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  قدمهم

، گستره بدست آمده است گذشته در چند سال كه توزيع شده و ميكرو الكترومكانيكي ، سيستمهاي آخرين پيشرفت در 

، ساختمان [2]، مديريت حوادث طبيعي  [1]نظامي در زمينه  جملهاز  گرديدشبكه هاي حسگر بيسيم بهره برداري از  وسيعي

  مجموعه هايشان .، محيط زيست ، صنعت و  [3]، بهداشت

، محاسبات، انرژي و حس كردننود هاي توزيع شده مي باشد كه  مجهز به سنسور شبكه هاي حسگر بي سيم شبكه اي از 

و يا رديابي اشياء مي  اده هادزيست محيطي خاص مانند  پديدهيك  مانيتورينگماژولهاي ارتباطي مي باشد كه  براي 

  . [4,5]باشد

  زير سر و كار دارند : مشخصه هاينود ها در چنين شبكه هايي با 

  محدوديت انرژي .1

  محدوديت  پردازش .2

  محدوديت حافظه .3

بخواهند باطري را شارژ و يا تعويض كنند كه نكته : از آنجاييكه مصرف انرزي در سنسور نودها از باطري مي باشد ، براي آن

يا بداليل جغرافيايي (از جمله سختي زمين و يا در  هزينه باطري و كار تعويض) از جملهبسيار مشكل است بداليل هزينه (

  شرايط غيردوستانه وارد شدن) .

  در چهار عمليات زير دارد: انرژي يك گره حسگر مصرف 

  حس كردن داده .1

  دريافت اطالعات .2

  ارسال داده ها   .3
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  پردازش داده ها .4

  .مي باشد كه ارائه گر ارتباطات بي سيم است RF مختص به ماژول بطور كلي، بيشترين عناصر مصرف  انرژي نكته :

داده ، مصرف  نتيجه گيري كه در اين قسمت مي توان داشت ؛ اينستكه از بين تمام عمليات نودهاي حسگر ،  ارسال و دريافت

دارد . بعنوان مثال ، مصرف انرژي براي انتقال يك بيت داده روي كانالهاي بي سيم معادل با انرژي  هاعمليات ايرانرژي بيش از س

  .  [5]الزم براي اجراي هزاران سيكل دستورالعمل در سطح پردازش كننده مي باشد

، باعث افزايش عمر حيات شبكه مي   1بنابراين استفاده موثري از انرژي در پروتكلهاي ارتباطي شبكه هاي حسگر بي سيم

كه براي اين شبكه ها طراحي شده اند ،  بايد توجه به  3و انتقال  2شود . از اينرو ، پروتكلهاي اليه هاي سخت افزار ، شبكه

  داشته باشند كه براي اينكار موارد زير الزميست : RFاستفاده موثر از ماژول 

4سخت افزاربه حداقل رساندن تصادمها در اليه هاي  .1
  

  كنترل سربار پيامها در مسيريابي .2

  زمان بندي موثر خواب/بيدار  .3

عالوه بر اين ، در مدت طراحي پروتكل ، منابع محدودي از نودهاي حسگر از قبيل  قدرت پايين پردازش كننده ، حافظه كمتر 

  ، ارتباطات برد كوتاه  و شدت حسگري كمتر بايد در نظر گرفته شوند .

مي مانند و فقط گاهي اوقات  1هاي حسگر بي سيم فعاليتشان بدين صورت است كه اكثر زمانها در حالت بيكار عموما ، شبكه

داده ارسال مي كنند . در ضمن ميزان مصرف انرزي براي گوش دادن به كانال بيكار (بدون استفاده) معادل با مصرف انرژي در 

  .  ]4[ از مصرف انرژي در حالت خواب مي باشد هنگام ارسال و دريافت داده مي باشد و بسيار بيشتر

                                                           
١ WSN  
٢ Network Layer 
٣ Transport Layer 
٤ Mac Layer 
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. از آنطرف  در حالت  2بايد  در باالترين سطح انرژي باشد . براي مثال : حالت فعال/گوش دادنها گيرنده  بمنظور دريافت داده 

درصد فعاليت  100ده بصورت . اگر دريافت كنن ]6،7[، راديو در پايين ترين سطح انرژي با مدارات خاموش مي باشد  3خواب

داده ها را با تحمل هزينه  انرژي بسيار  دستگاه نود ، هميشه روشن باشد آنآن عبارتي فرستنده و گيرنده باشد يا داشته ب

دريافت مي دارد ؛ لذا براي كاهش مصرف انرژي مستلزم كاهش فعاليت مي باشد . اين حقيقت كه با استفاده از تكنيكهاي 

كاهش داد و اين خود باعث بهره وري مي  5ثرپذيري آنها مي توان اتالف انرژي را در حالت بيكارزمان بندي خواب/بيدار و ا

  گردد .

ارائه مي گردد . بيشتر پروتكلها از يك دوره زماني داخلي خواب/بيدار  گزارشانواع پروتكلهاي زمان بندي خواب/بيدار در اين 

  ،  تاثيرگذار مي باشد  .  ارسال/دريافتنرژي در هزينه هاي تاخير و ) و بدين ترتيب با حفاظت از ا1بهره مي برند (شكل 

 وداند مي ، آن زمان بندي نود همسايه خود را از نظر خواب/بيدار را انجام مي دهد كه انتقال داده منبع براي مثال : يك نود 

تا داده به مقصد نهايي برسد و اينكار منجر به حالت فعال باقي مي ماند . اين روند تكرار مي گردد برگشت منتظر آن نود براي 

در حركت داده بسمت جلو بوجود  به تاخير بي اندازه اي مي گردد . اين افزايش تاخير معادل با چندين بار طول زمان بيداري

را  ر زمانخگو باشند و يا كنترلهاي باين تاخيرات انرژي در سيستمهاي شبكه بي سيم كه نياز دارند سريعا پاس  .[8] مي آيد

  نياز دارند جزء مشكالت اصلي محسوب مي گردند .

در بسياري از پروتكلهاي خواب/بيداري شبكه هاي حسگر بيسيم ، آگاهي  از انرژي بعنوان يك موضوع كليدي مهم مطرح مي 

.  در اين گزارش ، مشكل گردد تا بتوانند طول عمر شبكه را از بابت هزينه زمان ،  تاخير و  ارسال/ دريافت به حداكثر برسانند 

تاخير را به حداقل رساندن در زمان بندي خواب/بيدار براي شبكه هاي حسگر رويداد محور در سيستمهاي حساس به تاخير 

  مورد بررسي قرار گرفته است كه براي آن يك راه حل توزيعي و كمي پيچيده در اين خصوص ارائه مي گردد . 

                                                                                                                                                                                                       
١ Idle State 
٢ Active/Listen 
٣ Sleep State 
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توسعه اي مي باشد بر اساس مشخصه هاي ترافيكي از نودها پايه گذاري شده تا بتواند اين طرح  كه بر اساس زمان بندي 

تاخير را كاهش داده و همزمان باعث اصالح بهره وري انرژي گردد . براي كاهش تاخير ، پروتكلهاي پيشنهادي از طرح زمان 

ا از ساختاري استفاده مي كنند كه طول فعال بودن ه نودها استفاده نمي كنند و ترجيهبندي خواب/بيداري عمومي را براي هم

  گره را با توجه به حجم ترافيكي ، در سه سطح مختلف افزايش مي دهد. 

نودها ، داده دهد تا  كاهش 1كه  فاصله زماني بيداريش افزايش مي يابد ، بايد فاصله مسافت خود را از نود اصلياي اوال : گره 

  . تر  از طريق اين نودها به نود اصلي برسانند هايشان را خيلي خوب و تاخير كم

بر اساس ثانيا : فاصله زماني بيداري نودها براساس اهميت توپولوژي آنها مي بايستي افزايش يابد . اولويت توپولوژي مي تواند 

  . د گرد تعيين و مشخصمي تواند قانون نودها در اتصاالت شبكه 

ي گردد (مثال نود مذكور تنها نود ارتباط دهنده دو بخش از شبكه باشد ) ، انتظار بعنوان مثال يك نودي كه از شبكه قطع م

ميرود بار ترافيكي بيشتري را براي شبكه نسبت به يك نود عادي درپي داشته باشد زيرا ترافيك اين دو زير شبكه ، توسط 

  ني دارند .و همچنين اين نودها نياز به فواصل طوال. اين نود هدايت و جهتدهي مي گرديد  

هستند بايد بيشتر  اش همسايهكه  خاصنود در  يك نود ،  فاصله زماني بيداري  ثالثا و نهايتا : در صورت وقوع رويدادي در

  شود تا مشاركت داشته باشند در اينكه بيشتر رويدادها در همان نود  يا در نزديكي آنها روي  مي دهد .

