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چکیده
امروزه شاابکههای ح ااگر بیس ایم کاربرد گ ااتردهای برای کنترل د برنامههای نظا میو غیرنظامی ،اتوماس ایون
صاانعتی و خانگی ،پزشااکی و ردیابی پیدا کردهاند .اطالعات حس شااده میتواند از قبیل رطوبت ،دما ،فشااار ،تی ااویر
مادون قرمز و نویز باشند که برای ارسال در شبکه ب تهبندی می شوند .اما بروز خطا در زمان انتقال ممکن است صحت
اطالعات را به خطر بیندازد .میاارف انرژی کارآمد و انتقال قابل اطمینان در شاابکههای ح ااگر از چالبهای اصاالی
ه تند .برای ر سیدن به قابلیت اطمینان ،دو روش در شبکههای ح گر ولود دارد :افزونگی داده و ار سال مددد .در
این مقاله یک روش ار سال قابل اطمینان ن بی برای ار سال مددد ب تهها ،بر ا سا ارتباط بین دادهها پی شنهاد می شود.
در این روش در م یر ار سال دادهها مناطقی بعنوان منطقه خطا در نظر گرفته می شود .برای ارزیابی روش پی شنهادی از
شاابیهساااز  OPNETاسااتفاده میشااود .نتایج شاابیهسااازی نشااان میدهد روش پیشاانهادی میتواند در میاارف انرژی
صرفهلویی کند و طول عمر شبکه ح گر را افزایب دهد.
واژگان کلیدی :ارتباط دادهها ،ارسال مددد ،اطمینان ن بی ،شبکههای ح گر بیسیم ،قابلیت مناطق خطا.
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مقدمه
امروزه شبکههای ح گر بی سیم ( )WSNsبا سرعت در حال گ ترش ه تند و انتظار
میرود تا  15 ،10سال آینده لهان با شبکههای ح گر بیسیم پوشانده شود که دسترسی به
آنها از طریق اینترنت ممکن خواهد بود .شبکههای ح گر بی سیم کاربردهای گ تردهای
در زمینه پزشاااکی ،صااانعتی ،نظامی ،حمل و نقل ،مدیریت بحران ،سااارگرمی و فضااااهای
هوشااامند دارند .این شااابکهها شاااامل هزاران گره ح اااگر بوده که اطالعات را از محیط
لمعآوری کرده و به سمت چاهک ( )SINKمیفر ستند .شبکههای ح گر بی سیم ،منابع
م حدود (بعنوان م ثال باطری و ظرف یت پردازش) دار ند و با ید برای ز مانی طوالنی بتوان ند
اطالعات را منتقل کنند (داماساااو و رساااا و ماچیل2014 ،؛ ونکات اااان و شاااانموگاول و
سابرامانیار .)2013 ،گرههای ح گر بطور مدار دادهها را از محیط حس کرده و آنها را به
چاهک ارسااال میکنند .این شاابکهها از طریق ارتباطات بیساایم کار میکنند و در آن تمار
گرهها دادههای خود را به سااامت للو هدایت میکنند .ارتباطات بیسااایم در شااابکههای
ح گر م تعد خطا ه تند که در آن تداخالت ،میرایی و محو شدن سیگنال ممکن ا ست
باعث بروز خطا در انتقال ب تهها شود .به همین علت قابلیت اطمینان به یک مو ضو مهم و
اصلی تبدیل شده است (محمود.)2015 ،
در میان اسااتراتژیها برای بازیابی خطا در شاابکههای ح ااگر بی ساایم ،ارسااال مددد
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گره به گره 2یک راه مؤثر برای بازیابی ب ااتههای از دساات رفته اساات که یک انتقال قابل
اطمینان را به صاااورت کامل به ولود میآورد .ارساااال مددد گره به گره ،به ما اطمینان
میدهد که یک ن وه لدید از هر ب ته خراب ،توسط گره قبلی انتقال داده خواهد شد که
به طور قابل تولهی در میاارف انرژی صاارفهلویی میشااود .روشهای دیگر مانند روش
افزونگی 3در مقای ه با انتقال غیرقابل اطمینان ،متو سط در صد پذیرش ب تهها را در مق ید
افزایب میدهد و ت خیر قابل تولهی ندارد (شااای و همکاران2004 ،؛ نادری و همکاران،
 .)2012روش افزونگی با اضااافه کردن اطالعاتی یا به ب ااته داده (در هدر ب ااته) یا با ایداد

