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 بهبود کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم بدن

 
 

 2، اميد عابدي1,*مژده مسعودي

 ، جيرفت، ايراندجاويموسسه آموزش عالي کارشناسي ارشد گروه کامپيوتر،  -1

 ، جيرفت، ايراندجاويموسسه آموزش عالي گروه کامپيوتر،  -2

 

 چکيده 

 

 سيم نيازمند تضمين پارامترهاي كيفي انتها به انتهاي معينيهاي حسگربياز آنجا كه در بسياري از كاربردهاي شبكه 

 همين دليل در سالهاي اخيرها از اهميت ويژهاي برخوردار است. به باشيم، حمايت از كيفيت خدمات در اين شبكهمي

بويژه شبكه سيم هاي حسگر بيعنوان روشي براي حمايت از كيفيت خدمات در شبكه هاي مسيريابي چندگانه بهتكنيك

گانه با ايجاد چندين مسير بين نودهاي هاي مسيريابي چندقرار گرفته است. تكنيك مورد توجههاي حسگر بيسيم بدن 

بخشند. در قابليت اطمينان، ميزان توان مصرفي، تأخير، گذردهي و پهناي باند را بهبود مي قبيلمنبع و مقصد معيارهايي از 

سيم را بيان كرده و سپس مزاياي هاي حسگر بيموجود در حمايت از كيفيت خدمات در شبكه هاياين مقاله ابتدا چالش

را از جمله مبدا و مقصد را  هاگرهدر طرح پيشنهادي ما  تمام  دهيم.مسيريابي چندگانه را شرح مي استفاده از روشهاي

ها با متحرک در نظر گرفتيم و تمام نودها از موقعيت جغرافيايي مقصد از زماني كه اولين مسير تشكيل شود، تمام گره

 .هستند خودآگاهاز موقعيت و سرعت  GPSاستفاده از تكنيكهاي موقعيت مكان نظير 

 . 
 

  سيم بدن، كيفيت خدمات، مسيريابي چند مسيري ، شبكه حسگر بيشبكه حسگر بي سيمکلمات کليدي: 

 

 

 مقدمه 

هاي آن در مناطق مختلف، برپايي و استفاده از شبكه گيري ازبهرهسيم و لزوم دليل افزايش ارتباطات بيه امروزه ب 

 فقدان ار موردي نيز به لحاظ داشتن مزايايي چونهاي سيشبكه خصوصداشته است. در اين  رشد زيادي ،سيماي بيرايانه

 گرفته قرار زيادي باال مورد توجه  يريپذنيز تحرک و انعطاف ، شدهنيياز پيش تع رساختيعدم نياز به ز،  مديريت مركزي

از هاي مختلف زمينهها در سيم اين شبكهحسگربي هـايآوري اطالعات توسـط شـبكه با توجه به الگوي جديد جمع. است

سيستمهاي امنيتي، سيستمهاي  پزشكي، كنترل محيط، گزارش بالياي طبيعي، سيستمهاي نظـامي، يمراقبتهال قبي

سيم حسگربي هـاياز آنجـا كـه كاربردهـاي مختلـف در شـبكه]  3، 1،2 [   د.دارنـ نظـارت و كنتـرل ترافيـك كـاربرد
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 مانند ميزان تأخير، ميزان قابليت اطمينان، ميزان پهناي باند الزم و كيفـي متفـاوتيسـازي پارامترهـاي نيازمنـد بـرآورده

-فـرد شـبكه به مشكالت اشي از ويژگيهـاي منحـصربه غيره) ميباشند، ضروري است پروتكلهايي طراحي شوند كه با توجه

 غيـره و نودهاي، پذيري آسيب ـاد،بيسيم (مانند توان و پهناي باند محدود، ارتباطات غير قابل اعتم هـاي حـسگر

هاي مسيريابي پروتكل .]6، 5، 4[ ها درنظر بگيرندرا در اين شبكه2 (QoS)خدمات ، هـاي مربـوط بـه كيفيـتنيازمنـدي

  ] 9 ، 8، 7[سيم طراحي شده استبي هـاي حـسگرمختلفي تاكنون براي شبكه

 چندمسيري مسيريابي -1

و مناسب  شدهيري گ كار به متفاوت يهاشبكه در متنوعي  كنترلي و مديريتي اهداف براي چندمسيري مسيريابي

و  توپولوژي در پيوسته تغييرات از ناشـي مشـكالت توانيم چندمسيري مسـيريابي يهاپروتكل از اسـتفاده است. با

مسيريابي  پروتكل توانايي به وابسته خدمات، كيفيت پارامترهاي بهبود ميزان اما كرد. حل را نامطمئن  هاياتصال

