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 چکیده

 

سیم با چاهک ثابت وجود دارد این است که  های حسگر بیها در شبکه آوری دادههایی که در جمعیکی از مهمترین چالش

میرند که باعث به وجود آمدن دهند و می های شبکه، انرژی خود را از دست میهای اطراف چاهک سریعتر از سایر گرهگره 

های حسگر شوند. برای رفع این مشکل استفاده از گره چاهک متحرک در شبکه چاله انرژی و همچنین مشکل نقطه داغ می 

آوری اطالعات از هرکدام از حسگرها، شود تا با حرکت گره چاهک در بین مسیرهای انتخاب شده و جمعسیم توصیه میبی 

ها توسط چاهک به شدت تحت آوری دادهی آن طول عمر شبکه افزایش یابد. عملکرد جمعنتیجه   طول عمر حسگرها و در

جویی خاطر که، استفاده از چندین چاهک متحرک موجب صرفههای متحرک موجود در شبکه است. به اینتأثیر تعداد چاهک

شود و در بسیاری از تحقیقات از این معیار  ی در مصرف انرژی، کاهش تأخیر در ارسال اطالعات و کاهش ارتباطات چندگامی م

جویی های متحرک در صرفهکنند. پس با توجه به اهمیت تأثیر تعداد چاهکبرای ایجاد توازن بهتر در شبکه استفاده می 

 عمر شبکه در این مقاله، مروری برکارهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت.  انرژی و افزایش طول 
 

 ، تعیین مسیرمسیریابی ،سیم، چندین چاهک متحرکهای حسگر بیشبکهکلمات کلیدی: 

 

 

 .مقدمه  1

های نظارت بر محیط باشند که کار  های مهم و پرکاربرد در دنیای امروز مییکی ازشبکه  )sWSN(1سیم  حسگر بی های  شبکه 

های بهداشتی،  توان به نظارت بر محیط زیست، نظارت بر مراقبت ها می اند. از جمله کاربردهای این شبکهمختلف را ساده کرده

ها از تعداد زیادی گره حسگر های جنگی و ... اشاره کرد. این شبکه های هوشمند، کنترل ترافیک، استفاده در میدانساختمان

اندکه پردازد، تشکیل شده آوری اطالعات میهزینه و کم مصرف که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمعکم  

های ه. چون مکان قرارگرفتن گر[1]را کنترل کنند    غیرهتوانند شرایط مختلف محیطی مانند دما، فشار، سرعت، نور و  می 

از قبل تعیین شده و مشخص نیست، در بیشتر مواقع در مکان  های  شوند. از طرفی گره های خطرناک استفاده می حسگر 

کنند و برای اینکه بتوانند برای مدت طوالنی کار کنند نیاز به شارژ مجدد حسگر انرژی مورد نیاز خود را از باتری تغذیه می

های حسگر غیرممکن است. به  های غیرقابل دسترس و خطرناک، شارژ و یا تعویض باتری دارند که به دلیل استفاده در مکان

ها مدیریت بهینه انرژی یکی های حسگر باید حداکثر استفاده شود. پس با توجه به این محدودیتهمین دلیل از انرژی گره

های حسگر از طریق  ها را از سایر گرهبر ثبت اطالعات، دادههای حسگر عالوه. گره  [2] است  WSNsاز مهمترین مشکالت  

 
1 Wireless Sensor Networks (WSNs) 
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دهند. در انتقال  انتقال می نشان داده شده است، به ایستگاه پایه    1  ، همانطور که در شکل3یا چندگامی   2گامیارتباطات تک

هایی که حداکثر فاصله را با ایستگاه پایه دارند باتری کند و گره ها را به ایستگاه پایه ارسال می گامی، هر گره مستقیماً داده تک

هایی گره  هایی که به ایستگاه پایه نزدیکتر هستند در مقایسه باکه در انتقال چندگامی گره درحالی شود.ها سریع تخلیه می آن

تخلیه می  را سریعتر  باتری خود  دارند  زیادی  فاصله  تمام دادهکه  زیرا  این گره کنند  از طریق  ارسال  ها  پایه  ایستگاه  به  ها 

های شبکهدر    5بر این مسائل مفهوم گره چاهک. برای غلبه  [3] شوند می  4شوند که هر دو انتقال، منجر به چاله انرژی می 

 معرفی شد.  سیمبی 

 
 

 چندگامیگامی یا ها از طریق ارتباطات تکانتقال داده -1 شکل
 

تواند ثابت یا متحرک باشد و نقش مهمی در گره چاهک مسئول دریافت اطالعات و مدیریت رفتار شبکه است که می  

WSNs   های داده را از گره منبع به چاهک ثابت های حسگر، بسته دارد. در سناریوهای مسیریابی سنتی گره(SS)   6  به صورت

های حسگر نزدیک به گره  استراتژی چندگامی در چاهک ثابت این است که گره کنند. یک نقطه ضعف  چندگامی منتقل می 

کنند و به دلیل محدودیتی ها حمل میهای بیشتر بار ترافیکی بیشتری نسبت به بقیه گرهچاهک به دلیل دریافت و ارسال داده

به وجود آمدن چاله انرژی و همچنین    میرند که باعثدهند و می که از نظر حافظه دارند، انرژی خود را سریعتر از دست می 

های حسگر و چاهک ثابت، استفاده از چندین  . یک روش برای کاهش فاصله ارتباطی گره   [ 4]  شوندمی   WSNsدر    7نقطه داغ

. چالش موجود در   [ 5]  ی خود به نزدیکترین چاهک ثابت است هاهای حسگر برای ارسال دادهریزی گرهچاهک ثابت و برنامه

  ؛ پذیر نیستها در بسیاری از موارد امکانهای ثابت در شبکه است که استقرار بهینه آن این روش، قرارگیری صحیح چاهک

دهند و باعث  ها انرژی بیشتری را از دست می هایی که نزدیک به یک چاهک خاص هستند در مقایسه با بقیه گره رهزیرا گ

های شوند. بنابراین به خاطر کمبود حافظه برای جلوگیری از پر شدن حافظه دروازه، از بین رفتن دادهایجاد چاله انرژی می 

آوری  ها را به موقع و قبل از پر شدن حافظه جمع( که دادهMS)  8چاهک متحرک جدیدالورود و جلوگیری ازچاله انرژی از  

 شد. معرفی  [6]کنند که اولین بار ایده استفاده از چاهک متحرک درکند، استفاده می می 

کنند. انتخاب بهینه نقاط مالقاتی که کمک می   9های متحرک به مصرف انرژی یکنواخت و تعادل بار استفاده از چاهک

به سمت آن باید  الگوریت  NP _Hardها حرکت کند یک مشکل  چاهک  این مشکل  برای رفع    [2]در  10PSOBS   ماست. 

 
2 Single-hop 
3 Multi-hop 
4 Energy-Hole  
5 Sink node 
6 Static Sink (SS) 
7 Hot spots 
8 Mobile Sink (MS) 
9 Load Balancing 
10 Particle Swarm Optimization Based Selection (PSOBS) 
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و محاسبه مسیر بهینه نقاط مالقات با استفاده از الگوریتم  11(  RPپیشنهاد شده است که شامل مرحله انتخاب نقاط مالقات)

TSP12   تواند همسایگان هر گره را با تواند فاصله بین هر دو گره را تعیین کند و همچنین می است. در این روش چاهک می

رسال هیچ پیامی بین  را بدون ا  TSPهای انتقال گره شناسایی کند. در نتیجه چاهک قادر خواهد بود درخت  استفاده از دامنه 

ها ایجاد کند و همچنین کوتاهترین مسیر از یک گره به گره دیگر را پیدا کند. سپس با تولید تعداد کمتری خوشه، طول  گره 

ارائه شده است.    2توسط چاهک متحرک در شکل  نقاط مالقات    برهای مبتنی آوری دادهیابد. مدل جمعتور نیز کاهش می

شود که در بخش  های جدیدی هم مواجهه می شود اما با چالش متحرک مزایای زیادی را شامل می   اگرچه استفاده از چاهک

 بعد به طور مفصل به آن می پردازیم. 

