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 بهعنوان کالس جدیدی از شبکههای بیسیم بهوجود،2) متشکل از گرههای دوربیندار1VSNs(  شبکههای حسگر بصری، در سالهای اخیر:چکیده
 شبکههای حسگر بصری. با همکاری همدیگر قابلیت ثبت و ارسال دادههای تصویری را دارند، گرههای دوربیندار علیرغم محدودیت منابع.آمدهاند
) تحقق3کاربردهای بسیاری را با تکیه بر اطالعات بهدستآمده از گرههای دوربیندار و ارسال دادههای مهم بهسمت مقصد مشخص (چاهک
 زیادی برای شبکههای حسگر بصری ارائه شده است که4 بررسیها نشان میدهد که تاکنون پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر موقعیت.میبخشند
 ذخیره کردن اطالعات، در بسیاری از این پروتکلها.نیازمندیهای برنامههای کاربردی و ویژگیهای گرههای دوربیندار را در نظر گرفتهاند
 تعداد اندکی از پروتکلها وجود دارند که از پیامهای. باعث افزایش انرژی مصرفی در گرهها شده است،همسایهها از طریق ارسال پیامهای کنترلی
کارا- پروتکل ارسال داده انرژی، در این مقاله. به شبکه رنج میبرند5 اما آنها نیز از تزریق داده افزونه،کنترلی برای مسیریابی استفاده نمیکنند
 از روش انتخاب ارسالکننده، این پروتکل که مبتنی بر موقعیت گرههای دوربیندار است.) برای شبکههای حسگر بصری ارائه میشودEEF6(
 نتایج شبیهسازی نشان میدهد که.حریصانه برای ارسال اطالعات بدون نیاز به تبادل پیام کنترلی و با تکیه بر مکانیسم زمان انتظار استفاده میکند
 تعداد دادههای تزریقی افزونه به شبکه را به حداقل رسانده و باعث ایجاد تعادل در مصرف انرژی گرهها در مقایسه با جدیدترینEEF پروتکل
.پروتکلها در این زمینه میشود
. افزایش طول عمر شبکه، بهبود مصرف انرژی، کاهش داده افزونه، پروتکل مسیریابی مبتنی بر موقعیت، شبکههای حسگر بصری:واژههای کلیدی
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Abstract: Recently, Visual Sensor Networks (VSNs) consisting of camera nodes have emerged as a new class of wireless networks.
Low-capability camera nodes have the ability to capture and transmit visual data cooperatively. VSNs realize many applications by
relying on the achieved information from camera nodes and transmitting important data to a specific destination (Sink). Based on
literature, many position-based routing protocols have been proposed for VSNs which consider application requirements and camera
nodes characteristics. In most of these protocols, maintaining neighborhood information by sending periodic control messages
increases energy consumption in camera nodes. There are a few protocols without using periodic control messages. However, they
suffer from injection of redundant data to the network. In this paper, Energy-Efficient data Forwarding protocol (EEF) in VSNs is
proposed. This protocol which is based on camera nodes’ positions, uses greedy forwarder selection method to forward data without
exchanging periodic control messages and utilizes waiting time mechanism. Simulation results show that the EEF decreases injected
redundant data to the network and has better balancing in energy consumption of camera nodes in comparison with the state-of-theart protocols.
Keywords: Visual sensor networks, position-based routing protocol, minimum redundant data, energy efficiency, prolonging
network lifetime.
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 -1مقدمه
پیشرفت در سیستم میکروالکترومکانیک ( )7MEMSو تکنولوژی
ارتباطات بیسیم باعث کاهش هزینهها و اندازه گرههای حسگر شده
است .از طرفی پیشرفت در تکنولوژی  CMOSباعث توسعه ماژولهای
دوربین کمهزینه با اندازههای کوچک گردیده است .ازاینرو ماژولهای
دوربین با گرههای حسگر یکپارچه شده و گرههای دوربیندار را
بهوجود آورده است .توزیع تعداد زیادی از گرههای دوربیندار و
همکاری بین آنها ،باعث شکلگیری شبکههای حسگر بصری شده
است [ .]1-4شبکههای حسگر بصری معموالً برای جمعآوری دادههای
تصویری مانند ویدیو و عکس در کنار دادههای عددی مانند دما و فشار
از محیط نظارتی و ارسال آنها به مقصد مشخص ،استفاده میشوند.
ماهیت این شبکهها (هزینه کم و سادگی توزیع گرههای دوربیندار
شکلدهنده آنها) باعث پدیدار شدن کاربردهای نظارتی 8و پایشی9
فراوانی از دامنه نظامی و صنعتی تا محیط زیست و پزشکی شده است
[.]1-8
ارسال دادهها در چنین کاربردهایی نیازمند برخی محدودیتها
است .برای مثال ،دادههای جمعآوریشده توسط گرههای دوربیندار
باید بهموقع به چاهک ارسال شوند .در غیر این صورت ،داده ارسالشده
مفید نخواهد بود (بهخصوص در کاربردهای حساس به زمان) .بنابراین
کیفیت سرویس در این کاربردها بسیار مهم است .قابلیت اطمینان 10و
ارسال بالدرنگ 11اطالعات ازجمله کیفیت سرویسهای موردنیاز برای
بسیاری از کاربردهای نظارتی و پایشی هستند .کیفیت سرویسهای
ذکرشده باید در طراحی پروتکل مسیریابی موردتوجه قرار گیرند .از
طرفی ،گرههای دوربیندار نیز دارای محدودیت منابع میباشند که از
مهمترین آنها میتوان به محدودیت انرژی و پهنای باند اشاره کرد .با
توجه به مطالب مذکور ،در نظر گرفتن ویژگیهای گرههای دوربیندار
تشکیلدهنده شبکههای حسگر بصری در کنار فراهم آوردن
نیازمندیهای برنامههای کاربردی ،باعث بهوجود آمدن چالشها و
زمینههای تحقیقاتی جدیدی بهخصوص در زمینه طراحی پروتکلهای
مسیریابی برای محققین شده است [.]1-13
بررسیها نشان میدهد که در سالهای اخیر پروتکلهای
مسیریابی مبتنی بر موقعیت فراوانی برای شبکههای حسگر بصری با
هدف افزایش عمر شبکه و برآورده کردن نیازمندیهای برنامههای
کاربردی ارائه شده است [ .]14-22در بسیاری از پروتکلهای ارائهشده،
هر گره جهت ارسال دادهها نیاز به اطالعات همسایههایش داشته و از
پیام کنترلی برای بهروزرسانی این اطالعات استفاده میکند [.]14-11
در پروتکل مسیریابی  ]18[ GPSRکه یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر
موقعیت است ،نزدیکترین گره به چاهک بهعنوان گام بعدی انتخاب
میشود .مهمترین مزیت این پروتکل ،ذخیرهسازی اطالعات همسایه
بهجای اطالعات کل شبکه است .عیب عمده این پروتکل عدم توجه به
انرژی گرهها بههنگام مسیریابی میباشد .نویسندگان در [ ]11یک
پروتکل مسیریابی همه پخشی-مشروط با نام  CFloodکه باعث بهبود
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تأثیر همه-پخشی میشود را ارائه کردهاند .پروتکل  CFloodبرای بهبود
نرخ خط-مرگ 12و همچنین کاهش انرژی مصرفی گرهها از کنترل
فرآیند همه-پخشی ،استفاده میکند .در این پروتکل از پیامهای
کنترلی دورهای برای تخمین تأخیرهای گامبهگام 13استفاده شده است.
ارسال پیامهای کنترلی باعث تلف شدن انرژی گرههای دوربیندار،
افزایش ترافیک شبکه و در نتیجه کاهش طول عمر آن میشود .برای
رفع مشکل ناشی از پیامهای کنترلی ،بهتازگی پروتکلی با نام PADT14
[ ]22ارائه شده است که از زمان انتظار بهجای تبادل پیامهای کنترلی
استفاده میکند و با حذف پیامهای کنترلی باعث کاهش انرژی مصرفی
گرهها میشود .بررسی دقیق عملکرد این پروتکل نشان میدهد که
روش انتخاب ارسالکننده در این پروتکل بهدلیل عدم انتخاب بهینه
زاویهای که گرههایی با قابلیت ارسالکننده شدن را در برمیگیرد (بین
 +62و  -62درجه) ،باعث تزریق داده افزونه به شبکه میشود .در نتیجه
طول عمر شبکه بهشدت کاهش مییابد.
در این مقاله ،ما پروتکل ارسال داده انرژی-کارا مبتنی بر موقعیت
( )EEFرا ارائه میدهیم .این پروتکل که مبتنی بر موقعیت گرههای
دوربیندار است ،از یک روش انتخاب ارسالکننده حریصانه برای
انتخاب نزدیکترین همسایه به چاهک که انرژی باقیمانده بیشتری نیز
داشته باشد ،استفاده میکند .همچنین پروتکل  EEFبهدلیل عدم
استفاده از پیامهای کنترلی و تکیه بر مکانیسم زمان انتظار جهت یافتن
گام بعدی ،باعث کاهش انرژی مصرفی میشود .در این پروتکل روش
انتخاب ارسالکننده حریصانه ،محدودیتهایی را جهت به حداقل
رساندن ارسال داده افزونه در نظر میگیرد .نتایج شبیهسازی نشان
میدهد که پروتکل ارائهشده در این مقاله ،دادههای افزونه را به حداقل
رسانده و با حذف پیامهای کنترلی که با استفاده از مکانیسم زمان
انتظار محقق میشود ،باعث کاهش مصرف انرژی در گرههای
دوربیندار شده و طول عمر شبکه را در مقایسه با جدیدترین پروتکلها
در این زمینه افزایش میدهد .عالوهبراین ،پویا بودن مکانیسم زمان
انتظار جهت انتخاب گره ارسالکننده در پروتکل  EEFباعث یکنواختی
در مصرف انرژی گرههای دوربیندار شده و افزایش مدتزمان زنده
ماندن گرهها را بهدنبال دارد.
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم کارهای پیشین معرفی میشوند.
پروتکل  EEFبههمراه مثال توضیحی بخش  3را بهخود اختصاص
میدهد .در بخش  ،4به تجزیهوتحلیل نتایج شبیهسازیها میپردازیم.
در انتها نیز نتیجهگیری مقاله در بخش  1انجام میشود.