  زير مي باشد :  سهم اصلي از اين گزارش بطور خالصه بشرح

را  براي نودهاي متغير از زمان بندي خواب/بيدار  استفادهدر بخش اول ، اهميت مشكل كاهش تاخير را بحث مي كند و 

  مختلف بر اساس نياز بار ترافيكي آنها بيان مي دارد  و آن در نقطه مقابل رويكرد خواب/بيدار عمومي مي باشد .

                                                           
١ BS 
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1بيدار براي به حداقل رساندن تاخير نقطه به نقطه در بخش دوم ، طرح زمان بندي خواب/
 )SMED( را در شبكه هاي حسگر

كند . بمنظور كاهش تاخير ، اين طرح نودها را براي  حلرا معرفي مي كند تا بتواند مشكل كاهش تاخير را 2چندپرشه بي سيم 

  متفاوت معين مي نمايد : در سه سطحمشخص مي كند كه اينكار بر اساس بار ترافيك متفاوت ، خواب/بيدار 

3مسافت نود از نود سينك  .1
 

 اهميت توپويوژي نود .2

 انفجار ترافيك در مجاورت از رويدادهاي رخ داده را حل و فصل نمايد  . .3

دربخش سوم و يا انتهايي ، شبيه سازهاي زيادي عملكرد پروتكل پيشنهادي را ارزيابي مي كنند ؛ و اينكار را با مقايسه كارايي 

كه اين طرح بصورت موفقيت آميز نتايج زير را نتايج نشان مي دهد  انجام مي دهند .  AnyCastو   S-MACآنها با پروتكل 

  كسب نمود :

 ر نقطه به نقطهبه حداقل رساندن تاخي .1

يهبود ديگر پارامترهاي مسيريابي كيفيت سرويس اعم از ميانگين انرژي بر بسته ، نسبت از دست دادن بسته ها  ،  .2

 ارسال/دريافت و طول عمر شبكه .

 ، طرح مذكور معرفي 3، فعاليتهاي مرتبط خالصه شده اند . در بخش  2بقيه گزارش بشرح زير دسته بندي شده اند . در بخش 

  ، نتايج حاصله بيان مي گردند . 5، نتايج شبيه سازي ارائه مي گردد . در بخش  4مي گردد . در بخش 

   
  زمان بندي دوره هاي خواب و بيداري عمومي در نودهاي شبكه  - 1شكل 

                                                           
١ SMED  
٢ Multi-Hop 
٣ Sink Node  
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  فعاليتهاي مرتبط – دومخش ب

  

بحراني در شبكه هاي حسگر بيسيم مطرح مي در طول اين سالها ، صرفه جويي در مصرف انرژي بعنوان يكي از موضوعات 

. تحقيقات ]9،10[ پيشنهاد شده است 1گردد .  براي اكتساب صرفه جويي در انرزي ، بسياري از مكانيسمهاي حفاظت از انرزي

ي ت از انرژ، يك بررسي جامع از پروتكلهاي مختلف حفاظت از انرژي را بيان مي دارد .آن مكانيسمهاي حفاظ  ]11[ نيكوالس

  سيم مي كند :را به دو دسته عمده تق

 : اين طرحها باعث افزايش بهره وري انرژي در سطح پروتكل (اليه هاي شبكه ، حمل و انتقال ) مي گردد 2فعال .1

: اين طرحها تكيه بر سخت افزار آگاه از انرژي دارد . براي مثال : راديوهاي و پرداشگرهاي با مصرف كم  3منفعل .2

 ].15-12[انرژي 

كاهش مصرف انرژي مي روند (فرستنده و گيرنده خود را خاموش مي زمانيكه نودها بيكار هستند ، آنها به وضعيت خواب براي 

  كنند) و با استفاده از تايمر بيدار مي شوند (فرستنده و گيرنده خود را روشن مي كنند) .

  مي شود ، اين طرح به دو دسته تقسيم مي شود : بر اساس تصميمي كه براي خاموش /روشن نمودن فرستنده و گيرنده انجام

4طرح دانه ريز .1
 

5طرح دانه درشت .2
 

انتقال  ، فرستنده/گيرنده را  1در طرح دانه ريز ، نود زماني كه هيچ فريمي به مقصد اين نود وجود ندارد ، براي يك فريم

  اشاره نمود . 2يك مثال از اين طرح مي توان به چند دسترسي آگاه از قدرت با سيگنالينگ  خاموش مي كند .

                                                           
١ PCM  
٢ Active 
٣ Passive 
٤ Fine Grain  
٥ Coarse Grain 
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، وقتي يك نود از هر نود ديگري داده را دريافت مي كند ، آن نود وضعيت  3در چند دسترسي آگاه از قدرت با سيگنالينگ 

يك سنسور سايه بگويد كه به وضعيت خاموش بروند .اشغال را روي كانالهاي كنترلي ارسال مي كند تا بدين طريق به نود هم

نود فرستنده/گيرنده خود را خاموش مي كند زمانيكه هيچ داده اي را براي ارسال ندارد و همسايه هايش ارتياط با ديگر نودها 

  را شروع مي كنند.

زماني به روشن يا خاموش مي گيرد كه ارسال/دريافت توسط ، تصميم  1برعكس آن ، مكانيسم حفاظت از انرژي درشت دانه 

3باالي اليه سخت افزار و انتقال –يك سرويس انحصاري 
مكانيسم دانه درشت  بيشتر به دو دسته زير  . ]9[ انجام شده باشد 

  نقسيم  شده اند:

  توزيع شده .1

  بر اساس زيرساخت .2

وقتي كه تصميمي به روشن يا خاموش مي گيرد ،فرستنده/گيرنده اطالعات محلي خود و  اطالعات در مكانيسم توزيع شده ، 

يك مثالي از پروتكل منفعل توزيع شده دانه درشت مي باشد ويكي از  S-MACزمان بندي خواب همسايه هايش را مي گيرد . 

  هاي سنسور بي سيم بكار مي رود . اولين پروتكلهاي طراحي شده مي باشد كه براي كاهش مصرف انرزي در شبكه

ترافيك ، نودها بطور تصادفي روشن وخاموش مي شوند تا صرفه جويي در مصرف انرژي را داشته باشيم . S-MACدر پروتكل 

نودهاي  اگر نودي خواب باشد موقتا توسط همسايه هاي فعال ذخيره مي گردند . -در اين  شرايط تصادفي - بسمت مقصد 

اين ره فاصله زماني از خواب بيدار مي شوند و داده هايشان را از همسايگانشان دريافت و ذخيره مي كند . خواب بعد از دو

  مصرف انرزي  را بهيته ميكند و آنقدر بزرگ كه در مقابل هزينه هاي افزايش تاخير ملموس نباشد . پروتكل

                                                                                                                                                                                                       
١ Frame 
٢ PAMAS 
٣ MAC Layer 
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قرار دارد . اين نودهاي زيرساخت كه بعنوان  در رويگرد بر اساس زيرساخت ، ماژول حفاظت از انرزي در نود زيرساخت

هماهنگ كننده عمل مي كنند ، همزماني از زمان بندي خواب را انجام و همچنين بعنوان پروكسي براي نودهاي سنسور خواب 

يك مثالي از طرح حفاظت از انرژي دانه درشت ، بر اساس زيرساخت مي باشد ، كه در آن هر نود تصميم  SPANفعاليت دارد . 

گيري مي كند كه به وضعيت خواب برود و يا به زيرساخت متصل گردد . هر نود تصميم گيري فوق را بر اساس موارد زير انجام 

  ميدهد :

  انرژي  .1

 ش از شرايط بيداري بهره مي برند تخميني مبني بر اينكه چه تعداد همسايه ا .2

كه از را بيان مي دارد يك طرحي بر اساس طراحي اليه هم ارز با زيرساخت مجازي شكل گرفته اند ،  ]19[مرجع در مقابل 

  استفاده مي كنند .  1كالسترينگ

  مكانيسمهاي حفاظت از انرژي دانه درشت مي تواند به سه نوع اصلي تقسيم گردند :

2تقاضابر اساس  .1
  

3مالقات برنامه ريزي شده .2
  

4آسنكرون .3
 

كلهاي بر اساس تقاضا ، يك نود زماني بيدار مي شود كه تعدادي ديگر نودها بخواهند با او صحبت كنند . پروتدر  �

سي اين موضوع بكار گرفته مي شود انرژي كمي كه براي بيداري راديو نياز است همراه با كل انرژي راديو در جهت برر

ط مقياسهاي جغرافيايي محدود مي شود (بعنوان مثال ، رنج راديدي بيدار خيلي محدود و كم است) . در كه آن توس

                                                           
١ Clustering 
٢ on-demand  
٣ scheduled rendezvous  
٤ asynchronous  
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1توپولوژي اسپارس و مديريت انرژي
روي كانل بيدار مي فرستد تا به گيرنده اطالع دهد كه قصد  2، هر نود بيكن ]21[ 

آنرا پاسخ مي دهد و سپس فرستنده روي كانال  3دي برقراري ارتباط دارد . نود گيرنده با فرستادن يك سيگنال تائي

  داده ارسال مي كند .