1 Hop by Hop
2 Redundancy
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ب اااتههای تکراری ،یک ساااری اطالعات اضاااافی تولید میکند .زمانی که افزونگی الرا
میشود با اضافه کردن این اطالعات کدهای تیحیح کننده در سطوح موتلف پیچیدگی به
کار میآیند تا ب تههای از دست رفته را بازیابی کنند (گ تا و همکاران .)2013،
یک گره ممکن ا ست به بیب از یک واحد سندب مدهز شده با شد .به طور معمول
واحد سااندب ،دادههای اسااکالر یا چندرسااانهای را حس میکند .اطالعات اسااکالر نشااان
دهنده تمار دادههایی اساات که در مقیا

ارائه شااده مانند دما و رطوبت بازیابی شااده ،در

حالی که دادههای چندرسانهای به طور کلی در قالب لریانهای ویدئویی بازیابی می شوند.
اگر چه افزونگی دادهها ممکن است باعث به ولود آمدن برخی از تنظیمات در سن ورهای
اسااکالر شااود که میتواند از یک انتقال قابل اطمینان پر هزینه للوگیری کند ،اما برخی از
گرهها ممکن است دیدگاههای منحیر به فرد یا روشهای انحیاری برای بازیابی دادههای
خاص از میدان نظارت داشاااته باشاااند (آلمالکاوی و همکاران .)2010 ،بنابراین برنامههای
حیاتی و برنامههایی مانند پزشاااکی یا کنترلهای صااانعتی که نیاز به کنترل دقیقتر دارند،
م تلزر فراهم آوردن سطوح موتلفی از قابلیت اطمینان ه تند .برای مثال در یک سی تم
هشدار آتب ،ب تههایی که دما را انتقال میدهند حیاتی ه تند و در صورت از دست رفتن
باید بازیابی شوند .عکسهای مادون قرمز ممکن ا ست بعنوان اطالعات تکمیلی به ح اب
آیند که برای نظارت حیاتی نی اااتند و از دسااات رفتن آنها قابل تحمل اسااات .برخی از

و صدا و فشار بعنوان غیرضروری برای برنامه در نظر گرفته میشوند و به منظور صرفهلویی
در میااارف انرژی منتقل نمیشاااوند .باید توله داشااات که انوا موتلف اطالعات ممکن
است از یک سن ور یا از بیب از یک گره منبع انتقال داده شوند و برای برنامههای متفاوت
ممکن است سطوح موتلف ارتباط بین دادهها را تعریف کنیم (گوستا و همکاران.)2014 ،
در این مقاله یک روش انتقال قابل اطمینان ن بی ارائه شده ا ست که در آن ت ضمین
قابلیت اطمینان با توله به ارتباط دادههای حس شاااده برای انتقال اطالعات در شااابکههای
ح گر بیسیم است .در این روش ،ب تههای حمل اطالعات حیاتی اگر خراب شوند همیشه
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اطالعات مانند درخشاااندگی ممکن اسااات بعنوان کمکی فرض شاااو ند به این معنا که
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به روش گره به گره ارسال مددد میشوند .از سوی دیگر ب تههای حاوی اطالعات کمکی
به روش غیرقابل اطمینان انتقال داده می شوند و در صورت خرابی هرگز بازیابی نمی شوند.
برای ب ااته مکمل ،سااه مکانیزر موتلف قابل اطمینان ن اابی برای بازیابی خطا پیشاانهاد شااده
است .دو مکانیزر به روش ارسال مددد گره به گره است و مکانیزر دیگر افزونگی در سطح
ب ته برای بازیابی خطاست .باتوله به پیکربندی شبکه و وقو خطای احتمالی انتظار میرود
این روش از نظر میرف انرژی بهینه باشد در حالی که درصد قابل قبولی از پذیرش ب ته را
هم داراست.
ادامه مقاله به صورت زیر ا ست .در بوب پی شینه پژوهب کارهای مرتبط در رابطه با
مقاله تو ضیح داده می شود .در بوب روش تحقیق مفهور ارتباط دادهها و مناطق خطا مورد
بررسااای قرار میگیرد و روش پیشااانهادی برای محاسااابه انرژی ارائه میشاااود .در بوب
یافتههای تحقیق با شبیه سازی کامپیوتری ،کارایی مدل پی شنهادی ارزیابی شده و در آخر،
نتیدهگیری از مقاله ارائه میشود.