های چاهک متحرک مورد بررسی  مسائل طراحی و چالش  2های اصلی مقاله به این شرح است. ابتدا در بخش  بخش 

گیرد. رابطه با استفاده از چندین چاهک متحرک مورد بحث و بررسی قرار می   کارهای انجام شده در  3گیرد. در بخش  قرار می 

گیری بیان  نتیجه   5های مرور شده اختصاص داده شده است و در نهایت در بخش  به ارزیابی و مقایسه روش  4در بخش  

 شود.می 

 
 

 [ 2]توسط چاهک متحرک  نقاط مالقات برهای مبتنی آوری دادهمدل جمع -2شکل 
 

 

  هامسائل طراحی و چالش . 2

 

های قوی و قدرت ها و مجهز به گیرنده آوری دادههای متحرک، اشیاء متحرکی هستند که قادر به جمعبه طورکلی چاهک

نامحدود   همه خوشه. چاهکباشندمیباتری  به سمت  متحرک  میهای  داده ها حرکت  و  گام کنند  در یک  مستقیماً  را  ها 

دهند. تحرک چاهک ممکن است در برخی ها را به آن تحویل میآوری کرده و هنگام رسیدن به ایستگاه پایه، همه دادهجمع

  [7]مرحله است در  چهاریک پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی مربوط به انرژی و پوشش که شامل  ها محدود باشد.  از برنامه 

های های نزدیک به مکاندهد. در این روش گرهارائه شده است که با محدودیت حرکت چاهک مشکل چاله انرژی را کاهش می 

شوند و  های شبکه به چاهک متحرک هستند در نظر گرفته می که مسئول تحویل داده  ((RN  13مالقات  گره   اقامت به عنوان

پوشانی  های مناسب، از پارامترهای انرژی باقیمانده، مرکزیت همسایه و اهمیت پوشش که میزان هم برای انتخاب سرخوشه

  WSNکند استفاده شده است. در نهایت برای متعادل کردن انرژی  گیری می با همسایگان آن را اندازه   گره شده  حس منطقه  

گیرند که  را برای ارسال داده ها در نظر می های مالقاتی  گره  های بعدی ها درگامشهای، سرخوبا در نظر گرفتن تابع هزینه 

 
11 Rendezvous points (RP) 
12 Traveling sales person (TSP) 
13 Rendezvous node (RN) 
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ها باعث کاهش تأخیر در تحویل شوند. سپس به دلیل انتخاب حداقل گام توسط سرخوشهانرژی باقیمانده زیادی را شامل می

 شوند. ها میداده

سازی کارایی شبکه برای توزیع تصادفی  گذارد و بهینه تأثیر میهای داخل شبکه  محدودیت چاهک متحرک بر تراکم داده

آوری  یک طرح جمع  [8] شود. برای حل این چالش، چائو و همکارانشو توپولوژی سلسله مراتبی تبدیل به یک چالش می

سازی های حسگر به صورت سلسله مراتبی به نام بهینهسازی مصرف انرژی تمام گرهمبتنی بر گراف را برای بهینه   اطالعات

بهبود یافته، و پروتکل تحویل   SPT15( ارائه دادند. در این روش از پروتکل کشف مسیر با  DOEE)14وری انرژیمضاعف بهره 

های متحرک به صورت یک  مقاومت شبکه استفاده شده است. ممکن است چاهک ها برای تعادل مصرف انرژی و بهبود  داده

و یا وابسته به انسان، که دارای لپتاپ نصب شده بر روی وسیله نقلیه    UAV(16  [9](ربات هوشمند، هواپیمای بدون سرنشین

خود حرکت کنند    ها در مسیرآوری دادهتوانند در سراسر زمین برای جمعباشند که می   [10]یا اتصال چاهک به بازوی انسان

 ها را به ایستگاه پایه ارسال کنند.  آوری کرده و درنهایت تمام دادهها را مستقیماً در یک گام جمعو داده
 

 

 الگوهای تحرک چاهک  1.2

شود کند، مسیر حرکت چاهک متحرک گفته می به مسیری که یک چاهک متحرک در حین حرکت در میدان شبکه دنبال می 

کنترل    و تحرک  [13-16]  18بینی/ثابت ، تحرک قابل پیش [12,  11]  17مسیر را به سه دسته تحرک تصادفیتوان این  که می 

 پردازیم. تقسیم کرد که در ذیل به توضیح مختصری از الگوهای حرکت می  [ 18,  17] 19شده 

در این نوع تحرک ، الگوی تحرک نسبتاً آسان است و به هیچ گونه اطالعات شبکه احتیاج ندارد   استراتژی تحرک تصادفی:

کند و موقعیت آینده چاهک در این الگوی تحرک مشخص نیست. بیشتر  و کامالً به صورت تصادفی در شبکه حرکت می 

های خود کند که در این روش یک گره دادههای حسگر استفاده می ها از گرهآوری دادهبرای جمع  pullاوقات چاهک از روش  

ای  یک گره به صورت دوره  pushکند که چاهک برای آن درخواست داده باشد و از طرف دیگر در روش  را تنها زمانی ارسال می 

توان به این اطمینان داشت که چاهک  کند. در الگوی تحرک تصادفی نمیهای خود را به چاهک متحرک ارسال میداده

این احتمال هم وجود دارد که مسیرهای طوالنیتمام گر  متحرک یا  برای  های موجود در شبکه را مالقات کند و  را  تری 

 پیمایش انتخاب کند. 

ترین الگو در بین سه الگوی تحرک است. زیرا همیشه چاهک این نوع تحرک ساده  بینی/ ثابت:استراتژی تحرک قابل پیش

های چاهک متحرک توانند زمان رسیدن و موقعیت های حسگر می کند و گره دنبال می متحرک یک مسیر استراتژی مشخص را  

الگو   نیابینی کنند.  را پیش  به و  ی نوع  پارک خودرو در کنار جاده  ییهابرنامه   ی راب  ژهیتحرک  چاهک ها که در آن  مانند 

جو  واز مناطق مورد عالقه پرس  یبرخدر    نگیپارک   ی هاگاهیتواند در مورد در دسترس بودن جای )راننده خودرو( ممتحرک  

 کند، جذاب است.

