هـاي    باتري به علت گسترده بودن منطقه
نظامی و یا کاربردهایی که نظارت در زیر آب انجام می شود تعویض باتري امکان ناپذیر است. این مسائل تحقیقات زیـادي را در زمینـه   

  .به حداکثر رساندن طول عمر شبکه در پی داشته است
این گزارش نیز هدف افزایش طول عمر شبکه هاي حسـگر بیسـیم را بـا بررسـی یـک الگـوریتم مسـیریابی بهتـر، بـه دنبـال دارد.           
مهمترین و اولین مشکلی که عمر شبکه را کاهش می دهد مشکل حفره است، از آنجایی که از طریق ارتباطات چنـد پرشـه داده هـا در    

مقصد که سینک است برسند بنابراین سنسورهاي نزدیک به سینک کـار بیشـتري را نسـبت بـه      میان سنسور ها هدایت می شوند تا به
بقیه انجام می دهند و عمرشان زودتر به پایان خواهد رسید. که این مسئله جدا شدن سینک از بقیه شبکه را در پی خواهد داشت. ایـن  

  . [2,3]مسئله مشکل حفره نامیده می شود
مشکل حفره در شرایط مختلف قدري متفاوت است، این تفاوت به متحرك بودن یا نبودن سنسور ها وابسته است، اگر نـود سـینک   
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متحرك باشد می تواند در اطراف محدوده سنجش حرکت کند و به جمع آوري داده ها از سنسور ها بپردازد کـه ایـن موضـوع موجـب     
. سنسورها می توانند داده ها را بـه صـورت دوره اي انتقـال دهنـد یـا اینکـه داده هـا را        [4,5]تعادل در مصرف انرژي شبکه خواهد شد 

ذخیره کنند و با تاخیر انتقال دهند تا جابجایی بین سنسور ها و نود سینک به حداقل برسـد و مصـرف انـرژي هنگـام انتقـال داده هـا       
توانند موقعیت خود را براي کمک به تعادل در مصرف انـرژي در   کاهش پیدا کند. هنگامی که سنسور نودها متحرك هستند، نودها می

.  ضـمنا بکـارگیري سـینک و     [6,7]مناطقی که داراي بار داده اي بیشتر است یا پارتیشن شبکه رو به کاهش مـی باشـد تنظـیم کننـد    
ی کاربرد ها بحث تحـرك غیـر   سنسور هاي متحرك هزینه هاي گسترش شبکه حسگر بیسیم را افزایش می دهند. عالوه بر این در برخ

عملی است. هدف از این گزارش به چالش کشیدن سینک و سنسورهاي بی حرکت است. در ادامه الگوریتم هاي مسیریابی چنـد پرشـه   
براي شبکه هاي حسگر بیسیم معرفی و بررسی خواهند شد، مشکل حفره تشریح می شود. همچنین روشـی جدیـد بـراي حـل مشـکل      

که تجزیه تحلیل مصرف انرژي را هم همراه دارد. سپس عملکرد این روش ارزیابی می شـود و در پایـان نیـز نتیجـه      حفره ارائه می شود
  گیري مطرح خواهد شد.

  معرفی ساختار کلی شبکه هاي حسگر بیسیم -2
ره هاي حسـگر  در ساختار شبکه هاي حسگر بیسیم از گره هاي حسگر استفاده شده است. با وجود کاربرد هاي متفاوتی که براي گ

ردن و جمع آوري داده ها و انتقال آن به سینک مـی  ک حـس حسـگر، هـای گـره اصلی ۀدر شبکه هاي حسگر بیسیم وجود دارد، کالً وظیف
. گره هاي حسگر مبدا گره هایی هستند که داده هاي مورد نظر را دارند. با توجه به محدودیت هاي ذاتـی شـبکه هـاي حسـگر     [8]باشد

، با سینک ارتباط برقـرار   1وانند به صورت مستقیم با یک پرشمحل قرار گرفتن گره هاي حسگر نسبت به سینک نمی ت بیسیم یا بنا به
ساختار ایـن فراینـد نشـان داده شـده اسـت. گـره هـاي         1تا سینک می باشند. در شکل  2کنند در نتیجه نیازمند مسیرهاي چند پرشه

حسگر واقع شده مابین نودهاي مبدا و سینک، عالوه بر انجام وظایف محوله، باید در مواقعی که نیاز است به عنوان واسطی براي مخـابره  
  سایر گره هاي سنسوري، عمل نمایند.  

 
 [9]ساختار کلی شبکه حسگر بیسیم  – 1شکل 

براي دستیابی به این هدف و با توجه به محدودیت هایی که از لحاظ میزان منابع (مخصوصا منابع کم توان و اکثراً غیر قابـل شـارژ   
ی باال در ذخیره سازي مجدد یا تعویض) در شبکه هاي حسگر بیسیم وجود دارد، نیاز مند الگوریتم هاي مسیریابی بهینه بوده تا با کارای

انرژي بتوانند برقرار کننده بهترین مسیر چند پرشه از مبدا تا سینک باشند و به عبارتی باید تا حد امکان باعث افزایش مدت زمان زنـده  
  .[10,11,12]بودن کل شبکه شوند 

 
 
 
 

 
 

1 Single hop 
2 Multi hop 
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  الگوریتم هاي مسیریابی چند پرشه در شبکه هاي حسگر بیسیم -3
سیریابی انتخاب بهترین مسیر از مجموعه مسیرهاي در دسترس است که بر اساس معیارهاي خـاص  عملکرد اساسی یک الگوریتم م