پیشینه پژوهب
بعضاای مواقع ،سااطح موردنظر از قابلیت اطمینان ممکن اساات با توله به ویژگیهای
منطقه مورد نظارت و شااابکه م اااتقر تغییر کند .برای مثال ،پروتکل انتقال قابل اطمینان که
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توسااط سااانکاراسااوبرامانیار و همکارانب ( )2005ارائه شااده اساات ،بر تشااویص رویداد
متمرکز شاااده اسااات .در پروتکل انتقال رویداد به چاهک ( ،)ESRTحتی اگر بعضااای از
ب تههای داده در طول انتقال از دست بروند ،ب ته به شرایط شبکه ،تایید در سمت چاهک
اندار میشااود و میتوان نرخ انتقال گره منبع را برای فراهم آوردن حداقل اطالعات ممکن
تنظیم کرد .گو ستا و همکارانب ( )2013یک مکانیزر ار سال مددد با قابلیت اطمینان ن بی
ارائه کردهاند که از ارتباط بین ب ااتههای اطالعاتی با توله به کدگذاری امواج تدزیه شااده
در طول تیاویر استفاده میشود .در این روش سطح قابلیت اطمینان هر ب ته تابعی از ارتباط
محموله داده ا ست .با این کار برخی از ب تههای از د ست رفته مددداً ار سال نمی شوند که
باعث صاارفهلویی در میاارف انرژی در گرههای میانی میشااود و افت کمی در کیفیت
تیاااویر بازیابی شااده در مقیااد دارد .در مقاله ژاو و همکاران ( ،)2012قابلیت اطمینان به
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وساایله افزونگی با کدهای تیااحیح ،انتقال ب ااتهها را زمانی که ارتباط فریمهای ویدئویی
برای باز سازی دادههای ا صلی در نظر گرفته می شود بهینه سازی میکند در حالی که آنها
در سطح مورد نظر از قابلیت اطمینان تعریف شدهاند.
در مقاله کو ستا و گیود

( ،)2013با توله به اطالعات ب یری دریافت شده تو سط

سااان اااورها و ارتباط اطالعات با یکدیگر ،یک روش اولویتبندی برای گرههای منبع به 5
گروه متمایز ارائه شااده اساات .کیفیت باال در تیاااویر دریافتی فقط برای برخی از کابردها
مورد نیاز اسااات .فقط ب اااتههایی که ارتباط بیشاااتری دارند تحت یک سااارویس با قابلیت
اطمینان کامل فر ستاده می شوند و باعث صرفهلویی در م یرف انرژی می شود .در مقاله
کو ستا و همکارانب ( ،)2013اطالعات حس شده به دو سطح موتلف از ارتباط طبقهبندی
میشااوند و یک مکانیزر ارسااال مددد ن اابی را پیشاانهاد میدهد که در آن فقط ب ااتههای
شامل اطالعات حیاتی اگر از بین بروند ارسال مددد میشوند و سایر ب تهها در صورتی که
خراب شوند ارسال مددد نمی شوند تا در میرف انرژی صرفهلویی شود .در مقاله گوستا
و همکارانب ( ،)2014اطالعات حس شاااده به ساااه ساااطح موتلف از ارتباط طبقهبندی
میشوند .در این روش ب تههای حاوی اطالعات حیاتی در صورت از دست رفتن با استفاده
از یک روش ار سال مددد گره به گره ار سال می شوند .ب تههای حاوی اطالعات مکمل با
توله به تنظیمات در نظر گرفته شااده بازیابی میشااوند و ب ااتههای حاوی اطالعات کمکی

اطمینان را در انتقال همه ب ااتهها در نظر میگیرند و تضاامین قابلیت اطمینان برای برنامههای
ح یاتی به طور ساااوت و لدی در نظر گرفته نمیشاااود .بنابراین ،در این مقاله یک روش
ارسال قابل اطمینان ن بی پیشنهاد شده است که تفاوت ب تههای داده ،با توله به ارتباط بین
آن ها در مانیتوری نگ بر نا مه اسااات .همچنین مفهور "م ناطق خ طا" بعنوان مدمو عهای از
مناطقی که در آن ب ااتهها با احتمال خطای باالتری دریافت میشااوند تعریف میشااود .این
مناطق خطا در هر نقطه ممکن اساات اتفاق بیفتند و معموالً ب ااتگی به خیااوصاایات منطقه
مورد نظارت دارند.
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هرگز بازیابی نوواهند شد.
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روششناسی پژوهب
در این مقاله یک روش ارساااال قابل اطمی نان ن ااابی بر اساااا

ارتباط داده ها برای

شبکههای ح گر بی سیم پی شنهاد شده ا ست که در آن ب تههای داده بر ا سا

ارتباطهای

موتلف با قابلیتهای اطمینان متفاوت گارانتی می شوند .ب تههای داده به سه گروه موتلف
تق یم میشوند که به هر یک سرویس انتقال خاص توییص داده میشود .در این روش با
توله به این که احتمال رخ دادن خطا به صورت پویا ممکن ا ست در هر نقطه از م یر رخ
دهد ،مدموعهای از گرهها بعنوان مناطق خطا در نظر گرفته میشوند.
در روش پیشااانهادی ،دادهها به ساااه گروه موتلف تق ااایمبندی میشاااوند :دادههای
حیاتی ،مکمل و کمکی .دادههای حیاتی دارای باالترین درله ارتباط با یکدیگر ه اااتند و
در صااورت از دساات رفتن باید ارسااال مددد شااوند .دادههای مکمل دارای درله ارتباط
پایینتری ن بت به دادههای حیاتی ه تند و برنامه میتواند تا حدی از د ست رفتن آنها را
تحمل کند .دادههای کمکی دارای پایینترین سطح از ارتباط ه تند و در صورت از دست
رفتن هرگز ار سال مددد نمی شوند .در لدول شماره  1انوا ارتباط دادهها م شوص شده
است.
لدول  -1ارتباط دادهها
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نوع ارتباط

