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ومقارنتو مع بروتوكوالت التوجيو االساسية في شبكات MWSN
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 مم ّخص
شبكات الحساسات الالسمكية النقالة ) (MWSNىي عبارة عن شبكات السمكية موجية ( )ad – hocتتألف من
عدد كبير من عقد الحساسات الصغيرة الحجم والتي تتواصل مع بعضيا البعض بحيث تكون العقد الحساسة اما مجيزة
بمحركات من اجل الحركة االيجابية او موصولة مع اشياء متحركة من اجل الحركة السمبية  .ان بروتوكول التوجيو في
الزمن الحقيقي لشبكة الحساسات الالسمكية ىو مجال ميم لمبحث الن الرسائل في الشبكة يتم ايصاليا بحسب الموعد

االقصى لموصول من طرف آلخر (زمن حياة الرزمة) بينما تكون العقد الحساسة متحركة

يقدم ىذ البحث بروتوكول توجيو محسن بالزمن الحقيقي ذو توزيع لمحمولة يدعى

 ERTLDيرتكز عمى

البروتوكول السابق  RTLDوىو ايضا بروتوكول توجيو بالزمن الحقيقي.
استخدم بروتوكول  ERTLDالية اكميمية او ما تسمى ) (CORONA Mechanismومعايير ارسال مثالية
إلرسال رزمة البيانات في شبكات الحساسات الالسمكية .وىو يحسب العقدة االمثل لإلرسال باالعتماد عمى مستوى
البطارية المتبقي لمعقد الحساسة وزمن تأخير الرزمة خالل قفزة واحدة ,يضمن

ويتعرض لمحد االدنى لمتأخير من طرف إلى طرف في شبكات

 ERTLDمعدل عال لتسميم الرزم

 MWSNبالمقارنة مع بروتوكول التوجيو االساسي

. RTLD
في ىذا البحث ندرس بروتوكول نظام شبكة حساسات السمكية ديناميكي

ERTLDتكون فيو عقد الحساسات

والمحطة القاعدة ) (SINKمتحركة وتمت دراسة ىذا البروتوكول وتغيراتو ومقارنتو مع بروتوكوالت توجيو اساسية في
 WSNوىي .RTLD, MM-SPEED , RTLCعن طريق النمذجة والمحاكاة باستخدام نظام المحاكاة .NS-2
الكممات المفتاحية:

شبكات الحساسات الالسمكية

 ,WSNشبكات الحساسات الالسمكية النقالة

,MWSNبروتوكول التوجيو بالزمن الحقيقي مع توزيع الحمولة ,RTLDبروتوكول التوجيو بالزمن الحقيقي المحسن مع
توزيع الحمولة ,ERTLDمعدل استقبال الرزمة  ,PRRخيار التوجيو األفضل
المستقبمة)MN(Mobile Node) , MS(Mobile sink) ,
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ABSTRACT 
Mobile wireless sensor network (MWSN) is a wireless ad hoc network that consists
of avery large number of tiny sensor nodes communicating with each other in which
sensornodes are either equipped with motors for active mobility or attached to mobile
objectsfor passive mobility. A real-time routing protocol for MWSN is an exciting area of
research
because messages in the network are delivered according to their end-to-end
deadlines
(packet lifetime) while sensor nodes are mobile. This paper proposes an enhanced
realtime
with load distribution (ERTLD) routing protocol for MWSN which is based on our
previousrouting protocol RTLD. ERTLD utilized corona mechanism and optimal
forwardingmetrics to forward the data packet in MWSN. It computes the optimal
forwarding nodebased on RSSI, remaining battery level of sensor nodes and packet
delayover one-hop. ERTLDensures high packet delivery ratio and experiences minimum
end-to-end delay in WSNand MWSN compared to baseline routing protocol. . In this paper
we consider a highly dynamic wireless sensor network system in which the sensor nodes
and the base station(sink) are mobile.ERTLD has been studied and verified and compared
with baseline routing protocols RTLD,MM-SPEED , RTLCthrough Network Simulator2(NS2)
Keywords :WSN(wireless sensor networks) – MWSN( Mobile wireless sensor
networks - RTLD (Real-time with load distributed routing) Protocol - ERTLD ( Enhanced
Real-time with load distributed routing) Protocol- PRR(Packet Reception Rate),Optimal
Forwarding (OF) . RSSI: Received Signal Strength Indicator. MN(Mobile Node) ,
MS(Mobile sink).
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مقدمة:
تعرف شبكة الحساسات الالسمكية بأنيا :شبكة مكونة من مجموعة من العقد الحساسة ,المنتشرة في وسط ما,

