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چکیده

جایگاه مهم و نقش حیاتی مفهوم سرویسدهی چندمنظوره در ارتباط با شبکههای حسگر ناهمگن با توجه به ماهیت این
شبکههای خاص در ازاء تمایزها و محدودیتهاو نحوه سرویسدهی متفاوت در این شبکهها ،بسیار چشمگیرمیباشد .تکنیکهای
چندمسیری و روشهای تصمیمگیری وفقی در راستای حمایت از ضرورتهای متفاوت سرویسهای ارسالی راهحل بسیار
شایستهای در راستای بهبود و پوشش این مهم به شمار میروند.از طرفی افزایش قابلیت اطمینان و تحملپذیری خطا در
شبکههای حسگر بیسیم ناهمگن بنابر خصوصیات و مشخصات منحصر بهفرد و خاص این فناوری ،یکی از مفاهیم مهم و
کلیدی در این دسته از شبکهها محسوب میگردد.در این پژوهش روشی کارآمد در راستای بهبود مسیریابی و تحمل پذیری خطا
و افزایش سرویس دهی چندمنظوره در شبکههای حسگر بی سیم ناهمگن ارائه گردیده است.
کلمات کلیدي :شبکههاي حسگر بیسیم ناهمگن ،تحمل پذیري خطا ،سرویس دهی چندمنظوره  ،قابلیت اطمینان

 -1مقدمه

شبکههای حسگر ناهمگن از تعداد بسیاری گره حسگر ناهمگن (ناهمنوع) تشکیل شده که در محیطی مشخص استقرار یافتهاند،
و وظیفه آن ها گردآوری اطالعات ناهمگن از شبکه بر اساس هدف مورد نظر ،و گزارش این اطالعات به یک یا چند ایستگاه
پایانی با نام چاهک 1میباشد .ایستگاههای چاهک اطالعات ناهمگن دریافتی را پردازش نموده و در نهایت این اطالعات را به
کاربر نهایی از طریق رسانه ارتباطی اینترنت یا شبکه محلی گزارش مینمایند .رشد و توسعه روزافزون این فناوری ناهمگن
جدید و کاربردهای فراوان آن در عرصههای گوناکون ،منجر اهمیت یافتن بیش از پیش این شبکهها گردیده است ]1و .[2یکی
از مهمترین مباحث مطرح در این شبکهها سرویسدهی ناهمگن و حمایت از کیفیت این نحوه سرویسدهی میباشد .از جملهی
مهمترین مباحث خاص و متمایز سرویسدهی در شبکههای حسگر ناهمگن که منجر به تمایز سرویسدهی با سایر شبکههای
حسگر گردیده است ،حضور سرویسهای ناهمگن و چندگانه در بستر شبکه میباشد .حال آنکه این سرویسها نیازمندیهایی
متفاوت از یکدیگر داشته و ضرورت دارد تا با هر یک متناسب با نیازهای آن برخورد نمود .تاکنون تحقیقات فراوانی در ارتباط
با این مقوله اساسی ارائه گردیده ،قالب این تحقیقات قابلیت سرویسدهی و حمایت از کیفیت سرویسدهی همگن را فراهم
نموده و قابلیت توسعه و کاربرد در سرویسدهی ناهمگن را ندارند .در پژوهشنامه حاضر تالش بر آن است تا با ارائه تکنیکی
جدید مبتنی بر استفاده از تکنیکهای چندمسیری ،این فرایند اساسی شبکه را بهبود و سعی بر آن است تا محدودیتهای
پژوهشهای پیشین را تا حدامکان پوشش داد.

