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چکیده
اینترنت اشیاء به واسطه کاربردهایی که دارد توجه بسیاری از دانشگاهها ،صنایع و شهروندان را به سوی خود جلب میکند
و قادر است بین دستگاههای هوشمند در هر زمان و مکانی و دربارهی هر چیزی اتصال شبکه برقرار کند .با کاربرد مفهوم
 IoTهر وسیله میتواند آدرس  IPخاص داشته باشد که می تواند وضعیت آن را آپلود کرده و توصیههای کنترلی را از
طریق اینترنت دانلود نماید .به منظور دستیابی به هدف نهایی این پژوهش که همانا کاهش تاخیر در شبکه های حسگر
بیسیم است الزم است که روش های مسیریابی بهینه در آن به کار گرفته شود .از این رو در این پژوهش مسئله مسیریابی
بهینه در این شبکهها مورد بررسی قرار میگیرد .مسیریابی به عنوان فرایند انتقال بستهها از گره مبدا به گره مقصد با
هزینه حداقل می باشد .از این رو الگوریتم مسیریابی به دریافت ،سازماندهی و توزیع اطالعات در مورد وضعیت شبکه
میپردازد ،مسیریابی به همراه کنترل تراکم و کنترل پذیرش به تعریف عملکرد شبکه میپردازد .الگوریتم مسیریابی می
بایست دارای اهداف کلی از استراتژی مسیریابی بر مبنای اطالعات سودمند محلی باشد .این الگوریتم همچنین می بایست
کاربر را در مورد کیفیت خدمات راضی نگه دارد .در این پژوهش از الگوریتم بهینهسازی مورچگان به منظور تعیین الگوی
مسیریابی بهینه در شبکههای حسگر بیسیم با هدف کاهش میزان تاخیر تبادل داده ،استفاده شده است.
کلمات کلیدی :شبکه حسگر بیسیم ،مسیریابی ،کاهش تاخیر ،الگوریتم بهینهسازی مورچگان
مقدمه
یك شبکه حسگر بیسیم عبارتست از تعداد زیادی حسگرهای کوچك باتوان پایین در ارسال و دریافت که میتواند ابزاری
مؤثر برای گردآوری داده در محیطهای گوناگون باشدددد .داده جمعآوری شدددده توسدددط هرحسدددگر از طریق شدددبکه با
مرکزپردازش ارتباط دارند که این دادهها برای تعیین مشدصصدات محیط یا شناسایی یك رویداد استفاده میشوند .فرآیند
انتقال پیام باید براسداس انريی محدود منابع حسگرها طراحی شود .یك شبکه ی سنسوری بی سیم را میتوان شبکه ای
موردی ) (Ad-Hocدانسدت .در شدبکه ی سدنسدوری بی سدیم ،گره ها در داخل یك شبکه ی مشارکتی سازمان دهی
میشدوند  WSNرا میتوان شبکه ای دانست که شامل گره های متصل به منبع باتری بوده و وظیفه ی این گره ها ،مسیر
یابی داده ها از گره ی منبع به مقصدد میباشدد .هر گره ،برای انتقال یا دریافت داده ها در شدعار دریافت یا ارسال  ،انريی
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مشدصصی را مصرف می کند ( .)3پیشرفتهای اخیر حاکی از آنست که توجه و عالقه به کاربرد شبکههای حسگر بیسیم
بیشدتر شدده اسدت از قبیل مدیریت مشکالت ،شناسایی میدان رزم ،محافظت حاشیهای و نظارتامنیتی .حسگرها در این
کاربردها در مقیاس زیاد گسددترش یافته باشددند و در محیطهای ناامن به کار گرفتهشدددند .پیشددرفتهای اخیر در زمینه
حسگرهای هوشمند ،مصابرات بی سیم وهمچنین الکترونیك دیجیتال ،امکان ساخت گره های حسگر کوچك ،کم مصرف
و کم هزینه رافراهم میسددازند که توانایی برقراری ارتباط به صددورت بیسددیم را نیز دارا میباشددند .این گره های حسددگر
کوچك شدامل سده بصش حسدگر ،پردازش اطالعات و انتقال اطالعات به صورت بیسیم میباشند .به طور کلی یك شبکه
حسدگر بیسیم شامل تعداد زیادی از این گره ها میباشد که برای اندازه گیری یك پارامتر ،داده های آنها به صورت دسته
جمعی مورد توجه قرار میگیرد .شبکههای اینترنت اشیاء ) (IoTمیتوانند برای کاربردهای بسیاری در حوزههای مصتلف
صنعتی از جمله نظارت بر زیرساخت ،خدمات شهری ،کاربردهای نظارتی و امنیتی و غیره مورد استفاده قرار بگیرند(.)10