کارامد ترین باشد. یکی از این معیارها می تواند به حداکثر رساندن طول عمر شبکه هاي حسـگر بیسـیم باشـد، مسـیري کـه کمتـرین       
النه انرژي بین همه گره هاي حسگر اطمینان داریـم، ایـن مسـیر    مصرف انرژي را در بین مسیرها داشته باشد در حالی که از مصرف عاد

می تواند براي رسید به معیار افزایش طول عمر شبکه مورد استفاده قرار گیرد. تالش هـاي زیـادي بـر روي الگـوریتم هـاي مسـیریابی       
  . [17-13]چندپرشه در شبکه هاي حسگر بیسیم متمرکر شده است

  ابیدسته بندي پروتکل هاي مسیری -1-3
  دسته تقسیم می شوند: 4به طور کلی پروتکل هاي مسیریابی به 

  پروتکل هاي بر پایه موقعیت
هدف این نوع پروتکل این است که با استفاده از اطالعات مکان و موقعیت گره هاي حسگر، عملیات انتشار پیام را فقـط در نـواحی   

ورد نیاز، فقط گره هایی که در ناحیه مشخص شده قرار دارند، می تواننـد  تعیین شده اي انجام دهند و از طرفی براي دریافت اطالعات م
اطالعات ارسال نمایند. با این شرایط به راحتی می توان انرژي زیادي را در کل شبکه ذخیره سازي کرد. استفاده کردن از الگوریتم هاي 

ر در شبکه هـاي حسـگر   کـا ۀهایت موجب باال رفتن هزینمسیریابی بر پایه موقعیت، نیازمند تجهیزات تشخیص موقعیت می باشد. در ن
  . استفاده از پروتکل هاي مسیر یابی داده محور نسبت به  آنها مقرون به صرفه تر است. [10,11,12]بیسیم خواهد شد 

  پروتکل هاي مسیریابی آگاه از کیفیت سرویس و جریان هاي ترافیکی
سرویسی را که ارائه می کنند داراي کیفیت قابل قبولی باشـد و بـراي کاربردهـاي در    این پروتکل ها به نحوي طراحی شده اند که 

  نظر گرفته شده کیفیت مورد نظر را تامین کند.
  پروتکل هاي مسیریابی داده محور

در پروتکل هاي داده محور زمانی که سینک یک پرس و جو جهت جمع آوري داده ها می فرستد هر حسگر مبـداء کـه داده هـاي    
. بنـابراین نیـازي بـه آدرس    [18]اسب در اختیار دارند با ارسال داده ها به سینک به صورت مستقل از سایر حسگر ها پاسخ می دهنـد من

. در این پروتکل ها زمانی که گره هـاي  [10,11,12]دهی سراسري نبوده و از روش آدرس دهی محلی بر پایه موقعیت استفاده می کنند
ا به سینک ارسال می کنند، حسگر هاي میانی می تواننـد بعضـی اشـکاالت تجمیـع را بـر روي داده هـاي       حسگر مبدا داده هاي خود ر

منتشر شده از حسگر هاي چندگانه مبداء اجرا و داده هاي مجتمع شده را به سینک ارسال کنند، ایـن پـردازش مـی توانـد بـه ذخیـره       
. لـذا از نظـر هزینـه مقـرون بـه صـرفه       [18]ا از مبدا به سینک نیاز است انرژي منجر شود. زیرا انتقال هاي کمتري جهت ارسال داده ه

. در این پروتکل مبتنی بر داده الگوریتم هایی که وجود دارد به صورت مسطح هستند که برخی از آنهـا عبارتنـد   [10,11,12]خواهد بود 
  و ... Flooding ،Gossiping ،SPIN ،Energy-aware routingاز: 

 
  مسیریابی چندپرشۀ مسطح - 2شکل 
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 پروتکل هاي مسیریابی آگاه از انرژي
این پروتکل ها از خانواده پروتکل هاي داده محور هستند، ممکن است بین نود مبداء و مقصـد مسـیرهاي مختلفـی وجـود داشـته      

روتکل هـا یـک تـابع احتمـال تولیـد مـی شـود و از        باشد و هر مسیري از نظر میزان مصرف انرژي با مسیر دیگر متفاوت است. در این پ
  مسیرهاي موجود بر اساس تابع یکی از مسیرها را انتخاب می کند.

آنچه اهمیت دارد طول عمر شبکه است اگر همیشه مسیري که انرژي کمی مصرف می کنـد را انتخـاب کنـیم و داده هـا را از آن      
ین می رود. بنابراین ارسال داده ها از مسیري که حداقل انرژي را دارد خـوب نیسـت.   مسیر بفرستیم آن مسیر زودتر از بقیه مسیرها از ب

  روش مناسب این است که ترافیک را در بین مسیر ها تقسیم کنیم که باعث بقاي شبکه شود.
ک تابع احتمـال بـین   پروتکل هاي آگاه از انرژي از مسیرهایی که کامال بهینه نیستند ولی قابل قبول هستند استفاده می کنند. با ی

چند مسیري که وجود دارد یکی از آنها را انتخاب می کند و داده هایش را از آن مسیر ارسال می کند. این تکنیک موجب افزایش طـول  
  عمر شبکه خواهد شد.