تتحسس لمبيئة التي توجد فييا من خالل المعمومات المجمعة عبر اتصال السمكي ,وتتنقل البياناتبشكل رزم عبر الشبكة
عن طريق قفزات تمر عبر بوابات عبور ,حيث يمكن استخداميا محمياً أو تتصل مع شبكات أخرى مثل االنترنت.

( بعض مكونات العقدة اختيارية مثل الـ .)mobilizerويبين الشكل) (1بنية االتصال لشبكة . WSN

الشكل) (1بنية االتصال لشبكة WSN

عقد الحساسات عادة تنشر في حقل التحسس ,وتنسق تمك العقد فيما بينيا إلعطاء معمومات عالية النوعية حول
الوسط الفيزيائي .وكل عقدة حساس تبني ق ارراتيا اعتمادا عمى ميمتيا ,وكل من ىذه العقد الحساسة المنتشرة لدييا
القدرة عمى جمع وتوجيو البيانات إما إلى الحساسات األخرى أوالى محطة القاعدة الخارجية.
تعتبر شبكات الحساسات الالسمكية (  WSN )wireless sensor networksمن الشبكات اليامة جداً ,وليا

تطبيقات عديدة في مجاالت الحياة المختمفة ,كالرعاية الصحية (مثالً مراقبة حالة المرضى وقياس الضغط ونبض

القمب) ,والمراقبة البيئية (كالتحسس لمحرائق في الغابات ,قياس درجة الح اررة والرطوبة) ,والمجاالت العسكرية (مراقبة
الحدود)  ,واالقتصادية حيث (يتم زرع الحساسات في المراكز التجارية والمعامل لمراقبة سير العمل و إعطاء بيانات
عن البيئة التي توجد فييا) ونواحي أخرى عديدة.
محطة القاعدة ممكن أن تكون عقدة ثابتة أو متحركة قادرة عمى ربط شبكة الحساسات مع بنية االتصاالت

القائمة أو مع شبكة االنترنت حيث يمكن لممستخدم الوصول إلى البيانات الواردة  .أما MWSNتشكل مجموعة من العقد
الحساسة الموزعة ضمن الشبكة قادرة عمى الحركة ,االتصال مع بعضيا البعض ضمن المجال المحدد .بنية النظام
ككل لـ  MWSNتتكون من مجموعة منالعقد الحساسة الثابتة والمتحركة محطة موبايل قاعدية وبنية تحتية لنظام شبكة
عالي المستوى .تختمف  MWSNعن الشبكات التقميدية ,اذ انيا تتكون من عدد كبير من العقد تنتج مقداركبير من

البيانات ,التي تجمع من عدد كبير من العقد المنتشرة في الوسط وترسل الى المستقبل بشكل متزامن.
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الشكل)(2بنية شبكات MWSN

بروتوكوالت التوجيو االساسية في :WSN

بروتوكول  MM-SPEEDىو امتداد لبروتوكول  SPEEDتم تصميمو لدعم عدة سرعات لالتصال ويوفر

موثوقية عالية ,تركز جدولة الرسائل عمى مشكمة توفير ضمانات لمدقة العالية في مواعيد االرساالت المتعددة القفزات

في تطبيقات حساسات روبوتية تعمل في الزمن الحقيقي.في مثل ىذه التطبيقات ترتبط كل رسالة بموعد نيائي او زمن
حياة الرزمة او الرسالة وقد تحتاج الرزمة لتجاوز عدة قفزات من العقدة المرسمة الى المستقبمة .تأتي المواعيد النيائية
لمرسائل من صالحية بيانات الحساس المرافقة ووقت بداية االستيالك عند المستقبل .