Sink
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 -2ضرورت ارائه راهکار پیشنهادی
جایگاه مهم و نقش حیاتی مفهوم مسیریابی و سرویسدهی در جنبههای گوناگونی از زیرمجموعههای تکنولوژی حسگر
بیسیم قابل نقد و بررسی است .اما این مقوله و مبحث در شبکههای حسگر بیسیم ناهمگن بنابر ماهیت منحصر بهفرد

و خصایص خاص ،متمایز از سایر زیرمجموعههای شبکههای حسگر مطرح گردیده ،و در عین حال ارزشها و جایگاه مختص
به خود را دارد .از طرفی دیگر با توجه به تعامالت دادههایی با ضررورتهای متمایز کیفی ،رسانه ارتباطی متفاوت ،و تعامالت
سرویسهای چندمنظوره در قیاس با سایر شبکههای حسگر ،این مقوله اساسی با پیچیدگیها و مسائل متفاوتتری همراه است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته تکنیکهای مرتبط با روشهای تصمیمگیری وفقی ،و مسیریابی چندمسیری ،در این ارتباط
بسیار اثربخش و مؤثر خواهند بود .این مکانیزمها در شبکههای حسگر ناهمگن مختص به حمایت از سرویسدهی ناهمگن ،و
بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت این مبحث مطرح میباشند .بهگونهای که قابلیتهای حاصل از این تکنیکها منجر به تأمین
کیفیت چندمنظوره و متناسب با ضرورتها و نیازها شده ،و به افزایش کارایی شبکه و بهبود عملکرد آن منتهی میشود .اما این
تکنیکهای مؤثر به دلیل برخی خصایص بسیار مهم (مختص به شبکههای حسگر ناهمگن) ،بهشدت نیازمند تدابیری در
راستای پشتیبانی مؤثر از قابلیت اطمینان این پروسه در راستای چیره شدن به محدودیتها و چالشها ،و بهبود عملکرد این
حوزه به خصوص در ارتباط با تضمین کیفیت سرویسدهی چندمنظوره در شبکه مورد نظر میباشند.
پژوهشهای پیشین از چند مسئله اساسی با توجه به ضرورتهای سرویسدهی چندسرویسدهی به شرح زیر رنج میبرند:
 )1عدم حمایت مؤثر از قابلیتهای سرویسدهی چندمنظوره و ضرورتهای متمایز این نوع سرویسدهی (نبودی روشی
با قابلیت وفقپذیری در ازاء نیازهای سرویسدهی چندمنظوره)
 )2نبود تدابیری در راستای تضمین اطمینان و تحملپذیری خطای سرویسدهی
 )3افزایش سربارهای تحمیلی به شبکه
 )4بیتوجهی به نیازهای متفاوت کیفی عدم حمایت مؤثر از کیفتی چندمنظوره
 -3معیارهای اساسی و نیازمندیهای راهکار پیشنهادی

روش پیشنهادی در راستای بهبود سرویسدهی چندمنظوره و افزایش کارایی تبادالت دادههای ناهمگن به جهت کاربرد در
تکنولوژی حسگرهای ناهمنوع توسعه یافته ،و به گونهای طراحی شده که سازگار با خصوصیات خاص این تکنولوژی و ماهیت
متمایز سرویسهای ارسالی در این دسته از شبکهها میباشد.
در روش مورد نظر مفروضاتی به قرار زیر در شبکه مورد نظر منظور شدهاند:
 )1موجودیت های شبکه از منظر انرژی و نوع ناهمگن بوده ،و شامل دو نوع حسگرهای چندرسانهای و اسکالر هستند.
 )2در بستر شبکه می تواند یک یا چند ایستگاه چاهک حضور داشته باشد (اشاره به قابلیت کاربرد روش پیشنهادی در
شبکههای چندچاهکی عالوه بر تکچاهکی).
 )3توپولوژی شبکه متغیر و پویا است.
 )4در شبکه سرویسهای چندمنظوره شامل دو نوع داده متمایز چندرسانهای و اسکالر مبادله میشود.
 )5شبکه توزیع و فاقد هرگونه کنترلر مرکزی و زیرساخت میباشد.
 )6موجودیتهای ناهمگن در محدوده شبکه حرکت اندکی داشته و هر حسگر دارای شناسهای مجزا و یکتا میباشند.
 )7حسگرها مجهز به تجهیزات افزونه شامل مکانیاب نبوده و قادر به تشخیص موقعیت خود در شبکه نمیباشند.
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 -4معرفی روش پیشنهادی QFTMSR