اینترنت اشدیاء به واسدطه کاربردهایی که دارد توجه بسدیاری از دانشگاهها  ،صنایع و شهروندان را به سوی خود جلب می
کند و قادر اسدت بین دسدتگاههای هوشمند در هر زمان و مکانی و دربارهی هر چیزی اتصال شبکه برقرار کند .با کاربرد
مفهوم  ، IoTهر وسددیله می تواند آدرس  IPخاص داشددته باشددد که می تواند وضددعیت آن را آپلود کرده و توصددیه های
کنترلی را از طریق اینترنت دانلود نماید( .)12هدف اینترنت اشددیا ارائه اتصددال شددبکهای افراد ،فرایندها ،دادهها و امور
اسدت( .)8با این حال ،جمعآوری مقادیر زیادی از دادهها از چنین شدبکههایی که شدامل تصداویر و ویدئوها هستند اغلب
باعث تراکم ترافیك در ناحیه شبکه مرکزی میشود(.)11
شددبکه حسددگر بیسددیم (WSN)1به سددبب پیشددرفتهای قابل توجه در حوزه کوچك سددازی و طراحی مدارهای با توان
پایینی که از نظر قابلیت حمل اطالعات حسداس در مصابرات بیسدیم کارایی الزم را دارند ،توجهات فراوانی را در سالهای
اخیر به خود جلب کرده اسدت .یك شدبکه حسدگر بیسیم مجموعهای از تعداد زیادی از این گرههای حسگر میباشد که
علیرغم قدابلیدتهدای محددود تك تك آنها ،با ترکیبی از این گرهها میتوان شدددبکهای با قابلیتهای باال تولید کرد(.)2
WSNها در بسیاری از کاربردها مانند نظارت بر سالمت ،اهداف نظامی و اتوماسیون خانگی استفاده میشوند (.)4
یك شدبکه ی سدنسدوری بی سیم را می توان به عنوان شبکه ای از گره های کوچك ،خودمصتار و متصل به منبع انريی
باتری در نظر گرفت که عموماٌ فاقد محدودیت های انريی هسدتند .در صدورتی که بع دی از منابع،مسیر خود را به سمت
مقاصدد هماهن نسدازند ،این امکان وجود داشدته تا یك یا چند گره در شدبکه ،به دلیل استفاده ی بیش از حد از منابع
انريی ،از نظر انريی تصلیه شده و شبکه ممکن است دچار وقفه گردد .در صورت بروز این مشکل ،انريی موجود در منابعی
که ارتباط خود را با منبع از دست داده اند اتالف شده و هیچ راهی برای مسیریابی داده ها و ارسال آن به مقصد باقی نمی
ماند( .)1شددبکههای حسددگر بیسددیم با مسددایلی از قبیل پردازش داده ،ارتباطات و مدیریت حسددگرها روبرو هسددتند و از
دالیلی که سدبب بوجود آمدن این مسدایل شدده اسدت میتوان به استفاده از این شبکهها در محیطهای خشن ،نامعین و
پویا و همراه با محدودیتهای پهنای باند و انريی اشداره کرد .شدبکههای حسدگر بیسدیم بصدورت گسترده در سناریوهای
عمومی و نظامی استفاده میشوند و این منجر به نیاز بیشتر به امنیت میشود .شبکههای حسگر بیسیم ،براحتی در مقابل
حمله و نفوذ آسیب پذیر هستند( .)5همین عوامل سبب شده تا شبکهها در مسیریابی و کنترل شبکه ،پردازش اطالعات و
انجام وظایف خود دچار مشددکل گردند .به منظور دسددتیابی به هدف نهایی این پژوهش که همانا کاهش تاخیر در شددبکه
های حسدگر بیسدیم اسدت الزم است که روش های مسیر یابی بهینه در آن به کار گرفته شود .در ادامه مسئله مسیریابی
بهینه در این شدبکه ها مورد بررسدی قرار می گیرد .مسیریابی به عنوان فرایند انتقال بسته ها از گره مبدا به گره مقصد با
هزینه حداقل می باشدد .از این رو الگوریتم مسیریابی به دریافت ،سازماندهی و توزیع اطالعات در مورد وضعیت شبکه می
پردازد مسددیریابی به همراه کنترل تراکم و کنترل پذیرش به تعریف عملکرد شددبکه می پردازد .الگوریتم مسددیریابی می
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بایسددت دارای اهداف کلی از اسددتراتژی مسددیریابی بر مبنای اطالعات سددودمند محلی باشددد .این الگوریتم همچنین می
بایست کاربر را در مورد کیفیت خدمات راضی نگه دارد (.)10
یك الگوریتم قرارگیری کنترلر و مسددیریابی کنترل ترافیك در شددبکههای  SDNبه منظور به حداکثر رسدداندن امکان
کنترل ترافیك در شدبکههای  SDNمطرح شده است .در این معماری از یك کنترلر استفاده شده است و این روش برای