 -2کارهای پیشین
در دهههای اخیر پروتکلهای مسیریابی بسیاری برای شبکههای حسگر
بصری ارائه شده است .یکی از دستههای مهم پروتکلهای مسیریابی،
مسیریابیهای مبتنی بر موقعیت هستند [ .]21 ،14در این پروتکلها،
ارسال داده بر اساس اطالعات موقعیت گره منبع و چاهک انجام
میشود .گرههای حسگر نیز موقعیت خود را بهکمک  GPSو یا
الگوریتمهای مکانیابی بهدست میآورند [.]22
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دو نوع پروتکل مسیریابی وجود دارد :مسیریابی برونخط 15و
مسیریابی برخط .16در مسیریابی برونخط ،ابتدا مسیر بین گره منبع و
چاهک ساخته شده و سپس ارسال داده صورت میپذیرد .درحالیکه
در روش مسیریابی برخط ،گرهها پس از دریافت اطالعات ،گام بعدی
برای ارسال را انتخاب میکنند .بهدلیل پویا بودن شبکههای حسگر
بصری ،پروتکلهای مسیریابی برخط در این شبکهها از اهمیت بیشتری
برخوردار هستند.
آقای کارپ و کونگ در [ ]18یک پروتکل مسیریابی جغرافیایی
برخط را با نام  GPSRارائه کردند .در این پروتکل گرههای دوربیندار از
اطالعات محلی برای ارسال داده استفاده میکنند .با در اختیار داشتن
موقعیت چاهک ،الگوریتم  GPSRداده را با استفاده از اطالعات
تکگامی بهسمت چاهک ارسال میکند .در این پروتکل فرض شده
گرهها موقعیت خود و همسایههای تکگامی خود را میدانند .این
پروتکل از دو روش برای ارسال دادهها استفاده میکند :روش
حریصانه 17و روش پیرامون .18هنگامی که گرهی داده را از گره قبلی
خود دریافت کرد ،نزدیکترین گره به چاهک را انتخاب کرده و دادهاش
را به آن گره ارسال میکند .این روش ارسال حریصانه نام دارد.
درصورتیکه هیچ همسایهای وجود نداشته باشد که از گره فعلی به
چاهک نزدیکتر باشد ،از روش ارسال پیرامون استفاده میشود .در این
روش گره فعلی از قاعده دست راست برای ارسال دادهها استفاده
میکند.
جیانگ و همکاران در [ ]11پروتکل مسیریابی همه-پخشی
مشروط را با نام  CFloodارائه کردند .هدف اصلی این پروتکل برآورده
ساختن و بهبود نرخ خط-مرگ است .پروتکل  CFloodاز چهار مؤلفه
اصلی تشکیل شده است که شامل مدیریت جدول همسایهها ،تضمین
ارسال بالدرنگ ،انتخاب دریافتکننده و کنترل همه-پخشی است .در
جدول همسایه ،هر گره اطالعات روابط خود با همسایههایش را برای
انجام وظیفه مسیریابی ذخیره میکند .همچنین هر گره جدول خود را
بهوسیله ارسال پیامهای کنترلی بهروز نگه میدارد .بخش خط-مرگ
جهت توزیع خط-مرگ انتها به انتها به چندین گام معرفی شده است.
تخمین تأخیر تک گامی و توزیع زیر خط-مرگ 19با هم مقایسه
میشوند .نتایج این مقایسه درصورتیکه به یک سطح مشخصی از
خط-مرگ برسد ،ارسال بالدرنگ دادهها را تضمین میکند .پروتکل
 CFloodبهصورت برخط است و به اطالعات کلی شبکه نیاز ندارد .اما
مشکل اصلی این پروتکل تبادل پیامهای کنترلی است که باعث کاهش
عمر شبکه میشود.
رهی و دوستان در [ ]22پروتکل مسیریابی  PADTرا برای
ارتباطات بالدرنگ با دو هدف )1( :کارایی بالدرنگ 20و ( )2کاهش
انرژی مصرفی معرفی کردند .این پروتکل دادهها را در یک خط-مرگ
مشخص بهوسیله تخمین انتها به انتهای خط-مرگ ارسال میکند.
جهت بهبود ارسال بالدرنگ ،این پروتکل از یک روش ارسال حریصانه
جهت انتخاب دورترین گره ،از گره فعلی استفاده میکند .برای
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دستیابی به این هدف PADT ،از اطالعات همسایه بهوسیله حمل
اطالعات آنها هنگام ارسال داده استفاده میکند .این پروتکل انرژی
مصرفی را با استفاده از روش همه-پخشی مشروط کاهش میدهد .در
این روش گره ارسالکننده دادههایش را به همسایههایش همه-پخشی
میکند .گرهی که در مقایسه با سایر گرهها فاصلهاش از چاهک کمتر
بوده و دارای انرژی بیشتری باشد ،درصورتیکه در زاویه بین  +62و
 -62خط بین گره ارسالکننده و چاهک قرار داشته باشد ،بهعنوان گره
ارسالکننده بعدی انتخاب میشود .مشکل عمده این پروتکل در نظر
گرفتن زاویه  +62و  -62برای همه-پخشی میباشد .انتخاب این زاویه
احتمال انتخاب گرههای بیشتر جهت ارسال داده را افزایش میدهد و
باعث ارسال داده افزونه در شبکه و همچنین کاهش طول عمر آن
میشود.
آقای لی و دوستان [ ] 23یک پروتکل مسیریابی جغرافیایی بدون
نیاز به پیام کنترلی را با نام  ،CABG21معرفی کردند .در این پروتکل
از دو ناحیه با نامهای ناحیه مخفی و غیرمخفی استفاده شده است.
ناحیه غیرمخفی ناحیهای است که در آن گرهها دارای اولویت
بیشتری هستند و زمان انتظار آنها کمتر از گرههایی هست که در
ناحیه مخفی قرار دارند .همچنین ناحیه ارسال به بخشهایی با اندازه
یکسان تقسیم شده است .هر گره دارای  3زمان مختلف است که
مجموع این زمانها ،زمان انتظار گرهها را مشخص میکند .زمان اول
رابطه مستقیم ی با فاصله گره از چاهک دارد ،هرچه فاصله گره از
چاهک کمتر باشد ،این زمان کمتر خواهد بود .زمان دوم رابطه
مستقیمی با تقسیمبندی ناحیه و زاویهای که گره با خط مستقیم
بین منبع و چاهک میسازد دارد .در انتها گرهی که در ناحیه مخفی
باشد یک زمان اضافی دریافت خواهد کرد .درصورتیکه گرهی در
ناحیه مخفی وجود داشته باشد .ارسال بهصورت همه پخشی ادامه
خواهد داشت .اما گرههای موجود در ناحیه مخفی ابتدا یک
درخواست ارسال به گره منبع ارسال میکنند و گره منبع
درصورتیکه هیچ گرهی از ناحیه غیرمخفی همان داده را ارسال
نکرده باشد ،به درخواست گره مخفی پاسخ داده و اجازه ارسال داده
را میدهد  .مشکل اصلی این پروتکل عدم توجه به انرژی گرهها و
همچنین ارسال پیامهای درخواستی توسط گرههای مخفی است که
منجر به افزایش انرژی مصرفی گرهها میشود.