1

 QFTMSRبه منظور فراهمسازی سرویسدهی چندمنظوره پیشنهادی خود در راستای کاربرد در شبکههای حسگر ناهمگن و
بر آورده کردن اهداف متصور از ارائه پژوهش به سه مرحله کلی به قرار زیر تقسیم میشود.
 )1تفکیک و تمایز نوع سرویسهای ناهمگن
 )2گسترش مسیریابی پیشنهادی بر پایه قابلیتهای عامل مسیریابی

SMORT

 )3تضمین کیفیت و تحملپذیری خطا با هدف حفظ پیوستگی سرویسدهی
هر کدام از مراحل معرفی شددده دارای ارزش و جایگاه بسددیار پراهمیتی در ارتباط با قابلیتها و تواناییهای روش پیشددنهادی
 QFTMSRمیباشددند .به جهت تشددریئ جزئیات روش معرفی شددده در آواز فلوچارت  QFTMSRدر قالب شددکل ( )1ارائه و
نمایش داده شددده و در ادامه مباحث کاربردی بر مبنای ماهیت و ویژگیهای شددبکههای حسددگر ناهمگن و شددرایط حاکم بر
سرویسدهی چندمنظوره در این شبکهها بیان خواهند شد.

شکل ( )1نمودار فعالیت روش پیشنهادي به همراه واحدهاي عملیاتی وابسته

Quality and Fault Tolerance MultiService Routing Method for Heterogeneous Wireless Sensor Networks
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 -4-1تفکیک و تمایز نوع سرویسهای ناهمگن

این گام به عنوان نخستین گام از  QFTMSRمعرفی شده و هدف از ارائه آن فراهمسازی قابلیت تفکیک و تمایز سرویسهای
ناهمگن میباشد .هرگاه حسگری از شبکه تقاضا ارسال سرویسی را داشته باشد ،در ابتدا بر مبنای این گام از روش پیشنهادی
نوع سرویس ناهمگنی که قصد ارسال آن را دارد ،را مشخص میسازد.
هدف از این مهم در وهله نخست تمایز سرویسهای ناهمگن ،و در وهله بعد فراهم کردن قابلیت پشتیبانی از کیفیت متناسب
با ضرورتها و نیازهای سرویسهای ناهمگن ارسالی در قبال گام بعدی  QFTMSRپیشنهادی میباشد .بدین جهت در روش
پیشنهادی از یک بیت فلگ و تعبیه آن در پیامهای مسیریابی ارسالی بهره برده شده است.
جدول ( )1بیت فلگ و جزئیات مربوطه در راستای فراهمسازی قابلیت تفکیک سرویسهای ناهمگن QFTMSR

-4-2گسترش مسیریابی پیشنهادی بر پایه قابلیتهای عامل مسیریابی SMORT

این گام به عنوان دومین گام از  QFTMSRمعرفی شده و هدف از ارائه آن فراهمسازی قابلیت مسیریابی متناسب با نیازها و
ضرورتهای سرویسدهی ناهمگن میباشد .برای این منظور روش پیشنهادی بر مبنای پروتکل  SMORTطراحی و توسعه
یافته است .هدف از این طراحی در وهله نخست تأمین سرویسدهی ناهمگن (در راستای پوشش محدودیتهای تحقیقات
گذشته در ارتباط با معضل سرویسدهی چندمنظوره) ،و در وهله بعد فراهم کردن قابلیت پشتیبانی از تحملپذیری خطا و
پیوستگی سرویس دهی ناهمگن مبتنی بر مزایای این عامل مسیریابی و در راستای پوشش دیگر محدودیت تحقیقات گذشته
میباشد .بر همین اساس روال درخواست مسیر در  QFTMSRنیز مشابه با  SMORTبوده با در نظر گرفتن برخی تمایزها در
راستای پیشبرد و تحقق اهداف مورد نظرمی باشد .این تمایز ها در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( )2تمایز روال درخواست مسیر در روش پیشنهادی  QFTMSRبه نسبت SMORT

