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چکیده

شبکههای حسگر بیسیم مجموعهای از گرههای مجهز به فرستنده و گیرنده به منظور برقراری ارتباطات بیسیم میباشند.
گرهها به دلیل وجود محدودیتهایی در فرستنده و گیرندههای بیسیم خود نمیتوانند با تمام گرهها ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
به همین دلیل الزم است در مواردی که امکان برقراری چنین ارتباط مستقیمی وجود ندارد ،اطالعات از طریق بقیه گرهها که
در این حالت نقش مسیریاب را ایفا مینمایند ،ارسال گردند .امروزه ،تحقیق در مورد شبکههای حسگر بیسیم به عنوان یکی
از مباحث مهم علمی مطرح است .شبکههای حسگر بیسیم به دلیل خصوصیات ویژهای که دارند از سایر شبکهها متمایز
میشوند .از آنجایی که این شبکهها از لحاظ میزان انرژی قابل دسترسی و منابع پردازشی موجود ،محدودیت دارند ،نمیتوان
از روشهای مطرح شده برای سایر شبکهها استفاده کرد .از جمله مباحث مهم در شبکههای حسگر بی سیم چگونگی انتقال
اطالعات از گره های داخل شبکه به ایستگاه پایه و انتخاب بهترین مسیر ممکن برای انتقال این اطالعات میباشد که تحت
عنوان مسیریابی مطرح میشود .تکنیکها و و شیوههای مورد استفاده در مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم بستگی زیادی
به ماهیت کاربرد شبکه دارد .لذا در این مقاله به بررسی چند روش مسیریابی بسته به ساختار و ماهیت شبکه پرداخته شده
است.
کلمات کلیدي :شبکه حسگر بیسیم ،مسیریابی ،الگوریتمهاي مسیریابی ،خوشهبندي

-1مقدمه

در چند ساال اخیر ،شابکه حساگر بیسیم به دلیل پیشرفتهای زیاد در زمینه کوچکسازی و طراحی مدارهایی با توان پایین
که از نظر قابلیت حمل اطالعات حساا در مخابرات بیسایم کارایی الزم را دارند ،توجه زیادی را به خود جلب نموده است.
شابکههای حسگر بیسیم در کاربردهای بسیاری نظیر نظارت بر سالمت ،اهداف نظامی و خودکارسازی خانگی مورد استفاده
قرار میگیرند .به دلیل اینکه شبکه حسگر بیسیم با چالشهای زیادی از قبیل توان پایین پردازش ،عمر پایین باتری ،حافظه
کوچک و کانال ارتباطی بیسایم روبرو میباشاد ،مسالله امنیت به اصالیترین نگرانی جهت مقابله با این نوع شبکهها تبدیل
شاده اسات [ .]1از چالشهای مهم که باید در طراحی شبکههای حسگر بیسیم مد نظر قرار گیرد ،به حداقل رساندن مصرف
انرژی میباشد .مسیریابی مقدار زیادی از انرژی را در ارتباطات مصرف مینماید تا توابع متفاوتی از جمله خوشهبندی و کشف
همسایه را انجام دهد؛ در نتیجه کاهش تعداد ارتباطات از اهداف طراحی پروتکلهای انرژی-کارآمد میباشد [.]2
 -2شبکه حسگر بیسیم

پیشارفت فنااوری در عرصه ارتباطات بیسیم و تمایل به استفاده از محصوالت کمقیمت با کارایی باال موجب پیدایش یکی از
پرکاربردترین شابکهها به نام شابکههای حساگر بیسیم گردیده است .این شبکهها مجموعهای از گرههای حسگر با حافظه