 -3عملکرد پروتکل پیشنهادی
برای رفع مشکالت پروتکلهای مسیریابی موجود ،در این بخش یک
پروتکل ارسال داده انرژی-کارا مبتنی بر موقعیت ( )EEFمعرفی
میشود .اهداف پروتکل ارائهشده حذف پیامهای کنترلی ،به حداقل
رساندن تزریق دادههای افزونه به شبکه و تعادل در مصرف انرژی
گرههای دوربیندار است.
برای رسیدن به اهداف مذکور ،ابتدا مدل شبکه معرفی شده،
سپس اصطالحات و مفاهیم پایه که در این پروتکل استفاده خواهد
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شد ،شرح داده میشود .در ادامه نیز پروتکل مسیریابی  EEFبهصورت
کامل توضیح داده میشود.
 -1-3مدل شبکه
ما فرض کردهایم تمامی گرههای دوربیندار همگن بوده و بهصورت
تصادفی در منطقه نظارتی دوبعدی توزیع شدهاند .هر گره از موقعیت
خود و چاهک ،بهکمک  GPSو یا روشهای مکانیابی توزیعشده []24
آگاه است .تمامی گرهها ثابت فرض شده و برد رادیویی آنها برابر R
است .گرهها برای محاسبه فاصله از همدیگر ،از رابطه اقلیدسی استفاده
میکنند.