  فاز مختلف هستند: 3پروتکل هاي آگاه از انرژي داراي 
a( فاز راه اندازي: در این فاز هر نودي با ارسال یک پیام flooding     .همسایه اش را پیدا می کند و جدول مسـیریابی اش را مـی سـازد

هزینه  [19,20]این فاز براي ساختن جدول مسیریابی تابع هزینه را محاسبه می کند، به عنوان مثال الگوریتم پیشنهادي در مرجع 
 استفاده از یک کانال ارتباطی را بوسیله معادالت زیر محاسبه می کند:

)1(    푙푖푛푘푐표푠푡(푖, 푗) = 푒 (푖) + 푒 (푗) 

)2(    푒 (푖) =	 휖 푑 +	휖 
)3(      푒 (푗) = 	 휖 		  

تعریـف شـده اسـت.     jبه گره  iبه عنوان میزان انرژي مصرف شده براي ارسال یک واحد داده از گره  linkcost(i,j)در این معادالت 
er(i)  انرژي مصرف شده توسط نودi اده به نود فرستنده براي ارسال یک واحد دj     گیرنده می باشد. این مقدار متناسب بـا مربـع فاصـله

به منظور دریافت یک واحد داده است. شایان ذکر است که  jانرژي مصرف شده توسط گره  erاست.  jو گره گیرنده  iبین گره فرستنده 
. با استفاده باشند می حسگر گره دریافت و ارسال مدار ۀپارامتر هاي ثابتی هستند که مشخص €3و  €2،€1این مصرف انرژي ثابت است.

ینک ها حداقل است، کل مصرف برق شبکه حسگر بیسیم را می تـوان بـه حـداقل رسـاند.     ل ۀاز مسیري که در آن جمع هزینه هاي هم
باعـث   linkcost(i,j)مطرح شده با موفقیت انرژي کل شبکه را کاهش می دهد این در حالی است که رفتـار   linkcost(i,j)تعریفی که از 

با هدف حل این مشکل معرفی شـده کـه مصـرف     [21]مصرف سریع انرژي برخی از نودها می شود. الگوریتمی با کارایی بهتر در مرجع 
را ارائه می کند کـه در معادلـه زیـر     linkcost(i,j)انرژي را بین گره ها به طور یکنواخت توزیع می کند. این الگوریتم تعریف مجددي از 

  می کنید: مشاهده
)4(    푙푖푛푘푐표푠푡(푖, 푗) = 	 ( , )		  

آن به عنوان گره رله با توجه به انرژي باقیمانـده اش انجـام    شـدن انتخـاب امکـان کسر، خمرج در فرستنده گره ةاز طریق انرژي باقیماند
می شود. به این دلیل که انرژي نودهاي خاصی به سرعت به پایان نرسد. بنابراین مصرف انرژي بین گره ها به طور یکنواخت توزیع مـی  

-max–min T [23و  zPmin [22]نـد  الگوریتم هاي دیگري هـم مان  شود، در عین حال که مصرف انرژي کل شبکه به حداقل می رسد.

  روش مشابهی دارند. [26
b(        فاز ارسال داده ها : در این فاز هر نود بسته هایی را که دریافت کرده بر اساس جدول مسـیریابی بـه صـورت تصـادفی بـه یکـی از

  داده بکار گیرد.مسیرها ارسال می کند. همیشه از یک مسیر استفاده نمی شود ممکن است چندین مسیر را براي ارسال 
c( .فاز نگهداري مسیر: الزم است مسیرهایش را مرتب چک کند و دائما آنها را زنده نگه دارد که مسیرها از کار نیفتند  
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  پروتکل هاي مسیریابی سلسله مراتبی  -4
که داده هـا   در این پروتکل ها نود ها را در شبکه به یک سري خوشه هایی تقسیم می کنیم، در هر خوشه نیز یک سرخوشه داریم

را از اعضایش جمع آوري می کند و به سینک ارسال می کند. در طراحی پروتکل هاي مسـیریابی سلسـله مراتبـی مقیـاس پـذیري بـه       
عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته می شود. در شبکه هاي مسطح یا شبکه هایی که تک الیه هستند نمی تـوان مصـرف انـرژي را بـه     

تامین کرد و فقط با کمک یک دروازه داده ها به سینک منتقل می شوند، انتخـاب یـک نـود بـه عنـوان دروازه      صورت عادالنه در شبکه 
ارتباطی باعث می شود که آن نود خیلی سریع انرژي اش تخلیه شود به عبارت دیگر موجب می شود نتوان بقاي عمر شـبکه را تضـمین   

  .[27]ع امکان پذیر نیستکرد و همچنین استفاده از شبکه براي محدوده هاي وسی
در پروتکل هاي سلسله مراتبی هدف اصلی این است که مصرف انرژي نود هاي شبکه را کاهش دهیم. این کار را با دو تکنیک مـی  
توان انجام داد، اوالً از تکنیک چند پرشه استفاده کنیم، یعنی در هر خوشه به صورت چند پرشه داده ارسال شوند که باعـث مـی شـوند    

داده ها استفاده کنیم. کـه موجـب کـاهش     2و تلفیق 1ف انرژي نسبت به حالت مستقیم کمتر شود. دوماً از تکنیک هاي جمع آوريمصر
  .[18]تعداد بسته هاي ارسالی می شود و داده ها با حجم کمتري ارسال خواهند شد

را نـام  LEACH [28]مراتبی می تـوان الگـوریتم   به عنوان یک مثال؛ از قابل توجه ترین الگوریتم هاي مسیریابی چندپرشه سلسله 
  برد که لقب خوشه بندي سلسله مراتبی تطبیق پذیر کارا از نظر انرژي را دارد.