 STEM-C  بيداري ، كه  2يك سيگنال صوتي بيداري قبل از محاسبات ارسال مي كند . برخالف يك سيگنال بيكن

  تنها توسط يك گيرنده دريافت مي شود ، يك سيگنال صوتي بيداري  توسط همه نودهاي همسايه دريافت مي شود . 

در اين طرح از دو كانال مختلف ارائه شده است .  4، يك طرح سيگنال صوتي بيداري خط لوله اي ]23[در مرجع 

ي براي انتشار بسته داده . از اينرو ، نود گيرنده بصورت دوره اي استفاده مي شود ، يكي براي سيگنال بيداري و ديگر

از خواب بيدار مي شود و فرستنده هم زمانيكه يك رويدادي را تشخيص داد ، سك سيگنال صوتي بيدار ارسال مي 

  كند . 

بطور قابل توجهي در مقايسه با توپولوژي اسپارس و  4نكته  : با  رويكردهاي فوق ، طرح سيگنال صوتي بيداري خط لوله اي

تاخير پيامها را كاهش مي دهد . استفاده از يك راديوي (بيدار) اضافي داراي دو محدوديت اساسي است :   1مديريت انرژي

  هزينه و رنج (محدوده) .

گر زماني بيدار شوند كه ديهمان  شده اند كه، نودها طوري برنامه ريزي   5در رويكرد مالقات برنامه ريزي شده �

يك نود مي تواند با همسايگانش ارتباط داشته باشد بعنوان نودهاي هم در اين راه ،  نودهاي همسايه بيدار هستند .

موضوع اين طرح مختص به آن نودهايي مي باشد كه  محله اي كه داراي فاصله زمان بندي بيداري يكساني هستند .

  ارا هستند . چندين زمان بندي بيداري را د

                                                           
١  Sparse Topology and Energy Management (STEM) 
٢ Beacon 
٣ Ack 
٤ Pipelined Tone Wakeup (PTW) 
٥ scheduled rendezvous  
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در رويكرد آسنكرون ، يك نود مي تواند در هر زمانيكه بخواهد ارتباط برقرار كند  ، بيدار شود . در ضمن تداخل بين  �

1فواصل بيداري نودهاي مرتبط تضمين شده است .براي اولين بار رويكرد آسنكرون براي شبكه هاي موردي
 IEEE 

بيداري آسنكرون در شبكه هاي فوق به شبكه هاي سنسنور بيسيم تسري بعدها ، مكانيسم بكار رفت .  802.11

 يافت .

كه بر روي  بهره روي مصرف انرژي فوكوس مي كند بر اين اساسند كه نودها اجازه دهند به خواب بروند و به  MACطرحهاي  

خطي كه  –ندي خواب بر پايه مسافت بيداري برگردند .  يكي ديگر از طرحهايي كه در اين مورد ارائه شده است ، طرح زمان ب

در اين طرح ، يك سنسور نود تصميم مي گيرد به وضعيت  پيشنهاد شده است . 2براي شبكه هاي سنسور بر  اساس كالستر

البته نتايج اين طرح در مصرف انرژي نابرابري از مي گيرد .   3خواب برود و اينكار را بر اساس تناسب فاصله اش از  كالستر هد

  مي باشد . 3سنسور نودها در كالستر

به يك رويكردي مي پرداز كه كارايي انرژي بين نودها متعادل شده است با در نظر گرفتن كل انرژي كه در  ]27[ در مرجع

  ارتباطات و حس كردنها صرف شده است .

  پيشنهاد مي شود .  5اقي و  الگوريتم صرفه جويي انرژي انطب 4، الگوريتم صرفه جويي انرژي عمومي  ]28[در مرجع 

و بيكار سوئيچ مي كنند و اينكار  فعال، نودها بين سه وضعيت خواب ،  1در طرح الگوريتم صرفه جويي انرژي عمومي  �

بعنوان مثال ،  ) كسب مي شود صورت مي گيرد . 7، برنامه 6را بر اساس اطالعاتي كه از اليه هاي باالتر (اليه مسيريابي

  نود وضعيت خود را از فعال به خواب تغيير مي دهد اگر آن چيزي براي ارسال ندارد . 

 با پروتكل مسيريابي بر اساس تقاضا كار مي كند .  ،   2در طرح الگوريتم صرفه جويي انرژي انطباقي  �

                                                           
١ Ad-Hoc 
٢ Cluster-Based Sensoe Networks  
٣ Cluster Head 
٤ BECA 
٥ AFECA 
٦ Routing Layer 
٧ Application Layer 
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SPAN  بدين براي افزايش وضعيت خواب نودها پيشنهاد مي گردد در حاليكه همان تاخير ترافيكي ثابت بماند .  ]18[در مرجع

هماهنگ كننده ها نقش منظور ، تعدادي از نودها كه هيچوقت خواب نيستند بعنوان هماهنگ كننده محسوب مي شوند . 

ن هميشه فعال هستند از طرفي اين نودها چو مي كنند . محوري ايفا مي كنند و زمان فواصل خواب/بيدار همه نودها را تعريف

  بنابراين تنها هماهنگ كننده ها در مسيريابي شركت مي كنند .  

يك پروتكل زمان بندي خواب مبتني بر بازگشت ، پيشنهاد مي شود تا مصرف انرژي نود در شبكه كاهش ،  ]29[ در مرجع 

است .در اينجا هر نود ، پوشش حسگري مكمل خود را مي يابد و تصميم  يابد  در حاليكه همان پوشش حسگري باقي مانده

براي رفتن به وضعيت خواب مي گيرد ، اگر پوشش حسگري در شرايط خاموش بودن آن حفظ مي گردد . يك مكانيسم 

ل و بصورت بازگشت استفاده مي شود تا از خوابيدن دو يا چند گره بطور همزمان جلوگيري گردد . هر نود در شبكه مستق

  دوره اي با استفاده از اطالعات نودهاي همسايه تصميم گيري براي رفتن به وضعيت خاموش/روشن مي گيرد .

يك نود تصميم به خاموش شدن مي گيرد زمانيكه آن مي فهمد كه همسايه هايش در نظارت بر براي حفظ پوشش حسگري ، 

  معرفي مي گردد تا ابهاماتي باقي نماند .كل محيط كاري كمك مي كنند . يك طرح بر پايه بازگشت تصادفي 

 MACسنسور ديناميكي 
بدست آمده  SMACتوسعه  يك چرخه خوابيدن ديناميكي را معرفي مي كند كه با ]30[ در مرجع  1

  است كه بر اساس زمان تاخير شبكه و انرژي قابل دسترس براي نودي كه نودي پايه اي هست . 

بصورت ديناميكي براساس ارسال/دريافت ساخته مي شود و زمان بندي خواب براي كل شبكه ،  ]31[ مرجع طبق  PMACدر 

  كارايي شبكه پايين هست .از دوره هاي خواب طوالني استفاده مي شود زمانيكه 

                                                           
١ DSMAC 
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. نودها اتفاق   ، زمان بندي خواب متغيربه نودهاي مختلف ، بر اساس كارايي شبكه داده مي شود  ]32[ طبق مرجع UMACدر 

زمانيكه نود  ه دادهمي افتد كه زمان بندي خواب را از  نودهاي همسايه هايشان ياد مي گيرند و بيدارمي شوند تا انتقال دهند

  .هست ، باشند بيدار مقصدشان

 1پيشنهاد مي شود ، كه در آن هر نود از چندين پرش بعدي  AnyCastطرح بسمت جلوي بسته ها در ،  ]33[ در مرجع 

برخوردارند كه اين بستگي به نودهايي كه در اين پرش  ، براي حركت  بسمت جلو ، كانديد مي گردند . بنابراين زمانيكه يك 

نود داده ارسال مي كند ، آن نياز دارد تا منتظر بيدار شدن نودي كه در پرش بعدي مشخص شده است بماند ، كه ترجيحا آن 

اينكار باعث كاهش در مجموع مي فرستد .  رابيدار است  مشخص شده وبسمت جلو  بسته را براي اولين نودي از مجموعه

   مي گردد . 2مدت تاخير يك پرش

در بيشتر طرحهاي خواب/بيدار ، همه نودها از همان زمان با مرور بر روي انواع طرحهاي گفته شده مي توان نتيجه گرفت كه 

دي براي خودش تصميم به خواب رفتن را مي گيرد ؛  و اين تصميم را بدون بندي خواب/بيدار عمومي استفاده مي كنند و هر نو

معموال در شبكه هاي حسگر بيسيم از ارتباطات اگرچه ،  در نظر گرفتن همسايه هايش مي گيرد تا انرژي خود را ذخيره كند .

