
 :هدف از ایجاد شبکه های حسگر بی سیم

 تحقیقاتی، های زمینه در رشد درحال سرعت به سیم بی حسگر های شبکه

 پایش جهت به ها شبکه نوع این .می باشند تجاری و عملیاتی کاربردی،

 شمار بی های توانایی .باشند می استفاده مورد محیط در دلخواه حوزه یک

 زیادی های نقش تا است شده سبب اندک، هزینه قبال در ها شبکه نوع این

 ای ترین پایه و ترین اصلی پوشش، عمل .کنند ایفا مختلف های زمینه در

 درجه با پوشش .باشد می سیم بی حسگر شبکه استقرار و ایجاد هدف

 دادن تشخیص برای حسگرها توانایی زمان مدت و چگونگی کیفیت،

 .دارد مسقیم ارتباط مناطق در شده تعیین پیش از اهداف و پارامترها
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 :تابع پوشش

 و مسافت از شده تشكیل تابعی عنوان به حسگر پوشش های مدل تمامی

 ای نقطه و حسگر بین و شده فرمول ریاضی صورت به كه هستند زاویه

 بوده زاویه و مسافت دهی پوشش تابع ورودی .شوند می تعریف محیط از

 غیرمنفی حقیقی عدد یك می شود نامیده پوشش مقدار كه آن خروجی و

 درصد در بیشتر موفقیت و كمتر خطای درصد از مدل ها بعضی .است

 .برخوردارند اهداف تحقق
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 :پوشش کامل

 و اهداف شدن مشخص سیم بی حسگر شبکه های گسترش در قدم اولین

 منطقه یک کل شما معمول طور به .می باشد پایش جهت مهم پارامترهای

 منطقه یک در نقص وجود دنبال به یا و هدف چند تشخیص جهت به را

 هر که می پذیرد انجام منطقه یک در پوشش وقتی .می کنید پایش مرزی

 مورد حسگر ها از دسته یک توسط حداقل نظر مورد منطقه در نقطه

 گره تعداد کمترین توسط می خواهید شما ال ایده حالت در .باشد تشخیص

 دست به را کامل پوشش یک نظر مورد محل در شده توزیع حسگر

 .بیاورد
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 :انواع پوشش

 :گرفت نظر در می توان را پوشش نوع سه نظارت تحت ناحیه لحاظ از 

محیطی یا منطقه ای پوشش 

نقطه ای پوشش 

نواری یا مرزی پوشش 
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 :محیطیپوشش منطقه ای یا 

5 Advanced Concepts in Computer Networks 1, Dr. Nafiseh Osati Eraghi, Islamic Azad University 

 صورت به را ها حسگر و گیریم می نظر در را مکانی مختصات یک پوشش از روش این در

 مدل این .دهند کامل پوشش را نظر مورد محیط که کنیم می توزیع طوری دستی یا تصادفی

 وجود آن مختصات تمامی در پدیده رخداد احتمال که شود می استفاده ای ناحیه برای اغلب پوشش

 یک از که گردد می نیز چندگانه پوشش موجب مدل این در افزونه های گره وجود همچنین .دارد

 .است برخوردار باال چگالی با شبکه



 :نقطه ایپوشش 
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 .شوند می گرفته نظر در گیرند، قرار کنترل مورد باید که مشخص جایگاه با اهداف از تعدادی روش این در

 زمان بندی های طبق بر تا شوند می پخش اهداف نزدیکی در تصادفی صورت به حسگرها از متوسطی تعداد

 به را آمده دست به اطالعات و گردیده فعال شده تعیین پیش از اهداف تشخیص و وظایف انجام به نسبت خاص

 .بفرستند مرکزی پردازشگر گره



 :پوشش مرزی یا نواری
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 .دارد نیاز حسگر به ناحیه كامل پوشش از كمتری خیلی تعداد به مرزی پوشش

 پوشش مدل نوع این در .می باشد (نفوذ) تجاوز تشخیص كاربردهای برای مناسب مدل یك پوشش از مدل این

 از نفوذی اگر كه دهیم انجام طوری را پوشش عملیات كه نیازمندیم

 شبكه مهم كاربردهای از برخی . دهیم تشخیص بتوانیم را آن گیرد صورت پوشش تحت ناحیه عرض

 می پخش كشوری مرزهای طول در حسگرها كه زمانی مانند هستند، درگیر حركت تشخیص با حسگر های

 حسگر یک حداقل توسط ها هدف از یک هر لحظه، هر در .دهند تشخیص را غیرقانونی های نفوذ تا شوند