چنانچه حسگر درخواستگر و نوع سرویس تبادلی از نوع چندرسانهای باشند ،این بررسی در قبال تأخیر در سرویسدهی و
چنانچه از نوع اسکالر باشند بررسیها بر پایه کیفیت سطئ سیگنال دریافتی انجام میشود .دلیل این بررسی متمایز آن است
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که در درجه اول ضرورتها در قبال نوع سرویسها متمایز است ،و در وهله بعد کیفیت سرویسهای عنوان شده وابستگی
کاملی به دو مبحث یاد شده دارند ،به طوریکه این عوامل باالترین اهمیت را در ازاء کارایی و کیفیت سرویسهای مورد نظر
ایفا مینمایند .پیرو این بررسی و ارزشسنجی ،اگر نتیجه ارزیابی مبنی بر عدم کارایی گره میانی در ازاء مبادله سرویس مورد
نظر باشد ،حسگر مورد نظر از ادامه پیگیری روال درخواست صرفنظر میکند .در ویر این صورت با توجه به فلوچارت ترسیم
شده ،عاملهای کیفی را وابسته به ضرورتها و نیازها ارزیابی ،به پیغام مورد نظر افزوده و مبتنی بر  SMORTمجدداً بسته را
در شبکه منتشر میکند .در همین ارتباط و در راستای بررسی سطئ توانایی و قابلیتهای حسگرهای میانی ،در قبال نوع
سرویس ناهمگن QFTMSR ،عملکرد وفقپذیری را اتخاذ مینماید .بر اساس این وفقپذیری عاملهای کاربردی در راستای
تحلیل شرایط و وضعیت حسگرها در ازاء سرویسهای چندرسانهای متمایز از سرویسهای اسکالر میباشد .بنابر این طراحی
وفقی سعی بر آن بوده تا عالوه بر سرویسدهی هدفمند در راستای ماهیت ناهمگن سرویسها ،بهینگی را حفظ ،و کیفیت را
در ازاء ضرورت ها به شکلی مطلوب تأمین و حمایت نموده ،و در نهایت معضل تحقیقات گذشته را در این ارتباط بهبود بخشید.
برای این منظور و بنابر آنچه عنوان گردید QFTMSR ،عملکرد وفقی و متغیری را اتخاذ مینماید .شایان توجه است که
عاملهای کاربردی در ( QFTMSRدر راستای حمایت از کیفیت و کارایی سرویسدهی ناهمگن) ،به گونه ای طراحی و استفاده
شده که متناسب با نیازهای سرویسهای ارسالی و به خوبی مقدمات حائز اهمیت به جهت یک سرویسدهی هدفمند را فراهم
میسازند.
 عاملهای کاربردی به جهت فراهمسازی عملکرد وفقی  QFTMSRدر ازاء سرویسهای چندرسانهای
 تاخیر سرویس دهی(بر مبنای بارحسگرو تاخیر پردازش حسگرها)
 تاخیر ارسال (بر مبنای شرایط ارتباطات  ،تاخیردر دسترسی به رسانه وتعدد همسایگی حسگرها)
 ظرفیت و شرایط رسانه (بر مبنای ظرفیت ناهمگن رسانه ،ظرفیت در دسترس و آزاد رسانه)
 عاملهای کاربردی به جهت فراهمسازی عملکرد وفقی  QFTMSRدر ازاء سرویسهای اسکالر
 کارایی(برمبنای انرژی حسگر ناهمگن)
 موفقیت درسرویس دهی (برمبنای نحوه عملکرد حسگرها)
 اطمینان از پیوند(بر مبنای فواصل میان حسگرها)
 وابسته به آنچه طی شکل ( )1و الگوریتم ( )1تشریئ گردید ،فرایند درخواست مسیر  QFTMSRادامه یافته تا
پیغامهای درخواست ارسالی توسط چاهک دریافت شوند .با دریافت پیغامهای درخواست در چاهک QFTMSR ،وارد
مرحله پاسخ مسیر به شرح زیر میشود.
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 -3-3پروسه مسیریابی (روال پاسخ مسیر)
روال پاسخ مسیرها در روش پیشنهادی  QFTMSRنیز همانند عامل مسیریابی  SMORTگسترش یافته است .که در SMORT

