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چکیده

امروزه با گسترش تکنولوژی و پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه طراحی و ساخت مدارات مجتمع ،باعث طراحی و ساخت
حسگرهایی با توان مصرفی پائین ،اندازه کوچک و کاربردهای گوناگونی شده است .حسگرهایی که قابلیتهای متفاوت حسی
مانند تشخیص لرزش ،حرارت ،صوت ،تصویر و رطوبت را دارا میباشند و این حسگرها در دنیای واقعی کاربردهای نظامی،
پزشکی و غیره را دارا هستند .در سالهای گذشته زمینههای مختلفی برای کار و تحقیق در شبکههای حسگر بیسیم بوجود
آمده است .در شبکههای حسگر بیسیم یکی از مسائل مهم طول عمر هر شبکه است که با توازن در مصرف انرژی حسگرهای
شبکه ارتباط مستقیم دارد .افزایش طول عمر شبکه ،چالش انگیزترین نیاز در این نوع شبکههاست .لذا در این مقاله ،به تجزیه
و تحلیل برخی از مهمترین مقاالت و تحقیقاتی که تاکنون در حوزه کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم ارائه
گردیده پرداخته شده و این پژوهشها را نقد و بررسی خواهیم نمود.
کلمات کلیدي :شبکه حسگر بیسیم ،انرژي ،کاهش مصرف انرژي

-1مقدمه

امروزه شببکههای حسگر بیسیم 1باتوجه به مقرون به صرفه بودن و تبادل ارتباطات سریع و آسان آن در بسیاری از کاربردها
در محیطهای مختلف اسبتفاده میشبوند .شبکههای بیسیم از تعداد گرههای حسگر زیادی که انرژی محدودی دارند تشکیل
شدهاند ،از موضوعات مهمی که در پیش داریم این است که این شبکهها از نظر انرژی عالوه بر اینکه بهینهسازی شوند ،بلکه
باید همواره طول عمر افزایش یافته و استفاده کاربردی بیشتری از این شبکهها شود [.]1
با توجه به توسعه فناوری در زمینههای مخابرات بیسیم و الکترونیک در طراحی و ساخت ،حسگرهایی با قابلیت توان مصرفی
کم ،سبایز کوچک ،کاربردهای مختلف و قیمت مناسبر را فراهم ساخته است .حسگرهای بیسیم قابلیت دریافت اطالعات از
محیط پردازش و ارسبال آن را دارد برای همین عامل ههور ایدهای برای گسبترش شبکههایی بنام شبکههای حسگر بیسیم
شدهاند ،این شبکههای حسگر بیسیم محدودیتی همچون انرژی محدود را دارد و از جمله عواملی میباشد که طول عمر شبکه
را تحت تاثیر قرار میدهد [.]2
 -2ساختار کلی شبکه حسگر بیسیم

ساختار کلی یک شبکه حسگر بی سیم از موارد زیر تشکیل شده است:

)Wireless sensor networks (WSN
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حسبگر :وسیلهای که وجود شی یا رخداد یک وضعیت یا مقدار یک کمیت فیزیکی را تشخیص داده و به سیگنال الکتریکی
تبدیل می کند .حسگر انواع مختلف دارد مانند حسگرهای دما ،فشار ،رطوبت ،نور ،شتابسنج ،مغناطیسسنج و...
کار انداز :با تحریک الکتریکی یک عمل خاصی مانند باز و بسته کردن یک شیر یا قطع و وصل یک کلید را انجام میدهد.
گره حسگر :به گرهای گفته میشود که فقط شامل یک یا چند حسگر باشد.
گره کارانداز :به گرهای گفته میشود که فقط شامل یک یا چند کارانداز باشد.
گره حسگر -کارانداز :به گرهای گفته میشود که مجهز به حسگر و کارانداز باشد.
چباهبک :گرهی که جمع آوری داده ها را به عهده دارد .و ارتباط بین گره های حسبببگر-کارانداز و گره مدیر وهیفه را برقرار
میکند.
شببکه حسبگر :شببکهای که فقط شبامل گره های حسبگر باشبد .این شبکه نوع خاصی از شبکه حسگر-کارانداز است .در
کاربردهایی که هدف جمع آوری اطالعات و تحقیق در مورد یک پدیده میباشد کاربرد دارد.
میدان حسگر/کارانداز :ناحیه کاری که گرههای شبکه حسگر -کارانداز در آن توزیع میشوند.
گره مدیر وهیفه :گره ای که یک شببخصببی بعنوان کاربر یا مدیر شبببکه از طریق آن با شبببکه ارتباط برقرار میکند .فرامین
کنترلی و پرس و جوها از این گره به شبکه ارسال شده و دادههای جمع آوری شده به آن بر میگردد.
شببکه حسبگر بیسیم به صورت ساختار خودکار و ساختار غیر خودکار میباشد :در ساختار خودکار ،حسگرهایی که یک رخداد
یا پدیده را تشبخیص میدهند دادههای دریافتی را به گره های کارانداز جهت پردازش و انجام واکنش مناسر ارسال میکنند.
گره هبای کارانداز مجاور با هماهنگی با یکدیگر تصبببمیمگیری کرده و عمل می نمایند .در واقع هیچ کنترل متمرکزی وجود
ندارد و تصمیمگیری ها به صورت محلی انجام میشود.
در ساختار نیمه خودکار ،دادهها توسط گرهها به سمت چاهک هدایت شده و فرمان از طریق چاهک به گرههای کارانداز صادر
شود.
از طرف دیگر در کاربرد های خاصبی ممکن اسبت از سباختار بخش بندی شبده یا سلولی استفاده شود که در هر بخش یک
سبردسبته 1وجود دارد که داده های گره های دسبت خود را به چاهک ارسبال میکند .در واقع هر سردسته مانند یک مدخل2
عمل میکند .با توجه به کاربرد شبببکه حسببگر بی سببیم ،محدودیت ها و شببرایط خاص محیط پیاده سببازی ،دو نوع مدل
سبباختاری مختلف برای این شبببکه ها قابل تصببور اسببت :مدل سبباختار یافته و مدل موردی .در مدل سبباختاریافته گره های
متحرک به وسیله یک گره خاص (ایستگاه مرکزی) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند .در این مدل گره های متحرک با توجه
به محدوده ای که هر لحظه در آن قرار دارند در حوزه فعالیت یکی از ایسببتگاه های مرکزی هسببتند .در این حالت اگر گره
ای بخواهد برای یک گره دیگر بسببته ای ارسببال کند کافیسببت بسببته را به ایسببتگاه مرکزی که در محدوده آن قرار دارد
ارسبال نماید .سبسس این ایستگاه آدرس گره مقصد را در بین گرههای محدوده خود جستجو می کند و در صورتی که گره
مقصبد در محدوده همان ایسبتگاه باشبد بسبته را به مقصبد ارسبال می کند و در غیر این صورت بسته را به ایستگاه های
مجاور خود ارسبال می کند تا به مقصد برسد .و در مدل موردی 3ساختاری برای شبکه متصور نیست .در این حالت اگر یک
گره بخواهد برای گره ای دیگر بسبته ای ارسبال کند ،درصبورتی که گره مقصبد در محدوده ارتباطی گره مبدا قرار داشبته
باشبد ،ارسبال بصورت مستقیم و اصطالحاً با یک پرش انجام می شود .در غیر این صورت گره مبدا بسته را برای یک گره
میانی ارسبال میکند تا گره اخیر بسته را به سوی مقصد پیش برد .بنابراین می توان گفت ارسال در این شبکهها به صورت
چند برشبی انجام میگیرد .در واقع ،شببکههای حسبگر 4گونهای از شببکههای بیسبیم هسبتند که در ساختار گرههای آن
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محدودیتهایی خاص وجود دارد .این محدودیتها باعث میشبود در الگوریتمهای مسیریابی که برای آنها طراحی میگردد،
مالحظاتی در نظر گرفته شببود .از جمله تفاوتهایی که در این شبببکهها نسبببت به شبببکههای دیگر وجود دارد میتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
 محدودیت در توان محاسباتی گرهها
 محدودیت در میزان حافظه تعبیه شده در گرهها
 محدودیت در میزان انرژی در نظر گرفته شده برای گرهها
از موارد اشبباره شببده ،محدودیت در میزان انرژی در نظر گرفته شببده برای گرهها از اهمیت بیشببتری برخوردار اسببت و در
طراحی پروتکلهای مسبیریابی این شببکهها ،بیشبتر مورد بررسبی قرار میگیرد .انرژی مورد اسبتفاده در ارسبال و دریافت
اطالعات در این شبکهها بیش از انرژی پردازش اطالعات و مدیریت حافظه است .بنابراین الزم است تا حد امکان از میزان
اطالعات ارسالی کاسته و پردازش در گرهها انجام ،و تنها بخشی از اطالعات الزم به گره چاهک ارسال شود [.]1
توجه به موارد فوق باعث کاهش مقدار مصببرف انرژی در گرهها و افزایش طول عمر شبببکه میشببود که تقریبا مهمترین
هدف در طراحی پروتکلهای مسیریابی این شبکهها است.
 -3طبقهبندی روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر

به طورکلی در رابطه با کاهش مصرف انرژی گرههای حسگر و شبکه حسگر بیسیم تاکنون روشهای بسیار متنوعی به کار
گرفته شبدهاند .در مواردی این روشها بر اسباس اینکه در کدام یک از الیههای پشبته پروتکل طراحی شدهاند ،طبقهبندی
میشوند .اما بهترین و کاملترین طبقهبندی به سه دسته طرح کلی تقسیم میشود.
 طرحهای چرخه وهایف
 طرحهای دادهگرا
 طرحهای مبتنی بر قابلیت تحرک
میتوان گفت در این شبببکهها ،گرهها محدودیت انرژی دارند و نمیتوانند مجددا شببارژ شببوندا بنابراین ،واضببک اسببت که
پروتکلهای مسببیریابی مبتنی بر انرژی و جمع آوری دادهها در این شبببکههای مقیاس وسببیع ،باید به گونهای ویژه باشببند تا
طول عمر شببکه به نحو قابل قبولی حف شود .گروه بندی گرهها در خوشهها به طور وسیعی توسط جوامع تحقیقاتی پذیرفته
شببده اسببت تا هدف مقیاسپذیری و به طور کلی دسببتیابی به کارایی انرژی باالتر و طول عمر بیشببتر در محیط شبببکههای
حسببگر بیسببیم تحقق یابد [ .]3پروتکلهای مسببیریابی سببلسببله مراتبی و جمع آوری دادهها که شببامل طرح های داده گرا
میباشبند به یک سبازماندهی مبتنی بر خوشه حسگرها داللت میکنند به طوری که ترکیر و تجمیع دادهها ممکن گردیده و
منجر به ذخیره قابل توجه انرژی میشبود .در ساختار سلسله مراتبی شبکه ،هر خوشه یک رهبر دارد که به آن سرخوشه گفته
میشبببود و به طور معمول کارهای ویژهای (متل ترکیر و تجمیع دادهها) را انجام میدهد .همچنین تعدادی گره معمولی در
هر خوشه به عنوان اعضای آن خوشه وجود دارند .فرآیند شکلدهی خوشه ،یک سلسله مراتر دو سطحی را ایجاد میکند که
سبطک باالیی آن را گرههای سبر خوشبه و سبطک پایینی آن را حسبگرهای عضبو خوشبه تشکیل میدهند .گرههای حسگر،
دادههای خود را متناوبا به سبرخوشبه خود ارسال میکنند .گرههای سرخوشه ،دادهها را جمعآوری کرده و آنها را به ایستگاه
مبنا میفرسبتند .ارسبال به ایستگاه مبنا میتواند به صورت مستقیم یا به صورت واسطهای با دیگر سرخوشه ها صورت پذیرد
[.]4
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 -1-3چرخة وظایف