  کنترل را حسگری اش محدوده در موجود اهداف تمامی است قادر حسگر هر و می گیرد قرار کنترل تحت

 .کند



 :حسگرهاگسترش 

 .گردد می انتخاب شبکه چگالی بودن پایین یا باال براساس اغلب حسگر شبکه یک گسترش

 دیگر های گره از زیادی تعداد با مجاورت در حسگرها باال چگالی با حسگر شبکه یک در

 مدل .باشد می اندک ها مجاورت این تراکم کم های شبکه در اما .دارند قرار منطقه یک در

 و مهم آن در تشخیص هر که مهم بسیار کاربردهای در اغلب باال چگالی با هایی شبکه

 می استفاده زمانی اغلب کم تراکم با شبکه از .گیرند می قرار استفاده مورد باشد می حیاتی

 پوشش به بخواهیم که این یا و بیاوریم پایین بخواهیم را شبکه اجرایی هزینه که شود

 تحقیقات از بسیاری .یابیم دست حسگر گره حداقل توسط شبکه زمانی بازه لحاظ به حداکثری

 منطقه یک در آن ها که است گرفته صورت ثابت حسگر های گره بستر بر پوشش بحث در

 توانایی سیم بی حسگر های گره جدید های فناوری در اما .مانند می ثابت و اند شده توزیع

 .معروفند متحرک حسگر های گره به که دارند را مجدد جانشانی
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  :نحوه گسترش حسگر ها

 تصادفی توزیع :شامل که است کلی توزیع نوع دو شامل ها حسگر گسترش نحوه

 قطعی نوع از سریع تر و آسان تر بسیار تصادفی توزیع .می باشد قطعی توزیع و

 یا و اند غیرممکن یا قطعی، توزیع های از بسیاری که حالی در .می باشد

 .دارند مشکلی بسیار پیاده سازی
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 توزیع تصادفی توزیع قطعی



 :توزیع قطعی و تصادفی

 به حسگر گره هر با ارتباط و سنجش که کنیم می فرض قطعی جانشانی در

 های محل در ها گره که دارد وجود امکان این و است کامل دایره یک صورت

   .شوند قرارداده مناسب

 پوشش حداکثر به دسترسی برای حسگرها باالی چگالی تصادفی استقرار در

 این و است گره بودن ثابت توجه قابل نکته .است ضروری امری ممکن،

 با که دارند را قابلیت این متحرک های شبکه .داد تغییر توان نمی را توپولوژی

 اکثر .نمایند ایجاد را بیشتری و مناسب پوشش بتوانند حسگر های گره تحرک

 روی بر سیم بی حسگر های گره تصادفی توزیع در گرفته صورت های پژوهش

 .است مصرفی انرژی رساندن حداقل به همراه به محیط پوشش حفظ موضوع
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 :حسگرانواع گره 
 شبکه برای که هایی گره از ای مجموعه حسگر، های گره نوع و ساختار براساس

 همگن گروه .باشند ناهمگن یا همگن نوع از توانند می شوند می انتخاب حسگر های

 قدرت انرژی، لحاظ به کاملی شباهت که است حسگر های گره از ای مجموعه

 ناهمگن گروه در اما .باشند داشته یکدیگر با قبیل این از های پارامتر سایر و ارتباط،

 ذخیره میزان رادیویی، شعاع ارتباط، قدرت لحاظ به) تری قوی های گره معموالا 

 و شود می گفته سرخوشه آن ها به که داشته وجود (خطا پذیری تحمل و انرژی

 و بندی دسته اند آورده دست به تر ضعیف های گره توسط که را هایی داده می توانند

 اطالعات این ارسال و پردازش جهت نظر مورد برنامه طبق تا نمایند آوری جمع

 .نمایند اقدام چاهک یا کاری ایستگاه به حاصله
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 :(ادامه)حسگرانواع گره 
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 گره های ناهمگن                              گره های همگن



 :ها محدودیت
 حسگر های گره .است انرژی مصرف های محدودیت گرفتن نظر در پوشش های مدل توسعه عامل مهمترین شاید

 بنابراین .نمی باشند تعویض و شارژ قابل موارد اغلب در که می کنند استفاده انرژی تامین جهت باتری یک از معموالا 

 روش چندین .پذیرد انجام حسگر گره عمر طول افزایش و انرژی مصرف کاهش جهت عملیاتی که است مهم بسیار

 روش این که ببریم خواب حالت به را اضافی های گره از تعدادی که این یک .دارد وجود امر این به دسترسی جهت

 تنظیم همسایه گره اندازه به را انتقال محدوده میزان که است این روش دومین .است کارآمد و محبوب های شیوه از