1-4- LEACH 
الگوریتم مسیریابی سلسله مراتبی چند پرشه دو الیه می باشد. هر گـره حسـگر    LEACHنشان داده شده  3همانطور که در شکل 

  [28]یا عضو خوشه باشد. عالوه بر این نقش هر گره در هر دوره زمانی می تواند تغییر کند. می تواند در نقش یک سرخوشه و 

 
  مسیریابی چندپرشۀ سلسله مراتبی - 3شکل 

در این الگوریتم گره هاي حسگر بر اساس انرژي دریافتی به یک سري خوشه هایی تقسیم بندي می شوند به عبارت دیگـر خوشـه   

 
 
 
 

 
 

1 Data Aggregition 
2 Data Fusion 
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ها بر اساس قدرت سیگنال دریافتی ایجاد می شوند، در هر خوشه یک سرخوشه داریم که اطالعات را از خوشه خودش جمع آوري مـی  
کند و به سمت سینک ارسال می نماید. حجم کاري که سرخوشه انجام می دهد زیاد است بنابراین مصرف انرژي آن بیشتر از بقییه نود 

از مدتی از بین برود در نتیجه قسمتی از شبکه آسیب خواهد دید. به همین دلیل براي رعایـت عـدالت    ها خواهد بود و ممکن است بعد
به صورت دوره اي سرخوشه ها را تغییر می دهد تا همه گره ها سرخوشه شوند و تعادلی در مصـرف انـرژي    LEACHدر مصرف انرژي، 

 4. شکل [18]جمیع داده ها را به هدف کاهش مصرف انرژي انجام می دهندبین آنها برقرار شود. ضمناً سرخوشه ها عملیات پردازش و ت
  را نشان می دهد. LEACHنمایی از 

 
  LEACH - 4شکل 

LEACH     بنـابراین در  [29]روش چرخش تصادفی سرخوشه را براي توزیع عادالنه انرژي لود شده بر روي حسگرها بکـار مـی بـرد .
LEACH ه صورت دوره اي انتخاب می شود و  هر دور شامل دو فاز به نام هاي فاز راه اندازي و فاز حالت ثابت است. در فـاز  سرخوشه ب

 خوشـه  ۀراه اندازي سرخوشه ها انتخاب می شوند و خوشه ها شکل می گیرند. در فاز حالت ثابت انتقال داده ها به سینک از طریق شبک
 1و  0ر خاص براي اینکه به سرخوشه تبدیل شود یا نه از طریق تولید یک عدد تصـادفی بـین   ک گره حسگی. شود می انجام شده بندي

نشـان دهنـده    Gبود بنابراین گره حسـگر سرخوشـه مـی شـود.      T(n) شده تعریف ۀتصمیم گیري می کند. اگر این عدد کمتر از آستان
 تعـداد ۀنشان دهند rدرصد مطلوب سرخوشه ها است .  Pسرخوشه نشده اند که  P/1مجموعه اي از گره هاي حسگر است که در آخرین 

  :[29]از فرمول زیر بدست می آید T(n)باشد، با استفاده از این پارامترها  Gمتعلق به  n حسگر گره اگر. است دور
  
)5(    푇(푛) =

∗( 	 	 )
  

، احتمـال   0نمی تواند یـک سرخوشـه شـود. در دور     nصفر می شود. بنابراین،  T(n)نباشد، بنابراین  Gمتعلق به  nاگر گره حسگر 
است. با این حال، در دورهاي بعدي تغییر وضعیت اتفاق می افتد. سرخوشه هاي دور صفرام نمـی   Pسرخوشه شدن براي هر نود برابر با 

ن متداول یک گره خاص می شود. با این حال ایـن  دورهاي بعدي باشند. این محدودیت مانع از سرخوشه شد p/1توانند سرخوشه هاي 
را  rمحدودیت نقطه ضعفی به همراه دارد. این امر باعث کاهش سریع در تعداد سرخوشه ها می شود. بـراي رسـیدگی بـه ایـن اشـکال،      

براي گره هـاي حسـگر باقیمانـده     T(n)افزایش می دهند، احتمال گره هاي حسگر باقیمانده براي سرخوشه شدن بوسیله تنظیم آستانه 
  .[30]است LEACHنیز افزایش می یابد. این تعادل حیاتی ویژگی قابل توجه 

بعد از انتخاب سرخوشه در یک دور خاص، هر سرخوشه پیام آگاهی را به گره هاي باقیمانده همه پخشی مـی کنـد. هـر گـره غیـر      
می گیرند به آن خوشه متعلق شوند. هر گره غیر سر خوشه بر اسـاس قـدرت   سرخوشه این پیام آگاهی را دریافت می کند، آنها تصمیم 

سیگنال هایی که دریافت کرده اسـت بـه خوشـه اي مـی پیونـدد. بـه منظـور پیوسـتن بـه خوشـه انتخـاب شـده، آن گـره یـک پیـام                
JoinClusterHeadMessage    شـدند و خوشـه هـا شـکل     براي پیوستن به آن خوشه می فرستد. هنگامی که تمام سرخوشه هـا انتخـاب

انـرژي ارتباطـات را در مقایسـه بـا      LEACHگرفتند تا دور بعدي عملیات انتقال داده انجام می شود. شبیه سازي ها نشان می دهد که 



 7

هشت مرتبه دیرتر از مرگ اولین گره در  LEACHبرابر کاهش می دهد. به عبارت دیگر، مرگ اولین گره در  8انتقال مستقیم به اندازه 
  .  [29,30]نتقال مستقیم اتفاق می افتدا