هایی مانند انرژی ها را بر اساس پارامتر آوری دادهدر این نوع تحرک، چاهک مسیر جمع  استراتژی تحرک کنترل شده:

گیرد  نظر میای در  کند. چاهک متحرک در این مدل، الگوی تحرک خود را به گونه تعیین می   غیرهباقیمانده، مقدار آستانه و  

  ی حرکت بعد  چاهکعمر شبکه باشد،  طول  شیمثال، اگر هدف افزا  . به عنوانتری را به همراه داشته باشد.  که نتایج بهینه 

 
14Double Optimization of Energy Efficiency (DOEE) 
15 Shortest Path Tree (SPT) 
16 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
17 Random Mobility 
18 Predictable/Fixed-Path Mobility 
19 Controlled Mobility 
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طور مشابه،    به  .ابدیها دست  گرهی  انرژ  رهیدهد تا به استفاده متعادل از ذخیانجام م  ی از انرژ  یخود را به سمت مناطق غن 

  کندی حرکت م  دادیبه سمت مناطق گزارش رو  چاهکاست،    یاتیح  برایشان یک مسئله  امی ارسال پ   ریکه تأخ  ییهادر برنامه 

 . را کاهش دهد گامیتا ارتباطات چند

انتقال دادهپیش های حرکتی تصادفی و قابل نقاط ضعف اصلی مدل  اینجا گره بینی، تأخیر  آوری های جمعهاست. در 

ها عبور کند این زمان  آوری دادهها به منظور جمعگره چاهک بمانند تا از مجاورت آناطالعات از نوع حسگر باید منتظر  

حل نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ باشد پس اگر از تحرک  ها و ایجاد راهتواند در مقادیر باال، باعث تأخیر در انتقال داده می 

 ایج بهتری را به همراه داشت. توان بر مشکل تأخیر غلبه کرد و نتشده استفاده شود می کنترل 

 

 

 مزایا و معایب استفاده از چاهک متحرک: 2.2
 

چاهک از  شبکهاستفاده  در  را  زیادی  مزایای  متحرک  بی های  می های حسگر  شامل  ذیل  سیم  در  که  آنها  شود  معرفی  به 

 .   [20,  19]پردازیم می 

مکان اقامت چاهک، داللت بر   ریی: کامالً واضح است که تغی انرژ چاله  جادیاز ا  ی ریداغ و جلوگرفع مشکل نقاط  •

خاص در معرض بار    های گره  ی کسریفقط    نکهیاز ا  تواندی م  ن یچن  نیچاهک دارد و ا   یگامتک  یگیهمسا  رییتغ

کند. در    ی ر یاز دست دهند جلوگ  هیاز بق  عتریخود را سر  ی و انرژ  ،رندگی  قرار  هاگره  گرینسبت به د  ی شتریب

 .شودمی   هاگره  نیدر ب ی حرکت چاهک منجر به مصرف متعادل انرژ  تینها

عمر ، بلکه طولابدیی کاهش م  ی انرژمشکل چالهبا استفاده از تحرک چاهک، نه تنها  حسگر:  عمر  طول  شیافزا •

با    ییهابه عنوان دستگاههای حسگر  گره   دهد.ی را کاهش م  یارتباط چندگام   جهیو در نت،  شی افزا   زیها را نگره 

ندارد. از آنجا که    ی انرژ  تیمحدود  گونهچیکه چاهک، ه   یحال   در  ، شوندیدر نظر گرفته م   یانرژ  تیمحدود

که قصد    ییهاشود، اگر چاهک به گره ی گره محسوب م  کی   ی انرژ  ریذخا  یکننده اصل مصرف   ،یماژول ارتباط

 جهیبه دست آورد و در نت  یدر انرژ  ی شتریب  ییجوتواند صرفه یشود م  کیارسال اطالعات خود را دارند، نزد

 . کند محدودرا  ی ارتباط چندگام 

  جه یکه نت  دهدی را کاهش م   یارتباط چندگام   ،یارتباط  های جفت   نی دن فاصله انتقال ببا کم کر  ی اد یتا حد ز •

 .شودی م ی آن باعث کاهش مصرف انرژ

محدود   یبه ارتباط چندگام   ازینمتحرک    چاهککه با حضور    ییانتقال و برخورد: از آنجا  ی کاهش احتمال خطا •

احتمال   جه ی. در نتشودیارسال مجدد انجام م یو تعداد کم  ابدیی ها کاهش متعداد گام  ،گفت توانیم  شودی م

 . ابدییانتقال و برخورد کاهش م  ی خطا

 یابد.ها، قابلیت اطمینان بهبود می داده  آوری جمع  زمان  در  هاکاهش برخورد گره   دلیل به  :  نانیاطم  تی بهبود قابل •

های  چاهکنسبت به    ی بهتر  تامنی   است،  مشکل  هاآن  یابیرد  نکهیا  خاطربه  های متحرک  چاهک:  ت یبهبود امن  •

کند تا بتواند به آن    بیدر ابتدا مکان چاهک را کشف و سپس تعق دیدشمن با کی زیرا .کنند یم جادیرا اثابت 

 برساند.   بیآس

های پراکنده را پوشش دهد  وه شبکه تواند به طور بالقمتحرک به دلیل قابلیت تحرک می   پوشش بهتر: چاهک •

 آوری کند. ها را جمعهای خطرناک، دادهتواند از منطقهو می
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چاهک   های جدیدی مانند تبلیغ موقعیت شود اما با چالش اگرچه استفاده از چاهک متحرک مزایای زیادی را شامل می 

های حسگر و مسئله تنظیم مسیریابی چاهک مواجهه است. به دلیل اینکه گره چاهک، متحرک است هر گره متحرک درگره

بتواند آن باید از آخرین موقعیت چاهک آگاه باشد تا  انتقال داده خود  ابتدا حسگر قبل از  ها را به چاهک ارسال کند، در 

الگوریتم سیل ساده  از  استفاده  که طبق    20آساترین روش  تمامی  است  به  را  موقعیت خود  باید  متحرک  این روش چاهک 

شود. پس با توجه هایی که در منطقه تحت پوشش شبکه هستند منتشر کند که باعث ایجاد سربار زیادی در شبکه می گره 

  های متحرک یک مشکل اساسی است که برای رفع های جدید چاهکداری از موقعیت ها نحوه نگه به منابع کمیاب انرژی گره

در   مجموعه   [22,  21]آن  سرخوشهفقط  از  جدید  ای  مسیرهای  حفظ  مسئول  انتشار  قوانین  برخی  طبق  بعدی ها  مکان 

آن سرخوشهچاهک نهایت،  در  و  هستند  متحرک  محل چاهکهای  اطالعات  کنترلها  به صورت  را  متحرک  به  های  شده 

هش  هدف کا  با  Grid Routingچاهک متحرک به نام    ابیریپروتکل مس  کی  [23]کنند. درمانده منتقل میهای باقیسرخوشه

با تقسیم شبکه به چندین سلول با اندازه یکنواخت یک ساختار  در شبکه ارائه شده است که    چاهک  مکان  سربار   غاتیتبل

کند  کند و برای به حداقل رساندن کنترل سربار شبکه از یک طرح تنظیم مسیرهای محلی پویا استفاده می مجازی ایجاد می

کنند. همچنین  توسط یکسری قوانین ارتباطی مسیرهای جدید چاهک را تنظیم می ها  که فقط تعداد محدودی از سرسلول

های روتر،  دو نوع گره طبیعی و روتر است که این گره ، دارای  پیشنهاد شده است   [24]که در    Nestedمسیریابی  الگوریتم  

ها، حفظ آخرین موقعیت چاهک و پاسخ به درخواست موقعیت  دهند. در واقع هدف از ایجاد حلقهرا تشکیل می   21هاحلقه

ای برای انتقال به  های روتر است. پس هر زمان که گره حسگری دادههای معمولی، توسط گرهشده از گرهچاهک دریافت

با محاسبه شعاع هر حلقه در شبکه و فاصله آن از   لقه )چاهک داشت، ابتدا درخواست موقعیت چاهک را به نزدیکترین ح 