يك نودي را از بين نودهاي همسايه تعيين كرده است  ؛ بنابراين  2استفاده مي شود ، هر نود براي پرش بعدي  3چند پرشه

نود فرستنده بايد منتظر بماند تا نود مورد نظر در پرش بعدي بيدار گردد . بطور مشابه ، در ارسال براي انجام فرايند انتقال ، 

  برسد . 4ود تا پيام به نود سينكبسمت جلو در نودها بايد همين انتظار را براي ساير نودهاي مسير مشخص شده ، سپري نم

زمان بيداري هر نود ، تاخيرها در هر پرش در امتداد مسير تا رسيدن به سينك با يكديگر با توجه به مستقل بودن در نتيجه ، 

در هر پرش بايد منتظر بيداري نود بعدي گردد تا بسته را براي آن جمع مي شود . اين  جمع شدن بدان دليل است كه هر نود 

همه اين تاخيرها در هر پرش كمك مي كند تا تاخير نقطه به نقطه بسته ها نهايي گردد . در ضمن اين افزايش  نود ارسال كند .

                                                           
١ Next -Hop 
٢ One-Hop 
٣ Multi-Hop 
٤ Sink Node  
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اين تاخير براي بسياري از  ].17[ تاخير معادل با كل تعداد مرتبه متوسط ميزان زمان بيداري در روند بسمت جلو مي باشد 

سيستمهاي حساس به تاخير قابل قبول نسيست از جمله نظارت نظامي ، زنگ هشدار سونامي ، بيمارستان هوشمند ، ثبت 

زمين لرزه ، مانيتورينگ سالمت بيماران ، سنجش محيط خطرناك ، تشخيص آتش سوزي ، تشخيص نفوذ ، مانيتورينگ فاجعه 

  همگي الزم دارند گزارش رويداد با كمترين تاخير باشد .، كه  1و كنترل بر زمان

در اين گزارش ، مشكل به حداقل رساندن تاخير مورد بررسي قرار گرفته است و و طرح زمان بندي خواب/بيدار ارائه شد تا 

ه شده است . پروتكل بهترين فاصله بيداري از نودها را انتخاب كند كه اينكار را بر اساس بار ترافيكي نود غيرمشابه ، ارائ

  ارائه گر راه حلهاي توزيع شده و داراي پيچيدگي كم را براي اين مشكالت بيان مي دارد .پيشنهادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١ Real Time 
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  يشنهاديزمان بندي پطرح   –وم سبخش 

  

 تشريح مسئله 1-3

صرفه جويي در مصرف انرژي  ؛استفاده مي شود و بسط طول عمر شبكه زمان بندي خواب/بيدار براي ذخيره سازي انرژي 

 فزايش مدت عمر شبكه بدست مي آيد كهادر استراتژي زمان بندي خواب/بيدار ، معاوضه با تاخير مي باشد . بنابراين عموما 

1پاسخ برخطهاي حساس به تاخير ، در تعدادي سيستمافزايش تاخير مي گردد . مسببآن 
و چنين تاخيراتي را الزمست   

 است .مورد توجه قرار گرفته حساس به تاخير  سيستمهاي، مشكل كاهش تاخير را براي  گزارش. در اين تحمل نمي كنند 

كه در آن مي  مي باشد شناسايي مناطق مختلف ، چالش براي به حداقل رساندن تاخير مورد انتظار نقطه به نقطه اولين بعنوان 

ين هدف ، به حداقل رساندن تاخير ، در سه سطح مي توان آناليز ، توان تاخير اضافي را به حداقل رساند . براي رسيدن به ا

  و مورد توجه قرار گرفته است :تجزيه و تحليل 

   رخ داده است ،  2سينكتاخير بدليل بار ترافيك در نودهاي نزديك به نود  .1

  اتصاالت نود بحراني رخ مي دهد .تاخير بدليل بار ترافيكي در  .2

 سر و كار داريم  زمانيكه با ترافيكهاي انفجاري (حاصل بروز رويدادها)كه اتفاق مي افتد تاخيري  .3

  دليل زير رخ مي دهد :  3مشخص شده است كه تاخير به 

در نظر گرفته  2در برنامه ريزي خواب/بيدار ، نياز بيداري نودها بر اساس موقعيتشان با توجه به نود سينك .1

گره هاي نزديك به نود پايه يا نود اصلي ، بايد دوره بيشتر بيدار بمانند تا بتوانند وظيفه انتقال داده مي شودو براي مثال 

 . را به نود پايه انجام دهند 

                                                           
١ Real Time 
٢ BS 
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نودهايي كه داراي ارسال/دريافت در شبكه يكسانند ، همان بيداري را دارند . اگرچه ، واژه بيداري براي  .2

گره هاي مختلف با توجه به اهميت تولوژيهايشان اتصال را  ؛جلو متفاوت مي باشد  نودهاي متفاوت با بار ترافيكي بسمت

مي باشد و دو مسير از شبكه را اتصال دارد ، از آن انتظار مي رود بار  1براي مثال نودي كه نود راس برقرار  مي كنند . 

 ترافيكي بيشتري را در مقايسه با يك نود عادي مديريت نمايد .

واب بمنظور حل و فصل انفجار ترافيكي كه در اثر بروز يك رويداد رخ ميدهد، تطبيقي نيست . زمان بندي خ .3

زمانيكه يك رويداد رخ مي دهد ، بطور طبيعي فاصله بيداري نود و هسايه هايش همان باقي مي ماند . از آنجاييكه در 

 .وقوع رويداد ، نود انتظار ندارد تا بار ترافيكي بيشتر را دريافت كند 

تاخير را در سطوح مطرح شده با كاهش تاخير و شاخصهاي نكته : در اين گزارش به اين چالشها پرداخته شده و   �

  زمان بندي خواب/بيدار به بررسي و ارزيابي بپردازد .

 راه حل پيشنهادي 2-3

بمنظوركاهش تاخير ، يك راهكاري كه وجود دارد اينستكه زمان بيداري نودها را ماكزيمم كنيم در يك دوره زمان بندي براي 

  سه سطحي كه در باال ذكر گرديد . در ادامه بيان مي شود كه اين مشكل چگونه مطرح گرديد . 

اهاي خود را به نود سينك ارسال مي كنند و ، همه نودها ديت  عادي 2در يك معماري شبكه حسگر بيسيم  ، ابتدا  �

3اينكار را از طريق نودهاي نزديك نود سينك 
كه بيشترين ترافيك را بدوش مي كشند انجام مي گيرد . زمان بندي   

خواب/بيدار صرفنظر از اين حقيقت كه بيشتر بسته داده ارسالي از طريق نودهاي نزديك به نود سينك مي رود كه 

پيشنهاد آن را دارد كه تاخير را با در نظر گرفتن واقعيت كه نياز به گزارش ست . اين نامطلوب اعملكرد  كارايننتيجه 

ارتباط در نودها بر اساس مسافت و فاصله هاي قرار گيري آنها از نودسينك متفاوت مي باشد ، به حداقل برسانيم و 

                                                           
١ Vertex Node 

٢ WSN Architecture 
٣ Sink Node 
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ي دارد . پس بعبارتي بايد نودهايي كه به نود سينك اين خود در زمان بندي خواب/بيدار بطرز مستقيم تاثير بسزاي

بايد ميزان زمان بيدار آنها نسبت به بقيه بيشتر باشد و همچنين بايد آنهايي كه از نود پس براي همين نزديكترند 

نودها با توجه به زماني بيداري سينك دورتر قرار گرفته اند ميزان خواب آنها بيشتر باشد . پس نتيجتا ، دوره 

 تباط با نود سينك بيشتر مي گردد كه با اينكار تاخيرات مازاد رسيدگي و حل و فصل مي گردد.سئوليت و ارم

بر اساس توپولوژي نودهاي مختلف نود در مسيريابي مهم مي باشد . ، نقش  1ارتباط چند پرشي الگويبدليل ثانيا ،  �

براي مثال ، يك سناريو اينكه تنها يك نود وجود دارد كه بعنوان پل داراي اهميت متفاوت در شبكه مي باشد . 

ارتباطي بين دو بخش مختلف از شبكه فعاليت دارد و همه ترافيك شبكه را از بخشي از شبكه بسمت جلو مي برد 

ر به نودها تاخير به حداقل مي رسد با اختصاص زمان بندي خواب/بيدا(به مكان نود سينك بستگي دارد ) . بنابراين ، 

 با توجه به بار ترافيكي كه توسط اهميت نودها در اتصاالت تعيين و مشخص مي گردد .