  .دارد مجزا مسيرهاي كشف در چندمسيري

 بار متعادل توزيع -2

خود  فرآيند عمليات به مدتطوالني  در شبكه يك مي رود انتظار سيم،يب حسگر يهاشبكه كاربردهاي به توجه با

 يبر روچندگانه  مسيريابي يهاپروتكل هدف اصلي گره، هر در محدود انرژي منابع به توجه با بنابراين دهد.  ادامه

 هابسته ارسال خاصي براي يهاگره مجموعه از همواره متعارف، مسيريابي هايروش باشد.يم بار متعادل توزيع يهاجنبه

 ارسال حال در پيوسته كه ييهاگره انرژي موارد، گونهينا در كه شوديم مشاهده كنند.يم استفاده مقصد گره سمت به

 در موجود يهاگره بنابراين استفاده كاهش مي يابد. مورد هاگره ساير انرژي از تر سريع هستند مقصد گره سمت به هاداده

 اگر .بود نخواهند يدسترسقابل كوتاهي به علت نبود انرژي مورد نياز  مدت گذشت از پس بهينه، مسير يهاگره همسايگي

اين  به و يافتهيشافزا گره هر زمان خرابي ميانگين باشد يكسان شبكه در موجود يهاگره تمامي در مصرفي انرژي ميزان

 بر را شبكه ترافيك چندگانه مسيريابي هاياينكه پروتكل به توجه با بنابراين  يافت خواهد افزايش شبكه عمر طول ترتيب

 استفاده براي فن اين از توانمي كنند،مي تقسيم شبكه موجود در هايگره بين گره هر در ماندهباقي انرژي ميزان اساس

 .كرد شبكه استفاده هايگره تمامي در موجود انرژي از يكسان

 باند پهناي ميزان افزايش -3

 طريق مسيري از هر كدام كه دادهاي مسير جريان چندين به مقصد يك به مربوط ارسالي يهاداده كردن تقسيم با

 گره يك كه مفيد است زماني روش اين شد. خواهد فراهم الزم باند پهناي شوند،يم انتقال داده مقصد، سمت به متفاوت

 ضمن لينك ها باشد. از هر كدامباند  پهناي از فراتر باندي پهناي نيازمند اما بوده پايين باند پهناي با اتصال چندين داراي

  يافت. خواهد ي كاهشتوجهقابل به طور نيز انتها به انتها تأخير بيشتر، باند پهناي ايجاد با اينكه

 تأخير کاهش -4

 را يتوجهقابل تأخير و كاهش ] 10 [گذرده افزايش  چندگانه، مسيريابي هايالگوريتم از بسياري سازييهشب نتايج

 در كنند، استفاده هاداده انتقال براي مسيري تك مسيريابي پروتكل هاي از سيميب حسگر يهاشبكه اگر اندداده نشان

 انتقال در تأخير ايجاد امر باعث همين شد. خواهد ياندازراه مجدداً مسير، شناسايي فرآيند اصلي، مسير خرابي صورت

 انتقال، تأخيرهاي بر عالوه سيميب حسگر يهاشبكه در ]11[ *تقاضا بر حسب مسيريابي يهاپروتكل زيرا شود،يم هاداده

 باشند:يم نيز ديگر تأخير نوع دو شامل صف و انتشار

 مسير خرابي هنگام جديد مسير شناسايي به مربوط تأخيرو مقصد و منبع گره بين مسير شناسايي به مربوط تأخير

 تر است. طوالني مراتب به دوم نوع تأخير كه فعال،

 

                                                 
* On-demand Routing 
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 استفاده موثر و کارآمد منابع-5

استفاده موثر و كارآمد از منابع موجود يك  سيم، گره حسگر داراي محدوديت منابع است.يبدر يك شبكه حسگر 

ي هافناز  هاآنسيم كه بسياري از يبي مسيريابي براي شبكه گيرنده هاپروتكل .ي حسگر استهاشبكهچالش بزرگ در 

توانيم منابع موجود در هر يمبا كمك چند مسيريابي ما  برند.يممسيريابي تك مسيري و از بسياري از مشكالت آن رنج 

 به صورت موثر تر استفاده كنيم  .گره 

تواند براي يمي كه در تك مسيري وجود دارد غلبه كند زيرا توجهقابلتواند اشكاالتي يمچند مسيري مسيريابي 

سيم، ما يبهاي شبكه گيرنده يژگيوبعد با توجه به  فراهم كند. هادادهقابليت اعتماد، توزيع ترافيك شبكه، و امنيت  هاداده

 .دهيميمي چند مسيري را نسبت به تك مسيري ارائه هاپروتكلي از اعمدهاي هيتمز

 هادادهامنيت -6

امن  هادادهي مخرب دست بزند، پس از آن شبكه براي انتقال هاتيفعالدر تك مسيري، اگر هر گره در مسير به 

( را *مثال، يك حمله )سوراخ چاهك به عنوان تك مسيري  مستعد ابتال به چندين نوع مختلفي از حمالت است.  نيست.