 RTPCتستخدم السرعة مع خيارات توجيو لمعقد ذات فعالية عالية تبعا لمعايير ومقايس اختيار العقد الموجية

لمبيانات .والميزة الميمة في بروتوكول  RTPCىي قدرتو عمى ارسال البيانات بشكل يتالءم مع طاقة االرسال.
 RTLDىو بروتوكول التوجيو بالزمن الحقيقي مع توزيع الحمولة في .WSNيحسب خيار عقدة التوجيو اعتماداً

عمى معدل استقبال الرزمة ) (PRRالطاقة المتبقية لعقدة التوجيو الحساسة  ,سرعة الرزمة من اجل قفزة واحدة بين كل
عقدة وعقدة مجاورة ليا .يتألف من اربع نماذج وظيفية ( عممية)  :ادارة الموقع-ادارة الجوار -ادارة التوجيو – ادارة

الطاقة.

إدارة الموقع تحسب موقع عقدة الحساس اعتماداً عمى المسافة بين ثالثة عقد حساسة متجاورة RTLD .يسجل

اداء عال من اجل معدل التسميم لمرزم ,ضياعات رزمة التحكم ,استيالك الطاقة

أىمية البحث وأىدافو:
إن بروتوكول التوجيو في الزمن الحقيقي لشبكة الحساسات الالسمكية سواء كانت

 WSNاو  MWSNىو

مجال ميم لمدراسة والبحث ألن رزم البيانات التي يتم ارساليا ضمن الشبكة يجب ان تصل الى
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وجيتيا(مستقبميا)خالاللحد األقصى لموصول .وضمن زمن حياة الرزمة باإلضافة الى عوامل ومتغيرات اخرى سنتطرق
الييا ضمن بحثنا .يشرح ىذا البحثبروتوكول توجيو بيانات محسن بالزمن الحقيقي يدعى ERTLDوىو بروتوكول توجيو

بيانات محسن وذات مزايا افضل من بعض بروتوكوالت التوجيو االساسية المستخدمة في شبكات  WSNو .MWSN

ويرتكز في عممو عمى البروتوكول السابق  RTLDوىو ايضا بروتوكول توجيو بالزمن الحقيقي.

طرائق البحث ومواده:

تتضمن منيجية البحث ما يمي:

-1تصميم
في:

البروتوكول :ERTLDيعتمد ىذاالبروتوكول عمى بروتوكول  RTLDوالفرق بينيما يكمن

 .1- 1إدارة موقع الحساس :
-تعتمد  RTLDعمى ادارةموقع عقدة الحساس اعتمادا عمى المسافة بين ثالثة عقد متجاورة .تحدد معمومات

تمركز عقدة الحساس  ,وتفترض بان جميع عقد الحساسات ىي في موقع ثابت .وتفترض أيضا بان عقدة المنفذ ىي
في المبدأ واثنين من جاراتيا عمى األقل معروفة .وتستخدم إدارة الموقع م لتحديد موقع عقدة الحساس في شبكة

WSN

-يعتمد  ERTLDعمى الية  CORONAكبديل عن التوجيو المعتمد عمى الموقع.

 .1-2اختيار عقدة الجار:

 -يحسب  RTLDعقدة التوجيو اعتمادا عمى تقنية ,PRRالطاقة المتبقية لمعقدة الحساسة ,سرعة الرزمة من

اجل قفزة واحدة PRR .تعكس نوعية الوصمة المثالية من خالل مجال االرسال وتحسب بشكل تقريبي احتمالية

االستقبال الناجح لمرزمة بين عقدتين متجاورتين  .اذا كانت  PRRمرتفعة يعني ذلك ان نوعية الوصمة جيدة والعكس

بالعكس ,حيث ان  PRRيتطمب وقت اضافي وطاقة اكبر وعمميات حسابية معقدة اعتمادا عمى مستقبل راديوي .

اما ERTLDفيو يحتفظ بوقت اجراء العمميات الحسابيةباستخدام  RSSIوالذي يتكون من بارامترات الطبقةالفيزيائية وال يتطمب اية اجراءات حسابية اضافية.