کند و سپس نزدیکترین گره روتر در نزدیکترین حلقه، آخرین موقعیت چاهک را به گره حسگر مرکز منطقه ( ارسال می 

یک   [25]کند. همچنین برای کاهش سربار زیاد به دلیل تبلیغات مکرر مکان چاهک متحرک در سراسر شبکه درارسال می 

اند که این پروتکل  های حسگر ناهمگن در مقیاس بزرگ معرفی کرده( برای شبکه LBRR)22پروتکل مسیریابی حلقه تعادل بار

چاهک، انتقال و در نهایت مرحله تبادل نقش  ( و اعالم محل  AGN)  23از چهارمرحله به نام ساخت حلقه، انتخاب گره عامل

از جمله به حداقل رساندن مصرف انرژی، تعادل بار و تحویل قابل    WSNsهای مربوط به  حلقه تشکیل شده است که چالش 

 کند. ها را برطرف می اطمینان داده

تنظیم مسیریابی، مسیریابی توجهی بر عملکرد شبکه دارد. در رابطه با چالش    مسیر حرکت چاهک متحرک تأثیر قابل

بار بر روی گره چاهک هم باید به گونه  با    [ 26] های مختلف، طول عمرشبکه را حداکثر سازد. درای باشد که ضمن توازن 

از منحنی   برای جمعبه عنوان    Hilbertاستفاده  کارآمد  بهینه  آوری دادهیک مسیر  زمینه حسگر  را در  ها، حرکت چاهک 

های حسگر به طور تصادفی در قسمت حسگر که به عنوان یک شبکه دو بعدی نشان داده شده است  کند. در ابتدا گره می 

سازی انرژی در هر خوشه، بهینه شوند. برای  تشکیل می   Hilbertها با توجه به ترتیب منحنی  شوند، سپس خوشه مستقر می 

( بهینه برای هر خوشه و سطح مطلوب VRP)  25را برای هر خوشه اعمال کردند تا نقاط مالقات مجازی ILP  24  سازی برنامه 

پیوندد برای حرکت چاهک بهینه می   VRPکه به تمام    Hilbertکنند و درنهایت مسیر منحنی  را برای هر گره حسگر پیدا می 

 شود.  ها ایجاد میاز همه خوشه با هدف بازدید

نقاط   های اقامت شناخته شده به عنوانیک روش برای طراحی مسیر چاهک متحرک با استفاده از موقعیت  [27]در  

ی نقاط تالقی خطوط مستقیم بین دو گره حسگر به ها معرفی شده است. در روش پیشنهادبرای دستیابی به دادهمالقات  

 
20 Flooding 
21 Rings 
22 Load Balanced Ring Routing 
23 Agent node 
24 Integer Linear Programming 
25 Virtual Rendezvous Point (VRP) 
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نقاط    های احتمالی تعداد بهینهشوند، سپس از بین این موقعیت در نظر گرفته می نقاط مالقات    های احتمالیعنوان موقعیت 

فروشنده  انتخاب شده از مسئله  نقاط مالقات    . در نهایت برای طراحی مسیر چاهک متحرک از طریقکنندرا انتخاب می مالقات  

 شود.گرد استفاده می دوره

منطقه   [28]در لنگر کوچک سازی  انتخاب  نام طرح  به  متحرک ASAS)   26روشی  کوتاه کردن مسیر چاهک  برای   )

، از موقعیت ایستگاه پایه )محل شروع TSPبه این صورت است که اول از همه یک مسیر    ASASپیشنهاد شده است. ایده  

های حسگر و در نهایت به موقعیت ایستگاه پایه، براساس یکی از رویکردهای  موقعیت گره چاهک متحرک( برای بازدید از  

در یک   TSP ، مسیر طی شده مسیر اصلیSHAشود و سپس براساس مفهوم رویکرد  حریصانه یا هیوریستیک ساخته می 

تر  تواند مسیر را کوتاه گرها می دهد و براساس نقاط لنگر و حداکثر محدوده ارتباطی برای حسحسگر را با دو خط تشکیل می 

 کند. 

بر چاهک متحرک بعد از کشف موقعیت چاهک و انتخاب یک مسیر بهینه برای رسیدن مبتنی سیم  بی  های در شبکه 

شده، انتقال    ریزی شود که در آن زمان مشخصها به چاهک، زمان اتصال به چاهک هم مهم است که باید طوری برنامه داده

( ارائه CMS2TO)  27اقامت چاهک متحرک  زمان    ی ساز  نهیبه  مشارکتیطرح  یک    [29]داده به طورکامل انجام شود. در  

های عمر سرخوشهسازی طولسازی زمان اقامت چاهک متحرک در هر خوشه به منظور متعادل که هدف آن بهینه   شده است

  یساز   نهی ه آستانه و به، محاسباقامت   شنهادیمحاسبه زمان پ   ی شامل سه مرحله اصل  ی شنهادیطرح پواقع در شبکه است. این  

د که  نشوی م  نییتع  ی ادر خوشه اقامت به گونهچاهک متحرک  اقامت    ی اقامت برا  ی ها. در مرحله اول، زماناقامت است زمان  

آستانه زمان    CMS2TOدر مرحله دوم،  .  اقامت به حداقل برسد و از آستانه فراتر نرود  ی شده برا  شنهادیپ  ی هازمان  انسیوار

با چاهک متحرک  کند. سرانجام در مرحله سوم، زمان مطلوب اقامت  ی م  ن ییرا در خوشه اقامت تع  چاهک متحرک  اقامت

 شود. ی حاسبه ممILP  28توسط شده    نییاقامت و آستانه تع ی شده برا شنهادیپ ی ها توجه به زمان

نام    [30]در به  ترکیبی  برنامه   HM-ACOPSOیک روش  که برای  متحرک  برای چاهک  کارآمد  مسیر حرکت  ریزی 

هایی با  شود و گرههایی تقسیم می است، ارائه شده است. در روش پیشنهادی ابتدا شبکه به خوشه  PSOو  ACOترکیبی از  

ها را کنند. برای انتخاب کوتاهترین مسیر، چاهک متحرک سرخوشههای سرخوشه انتخاب میبیشترین وزن را به عنوان گره 

که هدفش به حداقل رساندن مسیر حرکت    PSOکند و سرانجام با استفاده از الگوریتم  طی می  ACOبه ترتیب الگوریتم  

کند. در نهایت محدوده ارتباطی هر سرخوشه با توجه به  شه یک گره لنگر انتخاب می چاهک متحرک است، برای هر سرخو

اند. اشکال اصلی  جویی در زمان اقامت ادغام کردههای لنگر را برای صرفهشود و گرهانرژی باقیمانده به صورت پویا تنظیم می 

 شود.  ها میآوری دادهأخیر زیاد در جمعاند که منجر به تاین روش این است که از یک چاهک متحرک استفاده کرده 

استفاده   ، وهای متحرک موجود در شبکه استها به شدت تحت تأثیر تعداد چاهکآوری دادهعملکرد جمعکه  از آنجایی

جویی در مصرف انرژی، کاهش تأخیر در ارسال اطالعات و کاهش ارتباطات چندگامی  از چندین چاهک متحرک موجب صرفه

مروری بر  به  کنند که در بخش بعد  در بسیاری از تحقیقات از این معیار برای ایجاد توازن بهتر در شبکه استفاده می   .شودمی 

 پردازیم. شده در رابطه با استفاده از چندین چاهک متحرک میکارهای انجام

 

 