محیطهایی که به بیش از یك کنترلر مورد نیاز اسددت ،نمیتواند پاس د گو باشددد .در تحقیق ما به منظور افزایش قابلیت
اطمینان مسیر ارتباطی بین سوئیچ و کنترلر یك الگوریتم قرارگیری چند کنترلری برای افزایش قابلیت اطمینان پیشنهاد
شدده اسدت و همانطور که گفته شد در این تحقیق تعداد و محل قرارگیری کنترلرها در شبکه بر افزایش قابلیت اطمینان
تاثیرگذار خواهد بود.
در مقاله که جمعآوری مقادیر زیادی از دادهها از چنین شبکه های اینترنت اشیا که شامل تصاویر و ویدئوها هستند اغلب
باعث تراکم ترافیك در ناحیه شدددبکه مرکزی میشدددود .به منظور حل این مشدددکل ،فناوری مسدددیریابی محتوا محوری
)(CCRرا ارائه نمودند که مسیریابی مسیرها توسط محتوا تعیین میشود .به وسیلهی مسیریابی دادههای بهم مرتبط به
گرههای رله میانی برای پردازش ،جمعآوری دادهها با سرعت باالتری می تواند به دست آید ،از این رو ترافیك در شبکه به
طور موثری کاهش می یابد .در نتیجه ،کاهش قابل توجهی را در زمان تاخیر میتوان به دسدددت آورد .عالوه بر این ،انتقال
دادههای تکراری پس از جمعآوری دادهها میتواند حذف شددود که عمدتا مصددرف انريی صددرف شددده بر روی ارتباطات
بیسدیم را کاهش داده و در نتیجه در عمر باتری صرفهجویی کند .به عالوه  CCRبا پروتکل  IETF RPLادغام شده و
بر روی سیستم عامل  Contikiبا استفاده از بستر  TelosBپیادهسازی شده است .در نهایت ،نتایج هر دو شبیهسازی و
پیادهسازی عملکرد برتر  CCRاز نظر تاخیر کم شبکه ،بهرهوری انريی باال ،و قابلیت اطمینان را اثبات میکنند(.)11
نویددسندگان در [ ]11نددسصه ی بهبددود یافتددهای از الگددوریتم مددسیریابی چندگاندده  SMRرا بددا نددام SEMR
ارائه داده اند .در این مقالدده معیددار مسیریابی جدیدی تحت عنوان میزان ازدحام موجدود در هدر مدسیر ارائه شده است.
درابتدا نود منبع مسیری را انتصاب میکند که حجم دادهی کمتری از طریق آن انتقال یابد .سدپس مدسیر دوم را طدوری
انتصاب میکند که تعداد نود مشترك کمتدددری بدددا مدددسیر اول داشدددته باشد .با استفاده از این معیار ،مسیرهایی انتصاب
میشوند کددده حجدددم دادهی کمتری از طریق آنها انتقال مییابد .بنابراین از وقور ازدحام در شبکه جلوگیری شده ،ت خیر
ارسال داده ها نیز کاهش مییابد.
در [ ]11یك الگوریتم قرارگیری کنترلر و مسدیریابی کنترل ترافیك در شدبکههای  WSNبه منظور به حداکثر رسدداندن
امکان کنترل ترافیك در شبکههای حسگر مطرح شده است .در این معماری از یك کنترلر استفاده شده است و این روش
برای محیطهایی که به بیش از یك کنترلر مورد نیاز اسددت ،نمیتواند پاسدد گو باشددد .در تحقیق ما به منظور افزایش
قابلیت اطمینان مسدیر ارتباطی بین سوئیچ و کنترلر یك الگوریتم قرارگیری چند کنترلری برای افزایش قابلیت اطمینان
پیشدنهاد شدده است و همانطور که گفته شد در این تحقیق تعداد و محل قرارگیری کنترلرها در شبکه بر افزایش قابلیت
اطمینان تاثیرگذار خواهد بود.
در [ ]11هدف این اسدت که مسدئله تاخیر را در شدبکههای حسدگر مورد بررسدی قرار دهد .به همین دلیل یك شبکه با
توپولويی پایه  OVS-topologyدر نظر گرفته اسدت و مقدار تاخیر در کل شدبکه را محاسبه کرده است .این کار در دو
سدناریو انجام شده است .در سناریوی اول از یك کنترلر متمرکز استفاده است و در سناریوی دوم از کنترلر استفاده نشده
اسددت و هدف آن این بوده که تاثیر کنترلر را بر روی تاخیر در شددبکههای حسددگر بررسددی کند .در این تحقیق از
 OpenFlow Ryuکنترلر که مبتنی بر زبان برنامه نویسدی پایتون میباشدد ،اسدتفاده شدده است.در این روش از یك
کنترلر متمرکز اسدتفاده شدده اسدت .بهتر اسدت در این روش از کنترلرهای توزیع شده به جای متمرکز استفاده شود؛ به