به منحرف كردن ترافيك شبكه از يك منطقه خاص از طريق يك گره  كنديمنام برد كه در آن مهاجم سعي  توانيم

ي هاگره)انتخابي( نوع ديگري از حمله به پروتكل تك مسير، كه در آن  ونقلحملي شده است. اندازراهمخرب كه قباًل 

 .اندازنديمرا دور  شدهارسال مخرب به سادگي بسته

از چندين مسير از  هادادههنگامي كه  تواند امنيت را بهبود دهد.يمچند مسيريابي به دليل ماهيت چند مسيري 

 اعتمادقابليي كه در مقصد دريافت شده است مسيرهاي هادادهتوانيم با توجه به يمشود، ما يممسيرهاي مخرب فرستاده 

 را كشف كنيم.
* Sink-Hole 

 ي انرژيوربهره-7

محدود است، بنابراين استفاده بهينه از انرژي جهت به حداكثر رساندن طول عمر  ميسيبي حسگر هاگرهميزان انرژي 

گره خاصي به سرعت  انرژي خود  شوديممكرر از مسير ممكن است باعث  در پروتكل تك مسير استفاده شبكه الزم است.

كند به افزايش يماستفاده از  توزيع بار با مسيريابي چند  مسير كمك  .را از دست دهد و منجر به قطع شدن شبكه شود

ي بيشتري را از چند مسيري نسبت به  تك مسير انتقال داده هادادهير انداختن تكه شدن شبكه، تأخطول  عمر شبكه و به 

يسي استفاده نوبرنامهي مختلف هاروشتوان از يمي مشابه از طريق مسيرهاي چندگانه، هادادهبراي كنترل انتقال  شود.

شود و  از طريق مسيرهاي يم تكهتكه تركوچكي اصلي به قطعات هادادهيسي، نوبرنامهي هاروشبا استفاده از  نمود.

ين مسيرهاي مختلف توزيع نمود  و هر مسير داده مقدار بسيار كمتري از توان بار را بيمبنابراين  شود.يممختلف منتقل 

وقتي هر دو روش تك مسيري و چند مسيري در سطوح مشابه از  دهد.يمداده را نسبت به روش تك مسيري انتقال 

 .تر  باشدينهبهتواند بيشتر در مصرف انرژي يمقابليت اطمينان مقايسه كنيم، چند مسيريابي 

 

 گيرينتيجه

سيم چندمسيري شود، اين هاي بيدر شبكه تواند موجب افزايش نرخ تحويل شبكه و كاهش تاخير در تحويل بستهتوزيع بار مناسب مي     

گيرد . لذا برخي از محققان براي بهبود توازن بار  بر روي بهبود از طريق نحوه توزيع بار در شبكه و انتخاب مدل حركتي مناسب صورت مي

هاي صورت گرفته با در نظر اند. برخي از پژوهشتمركز كرده هاي مسيريابي به منظور بهبود توازن بار و جلوگيري از ازدحام شبكهپروتكل

هاي مياني، سعي در بهتر نمودن توازن بار و افزايش نرخ هاي گرههاي مسيريابي، ايده شرايط خاص مسير و ديگر خصوصيتگرفتن پروتكل

                                                 
* Sink-Hole 
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اند. از اين رو ما نيز در اين فصل، براي بهبود ازدحام و نرخ تحويل ه با توجه به مقرون به صرفه بودن منابع استفاده شده داشتهتحويل بست

هايي در انتخاب و ايجاد بهبود AOMDVهاي مناسب مسيرهاي كشف شده توسط پروتكل مسيريابيبسته با در نظر گرفتن ويژگي

نماييم تا  انتخاب تر ب  و در نظرگرفتن تعداد گره هاي مياني مسيرها توانستيم مسيرهايي با تراكم بار كممسيرها با استفاده فرمول تناس

هاي مسير كاهش يافته و نرخ تحويل ميانگين تاخير انتها به انتها كاهش و نرخ تحويل بسته را افزايش دهيم. در نتيجه سربار كنترلي و قطعي

 بسته افزايش يافته است. 