ارائه پروتکل ارسال داده . . .

که در آن  Sنمایانگر چاهک N i ،گرهی است که داده را همه-پخشی
کرده است و  N jگرهی است که عضو )  NBR ( N iاست .همچنین 
زاویهای است بین خط  L1و خط تراز  N iو چاهک ( ،) N i  Sink
درحالیکه   jزاویه بین خط (  ) N i  Sinkو خط ( ) N i  N
j

است FCS ( N i ) .شامل همسایههای گره  N iاست که به چاهک
نزدیکتر بوده و در داخل زاویه  + و  - بین خط تراز گره  N iو
چاهک قرار داشته باشند (شکل .)2

 -2-3اصطالحات و مفاهیم پایه
در این بخش ،اصطالحات و مفاهیم پایه معرفی میشوند .الزم بهذکر
است که این مفاهیم از پروتکل  ]22[ PADTوام گرفته شدهاند.
 -1-2-3همسایگان ()NBR
 N iو )  NBR ( N iبهترتیب نشاندهنده گره  iو مجموعه همسایههای

شکل ( N i )={ N 1 , N 2 , N 5 } :2

آن میباشند .گرههایی که عضو مجموعه )  NBR ( N iهستند ،در برد
رادیویی  N iقرار دارند و دادههای ارسالی از این گره را دریافت
میکنند (شکل  NBR ( N i ) .)1بهصورت رابطه ( )1تعریف میشود.
() 1

}NBR( N i )  {N j | d ( N i , N j )  R, N i  N j , j  sensorSet

که در آن )  d ( N i , N jفاصله اقلیدسی بین گره  N iو

گره R ، N j

برد رادیویی گره  N iو  sensorSetتمامی گرههایی است که در
منطقه نظارتی پخش شدهاند.

FCS

 -3-2-3گره ارسالکننده ()FWD
)  FWD( N iعضوووی از )  FCS( N iاسووت کووه داده را از گووره N i

دریافووت کوورده و در رقابووت بووا سووایر اعضووای )  FCS ( N iجهووت
ارسووال داده برنووده شووده اسووت .ایوون گووره داده را جهووت تحویوول بووه
چاهک دوبواره ارسوال مویکنود .الگووریتمی کوه  FWDبور اسواس آن
انتخاب میشود ،در بخش  3-3توضیح داده خواهد شد.
 -3-3پروتکل ارسال داده انرژی-کارا مبتنی بر موقعیت
پروتکل  EEFیک پروتکل مسیریابی مبتنی بر موقعیت برای شبکههای
حسگر بصری است .این پروتکل انرژی مصرفی را بهوسیله کنترل
گرههای ارسالکننده و در نتیجه کاهش تزریق داده افزونه به شبکه،
کاهش میدهد EEF .از روش انتخاب ارسالکننده حریصانه که
نزدیکترین گره به چاهک را انتخاب میکند ،برای انتقال دادهها
استفاده میکند .بنابراین گرهی که داده برای ارسال دارد ،دادههایش را
در برد رادیویی خود پخش میکند .تمامی گرههای همسایه ،داده را

شکل ( N i ) = {N1 , N 2 , N3 , N 4 , N5 , N 6 , N 7 } :1

NBR

 -2-2-3مجموعه گرههای با قابلیت ارسال مجدد ()FCS
مجموعه گرههای با قابلیت ارسال مجدد گره  N iکه )  FCS ( N iنام
دارد ،بهصورت رابطه ( )2تعریف میشود.
() 2

Serial no. 79

) FCS ( Ni )  {N j | d ( N j , S )  d ( Ni , S ), N j  NBR ( Ni
} and     j  

دریافت میکنند اما تنها گره )  FWD ( N iداده را ارسال میکند .بقیه
گرهها نیز دادههای خود را به دور میاندازند تا از ارسال داده افزونه و
تکراری جلوگیری شود .همچنین در این پروتکل ،گرهها بهجای تبادل
پیامهای کنترلی ،از مکانیسم زمان انتظار جهت مشخص شدن گره
ارسالکننده استفاده میکنند.
پروتکل  EEFاز دو مرحله اصلی تشکیل شده است:


روش انتخاب ارسالکننده حریصانه :گرههایی که در زاویه
مشخصی از خط بین گره ارسالکننده داده و چاهک
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(  ) N i  Sinkقرار دارند ،حق ارسال مجدد دادههای
دریافتی را دارند .مشخص کردن صحیح گرههای با قابلیت
ارسال مجدد ،باعث کاهش ارسال داده افزونه در شبکه
میشود.

 مکانیسم زمان انتظار :گرههای با قابلیت ارسال
جهت انتخاب شدن بهعنوان گره ارسالکننده ،زمان
خود را محاسبه کرده و در صورت موفقیت شروع به
داده مینماید .این زمان انتظار رابطه مستقیمی با
باقیمانده و فاصله از چاهک دارد.
الزم به ذکر است که مراحل روش انتخاب ارسالکننده حریصانه و
مکانیسم زمان انتظار تا رسیدن داده به چاهک تکرار خواهند شد.