1

عمدتاً این طرحها بر زیرسبیستم شبکهای تمرکز دارند .بطور ایده آل ،رادیو باید به محض اینکه دیگر دادهای برای ارسال
یا دریافت وجود ندارد ،خاموش شبده و به محض اینکه بسبت داد جدیدی شروع به آماده شدن کرد ،فعال شود .بدین روش،
گرهها بر اساس فعالیت شبکه ،بین دورههای فعال و غیرفعال بطور متناوب درگذر هستند .به این رفتار اصطالحاً چرخ وهایف
میگویند .در واقع چرخه وهایف ،کسبری از زمان اسبت که گرهها در طی طول عمر خود فعال هستند .وقتی گرههای حسگر
یک عمل اشتراکی را انجام میدهند ،نیاز به هماهنگی زمانهای خواب و بیداری دارند .بنابراین همراه هرطرح چرخ وهایف،
یک الگوریتم زمان بندی خواب و بیداری وجود دارد .معموالً این الگوریتم یک الگوریتم توزیع شده بوده و مبتنی برآن است که
کدام یک از گرههای حسگر تصمیم بگیرند که چه وقت از حالت فعال (بیدار) به غیرفعال (خواب) تغییر وضعیت پیدا کنند .این
الگوریتم به گرههای همسببایه امکان میدهد تا در آن واحد فعال شببوند .بنابراین مبادله بسببتهها را حتی وقتی گرهها با چرخ
وهایف پایینی کار میکنند ،امکانپذیر میسبببازد .طرحهای چرخ وهایف خود به دو طرح فرعی تقسبببیم میشبببوند :کنترل
توپولوژی و مدیریت توان [.]4
 کنترل توپولوژی
در یک شبکه کنترل توپولوژی ،2انتخاب زیرمجموعه کمینهای از گره های شبکه است که برای نگه داشتن اتصال باید فعال
بباقی بمباننبد .بقیب گرهها می توانند به حالت خواب فرو رفته و انرژی خود را ذخیره کنند .به عبارت دیگر ،کنترل توپولوژی،
یافتن زیرمجموعه بهینهای از گره ها است که اتصال را تضمین کند .اید اصلی آن استخراج افزونگی ،به منظور افزایش طول
عمر شببکه اسبت .در بسیاری از موارد ،آرایش شبک حسگر بصورت تصادفی انجام میشود .برای متال ،با پرتاب کردن تعداد
زیادی از گرههای حسگر از هواپیما .بنابراین ،قراردادن گرههای حسگر به تعداد بیش از حد الزم از جهت مواجهه با خرابیهای
احتمالی گرهها که در هنگام قرارگیری گرهها یا بعد از آن ممکن اسببت رد دهد ،کار عاقالنهای اسببت .در بسببیاری از موارد،
قراردادن تعداد بیشبتری از گرهها در همان ابتدا بسبیار آسانتر از اضافه کردن گرههای بیشتر بعد از قرارگیری است .بنابراین،
آرایش افزونه ،حتی وقتی گرهها بصببورت دسببتی کار گذاشببته میشببوند ،کار عاقالنهای اسببت .از این رو ،پروتکلهای کنترل
توپولوژی ،توپولوژی شببکهای را بطور پویا با نیازهای کاربرد انطباق میدهند تا ضمن انجام عملیات شبکهای ،تعداد گرههای
فعال را کمینه کنند (و در نتیجه طول عمر شببببکه را افزایش دهند) .معیارهای مختلفی برای تعیین گرههایی که باید فعال یا
غیرفعال شببوند و زمان انجام آن وجود دارد .در این خصببوص ،پروتکلهای کنترل توپولوژی ،به دو دسببته تقسببیم میشببوند.
پروتکلهای مکانگرا و پروتکلهای اتصبالگرا .پروتکلهای مکانگرا ،تعیین میکنند که براسباس محل گرههای حسگر که
دانسبته فر میشبود ،کدام گره و چه وقت باید روشبن شبود .پروتکلهای اتصبالگرا ،بطور پویا گرههای حسگر را فعال یا
غیرفعال میسازند ،به طوری که اتصال شبکهای یا پوشش حسگری بطور کامل برآورده شود [.]5
 مدیریت توان
مدیریت توان 3خود شبامل دو مقول وسبیع اسبت که بر اساس الی معماری شبکه که در آن پیادهسازی میشود ،طبقهبندی
میشبود .پروتکلهای مدیریت توان میتوانند به عنوان پروتکلهای خواب و بیدار مستقل در باالی پروتکل( MACمعموال
در الیه شببکه یا کاربرد) پیادهسبازی شبوند یا دقیقاً با خود پروتکل MACیکسارچه شوند .روش دوم بر اساس الگوی خاص
خواب و بیداری استفاده شده در مدیریت توان ،امکان بهینهسازی توابع دستیابی رسانه را می دهد .از سوی دیگر ،پروتکلهای
خواب و بیداری مسبتقل از الیه  ،MACامکان انعطافپذیری بیشبتری را میدهند ،زیرا میتوانند متناسر با نیازهای کاربرد
طراحی شوند و اصوالً با هر پروتکل MACقابل استفاده هستند.