 .1-3معالجة مشكمة التوجيو في :ERTLD
اذا كانت عقدة الحساس ال تستطيع توجيو حزم البيانات الى اي عقدة مجاورة اخرى في مستوى CORONA

او تخبر العقدة المصدر بعدم ارسال البيانات ,المصدر سيختار مرشحين جدد لتوجيو البيانات ,الية إرجاع او اعادة
البيانات تضمن منع ضياع رزم البياناتعند العقدة المصدر .الشكل ) (3يبين مخطط بروتوكول  ERTLDوالذييتألف من

اربع نماذج عممية وفعالة متضمنة الية  -CORONAادارة التوجيو – ادارة الطاقة – ادارة الجوار.
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الشكل ) (3الشكل التخطيطي لبروتوكول ERTLD

تحسب الية التوجيو مستوى عقدة الحساس اعتمادا عمى البعد عن المصدر ,إدارة الطاقة تحدد حالة المرسل
وطاقة االرسال لعقدة الحساس ,ادارة الجوار تكتشف المجموعات الفرعية ( الجزئية لمعقد المرشحة) ألداء عممية
التوجيو ,اما ادارة التوجيو تحسب خيار التوجيو االفضل وتأخذ قرار التوجيو وتنجز عممية معالجة مشكمة التوجيو.

 .1-4آليةكورونا)(Corona Mechanismأو اآللية االكميمية :

لتعريف عنوان  IDآللية ) CORONA(C-IDلكل عقد الحساسات في  MS ,MWSNيستطيع ان يرسل
الرزم بشكل متواقت الى عقد مجاورة بمقدار قفزة واحدة عن العقدة المرسمة ,تمك العقد توجو الرزم الى العقد المجاورة ليا

ببعد قفزة واحدة ايضاً  .الشكل (4)aيظير شبكة  MWSNحاالً بعد نشر العقد الحساسة وافتراض العقدة MS

موجودة في منتصف الشبكة  CORONA .MWSNتمثل دائرة متحدة المركز عند العقدة  .SINKالميمة الرئيسية
آلليةcoronaىي لتحقيق تنسيق وتناظر الشبكة .MWSNالشكل  4bيبين العقدة  MSبعد انتقاليا وتغيير تنسيق

الشبكة .MWSNبما ان  MSتستطيع االنتقال الى اية موقع عشوائي فان تناظر  MWSNوالعنوان  C-IDلمعقد
الحساسة يتغير كما ىو موضح في الشكل  .(4)bيوضح ىذا الشكل ايضا توجيو رزم البيانات من العقدة . MN

(4)b(4)a

 .2آليات التوجيو وعمل بروتوكول :ERTLD

خوارزمية االرسال وحيد االتجاه لتوجيو رزمة البيانات من العقدة
المستقبمة في بروتوكول

) MN(Mobile Nodeباتجاه العقدة

 ERTLDيتم حسب االلية التالية ,في االرسال وحيد االتجاه تفحص العقدة المصدر
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عنوان) Corona- ID (C-IDلكل جار في جدول الجوار ,اذا كانت C-IDألي عقدة مجاورة اقل او تساوي C-ID
لمعقدة المصدر فان خوارزمية التوجيو االمثل ستستخدم الختيار الجار االمثل ,في حال لم تكن ىناك اي عقدة في

جدول الجار تممك عنوان  C-IDاقل او تساوي  C-IDلمعقدة المصدر ,فان عقدة المصدر ستستدعي مكتشف الجار,
يتم التوصل الى اختيار التوجيو االمثل ,فان رزمة البيانات سترسل الى العقدة المختارة ز ىذه االجرائية تستمر الى ان

يصبح الموبايل ىو احد العقد المجاورة المختارة لمتوجيو ,سياسة التوجيو يمكن ان تفشل في ايجاد عقدة التوجيو عندما ال

تكون اي عقدة حالية مجاورة في اتجاه العقدة المستقبمة.