دلیل اینکه کنترلهای متمرکز ،محدودیتهای مقیاسپذیری دارند و تعداد کنترلرها نیز مدنظر قرار گیرند .کنترلرهای
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توزیع شدده میتوانند قابلیت اطمینان و مقیاسپذیری را بهبود دهند و مشکالتی که به دلیل پارتیشنبندی شبکه بوجود
میآیند ،حداقل کنند.
در [ ]11یك تحلیل فراگیر و جامع روی کارایی کنترلرها در شدبکههای حسدگر انجام شدده است .این کنترلرها شامل
 NOX, POX, Beacon, Floodlight, MuL, Maestro , Ryuهسددتند .در این تحقیق کارایی ،مقیاسپذیری،
امنیت ،قابلیت اطمینان کنترلرها بررسدی شده است و برای تست کردن کنترلر مناسب یك چارچوب به نام hpcprobe
معرفی شده است و متدلويیهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در [ ]11هدف این اسدت که مسددئله تاخیر را در شددبکههای  SDNمورد بررسدی قرار دهد .به همین دلیل یك شدبکه با
توپولويی پایه  OVS-topologyدر نظر گرفته اسدت و مقدار تاخیر در کل شدبکه را محاسبه کرده است .این کار در دو
سدناریو انجام شده است .در سناریوی اول از یك کنترلر متمرکز استفاده است و در سناریوی دوم از کنترلر استفاده نشده
است و هدف آن این بوده که تاثیر کنترلر را بر روی تاخیر در شبکه  SDNبررسی کند .در این تحقیق از OpenFlow
Ryuکنترلر که مبتنی بر زبان برنامه نویسی پایتون میباشد ،استفاده شده است.
در این روش از یك کنترلر متمرکز اسدتفاده شده است .بهتر است در این روش از کنترلرهای توزیع شده به جای متمرکز
اسددتفاده شددود؛ به دلیل اینکه کنترلهای متمرکز ،محدودیتهای مقیاسپذیری دارند و تعداد کنترلرها نیز مدنظر قرار
گیرند .کنترلرهای توزیع شدده میتوانند قابلیت اطمینان و مقیاسپذیری را بهبود دهند و مشکالتی که به دلیل پارتیشن
بندی شبکه بوجود میآیند ،حداقل کنند.
در [ ]02یك الگوریتم قرارگیری کنترلر و مسددیریابی کنترل ترافیك در شددبکههای  SDNبه منظور به حداکثر رسدداندن
امکان کنترل ترافیك در شبکههای  SDNمطرح شده است .در این معماری از یك کنترلر استفاده شده است و این روش
برای محیطهایی که به بیش از یك کنترلر مورد نیاز اسددت ،نمیتواند پاسدد گو باشددد .در تحقیق ما به منظور افزایش
قابلیت اطمینان مسدیر ارتباطی بین سوئیچ و کنترلر یك الگوریتم قرارگیری چند کنترلری برای افزایش قابلیت اطمینان
پیشدنهاد شدده است و همانطور که گفته شد در این تحقیق تعداد و محل قرارگیری کنترلرها در شبکه بر افزایش قابلیت
اطمینان تاثیرگذار خواهد بود.
در مقاله [ ]01بیان شددد که جمعآوری مقادیر زیادی از دادهها از چنین شددبکه های اینترنت اشددیا که شددامل تصدداویر و
ویدئوها هسدتند اغلب باعث تراکم ترافیك در ناحیه شدبکه مرکزی میشدود .به منظور حل این مشکل ،فناوری مسیریابی
محتوا محوری ) (CCRرا ارائه نمودند که مسیریابی مسیرها توسط محتوا تعیین میشود .به وسیلهی مسیریابی دادههای
بهم مرتبط بده گرههدای رله میانی برای پردازش ،جمعآوری دادهها با سدددرعت باالتری میتواند به دسدددت آید ،از این رو
ترافیك در شددبکه به طور موثری کاهش مییابد .در نتیجه ،کاهش قابل توجهی را در زمان تاخیر میتوان به دسددت آورد.
عالوه بر این ،انتقال دادههای تکراری پس از جمعآوری دادهها میتواند حذف شدود که عمدتا مصرف انريی صرف شده بر
روی ارتباطات بیسدددیم را کاهش داده و در نتیجه در عمر باتری صدددرفهجویی کند .به عالوه  CCRبا پروتکل IETF
RPLادغام شدده و بر روی سیستم عامل  Contikiبا استفاده از بستر  TelosBپیادهسازی شده است .در نهایت ،نتایج
هر دو شددبیهسددازی و پیادهسددازی عملکرد برتر  CCRاز نظر تاخیر کم شددبکه ،بهرهوری انريی باال ،و قابلیت اطمینان را
اثبات میکنند.