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محدود ،نیروی پردازش ،منبع انرژی ،واحد فرساتنده و گیرنده هساتند .شابکههای حساگر نظامی در دوران جنگ سارد مورد
استفاده قرار گرفت .در دوران جنگ سرد سیستم ارزیابی صوتی ،مجموعهای تشکیل شده از گرههای صوتی در زیر اقیانو ها
جهت آشاکارساازی و ردیابی زیردریاییهای کشاور شوروی به کار گرفته شد .پ از آن برای سالهای زیادی از شبکههای
پیچیده صاوتی ،جهت کنترل و ردیابی زیردریاییها استفاده گردید .از این شبکهها جهت کنترل زمینلرزه در داخل اقیانو ها
و یا بررساای رفتار موجودات داخل آنها ،برای سااازمانهایی که در زمینه اقیانو شااناساای و مدیریت هوایی فعالیت دارند،
اسااتفاده میشااود .گام دوم در ارتباط با ابتکارات مرکز پروژههای تحقیقاتی پیشاارفته دفاعی معرفی میگردد .در اوایل دهه
میالدی ،انگیزه اصاالی برای تحقیق پیشاارفته بر روی شاابکههای حسااگر بیساایم ،توساان برنامههایی که به واسااطه مرکز
پروژههای تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ،حمایت می گردید ،به وجود آمد .ایده اصلی در آن زمان توسعه اینترنت نسل اول فعلی بر
روی شاابکههای حسااگر بیساایم بود .در آن زمان از برنامههای مرکز پروژههای تحقیقاتی پیشاارفته دفاعی ،به کار گرفتن
شبکههای حسگر به صورت گرههای توزیع شده بود که بسیار کمهزینه بوده و میتوانستند در یک حالت اشتراکی و به صورت
خودساازمانده ،انجاموظیفه نمایند .در حقیقت این اهداف شاامل همان مفاهیمی است که امروزه از شبکههای حسگر بیسیم
انتظار میرود .در ساال  ،1791تجهیزاتی شامل حسگرهای صوتی ،تصویری ،ارتباطات بیسیم پیشرفته و پردازش سریع برای
شبکههای حسگر معرفی گردید که موجب افزایش قابلیتهای شبکههای حسگر شدند [.]3
 -3روشهای ارائه شده جهت خوشهبندی در شبکه حسگر بیسیم

در پژوهش تیرانی 1و همکارانش در ساال  ،2111روشی به نام روش آگاه از انرژی مبتنی بر جمعآوری دادهها ارائه شده است
که این روش بهطور مشاتر مسیریابی مبتنی بر دسته و تلوری فشار سنجش ،تعادل بار و تعیین محل گره چاهک را در نظر
میگیرد .برا ی الگوریتم ارائه شااده با گره چاهک متحر  ،تیریر تعیین مکان گره چاهک روی عملکرد شاابکه مطالعه شااده
اسات .نتایج شبیهسازی نشان داده است که روش ارائه شده با گره چاهک متحر  ،طول عمر شبکه را در مقایسه با الگوریتم
خوشاااهبندی متمرکز و روش ارائه شاااده با گره چاهک رابت  )1،1و روش ارائه شاااده با گره چاهک رابت در مرکز افزایش
میدهاد .در هر دو مورد گره چااهاک راابت و گره چاهک متحر  ،الگوریتم روش ارائه شاااده گره چاهک را به عنوان یک
ساارخوشااه در نظر میگیرد .این مساالله هم تعداد ارسااال را کاهش میدهد و هم کارایی را در تعادل بار اطراف گره چاهک
افزایش میدهد که میتواند مزیت اصلی روش ارائه شده باشد [.]4