  مشکل حفره در شبکه هاي حسگر بیسیم -5
یک شبکه با سینک ایستا از یک مشکل جدي به نام مشکل حفره رنج می برد. این حفره زمانی رخ می دهـد کـه حسـگرهاي قـرار     

استفاده قرار گیرد. در نتیجه حسـگر هـاي   گرفته در اطراف سینک براي ارسال داده ها به سینک از طرف سایر حسگر ها به شدت مورد 
نزدیک به سینکی که بار زیادي بر روي آنها می باشد، انرژي خود را سریعتر از دست می دهند و سپس از شبکه قطـع مـی شـوند. ایـن     

حا گفته می . اصطال[18]مشکل حتی زمانی که سینک در منطقه مطلوب خود مطابق با مرکز میدان حسگر قرار گرفته باشد، وجود دارد
شود حسگرهایی که دچار این مشکل می شوند در ناحیه حفره قرار گرفته اند.  منظور از این ناحیه حداکثر فاصله انتقال تا گره سـینک  

  این ناحیه مشخص شده است: 5می باشد. در شکل 

 
  تعریفی از ناحیۀ حفره - 5شکل 

دوده حفره از بین بروند، جمع آوري داده ها از تعداد زیاد نودهاي زنده غیر ممکن می شـود بـه   هنگامی که همه نودها واقع در مح
این دلیل که بین گره سینک و سایر گره هاي بیرون از محدوده حفره هیچ کانال ارتباطی وجود نـدارد. ایـن درحـالی اسـت کـه انـرژي       

یتم هاي گذشته بر اساس میزان انرژي باقیمانده گره ها و یـا اولـین گـره اي    . بسیاري از الگور [31]باقیمانده زیادي در شبکه وجود دارد
که می میرد طراحی شده اند. براي حل مشکل حفره یک سینک متحرك براي جمـع آوري داده هـا از حسـگرهاي مبـدا پیشـنهاد مـی       

کلیه حسگرها در شبکه مـی دهنـد کـه    شود. در این صورت حسگر هاي اطراف سینک در طول زمان تغییر می کنند و این شانس را به 
  همانند رله هاي داده براي سینک متحرك عمل کنند و سپس بار مسیریابی داده ها را روي کلیه حسگرها متعادل کنند.

  الگوریتم مسیریابی چند پرشه ترکیبی -6
 دارنـد،  قـرار  منطقه این از خارج در که تعدادي به نسبت هستند حفره ۀبه طور کلی از تعداد کل گره ها تعداد بسیار کمی در ناحی

حفره بسیار ناچیز است در مقایسه با جریان داده هـایی کـه خـارج از ایـن      ناحیۀ در ها گره توسط شده تولید هاي داده مقدار نتیجه در
. اسـت  زیـاد  آمـده  ناحیـۀ  بیـرون  از که هایی داده رلۀ دلیل به انرژي مصرف حفره ۀناحیه وجود دارد. الزم به یادآوري است که در ناحی

ـ  وارد که هایی داده جریان باید حفره ۀبنابراین براي کاهش انرژي در ناحی  ۀناحیه می شوند کاهش پیدا کنند و یا مصرف انرژي براي رل
نشان داده شـده ،   6. طرح پیشنهاد شده در شکل برسد حداقل به که است الزم سینک سمت به حفره ناحیۀ خارج از اي داده واحد یک

رسیدن به این دو راه حل موثر بوسیله الگویتم مسیریابی چند پرشه ترکیبی می باشد، که با بکارگیري یـک الگـوریتم مسـیریابی    هدف 
ریان داده در حفره به دنبال دارد، و یک الگـوریتم مسـیریابی چنـد پرشـه     ج کاهش براي حفره ۀچندپرشه سلسله مراتبی خارج از ناحی

  براي کاهش مسافت انتقال بین نود ها استفاده می کند.مسطح را در داخل ناحیه حفره 
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  مسیریابی چندپرشۀ ترکیبی - 6شکل 

  مسیریابی خارج ناحیۀ حفره -6-1
شوند حـائز اهمیـت اسـت، ایـن را      می حفره ۀاز آنجا که انرژي انتقال متناسب با حجم داده هاست، کاهش داده هایی که وارد ناحی

ن با استفاده از یک مکانیزم فشرده سازي داده ها بدست آورد. در صورتی که هرگونه رابطه اي بین داده هـاي جمـع آوري شـده    می توا
در مـورد نظـارت بـر محـیط      مثـال  عنـوان  به. است وابسته ها داده ۀموجود باشد، می توان آن را متراکم کرد. نرخ فشرده سازي به رابط

زیست که اطالعات دما، رطوبت و فشار اتمسفر را جمع آوري می کند، اطالعات بدست آمده از همسایگی هـا بسـیار بـه هـم نزدیـک و      
 وابسته هستند که در این مورد می توان فشرده سازي زیادي را روي داده ها انجام داد. در این بحث بکارگیري مسیریابی سلسله مراتبی

 هـاي  داده جریـان  میـزان  کـاهش  منظـور  بـه  هـا  داده کارآمد سازي فشرده براي مناسبی استراتژي حفره ۀچند پرشه در خارج از ناحی
  می باشد. حفره ناحیۀ به ورودي

  مسیریابی در ناحیه حفره -6-2
تقال داده خارج از ناحیـه بـه   در ناحیه حفره مهمترین جنبه الگوریتم مسیریابی به حداقل رساندن مصرف انرژي به ازاي هر واحد ان

 ۀاز مشخصـ  اسـتفاده  با حفره ۀسمت سینک است. خوشبختانه به آسانی می توان  با اتخاذ الگوریتم مسیریابی چندپرشه مسطح در ناحی
  فاصله انتقال کارآمد براي آن را بدست آورد.