الگوریتم روش پیشنهادی
در ابتدا شدبکه خوشهبندی میشود و سپس فرآیند ردیابی آغاز میشود .درآغاز فرآیند ردیابی ،تمامی گرهها بجز گرههای
سدرخوشده درحالت خواب قرار دارند .سدرخوشده ای که هدف را شناسایی درحالت فعال باقی مانده و سایر سرخوشهها به
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 این وضدعیت برای صدرفهجویی در مصرف. در این هنگام مصتصدات هدف باید تصمین زده شدود.وضدعیت خواب میروند
 پیام بیدار باشی را در شبکه پصش میکند، هر سرخوشه به محض ردیابی هدف.انريی میباشد
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. تنها وجود سه گره کافی میباشد، در فرآیند ردیابی و تعیین مصتصات هدف.مورد توجه قرار گیرد
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(1

 xi 1  xi  v cos 
AverageTarget 
 yi 1  yi  v sin 

که در این معادله ها i ،حرکت فعلی یا iام هدف v ،سرعت و  θجهت هدف میباشد .همچنین  kتعداد کل حرکات هدف
اسددت که ثبت شددده و  tنمایانگر زمان بین دو حرکت هدف اسددت .بدلیل درنظر گرفتن میانگین وزندار ،دقت مصتصددات
میانگین دقیقتر تنها توجه به حرکت قبل به نظر میرسدد .ازاینرو ،سدرخوشه مصتصات میانگین را درنظر میگیرد .بعد از
شناسایی مصتصات بعدی هدف توسط سرخوشه ،این ایستگاه با داشتن مصتصات گرههای ع و ،چنانچه سه گرهی نزدیك
به مصتصدات جدید هدف از اع دای آن باشدند ،آنها را بیدار میکند .درغیراینصورت ،سرخوشه ی مجاور را برای این کار
فعال مینماید .درصدورتی که سه گرهی بیدار شده نتوانستند هدف را شناسایی ،ردیابی و مکانیابی کنند مکانیزم دیگری
جایگزین میکند.
هدف با نماد سدتارهی سدبزرن مشدصش شدده و سرخوشه با دایرهی سبزرن هدف را شناسایی میکند .سپس گرههای
اطراف هدف را با ارسال پیام بیدار باش ،به حالت دریابی برمیگرداند.