در پژوهش الشارکاوی 2و همکارانش در ساال  ،2111یک روش کارا برای بهبود روشهای مسیریابی در پروتکل خوشهبندی
سلسله مراتبی تطبیقی برای شابکه حساگر بیسایم مطرح شاد .دو روش جدید مطرح شدند .هدف اولین روش ،انتخاب گره
ساردساته مناساب برای هر دساته در هر دورهای از اجرا بود .روش دوم ،برای اجتناب از برخی فرایندها در بعضی از گرههای
حسگر که بستههای داده بیشتری نسبت به سایر گرهها در کل شبکه میفرستادند؛ هدفمند شده بود [.]5
این مسالله به وسایله برنامهریزی مجدد زمانبند دسترسی چندگانه تقسیم زمانی برای هر گره حسگر ،به وسیله سردستهاش،
برای متعادل کردن همه گرهها برای فرساتادن مقدار تقریبا یکساان از دادهها حل شده است .این دو روش ارائه شده ،مصرف
انرژی را در گرههای حساگر بیسایم بهبود میبخشاید؛ بنابراین طول عمر شابکه بیسایم در مقایسه با پروتکل خوشهبندی
سلسله مراتبی تطبیقی افزایش یافته اسات .نتایج بهکارگیری راهکار پیشنهادی ،با استفاده از شبیهساز متلب  2115تییید شده
اسات .روش ارائه شده ،با پروتکل خوشهبندی سلسله مراتبی تطبیقی و دیگر پروتکلها برای بهبود شبکه ،برحسب طول عمر
شابکه و تعداد ساردساتهها و مصرف انرژی و تعداد بستههای ارسال شده برای ایستگاه مبنا که منجر به نتایج بهتر نسبت به
سایر فرایندها میشود ،مقایسه شد .نقطهضعف روش ارائه شده ،این است که باید برای شبکههای ناهمگن به کار رود [.]5
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در پژوهش دروکرشانا 1و همکارانش در ساال  ، 2111سایساتمی ارائه شاده اسات که سرخوشه و خوشه را شناسایی میکند.
انتخاب رأ خوشاه مبتنی بر گرههای متصل همسان و حداکثر تعداد گرهها و انرژی باقی مانده است .روش ارائه شده ،برای
شناسایی کوتاهترین مسیر بین گره منبع و مقصد مورد استفاده میباشد .دو الگوریتم در شبکههای ویژه متحر و شبکه ویژه
وساایل نقلیه و شابکههای حسگر بیسیم مورد استفاده هستند و برای افزایش طول عمر شبکههای حسگر هم مورد استفاده
قرار می گیرند .زمانی که گره مقصاد یا واسان ،حاوی اطالعات فعلی در مورد مقصاد باشاد ،بسته درخواست مسیر را دریافت
کرده و یک پاسا مسایر ایجاد میکند .این بسته یک توالی از گامهای داده شده از منبع را برای این گره دارد .این پردازش،
مزیت روش ارائه شاده اسات که برای محدود کردن تعداد منتشار شاده از درخواساتهای مسیر انجام میشود .ارربخشی یا
کارایی انرژی ،از طریق انتشار قابلاطمینان انرژی در شبکه های حسگر و تعادل کیفی داده به وسیله کیفیت پروتکل خدماتی،
محقق میشود [.]6
 -4روشهای ارائه شده جهت مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم

در پژوهش یاهیوی 2و همکارانش در سال  ،2111ارتباط حسگر فعالکننده بررسی شده است و پروتکل ارتباطی داده مبتنی بر
مسایریابی مورد تقاضا مطرح شده است که رسیدن گره محر را با حداقل تیخیر و کاهش در مصرف انرژی محقق میسازد.