درجه ارتباط

سرویس انتقال

دادههای حیاتی

6

قابلیت اطمینان کامل

دادههای مکمل

1

قابلیت اطمینان نسبی

دادههای کمکی

7

بدون قابلیت اطمینان

مناطق خطا

مناطق خطا به مدموعهای از گرهها گفته می شود که در آنها ب تهها با احتمال خطای
باالتری دریافت می شوند .این خطاها مثالً ممکن ا ست نا شی از نویز در محیطهای صنعتی
باشااند یا بر اثر بروز ازدحار در م اایر به لود آیند .در این مقاله ابتدا و انتهای م اایر بعنوان
مناطقی که نزدیک منبع و چاهک ه تند با توله به احتمال بروز ازدحار باالتر بعنوان مناطق
خطا در نظر گرفته شده است .در شکل شماره  1مفهور مناطق خطا نشان داده شده است.
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شکل  – 1پیکر بندی مناطق خطا

ارسال ب تهها

ب ااتههای حیاتی در هر کدای م اایر چنانچه از دساات بروند ارسااال مددد میشااوند.
برای تیدیق ار سال این ب تهها از پیار  ACKا ستفاده می شود .گرههای میانی هم ب تهها را
به ساامت چاهک با روش ( )FIFOهدایت میکنند و ب ااتههای حیاتی در صااورتی از ساار
صف حذف می شوند که پیار تیدیق آنها دریافت شده باشد .ب تههای کمکی هم در هر
کدای م یر از د ست روند هرگز بازیابی نوواهند شد زیرا از ارتباط داده پایینی برخوردار
ه ااتند و از دساات رفتن آنها قابل تحمل اساات .این ب ااتهها تحت یک ساارویس غیرقابل
اطمینان انتقال داده می شوند .اما ب تههای مکمل با توله به این که در کدای م یر از دست
رفته با شند ،بازیابی خواهند شد .ب تههای مکمل ممکن ا ست یا داخل منطقه خطا از د ست
بروند یا خارج از منطقه خطا .ب اااته های مکمل تحت ساااه روش  O_Z ،I_Zو افزونگی
بازیابی خواهند شد.
محاسبه انرژی میرفی

منبع ( )h=0به ساامت گره چاهک ( )h=H(p)+1فرسااتاده میشااوند .اگر تعداد ب ااتههای
ارسااال شااده با )𝒑(𝑾 نشااان داده شااود و اندازه هر ب ااته برابر با  kبیت باشااد بنابراین تعداد
بیتهای فرسااتاده شااده از گره  hبه گره  h+1برابر خواهد بود با  𝐷(𝑝,ℎ) = 𝑊(𝑝) . kو اگر
اندازه هر ب ته پیار تیدیق را با  aنشان دهیم تعداد بیتهای ارسالی پیار تیدیق از گره  hبه
گره  h+1برابر 𝐴(𝑝,ℎ) = 𝑊(𝑝) . kخواهد بود.
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در این مقاله ،شبکه ح گر بی سیم از  Pم یر گره به گره و یگ گره منبع  Sت شکیل
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انرژی میاارفی در شاابکههای ح ااگر به فاکتورهای گوناگونی مانند قدرت رادیویی
گره ،قدرت ارسال و دریافت و قدرت فیزیکی پروتکل الیه  MACب تگی دارد .کل انرژی
میرفی از فرمول زیر محاسبه میشود (کوستا و همکاران .)2013،
∑𝐻(𝑝)+1
(𝐸𝑡(𝑝,ℎ) +
ℎ=0
) )𝐸𝑟(𝑝,ℎ