شکل -1هدف ورود هدف و شناسایی توسط سرخوشه []63

شکل -2گرههای موجود در ناحیه بعدی حرکت هدف
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الگوریتم پیشدنهادی دراین پایاننامه یك الگوریتم توزیع شدده میباشد .وضعیت کاری هر گره به گرههای همسایه وابسته
اسدت .گرهها بین وضدعیتهای ردیابی ،0نظارت 3و خواب 1تغییر وضعیت میدهند .در الگوریتم زیر پیاده سازی خاصی از
این روش آورده شددده اسددت .هر گره در بازههای زمانی مشددصش ،بطور مقطعی به وضددعیت نظارت برمیگردد ،چنانچه
رویداری را تشددصیش ندهد مجددا به حالت خواب برمیگردد .درصددورتی که گره در حالت خواب باشددد ،یا با اتمام زمان
سنج بیداری یا با دریافت پیام بیدارباش از سرخوشه به حالت نظارت درمیآید .گره درحالت نظارت نیز چنانچه گره هدف
را شناسایی کرد ،به حالت ردیابی تغییر وضعیت میدهد .الگوریتم )  (1فرآیند یك گره را شرح میدهد.
الگوریتم  1فرآیند تبدیل وضعیت گره ()11

Begin
Switch the working mode of sensor do
Case sleeping mode
If timer is up then
;Change to monitoring mode
Else if get activation message then
;Change to monitoring mode
;Else wait
Case monitoring mode
;Detecting target
If target detected then
;Chang to tracking mode
Else
;Change to sleeping mode until receive “activated" message
Case tracking mode
;Tracking target
Send location information to related CH
End
End
وقتی که هدف وارد نواحی حس کردن شود ،گرههایی که بر هدف نظارت دارند به وضعیت ردیابی تغییر وضعیت میدهند
و در وضددعیت ردیابی باقی میمانند تا اینکه هدف از ناحیه حس آنها خارج شددود .زمانی که هدف از نواحی حس کردن
گرهها خارج شد ،گرههای ردیاب به وضعیت خواب باز میگردند.
اکنون حالتی ممکن اسدت پیش آید که الزم اسدت برای آن چارهای اندیشیده شود .منظور گم شدن هدف است .هر چند
که مطابق نتایج شبیهسازی وقور چنین مسالهای بسیار کم میباشد اما برای جامع بودن الگوریتم به حل مشکل گم شدن
هدف پرداخته شدده اسدت .به بحث گم شددن هدف در روشهای  ASAو  DSAاشدارهای نشده است .براساس مکانیزم
تعیین ناحیه بعدی هدف ،روش  DSAکل ناحیه حرکت هدف را پوشدش میدهد و براین فرض است که هدف هرگز گم
نمیشددود .روش پیشددنهادی نیز چنین شددرایطی را دارد .به این معنا که ناحیه پیشبینی بطور دقیق تعیین شددده و از گم
شدددن هدف جلوگیری میکند .اما در روش  ASAعالرغم قدرت در تعریف ریاضدددی و مبانی دقیق نظری ،حالتی ممکن
1-

Tracking
Monitoring
3- Sleeping
2-
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اسدت ر دهد که درآن هدف گم شدود .به عبارت دیگر ،ناحیهی پیشبینی هدف بطور ناقش تعریف شدده است .به شکل
 1-3توجه کنید .مسددئلهای که اینجا مطرح این اسددت که اگر مطابق شددکل  1-3تنها گره موجود در اطراف  iو  jگره p
باشددد ،در این صددورت الگوریتم پیشددنهادی اجازه فعال شدددن آن را نصواهد داد ،در صددورتی که اگر گره  qهم امکان
بیدارسدازی را داشدت p ،فعال میشدد .هدف در بازهی زمانی بعدی در ناحیهی حاشور خورده باشد ،نمیتواند توسط هیچ
گرهای شناسایی شود ،زیرا گرهی  qکه هدف در ناحیهی حس آن است درحالت خواب قرار دارد.

