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خالصِ
امشوصه ػالقه منذی ثه استجبعبت چنذسػبنهای دس ؿجکههبی حؼگش ثیػیم ،سو ثه افضایؾ اػت .پهنابی ثبناذ مواذود دس ایاک ؿاجکههاب و انق ابل دادههابی
نبهمگک دس انذاصه ثؼیبس صیبد ،دس تؼبسم ثب یکذیگش قشاس داسنذ .ثشای سفغ ایک تؼبسم اص فـاشدهػابصی اػاقدبده مایؿادد .وخادد نبنابلهابی ثایػایم،
داده هبی فـشده ؿذه سا ثهؿذت نؼجت ثه خغب آػیتپز یش نشده و ننقشل خغب یکی اص چبلؾهبی مهم دس استجبعابت چنذسػااابنهای ثالدسنا

ثاه ؿامبس

میسود .اص ا یک سو ،دس ایک م بله ساه نبسهبی مدخدد خهت ننقشل خغب ثشای استجبعبت چنذسػبنهای دس ؿجکههبی گدنابگد مادسد ثواو و ثشسػای قاشاس
گشفقه اػت .ثب م بیؼه سوؽهابی مدخادد ،چابلؾهابی سوؽهابی ننقاشل خغاب ثاشای ؿاجکههابی حؼاگش چنذسػابنهای ثایػایم ؿنبػابیی و ثهقاشیک
ویظگی هبی سوؽهبی نندنی ثشای ثهجدد نبسایی ننقشل خغب ثشای ایک ؿجکههب مقمبیض میؿدد .اػقدبده اص عشاحی ثیک الیاهای و تؼیایک پدیابی ثؼاقههاب و
ثیتهبی افضونه نمک ؿبیبنی ثه نبسآمذتش نشد سوؽ ننقشل خغب می ننذ.
کلوات کلیدی :ضبکِّای حسگر چٌدرساًِای بیسین ،کٌترل خطا ،بیي الیِای ،FEC ،ARQ ،ارتباطات چٌدرساًِای.

.1

هقذهِ

دس ػبل هبی اخیش ،ثشنبمههبی نبسثشدی نه ثش سوی ؿجکههبی حؼگش ثیػیم اخشا میؿدنذ ،ثؼیبس مدسد تدخه قشاس گشفقاهاناذ .اص مهام تاشیک ایاک ثشنبماههاب
می تدا ثه ثشنبمه هبی مدخدد دس صمینه هبی سدیبثی ثالدسن

اؿیبء ،ػبمبنههبی نظبستی و ػبمبنههابی ننقاشل تشافیکای اؿابسه ناشد [ .]3 – 1ایاک ثشنبماههاب
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اعالػبت چنذسػبنهای سا دس قبلت هبی مقدبوت خمغآوسی مینننذ .دادههبی چنذسػبنهای دس ؿجکه هبی حؼگش ثبیذ دس یک ػاغ قبثا قجادلی اص نیدیات
 #QoS1 $تودی داده ؿدنذ .ثشای فشاهم نشد نیدیت خذمبت مدسد انقظبس ثبیذ منبثغ موذود گشه هب و موذودیتهبی ؿجکه همبننذ پهنابی ثبناذ ،اناشطی و
تأخیش سا نیض دس نظش گشفت [ .]4ثه همیک ػلت ثهینه نشد ملشف انشطی ثبیذ ثب فشاهم نشد پبسامقشهبی  QoSهمشاه ؿدد .پبسامقشهبیی همچد تأخیش انقهب

ثه انقهب  ،2نشخ خغب  ،3تودی ػشیغ تش موقداهبی اولدیتداس ،اػدخبج  4و  ...نه دس ایک ؿجکه هب ثؼیبس مهم هؼقنذ .ثشای نابهؾ تاأخیش انقهاب ثاه انقهاب ،الص
نه تأخیش سا دس همه الیه هب نبهؾ دهیم .الیه هبی ؿجکه و  M ACمهمتش یک ن ؾ سا دس نمینه نشد تأخیش انقهب ثه انقهب ایدب مینننذ [.]4
.2.1