1
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 -2-3روشهای دادهگرا

درواقع طرحهای چرخ وهایف ،به دادهای که توسببط گرههای حسببگر نمونهبرداری میشببود ،بیتوجه هسببتند .ازاینرو،
روشهای دادهگرا 1حتی میتوانند برای افزایش بیشبببتر بهرهوری انرژی بهکار روند .در واقع ،حسبببگری داده به دو روش بر
مصبببرف انرژی تاثیر میگذارد :کاهش نمونههای غیرضبببروری و اکتسببباب داده با بهرهوری انرژی .از آنجایی که دادههای
نمونهبرداری شبده عموماً دارای همبستگی فضایی -زمانی شدیدی هستند ،بنابراین ،نیازی به ارسال اطالعات افزونه(تکراری)
ببه سبببینک وجود ندارد .نمونه های داده غیرضبببروری منجر به اتالف بیهوده انرژی میگردند .حتی اگر هزین نمونهبرداری
قابلگذشت باشد ،برقراری ارتباطات برای ارسال دادههای تکراری باعث اتالف انرژی می گردد .همچنین در مواردی ،بسته به
کاربرد ممکن اسبت مصبرف زیرسبیستم حسگری غیرقابل گذشت باشد .بنابراین مصرف انرژی زیرسیستم حسگری نیز الزم
است ،کاهش یابد [.]6
معموال روشهای دادهگرا به منظورکاهش میزان داده 2نمونهبرداری شببده همزمان با حف دقت حسببگری در سببطحی قابل
قبول برای کاربرد مورد نظر ،طراحی میشببوند .هدف همه این روشها ،کاهش میزان دادهای اسببت که باید به گر سببینک
ارسال شود .هرچند ،اصولشان با هم متفاوت است .روشهای کاهش داده خود به سه دسته تقسیم میشوند.
-1پردازش درون شبکهای:3
به معنی انجام اجتماع داده( 4محاسبببه میانگین مقادیر) یا ترکیر(فیوژن) دادهها در گرههای میانی بین منبع تا سببینک اسببت.
هزین انرژی ارسببال یک بیت واحد از اطالعات ،تقریباً با هزینه انرژی پردازش هزاران عملیات در یک گره حسببگر معمولی
برابر اسببت .بنابراین ،روش کارای دیگر برای کاهش مصببرف انرژی ،کمینه کردن تعداد ارتباطات اسببت .برای انجام این کار،
گره های میانی ممکن اسببت چندین رویداد را در یک رویداد ادغام کرده و میزان ارسببال اطالعات و انداز کلی داده را برای
ذخیره منابع سبیستم کاهش دهند .میزان کلی کاهش ،عمدتاً ،به مشخصات داده ،نمایشهای رویداد و کاربردها وابسته است.
از آنجاییکه گرههای حسببگر ممکن اسببت دادههای افزونه زیادی را تولید کنند ،بسببتههای مشببابه از چندین گره میتوانند
مجتمع شوند ،به طوریکه تعداد ارسالها کاهش یابند [.]7
-2فشردهسازی داده(5کدینگ شبکهای):6
برای این منظور کاهش میزان اطالعات ارسبالی توسبط گرههای منبع و بوسبیله رمزگذاری اطالعات در گرههای تولیدکننده
داده و رمزگشبایی اطالعات در گرههای سبینک انجام میشبود .ازآن جایی که ،روش پردازش درون شبکهای در مواردی که
هم بسببتههای اصببلی در گرههای دریافت کننده مورد نیاز هسببتند ،نمیتواند بهکار گرفته شببود ،بنابراین اخیراً روش کدینگ
شببکهای برای کاهش ترافیک کلی در شببکهها معرفی شبده اسبت .هرفیت چندبخشی(7که به عنوان نرد بیشینهای تعریف
میشببود که یک فرسببتنده میتواند اطالعات معمول را به مجموعهای از گیرندگان ارسببال کند) از طریق کدینگ شبببکهای
قابلدسبتیابی اسبت ،در حالیکه از طریق مسیریابی در حالت کلی قابل دستیابی نمیباشد .ایده اصلی کدینگ شبکهای ،ایجاد
امکان ترکیر دادهها ( نظیر عملگر  XORیا ترکیر خطی) در گرههای میانی شبببکه (رله) اسبببت .رمز کردن بسبببتهها در
گرههای میانی و سبسس ارسبال بسبتههای رمز شبده بجای بستههای منفرد ،ترافیک را بدون افزایش تاخیر کاهش میدهد.
کدینگ شبکهای میتواند مصرف انرژی را از طریق کاهش میزان ارسال داده ،کاهش دهد.
-3پیشبینی داده:8
1
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به معنی نگاه انتزاعی از پدیده حس شببده اسببت .یعنی مدلی که سببیر تکاملی داده را توصببیف کند .این مدل ،میتواند مقادیر
حس شبده توسط گرههای حسگر را با کرآنهای خطای معین ،پیش بینی کند .این مدل هم در گره حسگر هم در سینک قرار
میگیرد .اگر دقت مورد نیاز ارضبا شود ،پرس وجوهای صادر شده توسط کاربران ممکن است از طریق مدل مذکور بدون نیاز
به اکتساب دادههای دقیق از گره ها ،در سینک مورد ارزیابی قرار گیرد .از سوی دیگر اگر این مدل به اندازه کافی دقیق نباشد،
یعنی به بازیابی نمونههای حقیقی نیاز باشد و یا الزم باشد که مدل بهروزرسانی شود ،ارتباطات آشکاری بین گرههای حسگر و
سینک مورد نیاز خواهد بود .در کل ،پیشبینی داده ،تعداد اطالعات ارسال شده توسط گرههای منبع و در نتیجه مصرف انرژی
مورد نیاز برای برقراری ارتباطات را کاهش میدهد .ویژگیهای روش پیشبینی داده به روش سباخت مدل بستگی دارند .سه
روش برای ساخت مدل وجود دارد :روشهای توصیف تصادفی ،1پیشبینی سریهای زمانی 2و روشهای الگوریتمیک.]8[ 3
 -3-3روش های مبتنی بر قابلیت تحرک
تحرک4