سه فیلد افزونه به پیغامهای پاسخ به جهت توسعه مسیریابی امن خطا ،افزوده شده است .شامل ( reply-genبه منظور پیشگیری
از حلقه)( mul-reply ،یک متغیر از نوع بولین 1است بهطوریکه این متغیر برای نخستین پیام پاسخ ارسالی یا پیام پاسخ اصلی
برابر با  TUREو برای سایر پاسخها معادل FALSE؛ هدف تشخیص مسیر اصلی از مسیرهای پشتیبان) ،و ( node-listبه
منظور ذخیره حسگرهایی که پیام پاسخ مسیر از آنها تا لحظه فعلی عبور نموده) میباشند.
 فیلد  mul-replyیک متغیر بولین بوده که به منظور تشخیص پاسخ مسیر اصلی از سایر پاسخ مسیرها استفاده میشود.
 در عامل مسیریابی  SMORTبر مبنای تأخیر (تعداد گام مشخص و تعیین میشود.
 QFTMSR پاسخ مسیر اصلی در ازاء با کیفیتترین مسیر میانی به نسبت نیازهای کیفی سرویس ناهمگن تعیین می شود.
Boolean
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 حسگرهای میانی با دریافت پیام های پاسخ ارسالی ،تنها برای پاسخ مسیر اصلی جداول خود را در قبال مسیر انتها به انتها ،و
گره مبدأ و مقصد بهروزرسانی کرده ،و برای سایر پاسخهای ارسالی تنها گره خطای امن را در جدول خود ذخیره مینمایند.
الگوریتم ( )2جزئیات نحوه تصمیمگیری وفقی را با توجه به نوع سرویس ونیازهاو ضرورت های متفاوت متناسب با آن سرویس
را در  QFTMSRارائه و نمایش میدهد.
الگوریتم ( )2پروسه پاسخ مسیر روش پیشنهادی QFTMSR
;QFTMSR Route Relay Process
;After Recevied RREQ Masseges in Sink
;Denote Service by Flag Bit
If (Flag == 1) Then
{
;

SCp

Hop Count

×+γ

SBp

Hop Count

×+β

SDp

Max SD Paths

× VPMp = α

;Set mul-reply=TRUE for Path with best VPM
;Set mul-reply=FALSE for Another Paths
;Send Relay of Revers Path
}
)ElseIf (Flag == 0
{
;VPSp = α × SE + β × SR + γ × SQ
;Set mul-reply=TRUE for Path with best VPS
;Set mul-reply=FALSE for Another Paths
Send Relay of Revers Path
}

وابسته به آنچه ارائه و بیان گردید ،ارزش مسیرها در قبال سرویسهای ناهمگن مشخص و پروسه پاسخ مسیر بر این مبنا
انجام میشود .در ادامه ارسال پاسخها و دریافت در حسگر مبدأ ،حسگر مبدأ ارسال سرویسها را از مسیر اصلی آواز نموده و
 QFTMSRوارد مرحله دوم خود در راستای تضمین پیوستگی سرویسدهی بر پایه آنچه در ادامه ذکر گردیده میشود.
 -4تضمین کیفیت و تحملپذیری خطا با هدف حفظ پیوستگی سرویسدهی

این مرحله از روش  QFTMSRدر راستای پیوستگی سرویسدهی و تضمین اطممینان از مبادالت سرویسها مطرح و مورد
توجه است .بدین جهت در هنگام رویداد شکست و ناپایداری ،گره گام قبل حاضر در مسیر به سمت چاهک بر مبنای گره
پشتیبان خطای امن ،تالش در پوشش و رفع خطا خواهد داشت .در این حالت چنانچه گره خطای امن برای شکست رخ داده
در جدول مسیریابی گره گام قبل شکست ،وجود داشته باشد؛ مبتنی بر جایگزینی گره مورد نظر خطا و شکست پوشش و ترمیم
خواهد شد .در ویر این صورت و چنانچه پیوند مورد نظر دارای پیوند خطای امن نباشد ،گره مورد نظر با ارسال پیام شکست
خداد خطا را به گره گام قبل خود اطالع داده و ترمیم خطای امن در این گره فراخوانی میشود ،و این فرایند ادامه یافته تا
شکست رویداده بازیابی و ترمیم شود.
 -5نتایج شبیهسازی