قرار دادن يك فاصله بيداري بيشتر به نودهايي كه داراي بار بيشتر هستند (نودهاي بحراني اتصاالت) تا اطمينان 

دادن يك فاصله بيداري كمتر به نودهايي كسب گردد كه اين نودها در زمان نياز در دسترس هستند و همينطور قرار 

  كه داراي بار كمتر و سبكترهستند (نودهاي  بحراني اتصاالت كمتر) تا آنها انرژي خود را ذخيره كنند. 

يك رويدادي در هر منطقه خاص از شبكه سنسور بيسيم رخ مي دهد ، چرخه هاي خواب/بيدار ثالثا ، زمانيكه  �

خودش را بر اساس فركانس و نود آن  تشخيص رويداد همچنان باقي مي ماند . عمومي نودها ،صرفنظر از فركانس

 . منطبق نمي كند ، در شرايط تغيير فاصله زماني خواب/بيدارشان محل رويداد 

وابستگلي زماني در اين زمينه اشاره  براي اين مشكل ايده هاي ساده از وابستگي زماني و مكاني استفاده مي شود .

در  ، آن احتمال دارد كهدارد به اينكه زمانيكه يك رويدادي در ناحيه حسگري نود در هر اسالت زماني ، رخ مي دهد 

بنابراين اگر نودها منطبق شوند و چرخه خواب خود را تغيير دهدند ، آن مي تواند تاخير را  اسالتهاي بعدي رخ دهد .

  . كاهش دهد 

                                                           
١ Multi-Hop 



١٩  

 

شباهتا وابستگي مكاني اشاره به اين حقيقت دارد كه ، اگر وقوع يك رويداد توسط سنسور نود گزارش شود ، احتمال 

بنابراين ، نودهاي در  همسايگي آن  نود بايد منطبق با انفجار دارد كه اين رويداد در نودهاي همسايه رخ داده باشد . 

بنابراين ، بر اساس وابستگي زماني ، فاصله بيداري نودها در  ند . ترافيكي باشند و چرخه خوابشان را تغيير ده

فاصله بيداري از همسايه ها در اسالتهاي زمانيكه رويدادي رخ مي دهد به نسبت وابستگي مكاني افزايش مي يابد ؛ 

  اين اقدامات مي تواند بطور قابل توجهي تاخير را كاهش دهد .زماني بعدي افزايش مي يابد . 

  

 SMEDچرخه حياتي از عمليات شبكه بي سيم در پروتكل  - 2شكل 

 

 تشريح پروتكل پيشنهادي 3-3

 سيستمهايپيشنهاد مي گردد ، براي ، براي شبكه هاي حسگر مبتني بر رويداد ، الگوريتم زمان بندي خواب  گزارش در اين

  حساس به تاخير كه در آن رويداد بسيار اندك رخ مي دهد . 

  دو بخش اصلي مي باشد  كه عبارتند از : پروتكل شامل

1راه اندازي فاز .1
  

 2عمليات فاز .2

                                                           
١ The Setup Phase 
٢ The Operation Phase 
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نمايش   3هايي تقسيم مي گردند در شكل خود به زيرمرحله  ها كه بيشتر فازاين  نشان ميدهد .  2را در شكل  فازاين دو كه 

كه در ادامه به همراه با جزئيات نمايش داده شده است ،  4فلوچارت و تعامل بين فازهاي مختلف در شكل شماره مي يابند ؛ 

  هاي فوق مي پردازد . فازه بحث راجع ب

 

  
  

 SMEDعمليات  - 3شكل 

 

  

  

 SMEDفلوچارت فازهاي اصلي و تعامل در پروتكل  - 4شكل 
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 زياراه اند فاز. 1-3-3

  مقداردهي و بروزرساني مسير . فازبه دوبخش تقسيم مي گردد :  فازاين 

  : مقداردهي فاز .1

دي خواب/بيدار ، بروز رساني ؛ اين اطالعات در زمان بنمحاسبه مي كند در شبكه خود را و موقعيت هر گره سطح انرژي 

مسير و گزارشات رويدادي بكار مي رود ؛ عالوه بر اين ، نود سينك شبكه را به بخشهاي مختلف تقسيم مي كنند . نود 

و در آن يعني   TP1 < TP2< TP3كه   )TPبراي ارسال پيغامها در شبكه از سه سطح انرژي مختلف بكار مي برد (ينك س

TP1  ، بعنوان ناحيه اول تعريف مي شودTP2  ناحيه دوم وTP3  نمايش داده   5بعنوان ناحيه سوم ، همانگونه كه در شكل

   شده است .

در محيط مي فرستد ، نود دريافت كننده اين پيام بعنوان نود قرار  TP1را با سطح انرژي 1بيكن ام غنود سينك ابتدا يك پي

دوباره يك پيغام كنترلي با گرفته در منطقه يا ناحيه اول ثبت مي گردد و نود به حالت خواب مي رود . اين بار نود سينك 

در محيط منتشر مي كند ، از آنجاييكه نودهايي كه در ناحيه اول قبال مشخص شده اند در وضعيت  TP2سطح انرژي 

نودهايي كه اين پيغام را دريافت نمايند ، ديگر اين پيام را دريافت نخواهند كرد . همه بنابراين آنها خواب مي باشند ، 

كه در ناحيه سوم قرار گرفته بهمين ترتيب نودهايي  .بعنوان نودهاي ناحيه دوم  ثبت شده و به وضعيت خواب مي روند 

  .و خود را در اين منطقه به ثبت مي رسانند دريافت كرده TP3 اند پيغام با سطح انرژي

                                                           
١ Beacon 
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را ،  1پرشاطالعات منطقه ها توسط نودها باقي مي مانند ، هر نود ، پيغام كنترلي ارسال مي كند تا اطالعات اولين همسابه 

نگهداري نمايد . لذا چون هر نود اطالعات همسايه خود را دارد ،  آن  مشخص مي نمايد كه اين اتصال نود بحراني مي 

2راس از متدبخشي ، باشد يا خير ، براي محاسبه آن 
   د دارد.ووج [34] مرجعد و در كناستفاده مي  را  

بعنوان يك نود نود تگذاري شده است و در غير اينصورت آن اساس اين محاسبه بر اينكه آن بعنوان يك نود بحراني عالم

  عادي يا نرمال ميباشد .

  

  

  تقسيم شبكه حسگر بيسيم به سه منطقه (ناحيه) - 5شكل 

 

  بروزرساني مسير فاز .2

3نود سينك ، يك پيغام كشف مسير را با تعداد پرش فازاين در 
سپس برابر مقدار صفر را در كل شبكه پخش مي كند .   

و مقدار تعداد يك نود كه تعداد پرش را از طريق پيغام انتشار يافته دريافت كرد ، تعداد پرش خود را بروزرساني مي كند 

                                                           
١ Hop 

٢ Vertex 
٣ Count Hop 
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پرش خود را به مقدار جديد تغيير مي دهد بشرط اينكه مقدار دريافتي از مقدار قبلي ثبت شده در نود كمتر باشد واال در 

قبل از ارسال پيغام كشف مسير ، هر نود تعداد پرش را افزايش مي دهد و سپس د . نود همان مقدار قبلي باقي مي مان

  پيغام را در برد مخابراتي انتشار مي دهد . 

در اين روش ،  در هر نود كمترين فاصله يا مسير خود را مشخص مي كند. پس نتيجه اي كه مي توان گرفت اينكه هر نود ، 

  ردد .گكمترين تعداد پرش خود را به نود سينك اعالم و در آن ثبت مي 

  عمليات فاز. 2-3-3

  زير تقسيم مي گردد : فازخود به دو  فازدر اين 

  زمان بندي خواب/بيدار فاز .1

 رويدادها گيري گزارش  فاز .2

 

  زمان بندي خواب/بيدار فاز .1

 رافيكي نودها بر اساس پارامترهاي زير زمان بندي خواب/بيدار بر اساس بار ترافيكي انجام مي پذيرد . بار ت فازدر اين 

  متفاوت است : 

  نواحي قرار گرفتن نودها   .1

  اهميت اتصال نودها   .2

  رويداد رخ دادن مجاورت با  .3

بين وضعيت خواب و بيدار  آن تطبيق سوييچ و بر اساسش تعيين هر نود الگوي خواب/بيداري، لذا بر اساس اين فاكتورها 

  .نشان داده شده است)  6(در شكل شماره د دار ميرا مشخص 
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 SMEDتغيير وضعيت در عمليات  - 6شكل 

د ، محيط را رخ دهرويدادي ماند تا خواب/بيدار ، نود در دوره زماني تنظيم شده بيدار مي شود و منتظر در اين چرخه 

  اسكن مي كند و داده ها را دريافت مي نمايد . 