همه شبيه سازي ها بوسيله  شبيه  خواهيم پرداخت. آن تحليل و مقايسة نتايج ،روش پيشنهادي سازيبه ارايه نتايج شبيه قسمت ندر اي

مي باشد و  Random  Way Point انجام شده است. مدل تحرک گره در اين شبيه سازي 2.35نسخه  NS-2ساز شبكه  

هاي مختلف در متر در شبيه سازي 1600متر در  1600شده است. ابعاد شبيه سازي   در نظر گرفته m/s 10تا  m/s 1ها از سرعت گره

 mbs 2استفاده شده و پهناي باند  IEEE 802.11پروتكل   MACباشد. از اليه متر مي 250نظر گرفته شده است. رنج راديويي 

بايت در نظر گرفته شده  512عدد در نظر گرفته شده، اندازه هر بسته  30هاي مختلف به صورت ثابت سازياست. تعداد نودها در شبيه

مدت زمان شبيه سازي  .است شده تعيين بسته 64 صف ظرفيت كنند. ميزاناستفاده مي CBRاست. تمامي جلسات از مدل ترافيك 

 باشد. ثانيه مي 400

 ايم.از نمودار نشان داده در ادامه نتايج شبيه سازي را با استفاده

 

 متفاوت يها سرعت تعداد با بسته ليتحو نرخ 1شکل 



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         490 

 نتايج شبيه سازي 

 هاي شبيه سازيمتريك

 AOMDVو  Fibo-AOMDV [54]و مقايسه آن با الگوريتم  PLV-AOMDVبراي ارزيابي كارايي الگوريتم پيشنهادي 

هايي كه براي ارزيابي هاي مختلف شبيه سازي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين شبيه سازي متريكمتريك هاي مختلف در حالت

 كارآيي پروتكل پيشنهادي بررسي شده اند عبارتند از:

 داده نرخ تحويل بسته

 ميانگين تاخير انتها به انتها 

 ها سربار ناشي از مسيريابي گره

ها در هاي فوق ارائه شده و تاثير روش پيشنهادي بر روي اين متريكدر ادامه نتايج شبيه سازي و نمودارهاي مربوط به تفكيك متريك

 مورد بررسي قرار گرفته است. PLV-AOMDVمقايسه با الگوريتم 

 ترها ارزيابي پارام

 نرخ تحويل بسته

گويند.در اين بخش متوسط نرخ دريافت داده در هاي مشخص را نرخ دريافت بسته داده ميهاي داده دريافت شده در مقصدتعداد بسته

 و  محاسبه و بررسي شده است.  4-1هاي متفاوت،  مطابق نمودارهاي سازي هاي با سرعتشبيه

 باشد:ميروش محاسبه نرخ تحويل به صورت زير 

 هاي دريافت شده = نرخ تحويل بستههاي ارسال شده / تعداد بستهتعداد كل بسته

 هاي نزديك به هم در مسيرهاي تشكيل شده و همچنين توزيع بار عادالنه و ايجاد اتصالبا ارائه روش مسيريابي  و كاهش شركت گره

 افته است.نرخ تحويل بسته نسبت به روش هاي ديگر افزايش ي پذيري بهتر،

 يابد.شود با افزايش سرعت گره ها و ايجاد پايداري كمتر ، نرخ تحويل بسته كاهش ميهمانطور كه در )نمودار زير(  مشاهده مي

  *نرخ سربار كنترلي

 2-4در نموار  باشد. همانطور كهمي هاي كنترلي و ضروري شبكه مانند مسيريابي الزمهايي است كه براي فعاليتسربار كنترلي شامل بسته

هاي هاي معمول از سربار كنترلي كمتري برخوردار است و اين بدين دليل است كه روشنسبت به روش شود روش پيشنهاديمشاهده مي

                                                 
* . Control Overhead 
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در مسيرهاي ايجاد شده و توزيع نامتعادل بار ترافيكي در مسير ارسال داده باعث قطع ارتباط  Buttleneckهاي معمولي بر اثر وجود گره

 شوند. كه اين امر موجب افزايش سربار كنترلي خواهد شد. جهت بازسازي مسير مي RERRنتيجه درخواست  و در

 روش محاسبه سربار كنترلي:

 هاي كنترلي ارسال شده = سربار كنترليمجموع حجم بسته  

شود نرخ سربار مشاهده مي  3-4مودارهاي دريافت شده، همانظور كه در ندر كل با احتساب ميزان سربار كنترلي نسبت به ميزان داده

 هاي داده كاهش يافته است.كنترلي در روش پيشنهادي به دليل دريافت بيشتر بسته
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