ارسالکننده را دریافت و در مجموعه گره هایی با قابلیت ارسال مجدد
قرار گیرند .سایر گرههایی که در داخل زاویه ذکر شد قرار نداشته
باشند بایستی داده دریافتی را بالفاصله دور بریزند ،بهعبارتی در
مجموعه )  FCS ( N iقرار نمیگیرد.

مجدد
انتظار
ارسال
انرژی

 -1-3-3روش انتخاب ارسالکننده حریصانه
در روش انتخاب ارسالکننده حریصانه تنها گرههایی که در زاویه بین
 + و  - از خط تراز گره ارسالکننده و چاهک قرار دارند ،قابلیت

ارسال مجدد داده دریافتی را دارند .پارامتر  بسیار مهم است ،زیرا اگر
بهدرستی انتخاب نشود باعث ارسال داده افزونه در شبکه شده و انرژی
مصرفی شبکه را افزایش میدهد .فرض کنید برد رادیویی گرهها برابر R
باشد .هرگاه )  FWD ( N iدادهای را ارسال کند ،تمامی گرههایی که
منتظر ارسال دادههای خود بودند ()  )FCS ( N iداده خود را دور
میریزند .دلیل این امر این است که گره )  FWD ( N iوجود داشته
است که همان داده را ارسال کرده است .برای دستیابی به این هدف،
تمامی گرههای موجود در )  FCS ( N iباید صدای یکدیگر را بشنوند.
به همین دلیل یافتن پارامتر  برای تشکیل )  FCS ( N iبسیار مهم
است.
با در نظر گرفتن شکل  ، 3نحوه یافتن زاویه بهینه جهت تشکیل
)  FCS ( N iتوضیح داده میشود .فرض کنید گره  N 2بهعنوان گره
ارسالکننده انتخاب شده است .اگر فاصله بین گره  N 2و  N 3بیشتر
از  Rباشد ،گره  N 3داده ارسالی توسط گره  N 2را دریافت نخواهد
کرد (شکل  3قسمت الف) .بنابراین گره  N 3نیز همانند گره  N 2بعد
از اتمام زمان انتظار خود شروع به ارسال دادهاش مینماید .نتیجه
این امر ،ارسال داده افزونه به شبکه میشود که باعث کاهش طول
عمر شبکه میگردد  .برای جلوگیری از این مشکل ،بیشینه فاصله بین
گره  N 2و  N 3بایستی برابر  Rباشد .همانطور که در شکل 3
قسمت ب نشان داده شده است .یک مثلث متساویاالضالع به رئوس
 N 2 ، N 1و  N 3تشکیل شده است .خط بین  N1و چاهک ،خط بین
 N 2و  N 3را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند .بنابراین زاویه 
برابر مقدار  32درجه بهدست میآید  .برای جلوگیری از ارسال داده

الف) انتخاب نامناسب 

ب) انتخاب مناسب 

شکل  :3یافتن زاویه بهینه 

 -2-3-3مکانیسم زمان انتظار
گرههایی که در مجموعه  FCSگره ارسالکننده داده قرار گرفتهاند،
ابتدا زمان انتظار خود را محاسبه کرده و صبر میکنند .بعد از آنکه
این زمان انتظار به پایان رسید ،بهعنوان  FWDانتخاب شده و شروع به
ارسال داده خود مینمایند .هر گره زمان انتظار متفاوتی بر اساس انرژی
باقیمانده خود و فاصله از چاهک خواهد داشت .الگوریتم محاسبه زمان
انتظار در شکل  4آورده شده است .بر اساس این الگوریتم ،هنگامیکه
انرژی باقیمانده گرهها از یک مقدار آستانه مانند  E highبیشتر باشد،
گرهی که به چاهک نزدیکتر است بهعنوان گره ارسالکننده انتخاب
میشود .اگر انرژی باقیمانده گره بین دو مقدار آستانه  E lowو
 E highباشد ،هر دو معیار فاصله و انرژی باقیمانده در محاسبه زمان
انتظار دخالت داده خواهند شد .درصورتیکه انرژی باقیمانده از مقدار
آستانه  E lowکمتر باشد ،بیشترین زمان انتظار ممکن برای گره در
نظر گرفته میشود.
then

high

E

residual

(1) if E

 d ( N i , SINK ) / D factor
wait
(3) else if E
E
then
residual
low
Time
 (1   )  ( E
) (N
wait
initial i
(2) Time

( N )) / E
i
factor

residual

E

)(4

   d ( N , SINK ) / D
i
factor
(5) else

 2  d ( Ni , SINK ) / D factor  C factor

(6) Time

wait

افزونه در شبکه ،باید تمامی گرههایی که زاویه آنها بین  +32و -32
از خط بین گره ارسالکننده و چاهک است ،دادههای گره

Serial no. 79

شکل  :4الگوریتم محاسبه زمان انتظار
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در شکل  ،4پارامتر  D factorفاکتور فاصله ،پارامتر  E factorفاکتور
انرژی هستند که بهترتیب برای نرمالسازی فاصله و انرژی استفاده

ارائه پروتکل ارسال داده . . .

اتمام زمان انتظار خود بودند ،با دریافت این پیام داده خود را دور
میاندازد (شکل .)6

شدهاند .پارامتر  C factorیک مقدار ثابت جهت بیشینه کردن
مدتزمان انتظار است .مقدار پارامتر  نیز بر اساس رابطه ()3
محاسبه میشود.
  Eresidual / Einitial

() 3

همانطور که در رابطه  3مشاهده میشود ،پارامتر  بهصورت پویا در
نظر گرفته شده است .در ابتدای شبکه بهدلیل اینکه مقدار انرژی
باقیمانده زیاد است ،تأثیر پارامتر فاصله بیشتر است .بهعبارتی گرهی
که فاصله کمتری با چاهک دارد ،بهعنوان گره بعدی انتخاب میشود.
بعد از گذشت زمان ،انرژی گرهها کاهش مییابد .بنابراین پارامتر 
کمتر شده و تأثیر پارامتر انرژی در محاسبه زمان بیشتر میشود .این
امر باعث میشود انتخاب گرهها در شبکه بهصورت پویا انجام پذیرد و
در مصرف انرژی گرهها نیز تعادل ایجاد شود.