،  WT1كه عبارتند از :  ، ) WTسه نوع دوره بيداري متفاوت را (  3و  2،  1بر اساس مناطق  مشخص مي كند الگوريتم 

WT2  وWT3 . كه داراي  شرط فوق مي باشند  WT3> WT2 > WT1  

دوره بيداري از نودها با فاصله هر نود از نود سينك نسبت معكوس دارد . يا بعبارتي هر چه فاصله نودها از نود سينك 

است نشان داده شده  7(همانگونه كه در شكل شماره  بيشتر مي شود ميزان دوره بيداري نودها كمتر مي گردد و بالعكس

بنوعي اين دوره هاي بيداري با ميزان بار ترافيكي نودها نسبت ستقيم دارد ؛  اين بدان دليل است كه نود هاي نزديك .  )

  نمايش داده شده است ) 8شماره  . (در شكلبه نود سينك بيشترين ارتباط و بار ترافيكي را با نود سينك دارند 

  

  

  زمانبندي متفاوت خواب/بيدار نودها بر اساس مسافت از نود سينك  -7شكل 
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  الگوي بيداري نودها در سه ناحيه - 8شكل 

 

اگر چه براي نودهاي با وضعيت اتصال بحراني ، زمان بيداري بيشتري اختصاص داده مي شود تا مشكالت بار ترافيكي 

   خود را سامان دهد .

 فاز گزارش گيري رويدادها .2

فاز گزارش گيري رويدادها ، مسئوليت حركت داده بسمت نودسينك در موقع رخداد رويدادي را برعهده دارد . در 

اين فاز ، داده ها از سنسور نودها جمع آوري و به نود سينك هدايت مي شوند .زماني كه در مجاورت نودي رويدادي 

تهاي زماني بعدي افزايش مي دهد . بنابراين ، آن پيامي رخ مي دهد ، آن نود فاصله زماني بيداري خود را براي اسال

براي نودهاي همسايه ارسال مي كند تا فاصله زماني بيداريشان را بيشتر كنند و بدين طريق بتوانند ترافيكهاي 

  غيرمنتظره را پوشش دهند . 

در  از وقوع يك رويدادي اين بيانگر اين حقيقت است كه زمانيكه يك رويدادي در نودي رخ مي دهد ، اين احتمال �

  .آينده وجود دارد (وابستگي گرمايي)  براي نود 

وجود دارد (وابستگي نكته : اگر يك رويدادي در يك نود رخ دهد ، احتمال وقوع يك رخداد در نودهاي همسايه  �

 مكاني)
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يك بيداري نودها در زمانيكه با توجه به نكات باال انتظار ترافيك انفجاري را ميتوان نتيجه گرفت . بنابراين ، فاصله 

از همسايه هايش افزايش مي يابد ؛ و اين دليلي براي كاهش تاخير و حل وفصل در  رويدادي رخ مي دهد و يك نود

  نشان داده شده است) 9(همانگونه كه در شكل شماره  زمان بروز ترافيكهاي انفجاري مي باشد. 

1تاخير نقطه به نقطه بطور خالصه ، فلوچارتي از طرح به حداقل رساندن
  نشان داده شده است .  10در شكل شماره   

  

  

  يك دياگرام رويداد براي تاثير متقابل بين سنسور نود و ايستگاه در مدت شبيه سازي - 9شكل 

  

                                                           
١ SMED 
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 SMEDجزئيات فلوچارت از پروتكل  -10شكل 
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  شبيه سازي و نتايج  –م چهاربخش 

  

انجام مي شود تا كارايي پروتكل  ]OMNET++ ]22، شبيه سازي با بكار بردن توسعه يافته سيستمهاي بر اساس مدل 

 S-MACكارايي پروتكل پيشنهادي با دو پروتكل هم ارز زير مقايسه مي شود : پروتكل را بررسي نمايد .  SMEDپيشنهادي 

  .  Anycast[33]و پروتكل  [17]

  مدل انرژي و بررسي نتايج مي پردازد . جزئياتي از راه اندازي شبيه سازي ،در زير 

 زي شبيه سازيداراه ان 1-4

مترمربع براي حس كردن انجام مي شود و تعداد سنسور نودهاي بكار رفته  200*  200شبيه سازي در منطقه اي به وسعت 

مي شوند و پخش  سنسور نودها بصورت تصادفي پخشبسته به نوع آزمايش فرق مي كند .  260تا  20 براي آزمايش متفاوت  از

  ) مبتني بر توزيع يكنواخت انجام مي پذيرد .X,Yتصادفي با انتخاب محلهاي (

نود سينك مكانش ثابت و در مركز شبكه قرار دارد . شبيه سازي با رنج  مخابراتي معادل با دو برابر رنج حسگري انجام مي 

قرار  Mica2Moteمي باشد كه آن بر اساس سخت افزار  ]FlexiTP]8 گردد . پارامترهاي شبيه سازي منطبق بر استفاده در 

  ليستي از پارامترهاي شبيه سازي را مالحظه مي كنيد . 1دارد . در جدول شماره 
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  اندازه  پارامتر شبيه سازي

  m2 200 × 200  ناحيه حسگري

  Kbps 38.4  پهناي باند

  m 50  رنج انتقال

  mW 60  مد انرژي ارسال

  mW 30  مد انرژي دريافت

  mW 30  مد انرژي بيكار

  mW 0.003  مد انرژي خواب

  mW 30  انرژي انتقال

  ms 2.45  زمان انتقال

  bytes 96  سايز بسته

  ms 42  سايز اسالت زماني

  s 300  زمان شبيه سازي

  
 SMEDپارامترهاي شبيه سازي شده براي  پروتكل  - 1جدول 

 

 خالصه رويدادها 2-4

   نشان داده شده است . 2در جدول شماره  SMEDخالصه اي از رويدادهاي اصلي بكار رفته در پروتكل 
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  شرح رويداد  رويداد  رديف

1  Initialization()  

اين رويداد در زمان شروع اجرا مي شود ، هنگاميكه نود مقداردهي اوليه مي گردد . آن 

، انرژي باقي  1آنها شامل شماره نودشامل مقداردهي اوليه پارامترهاي نود ، برخي از 

  مانده اوليه ، محل تصادفي مختصات و ساير .

2  SN_W  

اين رويداد فعال شده زمانيكه تايمر خود نود منقضي مي گردد . سنسور نود سپس 

 وضعيت خود را خواب به بيداري تغيير مي دهد .

3  SN_S 

داده را پايان مي دهد يا تايمر اين رويداد زماني رخ مي دهد كه يك نود ارسال/دريافت 

خودش منقضي مي گردد . سنسور نود سپس وضعيت خود را از حالت بيدار به خواب 

 تغيير مي دهد .

4  E_DETECT  

پيام است خود اين زماني فعال مي شود كه يك نود هر رويدادي را حس كند . اين يك 

. 

5  SEND_MSG 

 را دريافت كند . E_DETECTاين رويداد زماني فعال است كه يك نود خود پيام رويداد 

 RTS/CTS/DATAآن شامل ارسال داده به پرش بعدي همسايه با استفاده از 

6  RECEIVE_MSG  

دريافت  RTS/CTS/DATAاين رويداد فعال مي گردد زمانيكه يك نود هر پيامي از 

كند . آن شامل پايه ريزي كردن ارتباط بين نود فرستنده و گيرنده داده با استفاده از 

RTS/CTS/DATA  

7  End Timer  

يك رويداد اجرا مي گردد زمانيكه تايمر انتظار منقضي ميگردد . آن مي تواند در 

 باشد . ر يك از تشخيص رويدادها چه تايمر بيدار و يا خوابتكميل ه

 SMEDبراي  پروتكل  خالصه رويدادها  - 2جدول

 

 مدل انرژي 3-4

تنظيم ميزان انرژي انتقال خود را دارد و آنرا بر اساس مسافتي از نود فرض بر اينستكه نودهاي حسگر داراي قابليت و توانايي 

بيتي روي   lاز يك پيام  ETXانرژي مصرف شده براي انتقال با آن انطباق دارد .  ]10[ مدل انرژي در گيرنده انجام مي دهد . 

  يك مسافت بصورت زير محاسبه مي شود :

                                                           
١ NodeID 
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 (1)  

  ميزان انرژي مصرف شده در قطعات الكترونيكي������ = �

مقدار ثابت براي انتشار فضاي آزاد يا بعبارتي انرژي مصرف شده در يك آمپلي فاير زمانيكه انتقال را در ���	= �

  مسافتهاي كوتاه برعهده دارد .