رابطه )1

=

)𝑝(𝐸

انرژی م یرفی در گره  pبرابر ا ست با مدمو انرژی ار سال ) 𝐸𝑡(𝑝,ℎو انرژی دریافت
) 𝐸𝑟(𝑝,ℎتمار گرهها از چاهک تا گره مربوطه .انرژی ارساااال و دریافت گره ،به مقدار کل
بیتهای فرسااتاده یا دریافت شااده ) ،𝐷(𝑝,ℎمقدار پیارهای تیاادیق ) ،𝐴(𝑝,ℎانرژی میاارفی
برای ارساااال ) 𝑃𝑤𝑡(𝑝,ℎیا در یا فت ) ،𝑃𝑤𝑟(𝑝,ℎز مان انت قال برای  1ب یت ) ،𝑡𝑥(𝑝,ℎقدرت
سوئیچینگ ) 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎو زمان سوئیچینگ ) 𝑡𝑠(𝑝,ℎب تگی دارد .انرژی میرفی برای ارسال
و دریافت از فرمولهای زیر محاسبه میشود (کوستا و همکاران 2013،؛ گوستا و همکاران،
:)2014
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)𝐸𝑡(𝑝,ℎ
رابطه )2
)(𝐷(𝑝,ℎ) + 𝐴(𝑝,ℎ) ). 𝑃𝑤𝑡(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) + 2. 𝑊𝑝 . 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑠(𝑝,ℎ
= { 𝐷(𝑝,ℎ) +. 𝑃𝑤𝑡(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) + 𝑊𝑝 . 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑠(𝑝,ℎ) , ℎ = 0
𝐴(𝑝,ℎ) . 𝑃𝑤𝑡(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) + 𝑊𝑝 . 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑠(𝑝,ℎ) , ℎ = 𝐻(𝑝) + 1
)𝐸𝑟(𝑝,ℎ
رابطه )3
)(𝐷(𝑝,ℎ) + 𝐴(𝑝,ℎ) ). 𝑃𝑤𝑟(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) + 2. 𝑊𝑝 . 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑠(𝑝,ℎ
𝐴(𝑝,ℎ) . 𝑃𝑤𝑟(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) + 𝑊𝑝 . 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑠(𝑝,ℎ) , ℎ = 0
{ =
𝐷(𝑝,ℎ) +. 𝑃𝑤𝑟(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) + 𝑊𝑝 . 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) . 𝑡𝑠(𝑝,ℎ) , ℎ = 𝐻(𝑝) + 1

اگر احتمال از دست دادن ب ته را ) 𝑃𝑑(𝑝,ℎو احتمال از دست رفتن ب تههای تیدیق
را  Paدر نظر بگیریم ،درصاااد احتمال دریافت موفقیتآمیز ب اااته برابر خواهد بود با1-( :

) )𝑃𝑑(𝑝,ℎو احتمال ارسااال مددد پیارهای تیاادیق برابر خواهد بود با( :کوسااتا و همکاران
2013،؛ گوستا و همکاران .)2014،
) )((1-𝑃𝑑(𝑝,ℎ) ). 𝑃𝑎(𝑝,ℎ

رابطه )4

برای محا سبه  Pdاز مدل خطای  Gilbert/Elliotدر ] [10ا ستفاده شده ا ست که برابر
است با:
رابطه )5

)(𝑛−1

𝑛
)𝑃𝑑(𝑝,ℎ) = 1-(𝐺(𝑝,ℎ) .𝑔(𝑝,ℎ
) )+ 𝐵(𝑝,ℎ) .(1-𝑏(𝑝,ℎ) ). 𝑔(𝑝,ℎ
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میانگین ب تههای ارسال شده (در حالت اولیه و ارسال مددد) برای دادهها و پیارهای
تیدیق از فرمولهای زیر بدست میآید:
1

رابطه )6

) )1−(𝑃𝑑(𝑝,ℎ)+ (1−𝑃𝑑(𝑝,ℎ) ).𝑃𝑎(𝑝,ℎ
) )(1−𝑃𝑑(𝑝,ℎ

رابطه )1

) )1−(𝑃𝑑(𝑝,ℎ)+ (1−𝑃𝑑(𝑝,ℎ) ).𝑃𝑎(𝑝,ℎ

= )𝑅𝑑(𝑝,ℎ
= )𝑅𝑎(𝑝,ℎ

بنابراین مقدار نهایی بیتهای ار سال شده و پیارهای ت یدیق به صورت زیر محا سبه
خواهد شد (کوستا و همکاران :)2013،
رابطه )8

𝑘 𝑅𝑑(𝑝,ℎ) .𝐷(𝑝,ℎ) = 𝑊(𝑝) .

رابطه )4

)𝐴(𝑝,ℎ) = 𝑊(𝑝) . 𝑘. 𝑅𝑎(𝑝,ℎ

محاسبه انرژی میرفی در روش  I_Zو O_Z
انرژی میاارفی زمانی که ارسااال مددد در داخل منطقه خطا صااورت گیرد ( )I_Zو
زمانی که در خارج ( )O_Zاز منطقه خطا صاااورت گیرد نتایج متفاوتی به ما خواهد داد.
انرژی میرفی به تعداد ب تههای داده ) 𝐷(𝑝,ℎو تعداد پیارهای تیدیق ) 𝐴(𝑝,ℎب تگی دارد
که در داخل یا خارج از منطقه خطا ارسااال مددد میشااوند .بنابراین همانطور که در لدول
شماره  2نشان داده شده است ،در روش پیشنهادی تعداد ب تههای داده و پیارهای تیدیق با
توله به بروز مناطق موتلف خطا محاسبه میشوند.
لدول  -2محاسبه مقدار پارامتر )𝒉 𝑫(𝒑,و