روش پیشنهادی  QFTMSRدر راستای حمایت از سرویسدهی چندمنظوره در شبکههای ناهمگن گسترش یافته و هدف از
ارائه آن تأمین اطمینان و تحملپذیری خطا منطبق با نیازها و خصوصیات حاکم سرویسهای ارسالی میباشد .نتایج حاصل از
آزمایشیات انجام شده با شبیه ساز حاکی از کارایی باال و بهبود معیارهای مختلف مرتبط با سرویسدهی چندمنظوره در
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شبکههای ناهمگن میباشد .نتایج حاصل از آزمایشیات صورت گرفته در شبیه ساز  1 OPNETبه این نکته اشاره دارد که کارایی
روش پیشنهادی در قبال شرایط مختلف و با حضور تعداد مختلفی از حسگرها حفظ و پایدار است .اما ذکر این مهم قابل توجه
است که  ،QFTMSRبه نسبت طراحی خود با افزایش سربارهای تحمیلی به شبکه همراه بوده که وجود این مسئله میتواند به
عنوان پیشنهادت آتی معرفی شود .اما این افزایش در قیاس با بهبود حاصل از سایر معیارها قبال چشمپوشی است .در ادامه و
در جدول ( )6-4مقایسه کلی از عملکرد روش پیشنهادی  QFTMSRدر مقایسه با روش  [3] EAQAکه یکی از معتبرترین
و اخیرترین روشهای ناهمگن به جهت مسیریابی و پشتیبانی از سرویسدهی در شبکههای حسگر نامتجانس بوده و به جهت
کاربرد در این شبکهها بسیار کارا و کاربردی میباشد در یک چارچوب کلی ارائه و نمایش داده شده است.
جدول ( )6-4تحلیل عملکرد کلی از روش پیشنهادی در مقایسه با روش پایه

روش  QFTMSRدر مقایسه با روش EAQA

معیار

 7.7درصد با بهبود (افزایش کیفیت تبادالت دادههای چندرسانهای)

تأخیر دادههای اسکالر

 2.6درصد با بهبود (افزایش کیفیت تبادالت دادههای اسکالر)

تأخیر دادههای چندرسانهای

 5درصد با بهبود (بهبود تبادالت موفق)

دریافتهای موفق

 97.1درصد با بهبود (بهبود تحملپذیری هطا)

اطمینان از تبادالت

 92.7درصد با بهبود (افزایش اطمینان و تحملپذیری خطا)

از دست رفتن سرویسها

 91درصد با بهبود (افزایش سربارها و تضعیف اعتماد)

سربارها

 2.75درصد با بهبود (ارتقاء گذردهی شبکه)

گذردهی

 -6جمع بندی
روش پیشنهادی  QFTMSRبه منظور افزایش قابلیت و کارایی خود ،بر محوریت نوع سرویس ارسالی ،وضعیت شبکه و نتیجهای از
تحلیل شاخصهای کیفی ،مسیریابیهای متمایزی ارائه مینمایند .به گونهای که این نحوه مسیریابی بر محوریت قابلیتهای منظور شده
در  QFTMSRدر راستای وفقپذیری در ازاء حمایت از کیفیت سرویسهای ناهمگن به جهت استفاده در شبکه مورد نظر کارا شده است.
همچنین روش پیشنهادی با تکیه بر عملکرد خود در قبال رخداد خطا و شکست ،مبتنی بر تکنیکهای تشخیص و بازیابی به گونهای
پیوستگی سرویسدهی را پشتیبانی نموده که بیشترین کارایی از این طراحی و عملکرد حاصل شده ،و پایداری کیفیت سرویسدهی
تضمین گردد .قابلیتها و مزایای فراهم شده در طراحی روش پیشنهادی  QFTMSRبه همراه سایر ایدهها و تدابیر کاربردی در نهایت
بهبود و پایداری کیفیت سرویسدهی ناهمگن را در شرایط مختلف شبکه فراهم ،و تا حد امکان بهبود مبحث تحقیقاتی را حاصل نموده
است.
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