  حفره ناحیۀ در انرژي مصرف آنالیز -1- 6-2
تحلیل ریاضی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است. همان طور که قبال مطرح شـد مصـرف   این مدل پیشنهادي با هدف تجزیه 

 بیـرون  از حفـره  ۀانرژي براي جمع آوري داده ها داخل ناحیه در مقایسه با انرژي مصرف شده براي رله جریان داده ها بـه داخـل ناحیـ   
  محاسبه شود:. از این رو مصرف انرژي می تواند از فرمول زیر است ناچیز بسیار
)6(    퐸 = 	λ	 × 퐸(푑) ×푀  

انـرژي   E(d)بیانگر میانگین تعداد پرش هایی است که داده نیاز دارد تا از طریق ناحیـه حفـره بـه سـینک برسـد.       λدر این فرمول 
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ست. هـر یـک از ایـن    حجم داده ها ا Mنیز متوسط فاصله انتقال و  dمی باشد،  dمصرف شده براي انتقال یک واحد داده در طی فاصله 
  اصطالحات مشتق شده از عبارات زیر هستند:

)7(    	λ = 푟/푑  

r  ،شعاع ناحیه حفره استE(d)  می باشد و مقدار آن به صورت زیر محاسبه می شود : 2مشتق شده از فرمول شماره  
)8(     E(d)=€1d2                  €1>>>€2  

  
  آنالیز ریاضی مطرح شده - 7شکل 

  است که از فرمول زیر محاسبه شده : M حفره ۀحجم داده هاي ارسالی به داخل ناحی
)9(    푀 = 푚푁 	1 −	∏  

 را زيـر فرمـول اسـت حفـره  ۀکـه انـرژي ناحیـ    Ehotspotطول ناحیه است. در نهایت  lتعداد گره ها در شبکه و  Nاندازه پیام، mدر اینجا 
  : داشت خواهد
)10( 퐸 =	 	× 푚푁	 	1 −	∏ =	휖 푚푟푑푁	 	1 −	∏   

. بـراي  دهد می نشان مسیریابی هاي الگوریتم انواع همۀ براي را حفره ۀمعادله فوق یک چهارچوب کلی است که مصرف انرژي ناحی
مسیریابی چند پرشه بیـان شـده  کـه بـراي الگـوریتم      تطبیق تقاوت در الگوریتم هاي مسیر یابی، مصرف انرژي براي دو گروه الگوریتم 

  مسیریابی پیشنهادي به شرح زیر می باشد:
)11(   퐸 =	휖 푚푟푑 	푁	 	1 −	∏  
)12(  퐸 =	휖 푚푟푑 σ	푁	 	1 −	∏ 

)13(  퐸 =	휖 푚푟푑 σ	푁	 	1 −	∏  

متوسط فاصله انتقال براي گره هاي در الگوریتم هاي مسیریابی چندپرشه مسـطح و سلسـله مراتبـی     d Hierarchicalو  dFlatکه در آن 
  نرخ فشرده سازي است و توسط فرمول زیر تعریف می شود: σهستند، 

)14(   σ = 	
푆푖푧푒	[퐶표푚푝푟푒푠푠푒푑	퐷푎푡푎	]

푆푖푧푒	[푂푟푖푔푖푛푎푙	퐷푎푡푎]
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سود بدست آمده از بکارگیري مسیریابی چندپرشه ترکیبی می تواند اندازه گیري شود. از آنجا که سرخوشـه هـا    13و  11از رابطه 
ارائـه مـی شـود. عـالوه بـر ایـن بـا داشـتن          dFlat < dHierarchicalتعداد کمتري از کل گره ها را در شبکه حسگر بیسیم تشکیل می دهند، 

<1σ0< :می توان نتایج زیر را گرفت  
)15(  퐸 <	퐸 		  
)16(  퐸 <	퐸  

 ۀنشان می دهد که الگوریتم پیشنهادي که به صورت چندپرشه ترکیبی است مصـرف انـرژي کمتـري را در ناحیـ     16و  15 ۀرابط
درك و بینشـی   13و  12، 11. عالوه بر این مشاهده نسبت بـین معـادالت   شـد حبث آن باره در پيشرت که الگوريتمی دو با مقايسه در دارد حفره

ین الگـوریتم مسـیریابی چندپرشـه ترکیبـی کـه پیشـنهاد شـده و دو دسـته الگـوریتم مسـیریابی           کلی نسبت به تفاوت مصرف انرژي ب
  چندپرشه دیگر را می دهد، همان طور که در زیر نشان داده شده:

)17(   = 	휎 < 1					  

)18(  =	 < 1		  

 dFlat / dHierarchicalو  σنشان داده شده است، تنها به دو عامل بستگی دارد، یعنـی   18و  17نسبت مصرف انرژي که در معادله هاي 
  . rو  N ،lو مستقل از 

  ارزیابی کارایی -7

  محتویات آزمایش  -7-1
با هدف ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادي براي گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم در برخورد با مشکل حفـره از شـبیه سـاز    

NS2  پیکربندي محیط شبیه ساز را نشان می دهد که در آن هر پارامتر با توجـه بـه    1براي انجام آزمایشات استفاده شده است. جدول
مقدار دهی شده اند. گره هاي حسگر به طور تصادفی در حوزه سنجش مدور به مرکزیت گره  [21,28]تنظیمات تصویب شده در مراجع 