نتایج شبیهسازی ،عملکرد راهکار ارائه شده را نشان داده است .اینکه یک گره حسگر رویدادی را کشف کند به تیخیرهایی که
در مسایر ایجاد میشاوند ،بستگی دارد .س یستم کنترل نظارتی و به دست آوردن داده ،نوع دیگری از این نوع کاربرد است که
میتواند برای چهارچوب ار ائه شده به کار گرفته شود .سیستم کنترل نظارتی و به دست آوردن داده به سیستمهای کامپیوتری
اشاره میکند که فرایندهای صنعتی را نظارت و کنترل میکنند و در سیستمهای محر و حسگرها برای مدیریت موجودی و
خودکارساازی کارخانه و شاناساایی مخزنهای گاز و مایعات مورد اساتفاده هستند .همچنین چهارچوب ارائه شده میتواند در
دیگر کاربردهای حساا به تیخیر مورد اساتفاده باشد که در آنها تیخیر زیاد میتواند تضمین سود و زمان منقضی شده بین
شاناساایی یک وضاعیت غیرعادی و مداخله اپراتور ،حل مسلله یا رویداد را امکانپذیر میسازد .یکی از مزیتهای روش ارائه
شده این است که انرژی گره های حسگر و محر به شکل ارربخشی با تیخیر ارتباطی سبک وزن مورد استفاده بوده که منجر
به افزایش طول عمر شبکه شده است .همچنین چهارچوب ارائه شده ،برای تجهیز برنامههای کاربردی مناسب میباشد [.]9
در پژوهش الوید  3و همکارانش در سال  ،2111یک الگوریتم مسیریابی عامل انرژی ،برای تعادل در مصرف انرژی در سطوح
هر حسگر و کل شبکه مطرح شده است .جهت استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان برای دستهبندی مسیرهای کشف شده به
هر نقطه مقداری داده میشاود که دساترسای به غذا را نشاان میدهد .ب رای تییید عملکرد ،الگوریتم مساایریابی ارائه شده با
الگوریتمهای کوتاهترین مسایر مقایساه شاده است .اسا الگوریتم کوتاهترین مسیر ،انتخاب کوتاهترین مسیر یا انتخاب گره
میباشاد که دارای بیشاترین مقدار انرژی باقیمانده در زمانی است که گره فعلی چندین مسیر کوتاه دارد .الگوریتم ارائه شده،
ساااده اساات و هر گره در شاابکه هر پیام دریافتی را در میکند و فقن به محض اینکه بهترین پاس ا پ از مدت زمان از
پیش تعریف شاده ،محقق شاد ،آن را انتشاار خواهد داد .از جمله مزیتهای الگوریتم ارائه شده ،چگال بودن و مقیا پذیری
شابکه و دقت آن برای انتخاب بهترین مسایر ،با افزایش طول و چگالی مسیر میباشد .یک الگوریتم مسیریابی برای کاهش
مصارف انرژی در شبکه حسگر بیسیم ارائه شده است .هر گره در شبکه حسگر بیسیم در این پژوهش ،دو مقدار میانگین و
انحراف استاندارد را برای هر مسیر شناسایی شده به منظور تعریف کیفیت آن قبل از در در جدول مسیریابی ،محاسبه نموده
است .فاکتور انرژی  Fترکیبی از مقادیر میانگین و انحراف استاندارد است که به صورت پویا موزون شدند .نتایج بهطور واضح
نشاان می دهد که مقادیر انرژی به وسایله اجتناب از مسیرهایی که انرژی پایین دارند یا تنزل مسیر باالیی دارند ،بهبود یافته
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اسات .مزیت اصالی روش ارائه شاده این اسات که چگالی و مقیا پذیری شبکهها را تضمین میکند و دقتش برای انتخاب
بهترین مسیر ،با افزایش طول مسیر و چگالی شبکه افزایش مییابد [.]1
در پژوهش یارینژاد  1و همکارانش در سال  ،2111یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر گره چاهک متحر و زیرساخت مجازی
مطرح گردید .هدف از زیرساخت مجازی ،این است که گرههای مشخص شده در نقاط خاص ،موقعیت گره چاهک متحر را
ذخیره کنند و گرههای دیگر بتوانند آخرین موقعیت گره چاهک را با این گرههای مشخص شده ،بیابند .هر گره حسگر آخرین
موقعیت گره چاهک را با گرههای متقاطع و آگاهی از موقعیت گرههای مجاور به وساایله پیامهای راهنما ،شااناسااایی میکند؛
بنابراین آن دادهها را برای گره چاهک در کوتاه ترین زمان مورد نظر به وسایله الگوریتم مسایریابی جارافیایی ارسال میکند.