)𝒉𝑨(𝒑,

𝑊(𝑝) . 𝑘. 𝑅𝑑(𝑝,ℎ) , ℎ ≤ 𝐸1

رابطه )17

𝑗=𝐸1
ℎ−1

= )𝐷(𝑝,ℎ

ارسال مجدد به
روش I_Z

𝑊(𝑝) . 𝑘. ∏(1 − 𝑃𝑑(𝑝,ℎ) ). 𝑅𝑑(𝑝,ℎ) , ℎ ≥ 𝐵2
{
𝑗=𝐸1
𝑊(𝑝) . 𝑎. 𝑅𝑎(𝑝,ℎ) , ℎ ≤ 𝐸1
0
, 𝐸1 < ℎ < 𝐵2
𝐵2

𝑊(𝑝) . 𝑎. ∏(1 − 𝑃𝑑(𝑝,ℎ) ). 𝑅𝑎(𝑝,ℎ) , ℎ ≥ 𝐵2
{
𝑗=𝐸1

= )𝐴(𝑝,ℎ
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مقدار پارامتر )𝒉 𝑫(𝒑,و )𝒉𝑨(𝒑,

روش ارسال مجدد
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)𝒉𝑫(𝒑,
𝒉

𝟏𝑬 ≤ 𝒉 ,

) )𝒉𝑾(𝒑) . 𝒌. ∏(𝟏 − 𝑷𝒅(𝒑,
𝟎=𝒋
𝟏𝑬

𝟐𝑩 < 𝒉 < 𝟏𝑬 𝑾(𝒑) . 𝒌. ∏(𝟏 − 𝑷𝒅(𝒑,𝒉) ). 𝑹𝒅(𝒑,𝒉) ,

رابطه )11

=

𝟎=𝒋
𝟏𝑬

𝒉

𝟐𝑩 ≥ 𝒉 𝑾(𝒑) . 𝒌. ∏(𝟏 − 𝑷𝒅(𝒑,𝒉) ). ∏(𝟏 − 𝑷𝒅(𝒑,𝒉) ) ,
{
𝟎=𝒋
𝟐𝑩=𝒋
𝟎
𝟏𝑬 ≤ 𝒉 ,

ارسال مجدد به
روش O_Z

𝟏𝑬

𝟐𝑩 < 𝒉 < 𝟏𝑬 𝑾(𝒑) . 𝒂. ∏(𝟏 − 𝑷𝒅(𝒑,𝒉) ). 𝑹𝒂(𝒑,𝒉) ,
= )𝒉𝑨(𝒑,

𝟎=𝒋
𝟐𝑩

𝟐𝑩 ≥ 𝒉 𝑾(𝒑) . 𝒂. ∏(𝟏 − 𝑷𝒅(𝒑,𝒉) ). 𝑹𝒂(𝒑,𝒉) ,
𝟏𝑬=𝒋

{

زمانی که ب ااتهها از داخل منطقه خطا عبور میکنند به صااورت بالقوه خطاهای انتقال
افزایب پیدا میکند .عالوه بر این ،ب تهها نیز میتوانند در ادامه م یر (خارج از منطقه خطا)،
با احتمال خطای پایینتر خراب شااوند .در این مقاله همانطور که در شااکل شااماره  2نشااان
داده شاااده اسااات ،با توله به این که در نزدیکی گره منبع و گره چاهک معموالً ازدحار
بی شتری ولود دارد ،پیکربندی منطقه خطا در ابتدا و انتهای م یر در نظر گرفته شده ا ست.
زمانی که نرخ از دست رفتن ب تهها بزرگتر از صفر باشد ،اگر ب تههای از دست رفته ارسال
مددد نشااوند ،متوسااط دادههایی که به ساامت چاهک میروند کاهب پیدا میکند و اگر
ار سال مددد اندار شود دقیقاً همان تعداد اطالعاتی که از گره قبلی تو سط یک گره میانی

دور /شماره /2پاییز و زم تان 1345

دوفیلنامه مدیریت مهندسی و رایانب نرر/سال

دریافت میشود به گره بعدی انتقال داده میشود.
بعنوان مثال در فرمول  ،10مقدار ) 𝐷(𝑝,ℎزمانی که ب اااتهها از داخل منطقه خطا عبور
میکنند و چنانچه ار سال مددد در خارج از منطقه خطا اندار شود ،کاهب پیدا میکند که
در فرمول  11نشااان داده شااده اساات .در فرمول  ،11زمانی که ب ااتهها از داخل منطقه خطا
بیرون آمدند و چنانچه از دست روند ،ارسال مددد می شوند پس مقدار تمار ب تهها به طور
کامل دریافت شااود .بنابراین احتمال خطای انتقال در داخل منطقه خطا برای  ℎ ≤ 𝐸1برابر
است با) ). ∏ℎ𝑗=0(1 − 𝑃𝑑(𝑝,ℎ
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محاسبه انرژی میرفی در روش افزونگی