شکل  -6گم شدن هدف در )11( ASA

در تمام روشها هدف ممکن اسدت بدلیل ضدعف در الگوریتم یا بروز پدیدههای ناخواسته نظیر نویز ،تداخل و غیره ممکن
اسددت هدف در لحظاتی گم شددود .در روشهای مورد بررسددی از جمله  ASAو  DSAمکانیزمی برای بروز مسددئلهی گم
شدددن هدف پیشبینی نشددده اسددت .میتوان بطور سدداده گفت درچنین حالتی مجددا تمام گرهها درحالت ردیابی قرار
میگیرند تا هدف کشف شود..
یافته ها
عملکرد کاربران در شدددرایطی که اطالعی از بسدددته بودن خروجی فرعی ندارند تحلیل گردد؛ به عبارت دیگر فرض بر آن
است که به دالیلی در شرایط اضطرار یکی از خروجیها (خروجی فرعی) به طور تصادفی بسته یا باز بوده است در حالیکه
کاربران انتظار بسددته بودن (عملکرد معیوب) این خروجی را دارند .لذا واضددت اسددت که به ناچار مجبور به تصلیه مکان از
خروجیهای اصدلی خواهند بود .در این حالت شبیهسازی اجرا و مدت زمان تصلیه و تعداد کاربران ناموفق در تصلیه مکان
مورد بررسدی قرار می گیرد .به منظور ارائه تصویری بهتر از روند خروج کاربران از مکان مورد نظر ،خروجی شبیهسازی در
شکلهای  1تا  1به ازای تکرار  13 ،01 ،1و  13ارائه شده است.
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شکل  -4خروج کاربران از فضا (بدون اطالع از باز بودن خروجی فرعی) با ازای تکرار (4محور افقی :طول فضا  -محور عمودی :عرض
فضا)

شکل  -1خروج کاربران از فضا (بدون اطالع از باز بودن خروجی فرعی) با ازای تکرار (22محور افقی :طول فضا  -محور عمودی :عرض فضا)
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شکل  -6خروج کاربران از فضا (بدون اطالع از باز بودن خروجی فرعی) با ازای تکرار (66محور افقی :طول فضا  -محور عمودی:
عرض فضا)

شکل  -7خروج کاربران از فضا (بدون اطالع از باز بودن خروجی فرعی) با ازای تکرار (36محور افقی :طول فضا  -محور عمودی:
عرض فضا)

با مرور اشدکال  1الی  1به وضدوح روند خروج کاربران مشدصش اسدت؛ کل زمان اجرای شبیهسازی برابر  1015320ثانیه
بوده اسدت .با توجه به شدکل  1مشداهده میگردد که در انتهای زمان شبیهسازی ،تعداد  00کاربر در بصش فوقانی ف ا و
بصش عمده ای از آنها نیز در نیمه پایینی صفحه ح ور دارند .این امر باید با شرایطی که باز بودن خروجی فرعی به اطالر
کاربران رسیده باشد ،مقایسه گردد.
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اطالع کاربران از وضعیت خروجی فرعی
به منظور انجام مقایسددهای از شددرایط اطالر و یا عدم اطالر کاربران از وضددعیت خروجی فرعی ،الزم در این مرحله با باز
کردن خروجی فرعی ،شدرایط مورد بررسی قرار گیرد .لذا در این شرایط نیز ضمن مفروض داشتن تعداد تکرارهای برابر با
حالت قبل ،شدبیهسدازی مجددا اجرا خواهد شدد .نتایج شبیهسازی در تکرارهای  13 ،01 ،1و  13به صورت شکلهای 1
الی  1قابل مشاهده است.

شکل  -8خروج کاربران از فضا (با اطالع از وضعیت خروجی فرعی) با ازای تکرار (4محور افقی :طول فضا  -محور عمودی :عرض
فضا)

شکل  -3خروج کاربران از فضا (با اطالع از وضعیت خروجی فرعی) با ازای تکرار (28محور افقی :طول فضا -
محور عمودی :عرض فضا)
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شکل -11خروج کاربران از فضا (با اطالع از وضعیت خروجی فرعی) با ازای تکرار (66محور افقی :طول فضا  -محور عمودی :عرض
فضا)

شکل  11خروج کاربران از فضا (با اطالع از وضعیت خروجی فرعی) با ازای تکرار (36محور افقی :طول فضا  -محور عمودی :عرض
فضا)

مدت زمان انجام محاسدبات نرمافزار برابر با  1015211میباشد که میتوان تقریبا آن را برابر با حالت قبلی دانست .در این
حالت نیز با مرور اشکال  1الی  1به خوبی روند خروج کاربران واضت است .نکته قابل توجه تعداد کاربران باقیمانده در ف ا
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در انتهای شبیهسازی است که در این حالت تنها  1کاربر در بصش فوقانی ف ا و تعداد کمتری از کاربران نسبت به حالت
قبل در بصش زیرین ف ا باقیمانده اند .این امر به وضوح نتیجه اثر بصشی طرح پیشنهادی در ارائه مدل حرکتی کاربران را
نمایان میسازد.در شکل  1مقایسهای بین نتیجه خروجی این حالت در یك قاب ارائه شده است.