شکل  :6گره  N 4بهعنوان )  FWD ( N 0انتخاب میشود.

از بین گرههای دوربیندار مجموعه )  FCS ( N 4گره

N5

بهعنوان

)  FWD ( N 4انتخاب میشود (شکل  .)7پیام تصدیق توسط گره

N4

دریافت میشود .اعضای مجموعه گرههای با قابلیت ارسال مجدد نیز با
دریافت داده از گره  N 5دادههای خود را دور میاندازند.

 -4-3مثال توضیحی از نحوه عملکرد پروتکل EEF

نحوه عملکرد پروتکل  EEFبا یک مثال در این بخش توضیح داده
میشود .فرض کنید گره  N 0رخدادی را شناسایی کند و تصمیم به
ارسال دادهاش به چاهک بنماید .هنگامیکه گره  N 0دادههایش را
ارسال میکند ،تمامی گرههای همسایه دادههایش را دریافت میکنند
(  N 3 ، N 2 ، N1و  .) N 4اما تنها گرههایی که عضو مجموعه گرههای
با قابلیت ارسال مجدد (  N 3و  ) N 4هستند ،بهعنوان گرههای
کاندیدای ارسال ،انتخاب میشوند (شکل .)1

شکل  :7گره  N 5بهعنوان )  FWD ( N 4انتخاب میشود.

در انتها ،از بین گرهای مجموعه )  FCS ( N 5فرض میشود که بر
اساس مکانیسم زمان انتظار گره  N 8بهعنوان )  FWD ( N 5انتخاب
شده و پیام دریافتی از  N 5را ارسال میکند .گره  N 7پیام ارسالی از
 N 8را شنیده و داده دریافتی از  N 5را بیرون میاندازد (شکل .)8
همچنین با توجه به شکل  8مشاهده میشود که داده موردنظر تحویل
چاهک شد.
شکل  :5مشخص شدن )  NBR( N 0و ) .FCS ( N 0

در بین گرههای دوربیندار عضو مجموعه گرههای با قابلیت ارسال
مجدد ،گرهی که زمان انتظار کمتری داشته باشد بهعنوان گره
ارسالکننده ()  )FWD ( N 0انتخاب میشود .فرض بر این است که بر
اساس مکانیسم زمان انتظار ارائهشده در  ،EEFگره  N 4کمترین زمان
انتظار را دارد و بهعنوان گره ارسالکننده انتخاب میشود .هنگامی که
گره  N 4دادهاش را همه-پخشی میکند ،گره  N 0آن را بهعنوان پیام
تصدیق ارسال ،دریافت میکند و سایر گرهها مانند گره  N 3که منتظر

Serial no. 79

شکل  :8گره  N 8بهعنوان )  FWD ( N 5انتخاب میشود.
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 -4نتایج شبیهسازی

 -2-4تجزیه و تحلیل شبیهسازیها

در این بخش برای نشان دادن کارایی پروتکل  ،EEFنتایج شبیهسازی
این پروتکل با دو مورد از جدیدترین پروتکلها در این زمینه با نام
 ]22[ PADTو  ]23[ CABGمقایسه میشود .برای این منظور ابتدا
ملزومات شبیهسازی معرفی شده و سپس نتایج بهدستآمده از
شبیهسازیها تجزیهوتحلیل میشود.

برای ارزیابی نتایج بهدستآمده از شبیهسازیها سه معیار در نظر گرفته
شده است :میانگین انرژی مصرفی ،ترافیک تزریقی به شبکه و تعادل
در مصرف انرژی گرههای دوربیندار .میانگین انرژی مصرفی ،مقدار
انرژی است که برای ارسال و دریافت دادهها مصرف میشود .ترافیک
تزریقی در شبکه نیز نمایانگر تعداد دادههایی است که در کل شبکه
تزریق میشود .در انتها ،تعادل در مصرف انرژی گرههای دوربیندار
نشاندهنده انحراف معیار مصرف انرژی برای تمامی گرهها است.

 -1-4ملزومات شبیهسازی
شبیهساز  ]21[ OMNet++4.4.1برای شبیهسازی عملکرد پروتکلهای
 PADT ،EEFو  CABGاستفاده میشود .اندازه محیط موردنظر در این
شبیهسازی  222مترمربع و تعداد گرههای دوربیندار نیز  112عدد در
نظر گرفته شده است .گرهها بهصورت تصادفی و با توزیع یکنواخت در
محیط پخش شدهاند .در این شبیهسازی از یک گره تولیدکننده داده
استفاده شده است که موقعیت آن ( )12 ،122است .همچنین موقعیت
چاهک برابر ( )222 ،122در نظر گرفته شده است .اندازه دادهها نیز
بهصورت متغیر بین  32بایت تا  1224بایت است .مدل مصرف انرژی
نیز بر اساس رابطه ( )4است [.]26

) ETX ( k , D )  k .( Eelec  Eamp. D 2

{

() 4

) ERX ( k )  k .( Eelec

که در آن  kاندازه داده در واحد بیت D ،برد رادیویی گرههاE el ec ،

انرژی مصرفی توسط قطعات الکترونیکی فرستنده و گیرنده
(  ) E elec  50 nJ/bitو  E ampانرژی است که توسط تقویتکننده
2

فرستنده و گیرنده مصرف میشود ( .) E amp  10 pJ/bit/m
سرپیام 22دادههای ارسالی بهصورت شکل  1در نظر گرفته شده است.
Passed Hop counts