میتواند در نهایت به عنوان ابزاری برای کاهش مصرف
دربرخی موارد گرههای حسبگر متحرک هسبتند ،قابلیت
انرژی ( فراتر از طرحهای چرخ وهایف و دادهگرا) به کار رود .در شبببکه حسببگر ایسببتا ،بسببتههایی که از گرههای حسببگر
میآیند ،معموال یک مسبیر چند پرشبی را تا سبینک(ها) طی میکنند .بنابراین ،برخی از مسبیرها ممکن اسبت بیش از سبایر
مسیرها پر شوند و گرههای نزدیکتر به سینک باید بستههای بیشتری را رله کنند .به طوری که بیشتر مورد تخلیه انرژی قرار
میگیرند(که به آن اثر قیفی 5میگویند) .اگر برخی از گرهها (احتماال گره سبینک) متحرکباشبند ،جریان ترافیک ممکن است
تغییر یابد .اگر دسبتگاههای متحرک مسبوول جمعآوری مسبتقیم داده از گرههای ایسبتا باشند ،گرههای معمولی(ثابت) منتظر
دسبتگاه متحرک و عبور پیغامهای مسیر از طریق آن می مانند ،به طوری که برقراری ارتباط در نزدیکی هر گره (مستقیماً یا
حداکتر با پیمودن چند پرش) رد میدهد .در نتیجه ،گرههای معمولی در مصرف انرژی صرفهجویی میکنند ،زیرا طول مسیر،
میزان درگیری و سربارهای ارسال کاهش مییابد [.]8
 -4نتیجهگیری

شببکههای حسگر بیسیم  ،نسل جدیدی از شبکهها هستند که بهطور معمول ،از تعداد زیادی گره ارزانقیمت تشکیل شدهاند
و ارتباط این گرهها بصورت بیسیم صورت میگیرد .هدف اصلی در این شبکهها،جمعآوری اطالعاتی در مورد محیط پیرامون
حسببگرهای شبببکه اسببت .انتخاب بهترین مسببیر میتواند بر اسبباس فاکتورهای مختلفی مانند انرژی مصببرفی ،سببرعت در
پاسبخگویی و میزان تخخیر ،دقت در انتقال داده و  ...تحت تاثیر قرار بگیرد .از ابتدای شبکلگیری شببکههای حسبگر بیسیم
یکی از چالش های بسبیار مهم و اسباسبی مساله محدودیت انرژی و بویژه محدودیت آن در نودهای حسگر این شبکهها بوده
است .لذا روشهای متعددی پیشنهاد شده است که در این مقاله به تشریک آنها پرداخته شده است.
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