� �
��و�������
مقدار ثابت براي انتشار چند مسيره و آمپلي فاير انرژي مصرفيست در يك آمپلي فاير  = 


��زمانيكه انتقال در مسافتي بزرگتر از  ������
  .باشد  

 ميزان مسافت كه به مسير بستگي دارد . �	= �

  بيتي عبارتست از : 1انرزي مصرفي در دريافت پيام 

																			��� = �.������(2)  

  نكته : كل انرژي مصرف شده عبارتند از :

������ = ��� + ���(3)  

  نتايج و بررسي ها 4-4

مقايسه مي شود . براي اندازه گيري كارايي از پارامترهاي  SMACو   Anycastدر مقابل پروتكلهاي  SMEDكارايي پروتكل 

  تجربي زير استفاده مي شود :

 ميانگين تاخير هر بسته .1

 انرزي هر بسته .2

 ميانگين بسته هاي گم شده .3
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 گذردهي يا توان عملياتي .4

1ميانگين تاخير هر بسته 1-4-4
  

دريافت شده در نود سينك ز يك سنسور نود و همان بسته  تاخير در اينجا بدين مفهوم كه برابر زماني كه بين بسته  ارسالي ا

نشان  11همانگونه كه در شكل شماره اندازه گيري مي شود .  260به  20مي باشد . مقدار تاخير با تغيير تعداد سنسور نودها از 

ميزان حداقل مي باشد ، كه در اين مقايسه  به SMEDداده شده است ، ميانگين تاخير تجربه شده توسط پروتكل پيشنهادي 

Anycast  دوم بوده و پروتكلSMAC  در پروتكل  .بدترين زمان تاخير را داردSMED  نودها داراي فواصل بيداري متفاوت ،

، اهميت توپولوژيك آنها و مجاورت رويداد با توجه به موقعيتشان در شبكه  آنها مي باشند و آن بر اساس شرايط ترافيكي

  .لحاظ مي شود 

د زيرا نودها براي فاصله بيداري دار 2امكان به حداقل رساندن تاخير را در هر پرش SMEDپروتكل پيشنهادي نكته : �

و   Anycastكمتر از پروتكل  SMEDپس نتيجتا ، ميانگين تاخير هر بسته در  حاصل از پرش بعدي ، صبر طوالني ندارند .

S-MAC . مي باشد  

هست كه آن رله كننده طرح ارسال بسته بسمت 3اگر چه نود داراي چندين پرش بعدي ،  Anycastدر پروتكل 

و اين نكته را هم  ، كه كمك كننده در روشي سريع براي پيدا كردن همسايه پرش بعدي مي باشد .پروتكل مي باشد  4جلوي

نگرفته است . بنابراين ، زمان انتظار نود افزايش مي  بايد در توجه كرد كه هنوز آن الزامات ترافيكي نودهاي مختلف را در نظر

يابد هر موقع كه بسته به نودهاي نزديك به نود سينك رسيده باشد .پس اين پروتكل داراي ميزان تاخير بيشتر از پروتكل 

  پيشنهادي مي باشد .

                                                           
١ Average Delay Per Packet 
٢ Hop 
٣ Next-Hop 
٤ Packet Forwarding 
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، نودها داراي فاصله بيداري ثابتي براي كل شبكه ، بدون در نظر گرفتن الزامات ترافيكيشان  S-MACدر پروتكل 

هستند . بنابراين ، هر نود منتظر براي فاصله بيداري از پرش بعدي مي باشد . اگرچه همه نودها مي توانند داده هايشان را از 

برسانند . ازاينرو ، آن شامل تعدادي نود رله براي رسيدن به نود  1ت چند پرشيهر راهي به نودسنك با استفاده از ارتباطا

با توجه به ترافيك محلي در هر نود ، داده هاي  سينك مي باشد ، كه اين خود باعث افزايش تاخير نقطه به نقطه مي باشد .

ارند ، بنابراين تاخير در زمانيكه بسته ها به حس شده براي برخي اوقات در هر نود بايد منتظر تا مجوز وارد شدن را دريافت د

اين مشكالت  زمانيكه بسته ها به نودهاي نزديك به نود نودهاي نزديك به نود سينك مي رسند بسيار بيشتر مي گردد . 

آن ند. سيك رسيده اند جزء بدترين مشكالت مي باشد ، با توجه به اين مطلب كه بسته ها بيشترين تاخير را با خود همراه دار

  مستعد در ابتال به تاخيرهاي طوالني گردند . S-MACو   Anycastباعث مي شود تا پروتكل 

بوضوح برتري خود را بر دو استراتژي ديگر نشان مي دهد . براي  SMEDعالوه بر اين ، هر چه تعداد نودها افزايش مي يابد ، 

، كارايي همچنان حفظ مي گردد با افزايش تعداد نودها ، از آنجاييكه فاصله بيداري نسبت مستقيمي با بار  SMEDپروتكل 

  ندارد .  SMEDدر اين راه ، افزايش تعداد نودها هيچ تاثيري بر روي  ترافيكي دارد ، هر اندازه هم كه اندازه شبكه باشد .

  مي باشد . S-MACو   Anycastز پروتكل اين پروتكل بسيار مقياس پذيرتر ا نتيجه گيري : �

  

  

  

  

                                                           
١ Multi-Hop 

  

  ميانگين تاخير هر بسته براي تعداد مختلفي از سنسور نودها  -11شكل 
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1ميانگين انرزي هر بسته 2-4-4
  

ميانگين انرژي هر بسته ، يك اندازه گيري از انرژي صرف شده براي حركت يك بسته بسمت نود سينك مي باشد . آن بعنوان 

  يك شاخص طول عمر محسوب مي گردد كه از پروتكلها بدست مي آيد .

ها رسم و تعداد سنسور نودها در yمينگين انرژي هر بسته در محور نشان داده شده است ،  12همانگونه كه در شكل شماره 

ها رسم شده است . در اين شكل مي توان مشاهده كرد كه ميانگين انرژي مصرف شده در هر بسته در پروتكل xمحور 

ايت از افزايش طول عمر شبكه دارد . شاخصهايش حكاست و  S-MACو   Anycastبسيار كمتر از پروتكل  SMEDپيشنهادي 

به اين حقيقت نسبت داد كه آن فاصله بيداري را بر اساس بار ميتوان   SMEDدليلي براي افزايش طول عمر شبكه در پروتكل 

اند و بيكار باشد ، اجتناب از وضعيتي كه نود در حالت بيدار باقي بم SMEDترافيكي تنظيم مي كند . با انجام اينكار ، پروتكل 

  مي كند . 

تعدادي نود  به ارائه مسيرهاي جايگزين براي مسيرهاي اقامت مي پردازند و اغلب آنها بيكارند  Anycastدر پروتكل 

، پس انتظار مي رود ترافيك نودها باقي بمانند در حاليكه برنامه زمان بندي خواب/بيدار برايشان در نظر گرفته شده است . در 

  مي گردد ، كه خود آن در كاهش طول عمر شبكه موثر مي باشد . مجموع اينكار باعث افزايش نودهاي بيدار در وضعيت بيكار

كه زمان بندي خواب/بيدار تصادفي براي همه نودها تعريف شده است كه آن  S-MACبه همين ترتيب در پروتكل 

مي باعث افزايش تعداد نودهاي بيدار كه بيكار هستند ، ميگردد ؛ به خصوص در مسير حركت برعكس از نود سينك مشاهده 

نودهاي دور افتاده از نود سينك ميزان رله بسيار كمتري دارند . نهايتا ، آن انرزي نودها را براي گوش دادن در وضعيت  گردد .

  بيكار استفاده مي كند و باعث كاهش طول عمر شبكه مي گردد .

  دارد.   S-MACو   Anycastاز اينرو پروتكل پيشنهادي انرزي در بسته كمتري از هر دو پروتكل نتيجه گيري :  �

                                                           
١ Average Energy Per Packet 
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1نرخ از دست دادن بسته 3-4-4
  

  نرخ از دست دادن بسته اشاره دارد به درصدي از بسته هايي كه به نود سينك نمي رسند . نسبت آن عبارتست از :

������	�	

	����		 = 	
	���	������	������
	�	�	��������	��	���	��	

	���	������	������
	
���	��	���	���	
��
	�	�	��

	(4) 

با (كل بسته هايي كه به نود سينك نرسيده اند) تقسيم بر (كل بسته هاي يا  بعبارتي نرخ از دست دادن بسته ها برابر است 

  ارسال شده توسط همه سنسور نودها ).

نشان داده شده  024تا  20ميزان نرخ از دست دادن بسته ها را براي هر سه پروتكل با تعداد سنسور نود  13 در شكل شماره

در صورتيكه تعداد نودها افزايش پيدا كند  ، نرخ از دست دادن بسته ها در همه پروتكلها افزايش مي يابد اما دامنه است . 

بعبارتي نرخ از دست دادن بسته ها در پروتكل پيشنهادي با كمترين نرخ افزايش مي يابد افزايش در پروتكلها متفاوت است ؛ 

ز نودهاي مختلف و بر اساس فواصل بيداري كه منطبق شده است ، كه نتيجه آن از زيرا آن در نظر دارد الگوهاي ترافيكي ا

  دست دادت بسته كمتري هست . 