اّویت کٌتزل خطا

حدم ثؼیبس صیبد داده هبی چنذسػبنهای ثب پهنبی ثبنذ موذود دس ؿجکههبی حؼگش ثیػیم و نبنبلهبی ثی ػیم ثب نشخ انق بل نم دس تؼبسم اػت .ثاه همایک
دلی ثب اػقدبده اص نشخ ثبالی فـشدهػبصی دس ثشنبمه هبی نبسثشدی می تدا حدم داده هب سا مقنبػت ثب نبنبل نبهؾ داد .ایک نذگزاسی ،داده هب سا نؼاجت ثاه
خغب ثه ؿذت آػیت پزیش نشده و قبثلیات اعمیناب دس تودیا داده هاب سا ثاب چابلؾ مداخاه ماینناذ .ػاالوه ثاشایک ،ملاشف اناشطی دس تودیا دادههابی
چنذسػبنه ای ثؼیبس صیبد اػت ،ایک دس حبلی اػت نه حؼگشهب ثب موذودیت منبثغ انشطی مداخه هؼقنذ .ثب تدخه ثه ایک ویظگی هب ثبیاذ اص سوؽهابی ننقاشل
خغب اػقدبده نشد تب ثقدا دادههبی فـشدهؿذه سا ثذو خغب ثه م لذ تودی داد؛ ثنبثشایک ملشف ثهینه انشطی و قبثلیت اعمیناب دس تودیا دادههاب ثاشای
سوؽ هبی ننقشل خغب ،اص چبلؾ هبی استجبعبت چنذسػبنهای دس ؿجکههبی حؼگش ثیػیم موؼدة میؿدنذ .ثبوخدد نبسهبی تو ی بتی خدثی نه ثاش سوی
ثشسػی سوؽ هبی ننقشل خغبی مدخدد ثش سوی ؿجکههبی حؼگش ثیػیم اندب ؿذه نه مهمتشی ک آ هب سا میتدا دس [ ]5و [ ]6یبفت ،هیچناذا اص آ هاب

سا نمی تدا ثه عدس مؼق یم ثشای ؿجکه هبی حؼگش چنذسػبنهای ثیػیم  #WM SN$ 5ثکبس گشفات؛ ثنابثشایک ننقاشل خغاب همچناب یاک چابلؾ موؼادة
میؿدد.
.3.1

راُحل ّای اصلی کٌتزل خطا

مکبنیض هبی ننقشل خغبی مدخدد ثه ؿؾ دػقه صیش دػقهثنذی میؿدنذ.
ARQ: Automatic Repeat Request
FEC: Forward Error Correction
EC: Erasure Coding
HARQ: Hybrid ARQ
Link-Layer hybrid FEC/ARQ
Cross-Layer hybrid error control schemes








الگدی  ARQمی تدانذ دس الیه نبسثشد و یب الیه لینک مدسد اػقدبده قشاس گیشد .ػیت اكلی ایک سوؽ تأخیش مقغیشی اػات ناه دس ؿاجکه ایدابد
می ننذ .ایک دس حبلی اػت نه دس سوؽ  FECدس الیه لینک ت أخیش ؿجکه ثبثت اػت امب ایک سوؽ پهنبی ثبنذ و انشطی صیبدی سا ملشف مینناذ .الگادی
 FEC$ ECدس ػغ ثؼقه h #ثؼقه افضونه سا ثه  nثؼقه اكلی دس الیه نبسثشد اضبفه میننذ تب ثقدانذ ثؼقههبی گمؿذه سا ثبصیبثی ننذ .سوؽ  HARQهنگب