  کارهای انجام شده در رابطه با استفاده از چندین چاهک متحرک .3

 

 
26 Area-Shrinking Anchor Selection Scheme (ASAS) 
27 Collaborative Mobile Sink Sojourn Time Optimization (CMS2TO) 
28 Integer Linear Programming (ILP) 
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های کارآمد مورد آوری دادهها در دستیابی موثر و جمعاستفاده از چندین چاهک متحرک به دلیل توانایی بالقوه آنامروزه  

از محققان   بسیاری  تعداد چاهک  WSNتوجه  افزایش  توزیع دادهقرار گرفته است.  به معنای  این  های متحرک  بین  ها در 

شود و کاهش این زمان به معنی  ها در ایستگاه پایه میدسترسی به دادههاست که منجر به کاهش زمان الزم برای  چاهک

. و همچنین استفاده از چندین چاهک در شبکه از خرابی شبکه جلوگیری   [ 31]  ها بین مبداء و مقصد استکاهش تأخیر داده

آوری و به ها را جمعکند زیرا زمانی که یک چاهک به هر دلیلی خراب شد چاهک دیگری وجود دارد که اطالعات گرهمی 

 ایه ارسال کند. ایستگاه پ

شود و در هر سلول گره با بیشترین انرژی باقیمانده به عنوان شبکه به برخی سلول تقسیم می   EGRPM  [32]در روش  

های ارتباطی  ها به دو دسته سلول های متحرک، سلول کها و چاه شود که بر اساس ارتباط بین سلول عامل سلول انتخاب می 

های های گرهآوری دادهشوند. در واقع برای جمع( تقسیم می   MCC)  30گامی های ارتباطی چند ( و سلول SCC)  29گامی  تک

کنند  میای حرکت  های ساعت به گونه مرکز به شکل لوزی در جهت عقربهسلولی، از دو چاهک متحرک که در دو مدار هم 

به چاهک با توجه به محل   شود، استفاده شده است. برای انتقال داده ها پوشانده می که همزمان نیمی از شبکه توسط چاهک

( قرار دارد که در این SCC( سلول در فاصله تک گامی از چاهک )1ها سه حالت وجود دارد که عبارتند از:  قرارگیری سلول 

( سلول در فاصله دو گامی از چاهک قرار دارد به  2دهد.  ها را به چاهک متحرک تحویل میحالت عامل سلول بالفاصله داده

( فاصله عوامل سلولی و چاهک بیش از دو گام است به عبارتی  3ای دارند. با فاصله یک گام از چاهک، همسایه MCCعبارتی

MCC  ل فعلی، بهترین مسیر و کوتاهترین مسیر را از  ای ندارند. در این حالت عامل سلوبا فاصله یک گام از چاهک، همسایه

کند.  شوند، انتخاب می که در مقایسه با عامل سلول فعلی از همسایگان نزدیک به چاهک محسوب می   near Nبین مجموعه  

چاهک نهایت  جمعدر  و  مدار  در  خود  چرخش  تکمیل  با  متحرک  دادههای  گرهآوری  از  دادهها  شبکه،  مختلف  های  های 

 کنند. آوری شده را با یک گام به ایستگاه پایه منتقل می جمع

با استفاده از   WSNبرای    LEACHشده را بر اساس پروتکل  بندی اصالحیک روش خوشه  [33]  کریشنان و همکاران

ها، براساس یک ماتریس ها از سرخوشه آوری دادههای متحرک برای جمع( معرفی کردند. چاهک1-3چندین چاهک متحرک)

کنند  ها و چاهک متحرک در شبکه است، در امتداد میدان سنجش حرکت میفاصله که ورودی آن شامل فاصله بین سرخوشه 

شود. نویسندگان نشان دادند که روش  ارزیابی می   (ACO)31مورچهسازی کلونی ها با استفاده از روش بهینه و مسیرهای آن

 بخشد. عمر شبکه را بهبود میکند و طول ها جلوگیری می ها از، از بین رفتن دادهیافته آنتوسعه

گیرد که باعث  در زمان استفاده از چندین چاهک متحرک باالخره اگر چاهکی از کار بیفتد شبکه تحت تأثیر قرار می 

متحرک که در امتداد برای محاسبه مکان دو چاهک  HALPDG  32  [34]شود. طرح  می   غیرهرفتن بسته، تأخیر زیاد و  ازبین 

پیش   از  می شده  تعیین مسیرهای  همگامحرکت  از  زمانکنند،  استراتژی  loose   سازی  از  استفاده  با  است.  کرده  استفاده 

دادهجمع می آوری  شبکه  موجود،  عادی جمعهای  عملکرد  دادهتواند  از چاهکآوری  برخی  که  زمانی  راحتی  به  را  های  ها 

موقع خطای چاهک به  برای تشخیص  انجام دهد.  نیستند  متحرمتحرک در دسترس  این چاهکهای  از ک،  استفاده  با  ها 

ها سالم است اگر در این  کنند که وضعیت آن اند به یکدیگر اعالم می که در هر یک ثانیه تنظیم کرده  "heartbeat "های  بسته 

دهد که آن چاهک در وضعیت سالم نیست و پیام خراب ها دریافت نکرد تشخیص میای از دیگر چاهکزمان چاهکی بسته

کند. همچنین در این طرح چاهک متحرک میانگین انرژی ا همراه با شناسه آن در سراسر شبکه پخش می بودن چاهک ر

شده باشد چاهک کند اگر این میانگین باالتر از آستانه از پیش تعیین های نزدیک به نقاط ساکن را محاسبه می باقیمانده گره 

 
29 Single-hop Communication Cells (SCC) 
30 Multi-hop Communication Cells (MCC) 
31 Ant Colony Optimization (ACO) 
32 High-Available and Location Predictive Data Gathering (HALPDG) 
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دهد و یک پیام تنظیم را در سراسر شبکه پخش  تغییر می ها مسیر حرکت خود را  متحرک برای تعادل مصرف انرژی گره

 کند تا شبکه از این تغییر مطلع شود. می 

های حسگر موجود که گره   (sHWSN  )  33سیم ناهمگن های حسگر بیشبکه  درچاهک متحرک    نیچند  تیاهم  [35]در

ها بر اساس بندی دادهدر ابتدا خوشه  دهد.ی را نشان مشوند  بندی می العاده طبقه های پیشرفته، نرمال و فوق در آن به گره 

شود. سرانجام پس از انتخاب سرخوشه، هرکدام از انجام می   ASOA34 ب سرخوشه بر اساس  انتخا  و  medoid-K  تمیالگور

آوری شده  ، اطالعات جمع3ل  طبق شک  TDMAهای زمانبندی  شده بر اساس مکانیزمداده  ی زمانی اختصاصها در بازه گره 

 Harrisاز  یبیترک)    HANT  تمیالگورکند. در نهایت استراتژی حرکت چاهک، بر اساس  خود را به گره سرخوشه ارسال می

Hawks  الگور م  نهیبه   ریمس  کی  افتنی  ی برا  (  مورچه  ینوکل  ی ساز  نهیبه   تمیو   ی اب یریمس  یهابا روشکه    شودی استفاده 

چاهک   نیکتریبه نزدسرخوشه   از هرگامی  تک  شامل ارتباط  رایز  شودی حذف ممسئله نقاط داغ    HANT  تمیبر الگوری مبتن

 .  است HWSNدر متحرک 

 

 
 TDMA  [35 ]زمانبندی  -3 شکل

 