 .2-1معالجة مشكمة التوجيو:

المشكمة المعروفة في التوجيو ضمن شبكات  WSNىي في الحقيقة انو يمكن ان يحدث فشل في ايجاد مسار
التوجيو في ظل وجود ثغرات,ىذه الثقوب او الثغرات يمكن ان تظير تبعا لوجود فراغات بين العقد.
حمت ىذه المشكمة في  ERTLDعن طريق ايجاد معالج مشكمة التوجيو والذي يتألف من طريقتي استرداد :
استرداد سريع باستخدام تعديل الطاقة واسترداد بطيء باستخدام الية  .Coronaاالسترداد السريع يطبق عندما يكون
نصف قطر الثقب اصغر من مجال االرسال عند المستوى االعظمي لمطاقة ,معالج التوجيو سيعمم او يخبر الجار

المكتشف ليعين طاقة اإلرسال األعظمية المطموبة لإلرسال الفعال لمرزم عبر الثقوب بين الثغرات كما ىو مبين في

الشكل )(5
اذا كانت العقدتين  A,Gفاشمتين بسبب بعض المشاكل كتناقص طاقة عقدة الحساس او بسبب اتصال غير

موثوق ,فان العقدة  Sستستخدم طاقة ارسال اعظمية إلرسال طمب إلرسال رزمة تسمى

RTR(Request To

). Routeالعقدة  Eستستخدم كعقدة تمثل الخيار االفضل لمتوجيو  . OFفي حال لم ينجح االسترداد السريع في حل
مشكمة ثقب التوجيو عندىا تطبق الية االسترداد البطيء .الشكل )  (6يبين الية االسترداد البطيء في  .ERTLDالعقدة
 Aالتي تمثل عقدة  OFتممك بيانات من العقدة االب  MN A ,Dال تستطيع تجاوز مشكمة ثقب التوجيو باستخدام

االسترداد السريع ,عندىا فان MN Aستبحث عن العقدة الجارة باستخدام جدول الجار .من الشكل ) ( 6افترضنا ان
العقدة  MN Aترسل رزم البيانات باتجاه العقدة  MN Cوايضاً ستخبر  MN Dلتوقف ارسال رزم البيانات باتجاه

نفسيا .ىذه االلية تدعى الية  Coronaالعكسية .عندما تستقبل  Dرزم البيانات الراجعة ,فإنيا ستنفذ ادارة التوجيو مرة
اخرىMN A .خالل الزمن الذي ستبحث فيو  MN Dعن عقدة  OFجديدةفان MN Aستوجو رزم البيانات بشكل
عكسي الى , MN Cفي ىذا السيناريو يكون لمعقدة  MN Dخيارين اما  Cاو .D

الشكل ) (5االسترداد السريع لمعالج مشكمة التوجيو
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. 2-2إدارة الجوار:

الشكل ) (6الية االسترجاع في معالج مشكمة التوجيو

ىدف تصميم ادارة الجوار ىو الستعادة مجموعة جزئية من عقد التوجيو المرشحة والحفاظ عمى جدول الجار
لمعقد المرشحة لمتوجيو,بسبب الذاكرة المحدودة والعدد الكبير من العقد المجاورة .فان جدول الجوار محدد بمجموعة
صغيرة من عقد التوجيو المرشحة  ,يحوي جدول الجار عمى

 ,node-ID , C-IDالطاقة المتبقية – زمن تأخير

القفزة الواحدة من عقدة الى عقدة مجاورة اخرى.ىذا النظام المفروض يدير اكثر من  16عقدة حساس في جدول الجار.
 .2-2-1اكتشاف الجار :تنفذ ىذه العممية في المرحمة البدائية لتعيين العقدة التي ستالئم شروط التوجيو.

الية اكتشاف الجار تحقق ضياع قميل في االتصال ,وىذا ضروري لتقميل الوقت التي تحتاجو الكتشاف العقدة المجاورة
التي تحقق الشروط المثمى لمتوجيو .العقدة المصدر تستدعي خوارزمية اكتشاف الجار عن طريق ارسال رزمة , RTR
بعض العقد المجاورة ستستقبل رزمة  RTRوترسل اجابة .حالما يتم استقبال االجوبة فان ادارة الجار تسجل العقدة
المجاورة الجديدة في جدول الجار.