Serial
Number

Forwarder
Location

شکل  :9سرپیام دادههای ارسالی

 -1-2-4میانگین انرژی مصرفی
مصرف انرژی در شبکههای حسگر بصری بسیار مهم است .میانگین
انرژی مصرفی بهطور واضح طول عمر شبکه را نشان میدهد .هرچه
میانگین انرژی مصرفی کمتر باشد ،طول عمر شبکه بیشتر میشود.
برای محاسبه میانگین انرژی مصرفی در پروتکل پیشنهادی و مقایسه
آن با پروتکلهای  PADTو  ،CABGشبیهسازی به تعداد  32بار اجرا
میشود .برای هر اجرا 1222 ،ثانیه در نظر گرفته شده است .در هر
اجرا ،گرههای دوربیندار بهصورت تصادفی با توزیع یکنواخت در شبکه
پخش میشوند .مصرف انرژی برای هر دو پروتکل با اندازه دادههای
مختلف محاسبه میشود .در انتها ،میانگین نتایج بهدستآمده از هر 32
بار اجرا برای هر اندازه داده محاسبه میشود تا میانگین انرژی مصرفی
در  1222ثانیه بهدست آید .نتایج حاصل از شبیهسازیها در شکل 12
نشان داده شده است .بررسی دقیق نتایج نشان میدهد که پروتکل
 EEFبا در نظر گرفتن اندازه مختلف داده حدود  72/61درصد میانگین
انرژی مصرفی کمتری در مقایسه با پروتکل  PADTدارد .دلیل این امر
انتخاب بهینه زاویه  و از بین بردن دادههای افزونه میباشد.
همچنین پروتکل ارائهشده در مقایسه با پروتکل  CABGحدود 33/32
درصد میانگین انرژی مصرف کمتری دارد .مهمترین دلیل این امر
توجه به انرژی مصرفی گرهها و عدم استفاده از پیامهای کنترلی (جهت
کسب اجازه از گره منبع) است .پروتکل  CABGتنها به فاصله گرهها
توجه دارد.

جدول  1سایر پارامترهای مهم که در شبیهسازیها استفاده شده
است را آورده است.
جدول  :1پارامترهای شبیهسازی
مقادیر

پارامترها

 2ژول
 72متر
 2داده در ثانیه

انرژی اولیه
برد رادیویی گرهها
نرخ ارسال داده

3

E factor

1212

D factor

2/11

C factor

Serial no. 79

شکل  :11میانگین انرژی مصرفی برای دادههایی با اندازه مختلف

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

ارائه پروتکل ارسال داده . . .

 /36مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،47شماره  ،1بهار 1316

برای توضیح دقیقتر نتایج ،میانگین مصرف انرژی برای
دادههایی با اندازه  1224بایت در شکل  11نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،پروتکل پیشنهادی
دارای  81/27درصد انرژی باقیمانده در انتهای شبیهسازی است
درحالیکه این مقدار برای پروتکل  PADTبرابر  44/14درصد و
برای پروتکل  CABGبرابر  82درصد است .بنابراین پروتکل

EEF

دارای بهبود  2برابری نسبت به پروتکل  PADTو  1/12برابری
نسبت به پروتکل  CABGاست .در نتیجه با در نظر گرفتن اندازه
داده بزرگتر ،پروتکل  EEFبهتر از پروتکلهای  PADTو

CABG

عمل میکند.

شکل  :12میانگین تعداد گرههای زنده در ارسال دادههایی با اندازه  1124بایت

 -2-2-4ترافیک تزریقی به شبکه

شکل  :11میانگین مصرف انرژی برای دادههایی با اندازه  1124بایت

مصرف انرژی تأثیر مستقیمی در تعداد گرههای زنده دارد.
بهعبارتی زمانی که مصرف انرژی افزایش یابد ،تعداد گرههای زنده نیز
کاهش مییابد .برای محاسبه تعداد گرههای زنده و مقایسه نتایج
بهدستآمده از عملکرد پروتکلهای  PADT ،EEFو ،CABG

در نظر گرفتن زاویه  برای انتخاب گرههای عضو مجموعه گرههایی
با قابلیت ارسال مجدد ( ) FCSدر عملکرد پروتکل مسیریابی مبتنی بر
موقعیت تأثیر میگذارد .هنگامی که زاویه به درستی انتخاب نشود،
باعث ارسال دادههای افزونه در شبکه میشود .دادههای افزونه باعث
تزریق ترافیک اضافی به شبکه شده که نتیجه آن مصرف انرژی
بیهوده در گرهها است .در بخش  1-3-3بهصورت تئوری نشان داده
شده است که پارامتر  در پروتکل  EEFبهدرستی انتخاب میشود.
در این بخش درستی مقدار  انتخابشده در پروتکل  EEFرا از
طریق شبیهسازی و ارزیابی نتایج بهدستآمده برای ترافیک تزریقی
به شبکه نشان میدهیم .شبیهسازی به تعداد  32بار برای دادههایی
با اندازههای  32بایت تا  1224بایت اجرا شده و میانگین نتایج
بهدستآمده در شکل  13آورده شده است .این نتایج نشان میدهد
که میانگین ترافیک تزریقی در پروتکل  EEFحدود  48/26درصد
کمتر از میانگین ترافیک تزریقی در پروتکل  PADTاست .در مقایسه
با پروتکل  CABGنیز پروتکل ارائهشده حدود  36درصد ترافیک
کمتری به شبکه تزریق کرده است .دلیل زیاد بودن ترافیک تزریقی
در پروتکل  CABGتعداد پیامهای کنترلی است که گرههای موجود
در ناحیه مخفی جهت اجازه از گره منبع ارسال میکنند.

شبیهسازی به تعداد  32بار اجرا و در هر اجرا اندازه داده ،برابر 1224
بایت در نظر گرفته میشود .میانگین تعداد گرههای زنده در تمامی
اجراها در شکل  12نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که در
انتهای شبیهسازی ،میانگین تعداد گرههای زنده در پروتکل  EEFبرابر
 141/81است درحالیکه این مقدار برای پروتکل  PADTبرابر
 114/41و برای پروتکل  CABGبرابر  141/8است .بهعبارتدیگر ،در
انتهای شبیهسازی در پروتکل  EEFحدود  122درصد گرهها زنده
هستند اما در پروتکل  PADTحدود  76/3درصد گرهها و در پروتکل
 CABGحدود  16درصد زنده هستند .بنابراین طول عمر شبکه در
پروتکل پیشنهادی حدود  21درصد بهتر از پروتکل  PADTو حدود 4
درصد بهتر از پروتکل  CABGاست.