مزیت روش ارائه شاده ،این اسات که از گره چاهکهای چندگانه در شابکه حمایت میکند .نتایج شابیهسازی نشان میدهد
الگوریتم ارائه شده عملکرد بهتری نسبت به روشهای مشابه دارد [.]7
در پژوهش احمد و همکارانش در سال  ،2111روشی به نام پروتکل مسیریابی امن و آگاه از انرژی ارائه شده است .روش ارائه
شده ،از تابع مسیریابی ترکیبی که وزنهای برابری برای اطمینان و انرژی و شماره جهش تعیین میکند ،استفاده مینماید که
به انتخاب گرهها با قابلیت اطمینان باال و دارای ارربخشاای انرژی و دارای کوتاهترین مساایر برای رساایدن به مقصااد کمک
میکند .فراهم کردن مسایریابی مطملن و با انرژی کارا و ارربخش در شابکههای حسگر بیسیم با منابع محدود ،یک وظیفه
چالشاای اساات .نتایج شاابیهسااازی ،بهبود عملکرد را برای پروتکل مساایریابی امن و آگاه از انرژی تحت بارهای ساانگین و
شاابکههای بزرگ و کوچک در مقایسااه با طرحهای موجود نشااان میدهد .عیب روش مطرح شااده ،این اساات که حمالت
خودخواهانه و ساااایبل را در نظر نگرفته اسااات .طرح پروتکل مسااایریابی امن و آگاه از انرژی ،راهحل با وزن پایین را برای
گرههای حساگر با منابع محدود ارائه میکند و باید تیریر آن روی نیازهای پلتفرم سختافزار واقعی تییید شود .همچنین هدف
روش ارائه شاده ،توساعه صفحه آزمایش کوچکی برای استفاده واقعی از طرح پروتکل مسیریابی امن و آگاه از انرژی میباشد
[.]11
در پژوهش کولشرسدا 2و همکارانش در سال  ،2111یک طرح رقابتی دریافتکننده ،مورد استفاده است که سعی میکند برخی
از مسااائل روشهای موجود قبلی را حل کند و طول عمر شاابکه را که در معرض برخی تیخیرهاساات ،افزایش دهد .در این
پژوهش ،گرهها به صاورت تصاادفی با شدت کافی و مورد نیاز توزیع میشوند ،بهطوریکه حداقل یک گره در برش قبلی به
ساامت گره چاهک) و در محدوده ارتباطی فرسااتنده وجود دارد .سااناریوی به کار گرفته شااده برای برنامههای نظارت مانند
مشااهده آتش جنگل و مشااهده ساکونتگاه یا محین مناساب میباشد .در روش ارائه شده ،فرض شده است که همه موارد
پروتکل کنترل دسترسی به رسانه در این الیه به وسیله پروتکل اصلی یعنی پروتکل کنترل دسترسی به رسانه اداره میشوند.