متر محدوده انتقال دارند، ناحیه حفره  یک ناحیه مدور به مرکزیت نـود سـینک    600سینک مستقر شده اند. از آنجا که گره ها معادل 
متر تنظیم شده است. این آزمایش به طوري تنظیم شـده کـه    2000الي متر است. شعاع حوزه سنجش به مقدار نسبتاً با 600با شعاع 

 20. هـر آزمـایش   کننـد  منتقـل  سینک نود به را اطالعاتی ها بسته ۀهر گره حسگر به صورت دوره اي یک بسته واحد تولید کند و هم
  گره هاي مختلف به نمایش درآمده است.  مرتبه تکرار شده است و همه نتایج در نمودار نشان دهنده مقدار متوسط براي همه ترتیبات 

 پیکربندي محیط شبیه ساز - 1 جدول

  
فرض می کنیم که توزیع شدن نودها به گونه اي است که در تراکم نودها انحراف زیادي موجود نیست. در این آزمایش براي نشـان  

به ترتیب خارج و داخل ناحیه کانون به کار گرفته شده است. همچنـین   Toh'sچند پرشه و متد  LEACHدادن روش پیشنهادي، نوعی 
 و مسـطح  ۀاین دو الگوریتم مسیریابی چندپرشه به عنوان نمایندگانی براي مقایسه دو کالس ذکرشده الگوریتم هاي مسیریابی چندپرش
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  استفاده می شود. مراتبی سلسله
زیر بخش مطرح مـی شـود. در قسـمت اول برتـري الگـوریتم مسـیریابی چنـد پرشـه          2باقیمانده بحث ارزیابی کارایی در ادامه در 

بازرسـی بیـان مـی شـود. در زیـر       متعـدد  معیارهاي توسط چندپرشه مسیریابی هاي الگوریتمدیگر ترکیبی که پیشنهاد شده نسبت به 
، این حد و مرز نقطه اي است که الگوریتم مسیریابی چندپرشه بکاررفته از حالت تخت بـه  بخش دوم حد و مرز ترکیب بررسی می شود

لسله س یا تخت چندپرشه مسیریابی هاي الگوریتم که را مکانی ةسلسله مراتبی و برعکس تغییر می کند. این مرز مناطق بزرگ که انداز
  مراتبی به کار می روند را تعیین می کند.

ه حفره و طول عمر شبکه به عنوان معیارهاي عملکرد استفاده شده است. طول عمر شـبکه بـه عنـوان مـدت     مصرف انرژي در ناحی
زمانی تعریف می شود که تمام نود ها ظرفیت انرژیشان تحلیل می رود، در این زمان نود سینک به طور کامل از اکثریت نودهاي شـبکه  

  که خارج ناحیه حفره واقع شده اند، جدا می ماند.

  کارایی ایسهمق -1- 7-1
  متر تعیین شده است، که دلیل آن در ادامه توضیح داده خواهد شد. 500مرز ترکیب در الگوریتم پیشنهادي 

براي مقایسه الگوریتم مسیریابی چند پرشه با توجه به هر دو الگوریتم مسیریابی چندپرشـه مسـطح و سلسـله مراتبـی، معیارهـاي      
  متعددي در نظر گرفته شده.

متر دور از سینک واقع شده است را نشان می دهـد. مـی تـوان بـه وضـوح       dفاصله انتقال هر نود را که به اندازه  متوسط 8aشکل 
ی چندپرشـه مسـطح تحمـل مـی     مسیریاب با مقایسه در را بزرگتري انتقال مسافت  مراتبی سلسله ۀمشاهده کرد که مسیریابی چندپرش

پیشنهادي مسافت ارتباطات بیرون و درون ناحه حفره متفاوت است و دلیـل آن تفـاوت   کند. عالوه بر این باید توجه داشت که در روش 
الگوریتم  پذیرفته شده در هر ناحیه می باشد. با توجه به شکل متوجه نوسان مسافت انتقال نیز می شویم که دلیـل پشـت ایـن مسـئه     

  تغییر در الگوریتم مسیریابی است که در آن نقطه رخ می دهد.

 
  الگوریتم مسیریابی مختلف 3مقایسه عملکرد بین  - 8شکل 
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متر دور از سینک واقع شده اند را نشان مـی دهـد، واضـح     d فاصله به که هاي منتقل شدة هر نودنیز متوسط حجم داده  8bشکل 
سه به دو دسته بندي دیگر الگوریتم هاي است که الگوریتم مسیریابی چندپرشه مسطح بیشترین حجم داده هاي منتقل شده را در مقای

به نود سینک نزدیک تر مـی شـود، افـزایش مـی      dمسیریابی چندپرشه متحمل می شود. همچنین حجم داده هاي رله  همان طور که 
مـرز   داخـل  بکاررفتـه  مسیریابی الگوریتم در ها داده سازي فشرده عدم دلیل به که کند می تغییر ها داده ۀیابد. در مرز ترکیب، نرخ رل

  ترکیب می باشد. الگوریتم پیشنهادي با موفقیت فشرده سازي داده ها براي محدود کردن جریان داده ها در شبکه را استفاده می کند.
متر دور از سینک واقع شده اند را نشان مـی دهـد. مصـرف انـرژي همـانطور       dمصرف انرژي منحصر به فرد نود هایی که  8cشکل 