در روش افزونگی یک کپی از ب ته اصلی همراه با ب ته برای انعطافپذیری در مقابل
خطا ارساال میشاود .در این روش ب اتههای خراب شاده هرگز ارساال مددد نمیشاوند و
وظیفه چاهک تشویص ب تههای اضافی و کپی است .بنابراین در این روش از پیار تیدیق
اسااتفاده نمیکنیم یعنی مقدار ) 𝐴(𝑝,ℎبرابر صاافر خواهد بود و مقدار ) 𝐷(𝑝,ℎاز فرمول زیر
بدست میآید (گوستا و همکاران:)2014 ،
رابطه )12

) )𝐷(𝑝,ℎ) = 2. 𝑊(𝑝) . 𝑘. ∏ℎ𝑗=0(1 − 𝑃𝑑(𝑝,ℎ

این روش ساده ،با این که پیچیدگی ار سال مددد را ندارد اما در صد پذیرش ب تهها
را افزایب میدهد .ب تههای تکراری نیز در چاهک شناسایی و حذف میشوند.

انرژی میاارفی در روش پیشاانهادی برای سااه نو داده و یک مدل منطقهای از خطا
مورد بررسی قرار گرفته است .برای شبیه سازی از نررافزار  OPNETاستفاده شده ،با فرض
این که یک گره منبع داریم که در هر ثانیه  5ب ته تولید میکند و م یر مت شکل از ده گره
میانی است که احتمال از دست رفتن ب تهها در داخل منطقه خطا  %15وخارج از منطقه خطا
 %5اساااات .برای ت مار شاااب یهسااااازی ،م قدار ،𝑃𝑤𝑡(𝑝,ℎ) = 57.42𝑚𝑊 ،a=40 byte
𝑊𝑚 𝑡𝑠(𝑝,ℎ) = 10𝜇 ، 𝑡𝑥(𝑝,ℎ) = 4𝜇𝑠، 𝑃𝑤𝑠(𝑝,ℎ) = 62𝑚𝑊، 𝑃𝑤𝑟(𝑝,ℎ) = 62در نظر
گرفته شده است .انرژی میرفی روش پیشنهادی با روش قبلی در شرایط پیادهسازی یک ان
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شکل  –2سناریوی بکار رفته در شبیهسازی

 /// 118عباسعلی رضایی ،محمدهادی ذاهدی

مورد مقای ااه قرار گرفته و نتایج نشااان میدهد تاحدی روش پیشاانهادی در میاارف انرژی
صرفهلویی میکند.
در شااکل شااماره  3انرژی میاارفی روش پیشاانهادی با روش قبلی مورد مقای ااه قرار
گرفته ا ست .در روش پی شنهادی ابتدا و انتهای م یر بعنوان مناطق خطا در نظر گرفته شده
است در حالی که در روش قبلی فقط ابتدا یا انتهای م یر به طور لداگانه بعنوان منطقه خطا
در نظر گرفته شده ا ست .شکل شماره  3مقای ه روش پی شنهادی با منطقه خطا در ابتدای
م یر در روش قبلی ا ست .در روش  I_Zار سال مددد برای ب تههای مکمل از د ست رفته
فقط داخل منطقه خطا صورت میگیرد یعنی در ابتدا و انتهای م یر .در روش  O_Zار سال
مددد ب ااتههای مکمل از دساات رفته خارج از منطقه خطا یعنی در وسااط م اایر صااورت
میگیرد.
در شکل شماره  4مقای ه روش پیشنهادی با روش قبلی صورت گرفته در صورتی که
منطقه خطا در انتهای م ااایر اسااات .در روش قبلی منطق خطا در انتهای م ااایر و نزد یک
چاهک در نظر گرفته شده است و در روش پیشنهادی مناطق خطا در ابتدا و انتهای م یر در
نظر گرفته شده است.
4500
I_Z Energy
Proposed I_Z
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روش پیشنهادی همان طور که در لداول مربوط به شکل  3و  4مشاهده میشود فقط
در مقای ه با روش اول انرژی بیشتری ذخیره میکند .زیرا در مقای ه با روش دور که منطقه
خطا در انتهای م یر در نظر گرفته شده ا ست ،با توله به ولود گره منبع در ابتدای م یر و
احتمال بروز خطا ،بیشترین اتالف ب ته و ازدحار در ابتدای م یر ولود دارد .بنابراین زمانی
که منطقه خطا در انتهای م یر در نظر گرفته می شود ب یاری از ب تهها را از ابتدای م یر از
دست دادهایم و با توله به این که محاسبه انرژی در روش پیشنهادی ارتباط م تقیم با تعداد
ب تههای رسیده دارد بنابراین با از دست رفتن ب تهها مقدار انرژی میرفی در شبکه کاهب
مییابد .اما در روش اول که منطقه خطا در ابتدای م یر در نظر گرفته شده ،روش پیشنهادی