بهینه و مسیرهای حرکت نقاط مالقات   برای کشف  HWSNsدر  SSA  36و  SOA  35با ترکیب    SOSSیک پروتکل    [36]در  

چاهک متحرک   توان طول مسیر می نقاط مالقات  دهند با کاهش تعداد، ارائه شده است که نشان می چاهک متحرک چندین

(   MSC)37بندی میانگین تغییر و همچنین مجموع تأخیر در توزیع داده را کاهش داد. در ابتدا برای تشکیل خوشه از خوشه

  اند. پروتکل پیشنهادی از سه مرحله تشکیل شده است استفاده کرده  BESهای مناسب از الگوریتم  و برای انتخاب سرخوشه

( محاسبه  2شود. سازی میشبیه چاهک متحرک  حرکت  SOA( مرحله اکتشاف: در این مرحله با استفاده از 1که عبارتند از:  

Fitness  برداری: ( مرحله بهره3ایجاد کند.  نقاط مالقات    تواند مسیر خود را با کمکمی چاهک متحرک    : در این مرحله هر

آورند. نویسندگان معتقدند که به دلیل  روزشده چاهک را به دست می وقعیت به م  SSAدر نهایت در این مرحله با کمک روش  

 اند.عمر سیستم ومصرف انرژی شده عدد ( باعث بهبود طول  3استفاده از چندین چاهک متحرک )

 ک ی به عنوان    ی شده است که هر لوز  لیتشک  ی از سه لوز  ی شش ضلع  نیااست.    یبه شکل شش ضلع   شبکه   [37]در

  یسه لوز   ن یبزرگ ا  ی هاقطرکه با اتصال    ی مثلث داخل  کی در امتداد    متحرک  چاهکشش    شود.ی خوشه در نظرگرفته م

 پس از توقف که    اندانتخاب شده   Idو حداقل    ماندهیباق  ی حداکثر انرژبر اساس    هاسرخوشه  کنند. می   شکل گرفته است حرکت

بار در سراسر شبکه    کیرا فقط    خود است  تیو موقع  چاهک  Id  ی حاوکه    امیپ  کها ی، چاهکتوقف  ستگاهی در اچاهک  هر  

 
33 Heterogeneous Wireless Sensor Networks (HWSNs) 
34 Adaptive Sunflower Optimization Algorithm (ASOA) 
35 Seagull Optimization Algorithm (SOA) 
36 SALP Swarm Algorithm (SSA) 
37 Mean Shift Clustering (MSC) 
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م در  ی هاگرهو  دن کنی پخش  از  پس  فعلامیپ  افتیحسگر  مکان  از  را  خود  فاصله  م  چاهک  ی،  محاسبه  و   نند کی مربوطه 

 کنند. های خود انتخاب میترین چاهک را برای انتقال دادهمناسب 

ارائه   [ 38] سیم درهای بیشبکه با استفاده از چندین چاهک متحرک یک روش مسیریابی با مصرف انرژی مناسب برای  

،  ستم یطول عمر س  شیافزا   ی متحرک برا  چاهکها تا  سرخوشهو فاصله    ماندهیباق  ی انرژ  نیبه تعادل ب   یابیدست  ی برا دادند و  

از طر را  از تقس  قیوزن هر گره  ب یباق  یانرژ  میاستفاده  عملکرد  کردند که  متحرک محاسبه    چاهکگره و فاصله    نیمانده 

بندی برای  را نشان داد. نویسندگان، اثر تعداد چاهک متحرک بر عملکرد شبکه را هنگام استفاده از روش خوشه  مناسبی

چاهک   3  از  که   زمانی   عملکرد را  نیه بهترشبکهای حسگر در قسمت خطا بررسی کردند و استدالل کردند  بندی گره گروه

های بیشتری اند، نشان داد و با در نظر گرفتن افزایش هزینه گره چاهک، نیازی به استفاده از چاهکمتحرک استفاده کرده

 نیست. 

به عنوان سر خوشه    یآگاه هستند که گره حسگر خاص  یخود فقط زمان  ییایجغراف  تیحسگر از موقعهای  گره   [39]در

 تم یالگور  در ابتدا از  دارد.  یبستگ  ر، مستق  متحرک  چاهکسنجش به تعداد دلخواه    دانی م  بندی تقسیم   تعداد  انتخاب شود.

SEA  38  شده است  استفادهها  از چرخش مکرر سرخوشه  ی ریحسگر و جلوگ  ی هاگره   نیب   امیبه حداقل رساندن تبادل پ  ی برا  

ها چاهکتوقف کردن    ی را برا  تی موقع  ن یتا بهتر  ارائه شد  MWVCP  39محل اقامت بر اساس    نیی تع  تمیالگور  کو همچنین ی

پیشنهاد   MOEA درنهایت برای ایجاد یک مسیر بهینه چاهک متحرک الگوریتم  کند.  دا یداده ها از سر خوشه پ  ی و جمع آور

 استفاده کردند. SA و ACO، GAسازی شده چاهک متحرک از سه روش بهینه شد که برای ارزیابی مسیرهای بهینه

 Cooperative gameهای کارامد انرژی با استفاده از چندین چاهک متحرک بر اساس تئوری آوری دادهیک طرح جمع

شده است.  ها به صورت توزیعهستند و حرکت چاهکهای متحرک بازیکن  ارائه شده است. در مدل پیشنهادی چاهک  [40]در

ها  آوری داده ها برای جمعهای متحرک در یک منطقه ثابت حرکت نخواهند کرد، آنشده این است که چاهکمنظور از توزیع

رسال شوند. سپس انتقال داده به ایستگاه پایه به دو روش: ارسال مستقیم و ااز مناطق مختلف در سراسر شبکه پیمایش می 

ها را مستقیماً به ایستگاه پایه ارسال  های متحرک دادهشود که فقط تعداد کمی از چاهکانجام می   40های ثابت از طریق دروازه

ها را به  انتخاب و داده  Compassهای متحرک باقیمانده، حسگرهای دروازه ثابت را با استفاده از مسیریابی  کنند و چاهکمی 

های همسایه حداقل زاویه  ها با انتخاب گره بعدی در میان گره کنند، درنهایت دادهه پایه ارسال می حالت چندگامی به ایستگا

 شوند. را با ایستگاه پایه دارند، به ایستگاه پایه نزدیکتر می

بهینه   [41]در مسیر  انتخاب  روش  بریک  را  متحرک  چاهک  برای  برنامه   شده  نقاط اساس  برای  وزنی  ریزی 

ار ها به منظور تقسیم قسمت سنجش به مناطق کوچک، از روش تقسیم منطقه سازگ( ارائه دادند. رویکرد آنWRP)41مالقات

بر   الگوریتم  استفاده می  Q-learningمبتنی  از  به چاهک متحرک  قرار مالقات  از  بهینه  ارزیابی مسیر  برای  کند. همچنین 

ذرات بهینه  ازدحام  کرده PSO)42سازی  استفاده  انتقال  (  در  انرژی  مصرف  کاهش  دلیل  به  کردند  استدالل  نویسندگان  اند. 