 .2-3إدارة الطاقة:

الميمة الرئيسية إلدارة الطاقة ىي لمالئمة طاقة المرسل واختبار مستوى طاقة االرسال لعقدة الحساس وىي
تقمل الطاقة المستيمكة في كل عقدة حساس بين المرسل والمستقبل لكي تزيد زمن حياة العقدة .لتقميل الطاقة المستيمكة
تقمل ادارة الطاقة المستيمكة عند الوضع الصامت وتتحكم بضياعات رزمة التحكم .في  ERTLDتكون عقدة الحساس
في حالة سبات في اغمب الوقت وتبدل حالتيا الى وضع الخمول ) (idleاذا كان لدييا عقدة مجاورة في نفس االتجاه

نحو المستقل ,باإلضافة الى انو اذا ارسمت عقدة الحساس رزمة RTRفإنيا تبدل حالتو الى وضعية االرسال .بعد ذلك
تتحول الى نط االستقبال في حال استقبمت االجابات او رزم البيانات من العقدة المجاورة ليا.

 .3تطبيق المحاكاة والنمذجة عمى بروتوكول :ERTLD

باستخدام نظام النمذجة NS-2تمت مقارنة البروتوكول  ERTLDمع ثالثة بروتوكوالت اساسية وىي كما ذكرنا

سابقا ( MM-SPEED , RTLD,RACEسرعة الرزمة مع نوعية الوصمة ).
RACE(Packet Velocity with link quality and buffer remaining).

 RTLD , MM- SPEEDمصممتان بشكل اساسي من اجل شبكات  WSNاما  RACEفقد صممت من
اجل الشبكات . MWSN
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التحكم باالسترداد واختالف الوثوقية في بروتوكول التوجيو  MM-SPEEDال يؤخذ بعين االعتبارفي ىذا العمل
ألنيا تتطمب تعديل وتغيير الى بروتوكول الطبقة  .MACالنمذجة والتحميل تقيم سياسة فعالية واداء وسير عمل جميع
سياسات التوجييوفقا لحالة جدول الجوار لكل عقدة ال تممك خيار توجيو .ان معدل تسميم الرزمة واستيالك الطاقة ,

ضياع الرزمة ,معدل التأخيرمن طرف المرسل الى طرف المستقبل كميا تعتبر معايير مستخدمة لتحميل وتقييم االداء
) PE(Performance Evaluationلكل بروتوكوالت التوجيو .ان  PEلـ  ERTLDيقارن مع اي من البروتوكوالت
التوجيو االساسية  ,وكل المعايير تحدد تبعا لطبقة الشبكة ,معدل تسميم الرزمة ىو نسبة الرزم المستقبمة عند المستقبل

الى العدد الكمي لمرزم المرسمة من العقدة المصدر .ان معدل استيالك الطاقة ىو كمية الطاقة المستيمكة في كل عقدة

حساس من اجل كل رزمة مستممة ,اما معدل ضياعات رزمة التحكم فيمثل عدد رزم التحكم المرسمةفي الشبكة لكل
رزمة بيانات مستممة عندما يكون التأخير من طرف الى طرف يمثل التأخير الكمي من المرسل الى المستقبل ( من
المصدر الى الوجية).

 .3-1المقارنة بين  ERTLDوبروتوكوالت التوجيو االساسية:

االرسال والتوجيو بالزمن الحقيقي يتطمب وصول كل رزمة الى وجيتيا (مستقبميا) خالل الحد االخير او

االقصى لزمن حياة الرزمة .الحد الخير يحدد زمن حياة الرزمة التي تخترق الشبكة

 .MWSNدراسة المحاكاة لتأثير

الية التوجيو المستخدمة ,معدل الرزمة يتغير من  1الى  10رزم في الثانية بينما يؤخذ زمن النمذجة بين

 . 5000المسافة بين العقد الحساسة يتغير بين .5mm , 20 mm

1000 ,

 .3-2طبولوجيا (مخطط) الشبكة الساكنة:

في ىذه المحاكاة لدينا  50عقدة متحركة تتم محاكاتيا كعقد ساكنة ,زمن المحاكاة ىو  1000 sنتائج المحاكاة
في الشكل  (7 )aتبين ان  ERTLDيممك معدل تسميم رزم اعمى من البروتوكوالت االخرى بمقدار . 28%وىذا أوالً

بسبب استراتيجية التوجيو التي تستخدم الية  Coronaو) (OFخيار التوجيو االفضل والذي ال يعتمد عمى ادارة الموقع.
في البروتوكول المعتمد عمى ادارة الموقع بعض رزم البيانات تفتقد لمحد االقصى لزمن الحياة بسبب الزمن الذي يحتاجو

الموقع لـ .MN , MSباإلضافة الى ان الية التوجيو في ERTLDاكثر مرونة من البروتوكوالت االخرى ألنيا تتضمن
الية.Corona

الشكل  (7)aمعدل التسميم
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الشكل  (7)bيظير بوضوحبان  ERTLDيستيمك طاقة اقل بـ  84%من بروتوكوالت التوجيو االخرىوذلك

بسبب الحسابات التي تحتاجيا البروتوكوالت االساسية االخرى من اجل االتجاه او الموقع والتي تستيمك طاقة اكثر من
اجل توجيو كل رزمة.

الشكل  (7)bمعدل استيالك الطاقة

الشكل  (7)cيبين ان  ERTLDيستيمك عدد كبيرمن ضياعات الرزم مقارنة مع بروتوكوالت التوجيو االساسية .
وىذا يكون تبعا الكتشاف الجار واكتشاف  .Coronaواالبعد من ذلك فان ضياعات الرزم في ادارة الموقع ال تؤخذ
بعين االعتبار في البروتوكوالت االساسية بينما اكتشاف  coronaفيستدعى كل  8ثوان.

الشكل (7)cضياعات الرزم

الشكل  (7)dيبين ان ERTLDيممك معدل تأخير قصير واصغر بمقدار  65%مقارنة ببروتوكول RTLD

وذلك بعكس الية  CORONAلمتوجيو المستخدمة في  ,ERTLDاضافة لذلك يبين الشكل  (9)dالمعدل األعظمي

لتأخير الرزم من طرف الى طرف بحوالي  ,60 msونالحظ ان رزمة البيانات تنتقل خالل  5الى  10قفزات لموصول
الى الوجية.
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الشكل  (7)dمعدل التأخير من طرف الى طرف

 .3-3طبولوجيا الشبكة المتحركة:
في النمذجة التالية  :لدينا  100عقدة مستخدمة ليذه العممية حيث  20%من العقد ) (MNsاي حوالي 20

عقدة بدلت مواقعيا بشكل عشوائي بسرعة ثابتة حوالي  5m/sلكي نختبر توزيع الحمولة في ERTLD , RACE,
 MM-SPEEDسنزيد زمن المحاكاة الى  . 5000sنتائج المحاكاة في الشكل  (8 )aتبين ان  ERTLDيمتمك
معدل تسميم لمرزم اعمى بمقدار

 42%من بروتوكول .RACEويعود السبب بشكل اساسي الى ادارة الموقع عند

 RACEو .MM-SPEEDادارة الموقع تتطمب وقتاً اضافياً لتخمين الموقع الجديد لـ  MNsباختصار MNsترسل

بشكل متزامن ) CCP(Corona Control Packetلتحديد  C-IDلـ  MNالذي سيستخدم لتوجيو رزمة البيانات
حتى لو تغير مخطط الشبكة .باإلضافة الى ذلك في الشكل

 (8)bنجد ان  ERTLDيستيمك طاقة مستيمكة لكل

رزمة مستقبمة اقل بـ  39%مقارنة بـ  RACEبين حوالي  4و  10رزم في الثانية.والسبب في ذلك ىوان عدد الرزم

الضائعة عند استخدام  RACE, MM-SPEEDمرتفعة بحيث انيا تبدد طاقة الـ MNs

الشكل (8 )cيبين ان  ERTLDيستيمك عدد اكبر من الرزم مقارنة بـ  , RACE , MM-SPEEDوىذا يعود لسببين