                                                           
١ Packet Loss Ratio 

  

  ميانگين انرژي هر بسته براي تعداد مختلفي از سنسور نودها  -12شكل 
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نرخ از دست دادن بسته ها به نسبت افزايش سرعت رشد مي كند زيرا آن از زمان بندي   S-MACدر پروتكل   

افته و طبيعتا نرخ از دست دادن بسته ها افزايش خواب/بيدار تصادفي استفاده مي كند ، كه زمان بندي ناموفق افزايش ي

  خواهد يافت .

                  و Anycast در مقايسه با پروتكل SMEDمشخص است كه در تمام شبيه سازي ،  13آن در شكل شماره   

S-MAC   داراي نرخ از دست دادن بسته كمتري مي باشد . چرا كه در پروتكلهايAnycast   وS-MAC  هيچ مكانيسم كنترل

ازدحامي براي اطمينان از سازگاري فواصل بيداري  وجود ندارد ، بنابراين نسبت تعداد ازدحام به از دست دادن باالتر مي باشد 

در معرض از دست دادن بسته باشندكه اين خود قابليت اطمينان  بيشتر S-MACو   Anycast.آن باعث مي شود پروتكلهاي 

  مي دهد .  در انتقال را كاهش

، نودها داراي فواصل بيداري تطبيقي بر اساس ميزان بار ترافيكي مي باشند ، بنابراين ترافيك از طريق  SMEDدر پروتكل 

نودهاي بحراني داراي فواصل بيداري بيشتري هستند كه نتيجه آن  SMEDشبكه هموار ، جريان مي يابد . عالوه بر اين ، در 

را شامل ميگردد . نود تشخيص دهنده  رويداد و نودها در مجاورت آن داراي بيشترين فواصل كاهش از دست دادن بسته ها 

در مقايسه با دو پروتكل  SMEDبيداري هستند ، كه در به حداقل رساندن از دست دادن بسته ها دخيل مي باشد . از اينرو ، 

  ديگر كمتر در معرض از دست دادن بسته مي باشد . 

 عملكرد بهتري نسبت به دو پروتكل ديگر در  از دست دادن بسته ها دارد . SMEDنتيجه گيري : پروتكل  �
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  (بسته ها بر ثانيه) 1گذردهي 4-4-4

در اين شبيه سازي ، تعداد گذردهي توسط تعداد بسته هاي دريافت شده در ثانيه در نود سينك ، اندازه گيري مي شود . 

ديده مي شود كه  14گذردهي در نود سينك اندازه گيري مي شود . آن در شكل شماره عدد متغيرند و  260تا  20نودها از بين 

هر چه سايز شبكه بزرگتر گردد  ،  افزايش مي يابد . Anycastو  SMED   ،S-MACبا افزايش سنسور نودها ، گذردهي براي 

SMED  . آن نشان مي دهد كه پروتكل گذردهي بيشتري را در مقايسه با دو پروتكل ديگر كسب مي كندSMED  مقياس پذير

  است و عملكرد بهتري در قبال افزايش سايز شبكه هاي حسگر بي سيم پيدا مي كند . 

  كمترين مي باشد . Anycastاز نظر گذردهي دوم و پروتكل   S-MACبهترين گذردهي را دارد ،  SMEDنتيجه گيري :  �

  

  

                                                           
١ ThroughPut 

  

  نرخ از دست دادن بسته ها براي تعداد مختلفي از سنسور نودها  - 13شكل 
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1طول عمر پوشش 5-4-4
  

از كل نواحي حسگري را حفظ  % 90% يا باالتز از 100مدت زماني كه شبكه قادر است پوشش   طول عمر پوشش اشاره دارد به

  پوشش كمتر از اين درصدها قابل تحمل نيست و مي تواند شكست محسوب گردد . بعنوان يك كليت ، نمايد . 

در شكل %) اندازه گيري مي شود . 100% و 90متفاوتند ، و طول عمر پوشش ( 250تا  20تعداد نودها بين در اين آزمايش ، 

) طول عمر پوشش را با ناحيه پوششي b% ارائه مي دهد و بخش (100) طول عمر پوشش را با ناحيه پوششي aبخش ( 15شماره 

ي داراي طول عمر پوشش بهتري نسبت به دو پروتكل ديگر در شكل مشاهده ميشود كه پروتكل پيشنهاد% ارائه مي دهد . 90

  % دارد . 90% و هم پوشش 100در پوشش 

                                                           
١ Coverage LifeTime 

  

  گذردهي( بسته ها بر ثانيه ) براي تعداد مختلفي از سنسور نودها  -14شكل 
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افزايش گوش دادن در حالت باعث كه نودها از زمان بندي خواب/بيدار تصادفي استفاده مي كند ، آن  S-MACدر 

نودها در زمان بندي خواب/بيدار در نظر  د و دليل اينستكه بار ترافيكيگردبيكار و شامل بيشتر زمان بنديهاي اشتباه مي 

  د .  نگرفته نمي شو

بيشتر از يك مسير فعال مي باشد و آن باعث هدر رفتن انرژي تعدادي از نودها براي گوش  Anycastپروتكل در 

بار ترافيكي  دادن در حالت بيكار ميگردد و همينطور زمان بندي اشتباه را دربردارد چرا كه نودها را فعال مي كند . در ضمن

خواهند پوشش كل شبكه را از دست همينطور اين نودها بزودي انرژي خود را از دست مي دهند و  نودها را توجه نمي نمايد .

  .  داد

، از سوراخ شدن پوشش با بهره وري استفاده از انرژي نودها  ، اجتناب مي گردد و اين بهره وري  SMEDدر  نتيجه گيري : �

، اهميت توپولوژي آنها و  موقعيتشان در شبكه لحاظ با  ( با اختصاص زمان بندي خواب/بيدار نودها بر اساس بار ترافيكي

  حاصل مي گردد .نزديكي به نود سينك )

  

  

  % پوششb : (90% پوشش  a : (100)طول عمر پوشش براي تعداد مختلفي از سنسور نودها (  -15شكل 
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  جه گيريحليل و نتيت -خش آخر ب

  

1يك پروتكل زمان بندي خواب/بيدار نود را براي به حداقل رساندن تاخير نقطه به نقطه گزارشما در اين 
 )SMED (  را در

2چند پرشهشبكه هاي حسگر بي سيم 
با طرح زمان بندي خواب /بيدار مورد بررسي قرار داديم . در مقابل را  3رويدادمحور – 

.نودهايي كه اين زمان بندي  استكه وابسته به بار ترافيك شبكه مي باشد زمان بندي  مجري پيشنهادي ماعمومي ، الگوريتم 

را براي خواب/بيدار مي پذيرند (اساسا زمان بندي بر اساس بار ترافيك مي باشد ) ، بايد در قبال سه فاكتور مهم پاسخگو 

  باشند :

 سينكمسافت نود از نود  .1
4
 

 توپولوزي نودهااهميت  .2

  اتفاق يا رويدادي رخ مي دهد ؛  شدر مجاورت نود .3

ممكن مي سازد نودها به آرامي ترافيك را كنترل كنند ، از آنجاييكه نودها بصورت ديناميكي مدت  پيشنهادي اين پروتكل

ا با شرايط فعاليت خود را بر اساس بار ترافيكي مورد انتظار ، منطبق مي كنند . اينكار باعث به حداقل رساندن تاخير در نوده

  زير ميگردد :

  نودهاي نزديك به نود سينك  .1

  نودها داراي موقعيت توپولوزي بحراني .2

 نودهاي مجاور وقوع رويداد .3

  اين امر تضمين كننده انتشار سريع داده به نود سينك و همچنين كاهش تاخير نقطه به نقطه مي گردد .

                                                           
١ SMED 

2
 Multi-Hop 

٣ Event Driven 
٤ Sink Node  
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با كاهش دادن ازدحام در كه اينكار را بهره وري شبكه را به حداكثر مي رساند يا طرح پيشنهادي استفاده از اين روش با 

   .به سرانجام مي رساندنودهايي كه داراي بار ترافيك سنگين مي باشند 

شبيه سازها بخدمت گرفته مي شوند تا كارايي و عملكرد پروتكل پيشنهادي را ارزيابي كنند و اينكار را با مقايسه عملكرد 

نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه پروتكل پيشنهادي به ميزان قابل  صورت مي دهند . AnyCastو  S-MACي پروتكلها

، 1توجهي تاخير نقطه به نقطه را كاهش مي دهد و همچنين پارامترهاي سرويس كيفيت را مانند (ميانگين انرژي بر بسته 

4گذردهي،  3، نسبت از دست دادن بسته ها 2ميانگين تاخير
  )  را افزايش مي دهد . 5پوشش شبكه طول عمرو   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
١ Average Energy Per Packet  
٢ Average Delay 
٣ Packet Loss Radio 
٤ ThroughPut 
٥ Coverage LifeTime  
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