شکل  12مقایسهای از کاربران حاضر در فضا در انتها شبیهسازی در حالتهای با (در سمت چپ) و بدون (در سمت راست) اطالع از
وضعیت خروجی فرعی(محور افقی :طول فضا  -محور عمودی :عرض فضا)

در شکل  -13مقایسهای از تعداد نر خروج دادهها از بصش فوقانی ف ا در هر دو حالت ارائه شده است.

مقایسه نتایج ارائه شده در دو سناریو
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شکل  -11مقایسهای از کاربران حاضر در فضا در انتها شبیهسازی در حالتهای با (در سمت چپ) و بدون (در سمت راست) اطالع
از وضعیت خروجی فرعی (محور عمودی :تعداد گره ها)

نتیجه گیری
با گسترش روزافزون سطت نیاز به شبکههای بیسیم و از سویی دیگر توسعه چندجانبه تکنولويیهای مرتبط در این حوزه،
بهرهبرداری از این سیستمها به عنوان ابزاری در بهبود رفتار تجهیزات کنترلی و رباتیك میتواند به عنوان یك مهم برشمرده
شود .در این راستا شبکههای بیسیم نیز توانایی خود را در جهت نیل به سوی این هدف با سرعت بیشتری ،تثبیت نمودهاند.
یکی از مهمترین کاربردهای شبکههای حسگر بیسیم موردی ،ایجاد بستر ارتباطی بهینه برای مصابره دادههای کنترلی الزم

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

میان چند کاربر میباشد .از جمله این دادهها میتوان به دادههای مسیریابی به منظور تعیین مدل حرکتی ،دادههای مصابره
شرح وضعیت و پایش سیستم ،داده های مورد نیاز در آنالیز پایداری سیستم و غیره اشاره نمود .در این پژوهش یکی از
مهمترین کاربردهای شبکههای بیسیم موردی ،مورد نظر قرار گرفته است .از دیگر سو ،هدایت سیستمهای کنترلی بیسیم
از قبیل رباتها و تجهیزات هوشمند ،در محیطهای کاری مصتلف نیز به عنوان یك چالش مهم همواره مورد بررسی بوده
است؛ بدین صورت که الزم است در شرایط اضطراری مدل حرکتی بهینهای برای رباتها ارائه شده تا بتوانند مسیر خروج
خود را از ف اهای مصاطره آمیز جستجو کنند .در این پژوهش فرض بر آن بوده است که در شرایط اضطرار تعدادی از
کاربران (رباتها که در این پژوهش با عنوان گره نیز خوانده شدهاند) در ف ایی محبوس گشتهاند و قصد بر خروج به موقع
آنها از خروجی های خروجی است .این ف ا شامل دو خروجی اصلی و یك خروجی فرعی میباشد که میتواند در شرایط
مصتلف بسته و یا باز بوده باشد .در این پژوهش مصابره وضعیت این خروجی از لحاظ معیوب و یا سالم بودن در بستر
شبکههای بیسیم موردی مد نظر بوده است .یکی از مهمترین چالشها در بهرهوری بهینه از شبکههای بیسیم موردی ارائه
مدلی به منظور مسیریابی انتقال داده در این شبکهها میباشد که میتواند در عملکرد آن تاثیر بسزایی داشته باشد؛ این
اثرگذاری میتواند از دیدگاههای مصتلفی مورد نظر قرار گیرد که از آن جمله میتوان به کاهش تاخیر در انتقال داده شبکه،
کاهش حجم محاسبات شبکه ،کاهش ترافیك شبکه و غیره اشاره نمود .در این پژوهش ضمن مسیریابی مبتنی بر m2m
در شبکههای بیسیم ارائه مدل حرکتی بهینه کاربران مدنظر بوده است.
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