ىما اكتشاف الجار واكتشاف  .CORONAاما الشكل (8 )dفيبين ان  ERTLDيمتمك معدل تأخير قصير يساوي 31%
مقارنة ببروتوكوالت التوجيو  .RACE , MM-SPEEDوىذا يعود لمرونة الية التوجيو في .ERTLD

الشكل  (8 )bمعدل استيالكالطاقة لكل رزمة
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الشكل (8 )Cمعدل التأخير من طرف لطرف

الشكل (8 )dمعدل ضياعات الرزم

 .3-4تأثير  Mobile SINKفي شبكة :MWSN

في المحاكاة التالية ,لدينا  50عقدة متحركة مستخدمة في ىذه العممية  ;MSو 20%من العقد المتحركة غيرت

مكانيا عشوائياً باستخدام سرعة ثابتة تساوي

 5m/sوزمن المحاكاة ىو  .1000sنتائج النمذجة تبين  :في الشكل

 (9)aيبين أن  ERTLDيستيمك معدل تسميم اعمى من  RACE,MM-SPEEDبمقدار  . 63%وىذا بشكل اساسي
يكون تبعاً لتغير موقع  MSوالذي يسبب ضياع رزم البيانات باتجاه المستقبل.الشكل  (9)bان  ERTLDيستيمك طاقة
اقل بـ  38%لكل رزمة مستقبمة مقارنة بباقي البروتوكوالت االخرى

 RACE.MM-SPEEDوذلك بسبب كمية

ضياع الرزم باستخدام  RACE,MM-SPEEDتكون كبيرة والتي تبدد طاقة الـ MN

الشكل  (9)bطاقة كل رزمة

 .3-5تأثير تغير سرعة العقدة المتحركة :

الشكل  (9)aمعدل التسميم

في ىذه التجربة ,لدينا  50عقدة متحركة و  20%من العقد المتحركة غيرت موقعيا بشكل عشوائي باستخدام
سرعات متغيرة بين . 1 – 5m/sنتيجة النمذجة في الشكل  ( 10)aتبين ان  ERTLDبسرعة  1 m/sتواجو معدل
تسميم رزمة اعمى من جميع البروتوكوالت االخرى .اما الشكل

 (10 )bو  (10)dيظير تغيرات صغيرة بين كل

السرعات لـ MNsوتأثيرىا عمى استقرار  .ERTLDاضافة لذلك فان  ERTLDتقدم فعالية واداء اعمى من باقي
البروتوكوالت بسبب كل ما ذكر سابقاً.
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الشكل  (10)aمعدل التسميم

الشكل  (10)bطاقة كل رزمة

الشكل  (10)dمعدل التأخير من طرف الى طرف

االستنتاجات والتوصيات:
معظم بروتوكوالت التوجيو االساسية المصممة من اجل

 WSNوالتي ال تعتبر بروتوكوالت توجيو بالزمن

الحقيقي في شبكات الـ . MWSNىذا البحث يشرح فكرة البروتوكول  ERTLDالمستخدم في شبكات  .MWSNوالتي

تعتمد عمى بروتوكول  RTLDوىو بروتوكول توجيو بالزمن الحقيقي مستخدم في شبكات  WSNERTLD.يعتمد عمى
الية  CORONAتعتبر كبديل عن استخدام ادارة موقع الحساس المستخدم في

. RTLDفيي تحسب خيار التوجيو(

العقدة التي سيتم توجيو رزم البيانات الييا ( اعتمادا عمى الطاقة المتبقية لمعقد الحساسة وسرعة رزمة البيانات من عقدة
الى اخرى خالل قفزة واحدة.نتائج البحث تضمنت استنتاج بان التوجيو المعتمد عمى موقع عقدة الحساس ال يناسب

شبكات الـ  MWSNوالية  CORONAفي  ERTLDتحسن االداء الكمي واالجمالي لمنظام,الوثوقية والمرونة آللية
توجيو البيانات في شبكات MWSN
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