ها به سینک نزدیک تر می شود، افزایش پیدا می کند، و با نودهاي درون ناحیۀ حفره بـه حـداکثر مقـدار خـود مـی رسـد.       موقعیت نود
همچنین از این شکل می توان فهمید که مرز ترکیب باعث تغییراتی در الگوي افـزایش انـرژي مـی شـود. بـدیهی اسـت کـه الگـوریتم         

  رف انرژي منحصر به فرد هر نود را در ناحیۀ حفره به حداقل می رساند.مسیریابی چندپرشه ترکیبی که پیشنهاد شده مص
نشان می دهد. نتیجـه   dمصرف انرژي تجمعی را در ناحیۀ مرکزي دایره شکل اطراف نود سینک با شعاعی برابر  8d ،E(d)در شکل 

مصرف انرژي را در ناحیۀ حفـره بـه حـداقل     تایید کنندة این است که الگوریتم مسیریابی چندپرشه ترکیبی پیشنهاد شده می تواند کل
آمده است، روش پیشنهاد شده در طوالنی کـردن اساسـی عمـر شـبکه      2برساند. عالوه بر این، خالصه اي از طول عمر شبکه در جدول 

  بوسیله اجتناب از به انزوا رسیدن نود سینک ناشی از تحلیل انرژي همۀ نودها در ناحیۀ حفره موفق می باشد.
  

 مقایسه طول عمر شبکه -  2جدول 

  

  ترکیب مرز موقعیت گرفتن نظر در -2- 7-1
در این قسمت تاثیر موقعیت حد و مرز ترکیب در کارایی الگوریتم مسیریابی ترکیبی پیشنهاد شده مطرح می شود. انتخـاب حـد و   

مسطح که بکار رفته نیز وابسته اسـت.   و مراتبـی چندپرشۀ سلسلهمسیریابی عالوه بر محیط استقرار  به ویژگی هاي الگوریتم مرز ترکیب 
) گوناگون است و در طـول  rاتخاذ شده است.  فاصلۀ بین نود سینک و مرز ترکیب ( rدر این مقاله یک رویکرد تجربی جهت بررسی اثر 

  .گريد می قرار بررسی مورد فرهعمر شبکه تغییر می کند و مصرف انرژي در ناحیۀ ح

 
 کارایی الگوریتم مسیر یابی چند پرشۀ ترکیبی - 9شکل 

بسیار مشهود است که طول عمر شبکه هنگامی حداکثر است که انرژي مصـرفی ناحیـۀ حفـره حـداقل باشـد. بـه طـور         9از شکل 
نحوة رفتـار   10متر) می باشد. در شکل  600متر(کمتر از  500برابر با  rشهودي مرز ترکیب مطلوبی در ناحیۀ حفره وجود دارد، یعنی 

متـر   600و  500، 400برابـر بـا    rالگوریتم پیشنهادي با مقادیر مختلفی براي حد و مرز ترکیب نشان داده شده است. به عنوان مثـال  
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نرژي و متوسط حجم ترافیک منتقل شده مربوط تنظیم شده است. معیارهاي در نظر گرفته شده متوسط فاصله انتقال، متوسط مصرف ا
متري از نود سینک قرار گرفته اند. مصرف انرژي هنگامی به حداقل می رسـد کـه ترکیـب بـین حجـم       dبه هر نود هستندکه در فاصله 

ایش هـاي قبلـی   اتفاق می افتد. با در نظر گرفتن سـنجش فـوق، آزمـ    500برابر  rداده هاي رله شده و فاصلۀ انتقال حداقل است و در 
  متر را به عنوان مقدار مرز ترکیب براي ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادي بکار می برند. 500

  

 
  عملکرد در مرزهاي مختلف مسیریابی ترکیبی - 10شکل 

  نتیجه گیري -8
شبکه هاي حسگر بیسیم را بوسیله مقابله با مشـکل  در این مقاله الگوریتم مسیریابی چندپرشه ترکیبی پیشنهاد شد، که طول عمر 

حفره افزایش می دهد.  الگوریتم هاي مسیریابی موجود براي شبکه هاي حسگر بیسـیم را مـی تـوان در دو دسـته طبقـه بنـدي کـرد،        
دپرشـه سلسـله   الگوریتم هاي مسیریابی چندپرشه مسطح که مصرف انرژي کل شبکه را حداقل می کنند و الگوریتم هاي مسیریابی چن

مراتبی که به طور موثري میزان جریان ترافیکی شبکه را بویسیله مکانیزم جمع آوري داده ها کاهش می دهند. هـر دو روش منجـر بـه    
مشکل حفره می شوند که نود سینک با تحلیل انرژي نودهاي اطرافش از سایر نود هاي شبکه جدا می شود. براي مقابله بـا ایـن مسـئله    

یریابی چندپرشه ترکیبی پیشنهاد شده که الگوریتم هاي مسیر یابی چندپرشه سلسله مراتبی و مسطح را ترکیب می کنـد.  الگوریتم مس
تجزیه تحلیل ریاضی مصرف انرژي در الگوریتم پیشنهادي  از طریق شبیه سازي هـاي دقیـق کـامپوتري انجـام شـده اسـت. الگـوریتم        

یابی کارایی آنالیز شده است. در نهایت می تـوان نتیجـه گرفـت کـه الگـوریتم مسـیریابی       پیشنهادي با توجه به معیارهاي مختلف و ارز
  چندپرشۀ ترکیبی راه حل امیدوار کننده اي براي مشکل حفره و افزایش طول عمر شبکه می باشد.
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