در این پژوهش ،مصارف انرژی به فاصله بین گرههای شرکتکننده حتی در ارسال گامبهگام بستگی دارد .در روش ارائه شده
شابکه به برشهایی با وساعت یکسان ،بر اسا فاصله گرهها از گره چاهک تقسیم میشود .روش ارائه شده به جای انتخاب
منبع گره بعدی ،طرح رقابت دریافتکننده را پیگیری میکند .زمانی که گره ،دادهای برای فرساتادن داشته باشد ،یک بسته را
منتشار میکند .همه گرهها در برش قبلی که بساته را دریافت کردند و انرژی کل که بیشاتر یا مسااوی با انرژی گره حسگر
اسات ،یک زمان را تنظیم میکنند .از نرمافزار متلب برای شبیهسازی استفاده شده است .از جمله مزیتهای روش ارائه شده،
میتوان به این نکته اشااره نمود که مصرف انرژی در پروتکل کنترل دسترسی به رسانه ،مورد توجه نبوده است .به این دلیل
که مقادیر یکساان از انرژی ،اگر فاصاله ارساال یکساان باشاد ،در الیه پروتکل کنترل دسترسی به رسانه و در همه روشها
مصارف میشاود .از طرفی ،بساتههای پروتکل کنترل دسترسی به رسانه ،در مقایسه با بستههای داده بسیار کوچک هستند،
بنابراین ارر نسبتا کمتری در مقایسه با بستههای داده دارند [.]11
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در پژوهش نگویان 1و همکارانش در ساال  ،2111روش جدیدی برای کساب دانش و شاناخت در مورد حفرههای مسیریابی،
جهت افزایش کارایی یا ارربخشای انرژی در شبکههای حسگر بیسیم ،مطرح شده است .آزمایشهای شبیهسازی گستردهای
برای ارزیابی طرح ارائه شااده و طرحهای موجود انجام شااده اساات .بهطور خاص ،طرح ارائه شااده میتواند تا  16درصااد در
مصارف انرژی صرفهجویی کند و طول عمر شبکه را در مقایسه با الگوریتمهای مسیریابی موجود تا هفت درصد افرایش دهد
که مزیت بزرگ این پژوهش میباشااد .طول متوساان مساایرها در مساایریابی در روش ارائه شااده 61 ،درصااد کمتر از سااایر
طرحهای مسیریابی است .به وسیله نتایج عددی مشخص شد که این روش از مسیرهای فرار ،بسیار محدود است [.]12
 -5نتیجهگیری

ش ابکههای حسااگر بیساایم در زمرهی مهمترین فنآوریهای قرن  21شااناخته شاادهاند .با توجه به پیشاارفتهای اخیر در
زمینههای مدارهای با توان پایین ،تکنولوژیهای رادیویی و ساایسااتمهای الکترومکانیکی ،این شاابکهها براسااا یکی از
نمونههای جمعآوری اطالعات که بر پایه اساتفاده از تعداد زیادی گرههای حساگر اسات ،مورد توجه قرار گرفت .حسگرهای
بیسایم نسابت به حساگرهای سایمی مرسوم از مزایای قابل توجهی برخوردارند .زیرا نهتنها موجب کاهش هزینه و تیخیر در
چیدمان میشاوند ،بلکه برای هر محیطی خصاوصاا محینهایی که اساتفاده از شبکههای حسگر مرسوم در آنها غیرممکن
اساات؛ مانند زمینهای غیرقابل سااکونت ،مناطق جنگلی ،فضااای خار از جو زمین و یا اقیانو های عمیق به کار میروند.
دساتاوردها و تکنولوژی جدید در زمینه الکترونیک و مخابرات بیسیم ،توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی
پایین ،اندازه کوچک ،قیمت مناسااب و کاربری های گوناگون داده اساات .این حسااگرهای کوچک ،توانایی انجام فرآیندهایی
چون دریافت و پردازش اطالعات مختلف محیطی را دارند که موجب پیدایش ایدهای برای ایجاد و گسترش شبکههای موسوم
به شابکههای حسگر بیسیم یا شبکههای حسگر بیسیم شدهاند .ی ک شبکه حسگر ،متشکل از تعداد زیادی گره است که در
یک محین به طور گسترده پخش شده و به جمعآوری و پردازش اطالعات میپردازند .لزوما موقعیت فیزیکی گرههای حسگر
از قبل مشااخص نیساات .چنین خصااوصاایاتی این امکان را فراهم میآورد که بتوانیم آنها را در مکان های خطرنا و یا
غیرقابل دسااتر رها کرده از اطالعات جمعآوری شااده ،بهرهبرداری الزم را ببریم .در این مقاله به بررساای انواع روشهای
مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم پرداخته شده است.
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