 .نیازباشد همسایه گره فاصله تا تنها اطالعات انتقال و کردن حس جهت که طوری به کنیم

 آوری جمع را اطالعات می توانند خوشه سر های گره دارند، قرار مراتبی سلسله ساختار در حسگر های گره وقتی

 واسط های گره دوش روی از اطالعات انتقال و مسیریابی بار کار این با .دهند انتقال چاهک تا ترتیب به و کرده

 در می تواند نیز مسیریابی و اطالعات جمع آوری از بهره وری .داشت خواهند بیشتری عمر طول و شده برداشته

 بزنند دست یکسانی اطالعات جمع آوری به نسبت گره چندین اگر .باشد داشته بسزایی نقش انرژی مصرف کاهش

ا   های شبکه در مهم بسیار موارد از یکی افزونگی حذف .داشت خواهیم بیهوده ای و باال انرژی مصرف میزان مسلما

 .می باشد بیسیم حسگر
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 :پوششراهکار های موجود در حل مسئله 

 سعی روش این با که باشد می حسگر های گره گروهی کردن روش،خاموش یک

  پنج در تواند می حسگر گره دیگریک روش در .داریم انرژی مصرف کاهش در

 به شود می بیدار خواب از حسگر گره یک که زمانی .بگیرد قرار کاری حالت

 این .شود می عالمت یک منتظر و دهد می گوش همسایه های گره دیگر حالت

 با انتظار حالت این دارد، نگه بیدار یا ببرد خواب به را او است ممکن عالمت

 نسبت است فعال حالت در حسگر گره که زمانی .شود می مشخص زمان سنج یک

 الزم شرایط فاقد که زمانی تا و نماید می اقدام خود نظر مورد منطقه پوشش به

 حسگر گره زمانی بازه یک از پس .دهد می ادامه کار این به باشد پوشش جهت

 .باشد نیاز او حضور به که این مگر می رود خواب حالت به
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 :چالش های شبکه های حسگر

 دو دیسک های توسط معموالا  ناحیه یک در حسگر های گره پوشش

 منطقه از نقطه هر .می گردند فرمول دهی بعدی سه و بعدی

 در حال این با شود گذاشته حسگر گره یک عهده به می بایست

 .است رو به رو اساسی چالش های با پوشش مسئله واقعی، استقرار

 موانع این جمله از ...غیره و ها درخت ها، سنگ ،(موانع) دیوارها

 یا و دفع یا جذب را حسگرها رادیویی امواج می توانند که هستند

  .رفت خواهند دست از ها داده مواقع اکثر در که کنند منعکس
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 :چندگانهپوشش 

 پوشش .می نمایند اقدام نقطه یک پوشش به نسبت هم زمان گره چندین یعنی چندگانه پوشش

 حداقل به جهت زیادی تحقیقات که طوری به دارد انرژی مصرف با مستقیمی ارتباط چندگانه

  اتصال توان می .است گرفته صورت پوششه چند های شبکه در انرژی مصرف رساندن

 پوشش یا و کرد بررسی را فعال حسگر های گره رساندن حداقل به همراه به چندگانه پوشش

 ایجاد جهت تحرک عامل از آن در که کرد بررسی متحرک های گره با شبکه ای در چندگانه

 .کرد استفاده حسگر های گره ممکن فاصله حداکثر رعایت با چندگانه پوشش

 پوششی چند حالت                            
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 :تایی kپوشش 

 هدف ناحیه یک در معین حسگرهای از مجموعه یک عمومی، حسگر پوشش درمسئله

  K-Covered طورموثر به ناحیه این آیا کرد تعیین توان می مساله این در می شوند، گسترده

 که شود، می داده پوشش حسگر  K حداقل با هدف ناحیه در نقطه هر که مفهوم این به ؟هست

 می توانند مذکور کارهای نتیجه، یک عنوان به .است شده تعیین پیش از ثابت یک  k آن در

 های کاربرد .گیرند قرار توجه مورد  k=1 با مسئله این از خاص مورد یک عنوان به

 قوی تری محیطی نظارت و مشاهده که شوند واقع وضعیت هایی در است ممکن k>1 نیازمند

 پدیده یک تشخیص برای حسگر چندین که مواقعی نیز و نظامی کاربردهای مانند .است الزم

 سه به حداقل مثلث بندی، بر مبتنی موقعیت یابی قرارداد های مثال، برای .هستند نیاز مورد

  اجرا. k>=3  یعنی دارند نیاز متحرک  شئ یک مشاهده و نظارت برای لحظه هر در حسگر

 .هستند ضروری خطا تحمل پذیری هدف برای نیز  k>=2 کردن
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