 است. چندگامی، طول عمر شبکه افزایش یافته 

  IARPبه نام    میسی ب  ی هاشبکه   ی برا  متحرک  چاهک  نیاز چند  یبان ی با پشت  ACOبر    یمبتن   یابیریپروتکل مس  کی

استفاده    در هر دور  مجدد  ی از خوشه بند  ی ریجلوگ  ی برابهبودیافته    LEACH  تمیاز الگورشده است که    شنهاد یپ   [42]در

  تمیالگورهای مختلف و بازگشت به نقطه اولیه از  حرکت چاهک متحرک از سرخوشه  نهیبه   ریمس  کی  افتناند. برای یکرده

ACO    تعداد گامو  باقیمانده    ی انرژی  بلکه پارامترها  ،فرمونپارامتر  نه تنها  اند که در این الگوریتم  استفاده کرده   افتهیبهبود 

در نهایت    .اندکردهمحدود    ی در مصرف انرژ  ییصرفه جو  ی ها برامورچه  ی ، دامنه جستجون یهمچنو  د نریگی در نظرم  ز یرا ن

 
38 Stable Election Algorithm (SEA) 
39 Minimum Weighted Vertex Cover Problem (MWVCP) 
40 Static Gateway 
41 Weighted Rendezvous Planning (WRP) 
42 Particle Swarm Optimization (PSO) 
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به  ریمس  کی   ق یاز طرهای متحرک  چاهک الگور  نهی حرکت  را جمعداده  ACO  افتهیبهبود    تمیتوسط  به آور ها  و  ی کرده 

ارائه   ها همسرخوشه   یمقابله با خراب  ی تحمل خطا برا   تمیالگوردهند. همچنین در این تحقیق یک  ایستگاه پایه تحویل می 

 شده است. 

در    گرید  چاهکو دو    رهیدر امتداد قطر دا  هاآناز    یککه ی  متحرک  چاهکاز سه    MMSR  43  [43]الگوریتم پیشنهادی  

را در خود حفظ    ریو جدول مس  چاهکجدول    هر گره حسگر، استفاده کرده است.  کنندی حرکت م دایره    کمانامتداد خطوط  

 ن یکتری از نزد  یکیو    کندمی   یخود را بررس  گانیرا ارسال کند، تمام همساای  گره حسگر بخواهد بسته   زمانی که  .کندمی 

  ک ی  ایکه آ کندمی چاهک هم ثبت  جدول. و همچنین در کندمی ها را به عنوان گام بعدی در جدول مسیر خود ثبت چاهک

حسگر   یهااز گره  یبرخ. برای جلوگیری از، از بین رفتن مسیر توسط  ریخ   ایدر محدوده انتقال آن وجود دارد    چاهکگره  

  ا ی که آ  کندمی   یقبل از ارسال بسته داده، گره حسگر بررسبروند در این مقاله    نیب  که ممکن است به دلیل کاهش انرژی از

شوند  ی از شبکه حذف م  یمانده ناکاف یباق  ی حسگر با انرژ  ی ها ، گرهقیطر  این  از.  ریخ  ایبرخوردار است    یمانده کافیباق  ی از انرژ

های داده حفظ خواهد شد و احتمال از دست دادن بسته   ری، مسجهیداده شرکت نخواهند کرد. در نت   ی هاو در ارسال بسته 

 . ابدیی کاهش م 

از مسیری از قبل   [ 44]( درLARCMS)44شده  های متحرک کنترل روش مسیریابی آگاه از موقعیت مکانی برای چاهک

اند. زمانی  تعیین شده برای حرکت دو چاهک متحرک استفاده کرده است که این مسیرها از دو نوار در شبکه تشکیل شده 

هایی که  کند. گره حرکت می به مرکز شبکه    یبه صورت عرض  ی گری، ددیرسبه گوشه شبکه    متحرک  ی هاکچاهاز    یکی  که

روزشده  ها برای ذخیره موقعیت به شوند که از این گره شناخته می   45های آگاه از مکاندر این نوار وجود دارند به عنوان گره 

های حسگر برای اینکه از موقعیت چاهک متحرک مطلع شوند باید  شود. بنابراین تمامی گره های متحرک استفاده می چاهک

های ها فاصله بین گره منبع و موقعیتهای آگاه از مکان ارسال کنند تا این گره ( را به گره SP)  46پیام درخواست موقعیت چاهک 

تر  ه گره منبع نزدیک فعلی دو چاهک متحرک را مقایسه کنند و در نهایت توسط پیام پاسخ، موقعیت چاهک متحرکی که ب

 کنند.  است، را به آن گره ارسال

سازی مسیر حسگرها،  ها را نامحدود و برای بهینه اند، ظرفیت چاهکشده   های چندچاهکی که تاکنون ارائهاکثر روش

مصرف انرژی گیرند. با توجه به این که انتخاب نزدیکترین چاهک باعث به حداقل رساندن  نزدیکترین چاهک را در نظر می 

  شود، اما در شرایط واقعی که گره چاهک دارای بافر محدود است این انتخاب مناسب نیست، زیرا زمانی که گرهشبکه می 

انتخاب نزدیکترین   شود. پس صرفاًهای زیادی میکند باعث از بین رفتن بسته چاهک بار بیشتری از ظرفیت خود را دریافت می 

ای برای حل  نیست.  فازیاز دو کنترل  [45] ن مشکل درچاهک مناسب  انتخاب چاهک FLC)  47کننده منطق  برای  ( یکی 

پیشنهادی برای انتخاب چاهک، از ظرفیت گره چاهک و هزینه    FLCبندی استفاده شده است. اولین  ودیگری برای خوشه

کند و سپس نزدیکترین چاهک بدون تراکم که ظرفیت بیشتری مصرف انرژی برای انتقال داده به گره چاهک استفاده می 

ب سرخوشه، برای انتخا  FLCکنند. دومین انتخاب می   ها دارد را با حداکثر امتیازبرای پذیرش درخواست زیادی از سرخوشه

گیرد که در نتیجه پس از انتخاب گره مناسب  ها، انرژی باقیمانده و هزینه انرژی را در نظر میعواملی همچون تعداد همسایه

 یابد. ای کاهش می خوشهای و بین خوشهبه عنوان سرخوشه سربار ارتباطات درون

 

 

 های استفاده از چندین چاهک متحرک مقایسه روش .4

 
43 Multiple Mobile Sink-based Routing (MMSR) 
44 Location Aware Routing for Controlled Mobile Sinks (LARCMS) 
45 Location aware 
46 Sink Position (SP) 
47 Fuzzy Logic Controller (FLC) 
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انرژی، کاهش انرژی مصرفی، کاهش تأخیر، افزایش توان عملیاتی و در نهایت افزایش    ها حذف چالهتمامی این الگوریتمهدف  

مورد نقد و بررسی قرار   1در جدول  ها عمر شبکه با استفاده از چندین چاهک متحرک است. در این بخش این الگوریتمطول 

 .اندگرفته 
 

تفاده از چندین چاهک متحرک های اسای از روشخالصه -1جدول   

 

تعداد چاهک   جعامر

 متحرک 

الگوی 

 حرکتی 

معماری  

 شبکه 

 توضیحات  چکیده 

 

 

 

[32] 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 ثابت

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

 مصرفی و بهبود طول عمر شبکه انرژی   بهبودمیانگین اهداف

مدیریت  

 تحرک چاهک 

-جهت   مرکز به شکل لوزی درحرکت در دو مدار هم

 های ساعت عقربه

 به حداقل رسیدن احتمال برخورد بین بسته ها مزایا 

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 ها اولویت خوشه  

 

 

 

[33] 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 کنترل شده

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

بدون از دست دادن  چاهک متحرک  کاهش فاصله حرکت  اهداف

 داده 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 ACOانتخاب مسیر بهینه توسط 