Serial no. 79

شکل  :13میانگین ترافیک تزریقی به شبکه در ارسال دادههایی با
اندازههای مختلف
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 -3-2-4تعادل در مصرف انرژی گرههای دوربیندار
در برخی کاربردها ،مدتزمانی که طوول مویکشود توا اولوین گوره یوا
درصد مشخصی از گرههوا از بوین بورود بوهعنووان طوول عمور شوبکه
در نظوور گرفتووه موویشووود .یکووی از روشهووایی کووه باعووث افووزایش
طول عمر شوبکه مویشوود ،ایجواد تعوادل در مصورف انورژی گورههوا
خواهد شود .ایجواد تعوادل در مصورف انورژی باعوث کواهش انحوراف
معیوار انورژی بواقیمانوده گورههوا مویشوود .بنوابراین ،مودتزموان از
بووین رفووتن اولووین گووره افووزایش م وییابوود .بوورای محاسووبه تعووادل
مصوورف انوورژی در پروتکوولهووای  PADT ،EEFو  ،CABGگوورههووا
در توپولوووژی مشووبک پخووش شوودهانوود (شووکل  .)14موودتزمووان
اجوورای شووبیهسووازی برابوور  4222ثانیووه در نظوور گرفتووه شووده اسووت.
شکل  :15مقایسه تعادل مصرف انرژی

تعداد گرههای دوربوینداری کوه در ایون شوبیهسوازی اسوتفاده شوده
برابووور  36و انووودازه دادههوووا برابووور  112بایوووت اسوووت .نتوووایج
بهدستآمده در شوکل  11نشوان مویدهود کوه پروتکول  EEFحودود
 6درصوود تعووادل مصوورف انوورژی بهتووری را نسووبت بووه پروتکوول
 PADTایجوواد موویکنوود .بنووابراین پروتکوول  EEFدر زمینووه ایجوواد
تعووادل در مصوورف انوورژی بوور پروتکوول  PADTبرتووری دارد .دلیوول
ایوون اموور بووهکووار بووردن پووارامتر پویووای  αدر مکانیسوم زمووان انتظووار
جهت ارسال کمینه داده هوا اسوت کوه باعوث کواهش انحوراف معیوار
انرژی باقیمانوده گورههوای دوربویندار مویشوود .هموانطوور کوه در
شووکل  11نشووان داده شووده اسووت ،هوور دو پروتکوول  EEFو

PADT

نسووبت بووه پروتکوول  CABGانحووراف معیووار بیشووتری دارنوود .دلیوول
ایوون اموور ایوون اسووت کووه اوالً پروتکوول  CABGبووهدلیوول ماهیووت
جغرافیایی خوود تنهوا از چنود گوره محودود اسوتفاده مویکنود و بوه
انرژی گرههوا توجوه نودارد .ثانیواً تموامی گورههوا بوهدلیول وجوود دو
ناحیووه مخفووی و غیرمخفووی درگیوور دریافووت بسووتههووای ارسووالی
هسوتند کوه باعوث مویشوود تمووامی گورههوا بوه یوک میوزان انوورژی
مصرف نمایند .به هموین دلیول ازآنجواییکوه انحوراف معیوار بور روی
انرژی باقیمانده گوره هوا تعریوف شوده اسوت ،پروتکول  CABGبهتور
از دو پروتکل دیگر عمل کرده است.

 -5نتیجهگیری
چالش اصلی در پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر موقعیت برای
شبکههای حسگر بصری فراهم آوردن کیفیت سرویس موردنیاز
کاربردها و توجه به محدودیت منابع گرههای دوربیندار است .بررسی
دقیق پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر موقعیت جغرافیایی موجود نشان
میدهد که تبادل پیامهای کنترلی در این پروتکلها زیاد بوده و این
پروتکلها از کاهش طول عمر شبکه رنج میبرند .اگرچه اخیراً پروتکلی
باعث از بین بردن پیامهای کنترلی شده ،اما آن نیز از تحمیل داده
افزونه به شبکه رنج میبرد .تزریق داده افزونه به شبکه باعث کاهش
انرژی گرههای دوربیندار میشود .در این مقاله ،پروتکل  EEFبرای
جلوگیری از تزریق داده افزونه به شبکه ارائه شد .عالوهبراین ،پروتکل
ارائهشده حذف پیامهای کنترلی و تعادل در مصرف انرژی گرهها را
بهدنبال داشت .این پروتکل با انتخاب ارسالکننده حریصانه و با در نظر
گرفتن زاویه بهینه جهت مشخص کردن مجموعه گرههایی با قابلیت
ارسال مجدد ،تزریق دادههای افزونه را به حداقل رساند .مکانیسم
پویای زمان انتظار نیز باعث حذف پیامهای کنترلی و تعادل در مصرف
انرژی گرههای دوربیندار گردید .نتایج شبیهسازی پروتکل  EEFبا
پروتکلهای  PADTو  CABGمقایسه شد .این نتایج نشان دادند که با
کاهش دادههای افزونه در شبکه ،پروتکل  EEFبه  72/61درصد و
 33/32درصد ذخیرهسازی انرژی بهتری نسبت به  PADTو CABG
بهترتیب دست مییابد .عالوهبراین در ایجاد تعادل در مصرف انرژی
گرهها نیز پروتکل ارائهشده حدود  6درصد نسبت به پروتکل PADT
بهتر عمل میکند .در تعداد گرههای زنده نیز پروتکل ارائهشده نسبت
به پروتکلهای  PADTو  CABGحدود  21درصد و  4درصد تعداد
گرههای زنده بیشتری داشت.
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