در شکل شماره  ،5ارسال ب تهها تحت سرویسهای موتلف قابلیت اطمینان در داخل
منطقه خطا نشااان داده شااده اساات .همانطور که مشاااهده میشااود چنانچه تمار ب ااتهها را با
قابلیت اطمینان کامل ارسال کنیم ،انرژی زیادی در شبکه میرف می شود و چنانچه ب تهها
را تحت یک ساارویس غیرقابل اطمینان منتقل کنیم انرژی خیلی کمی در شاابکه میاارف
میشود .اما با روش پیشنهادی میتوان ب تههای داده را تحت یک سرویس دیگر که قابلیت
اطمینان را به صاااورت ن ااابی فراهم میکند منتقل کرد .برای ب اااتههای مکمل ما قابلیت
اطمینان ن بی را فراهم آوردیم که تحت سه روش اندار میپذیرد .روش ار سال مددد در
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با به ولود آوردن موازنهای بین مناطق خطا در ابتدا و انتهای م یر تا حدی توان ته ا ست در
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داخل منطقه خطا  ،I_Zارساااال مددد خارج از منطقه خطا  O_Zو روش افزونگی که در
صااورت از دساات رفتن ب ااتهها یک کپی از آنها را مددد ارسااال میکند .میتوان نتایج
بدست آمده از انتقال ب تهها را تحت این سرویسها در شکل شماره  5مشاهده کرد.
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شکل  –5مقای ه انرژی میرفی در منطقه خطا

با کاهب انرژی میاارفی در شاابکههای ح ااگر ،طول عمر این شاابکهها افزایب پیدا
میکند .با توله به نتایج شبیه سازی در روش اول انرژی م یرفی در شبکه ح گر کاهب
یافته اسااات .بنابراین طول عمر این شااابکهها در دوحالت  I_Zو  O_Zمورد بررسااای قرار
دور /شماره /2پاییز و زم تان 1345
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گرفت و همانطور که در شکلهای شماره  6و  1نشان داده شده است ،طول عمر شبکه در
روش پیشنهادی افزایب پیدا میکند.
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شکل  –1مقای ه طول عمر شبکه به روش O_Z

نتیدهگیری و پیشنهادها
در این مقاله ،یک روش ارسااال قابل اطمینان ن اابی پیشاانهاد شااده اساات که در آن
ب ااتهها با توله به ارتباط بین آنها به سااه دسااته تق اایم میشااوند .ب ااتههای حیاتی تحت
ساارویس قابل اطمینان فرسااتاده میشااوند و چنانچه خراب یا گم شااوند حتما ارسااال مددد
می شوند .ب تههای کمکی نیز تحت یک سرویس غیرقابل اطمینان فر ستاده می شوند و در
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صااورت خرابی هرگز ارسااال مددد نوواهند شااد .اما ب ااتههای مکمل با توله به این که
داخل منطقه خطا یا خارج از منطقه خطا از دساات بروند ارسااال مددد خواهند شااد .روش
دیگری که برای از دست رفتن ب تههای مکمل استفاده می شود ،روش افزونگی داده است.
در روش افزونگی یک کپی از ب ااته ،همراه آن نیز فرسااتاده میشااود و تشااویص ب ااتههای
تکراری به عهده گره چاهک است.
در شبکههای ح گر ،پیب بینی مناطق خطا کار دشواری است و ممکن است در هر
منطقه اتفاق بیفتد .اما در این مقاله سااعی شااده اساات ن اابت به روش قبلی منطقه خطا پویاتر
شااده و موازنهای بین مناطق خطای ابتدا و انتهای م اایر در نظر گرفته شااود .با توله به تغییر
تنظیمات شاابکهها در طول عمرشااان گاهی ممکن اساات بهترین روش برای ارسااال مددد
داخل منطقه خطا و گاهی خارج از منطقه خطا باشد .اما برای مناطق با احتمال خطای باالتر،
این روش نه تنها از افزایب میااارف انرژی للوگیری میکند بلکه انرژی را تا حد زیادی
ذخیره خواهد کرد .نتایج شابیهساازی نشاان میدهند که با صارفهلویی در انرژی میارفی،
طول عمر شبکه تا حدودی افزایب پیدا کرده است.
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