استفاده بهینه انرژی و به دست آوردن یک مسیر بهینه  مزایا 

طبق اختصاص دادن تعداد متوسطی سرخوشه به هر  

 چاهک متحرک 

 ACOافزایش پیچیدگی محاسباتی به دلیل استفاده از  معایب  

 

 

 

 

[34] 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 ثابت

 

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

مصرف انرژی در انتقال چندگامی و در نهایت   کاهش اهداف

 افزایش طول عمر شبکه

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 مرکز به شکل مربع دو مدار همحرکت در 

تعادل مصرف   یبرا  تغییر مسیر حرکت چاهک متحرک مزایا 

 های متحرکچاهک   ، بررسی خرابیهاگره ی انرژ

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 هااولویت خوشه 

 

 

 

[35] 

 

 

 

4 

 

 

 

 کنترل شده

 

 

 

-استقرار گره

 های ناهمگن 

بدون از دست دادن  ت چاهک متحرک کاهش فاصله حرک اهداف

 داده 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

ای خارج از میدان حسگر  حرکت در امتداد یک مسیر دایره 

  HANTبر اساس الگوریتم 

 هایتعادل انرژی با انتخاب حسگر جلوگیری ازمصرف بی مزایا 

 بهینه به عنوان سرخوشه 

 ACOافزایش پیچیدگی محاسباتی به دلیل استفاده از  معایب  

 

 

 

 

 

 

 

 
افزایش طول عمر شبکه و بهبود مصرف انرژی با کاهش   اهداف

 نقاط مالقات  به گره حسگر  تعداد انتقال چندگامی از 
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[36] 

 

3 

  کنترل شده

-استقرار گره

 های ناهمگن 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

حرکت در امتداد مسیر محاسبه شده توسط الگوریتم  
SOSS 

و کاهش مجموع تأخیر  چاهک متحرک    کاهش طول مسیر مزایا 

 هادر توزیع داده 

  معایب  

 

 

 

[37] 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 ثابت

 

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

سر   نیفاصله ب نیانگیکاهش م و طول عمرشبکه  شیافزا اهداف

 متحرک یها  چاهک خوشه ها و 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

اتصال  متشکل از  یمثلث داخل ک یدر امتداد حرکت 

 ضلعی  6ی در یک منطقه بزرگ سه لوز یهاقطر

  یهاچاهک سر خوشه ها و  نیفاصله ب نیانگیکاهش م مزایا 

 توسط منطقه شش ضلعی. متحرک

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 هااولویت خوشه 

 

 

 

[38] 

 

 

 

3 

 

 

 

 ثابت

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

 های متحرک از بین بردن چاله انرژی و تاثیر تعداد چاهک  اهداف

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 بدون محدودیت 

 بهبود طول عمر شبکه های متحرک در تاثیر تعداد چاهک  مزایا 

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 هااولویت خوشه 

 

 

 

 

 

[39] 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 ثابت

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

کاهش تعداد گام، کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر   اهداف

 شبکه

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 MOEAایجاد یک مسیر بهینه توسط الگوریتم 

  یریجلوگدور  چرخش سر خوشه در هر از    SEAالگوریتم  مزایا 

 کند. یم

SEA- لیدر هنگام تشک ی رضروریغ ام یبا حذف تبادل پ  

 کند. می گره را حفظ  یخوشه ، انرژ

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 هااولویت خوشه 

 

 

 

 

[40] 

 

 

 

 
N 

 

 

 

 

 کنترل شده

 

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

ها،  آوری داده، کاهش از بین رفتن داده حداکثر جمع  اهداف

 عمر شبکه کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش طول 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 بدون محدودیت 

ها به دلیل  های حسگر و چاهک ارتباط بهتر بین گره  مزایا 

 تقسیم منطقه به مناطق کوچکتر 

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 هااولویت خوشه 

 

 

[41 ] 

 

 

 

5 

 

 

 

 کنترل شده

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

، و مسیرهای بهینهنقاط مالقات   هایتعیین مجموعه اهداف

 کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

انتخابی  نقاط مالقات  از   PSOانتخاب مسیر بهینه توسط 

 WRPطبق 

 کاهش تعداد ارتباطات، متعادل کردن مصرف انرژی  مزایا 
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از  - معایب   استفاده  دلیل  به  محاسباتی  پیچیدگی  و   PSOافزایش 

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن  

 هااولویت خوشه 

 

 

 

 

[42] 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 کنترل شده

 

 

 

 

-استقرار گره

 های همگن 

کاهش ترافیک اطراف هر چاهک و به حداکثر رساندن   اهداف

 طول عمر شبکه

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 ACOانتخاب مسیر بهینه توسط 

محدود   بهبود یافته و  ACOکاهش مصرف انرژی توسط  مزایا 

تحمل خطا   تمیالگوروجود   ،هاکردن دامنه جستجو مورچه 

 هاسرخوشه  ی مقابله با خراب یبرا

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب  

 هااولویت خوشه 

 

 

 

 

[43] 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 ثابت

 

 

 

 

گره  -استقرار 

 های همگن 

 های دادهاحتمال از دست دادن بسته کاهش  اهداف

مدیریت  

 تحرک چاهک 

  گرید چاهک و دو   رهیدر امتداد قطر دا  چاهک   ک حرکت ی 

 دایره  کماندر امتداد خطوط 

از شبکه   یمانده ناکاف  یباق  یحسگر با انرژ  یهاگره حذف   مزایا 

و نتیجه آن حفظ مسیر و کاهش از دست دادن بسته  

 هاست.

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب 

 هااولویت خوشه 

 

 

 

 

[44] 

 

 

2 

 

 

 ثابت

 

 

گره  -استقرار 

 های همگن 

کاهش تأخیر گزارش، کاهش مصرف انرژی و افزایش   اهداف

 عمر طول 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 حرکت دو چاهک در دو مدار مشخص شده

روزرسانی موقعیت چاهک، به حداقل رساندن  مدیریت به مزایا 

 تأخیر

نامناسب برای کاربردهای بالدرنگ به دلیل در نظر نگرفتن   معایب 

 هااولویت خوشه 

 

 

 

[45] 

 

 

 

4 

 

 

 

 کنترل شده

 

 

 

گره  -استقرار 

 های ناهمگن 

انتخاب نزدیکترین چاهک بدون تراکم توسط سرخوشه،   اهداف

 کاهش مصرف انرژی، بهبود دوره پایداری شبکه 

مدیریت  

 تحرک چاهک 

 محدودیت بدون 

های چاهک متحرک، بهبود انتقال  بهبود تعادل بار در گره مزایا 

 هاداده، کاهش از بین رفتن داده 

  معایب 

 

 

 گیری نتیجه .5

برانگیز است. یک روش برای حل   های حسگر به چاهک یک مسئله چالشها از گرهانتقال دادهسیم  حسگر بی  های در شبکه

از طرفی عملکرد جمعاین مشکل،   است.  متحرک  از چاهک  دادهاستفاده  تعداد چاهکآوری  تأثیر  به شدت تحت  های  ها 
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هاست که منجر به کاهش زمان  ها در بین این چاهکهای متحرک به معنای توزیع دادهمتحرک است. افزایش تعداد چاهک

ها بین مبداء و مقصد  زمان به معنی کاهش تأخیر داده  شود و کاهش اینها در ایستگاه پایه میالزم برای دسترسی به داده

های متحرک بر بهبود کیفیت  است. به همین خاطر در این مقاله، مروری بر کارهای انجام شده در زمینه تاثیر تعداد چاهک

 سرویس شبکه انجام شد. 
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