ثبص اسػبل ثؼقه ،ثش اػبع ؿشایظ ؿجکه تلمیم میگیشد نه اسػبل ن ثؼقه همشاه ثب ثیت هبی افضوناه ثهقاش اػات یاب ثابص اسػابل  6ثیات هابی افضوناه ندبیات
می نناذ .تشنیات ثهقاشیک ویظگایهابی  ARQو سوؽهابی  ،FECسوؽ هابی ننقاشل خغابی تشنیجای منبػاجی سا ثاشای ؿاجکه هابی حؼاگش و استجبعابت
چنذسػبنه ای ثیػیم ثه وخدد میآوسد؛ ثنبثشایک ثب اػقدبده اص اعالػبت ثیک الیهای اص عشیق پـقه پشوتکلی ،می تدا نیدیات تلابویش اسػابلی و اػاقدبده اص
منبثغ سا ثهجدد ثخـیذ و نبسایی ػیؼقم سا افضایؾ داد و انشطی سا دس گشه هب رخیشه نشد.
دس ادامه ایک م بله مهمتشیک سوؽ هبی ننقشل خغبی مدخدد ثش سوی ؿجکههبی چنذسػبنهای ،ؿجکههبی چنذسػبنهای ثیػیم و ؿجکههبی حؼگش

ثی ػیم ثشسػی ؿذه اػت .سوؽ هبی ننقشل خغبی مدسد مغبلؼه ،ت بس ثؼیبس صیبدی ثب سوؽ هبی ننقشل خغب دس ؿجکه هبی حؼگش چنذسػبنهای ثیػیم

Quality of Service
End-to-end delay
Error rate
Distortion
Wireless Multimedia Sensor Network
Retransmission
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داسنذ و نمک ؿبیبنی ثشای ثهجدد سوؽ هبی ننقشل خغب دس  WM SNاسائه مینننذ .دس انقهب پظوهؾ هبی انذک اندب ؿذه ثشای ننقشل خغب دس ؿجکههبی
حؼگش چنذسػبنهای ثیػیم ثشسػی ؿذه اػت و چـمانذاصی ثشای عشاحی سوؽ هبی ننقشل خغبی خذیذ سا ثه پظوهـگشا اسائه میننذ.

.2

کٌتزل خطا در شبکِّای چٌذرساًِای )MN( 1

خشیب هبی چنذسػبنهای ثخؾ نلیذی ؿجکههبی  WM SNهؼقنذ .ثه همیک دلی  ،ثب اػمبل ؿیده هبی خبف انق بل چنذسػبنهای ،می تدانذ خشیب هبی
چنذسػبنهای سا نؼجت ثه خغب مشتدغ $ 2استدبػی #نشد .ثشای تو ق ایک هذف ،همیـه تمشنض ثش سوی انداع نذگزاسی هبی ویذئدیی اػت و انثشیت

الگدهب ثشای مشتدغ نشد خشیب ثه خغبهب ثش سوی ثهینه نشد نذگزاسی تمشنض مینننذ .دس ایندب ثه ثشسػی دو دػقهثنذی مهم ایک سوؽهب می پشداصیم:
.1.2

رٍش ّای هخفی کزدى خطاّا

آقبی  Wangو همکبسانؾ دس [ ]7مشوسی ثش سوی ؿیده هبی مدخدد ثشای مخدی نشد خغبهب اندب دادهانذ .ؿیده هبی مدخدد ثش اػبع ن ـی نه دس

نذگزاس  3و نذگـب  4ایدب مینننذ ثه ػه دػقه ت ؼیم میؿدنذ .دػقه اول ؿیده هبیی هؼقنذ نه ثب اضبفه نشد افضونگی  5دس گشه مجذأ خشیب ثیقی نذؿذه
نذؿذه سا نؼجت ثه خغب مشتدغ و خغبهب سا مخدی مینننذ .دػقه دو ثب پغ پشداصؽ  6دس نذگـب ،خغبهبی مدخدد سا ثش اػبع ویظگی هبی تلدیش و

ػیگنبل هبی ویذئدیی پدؿؾ میدهنذ و آ هب سا ثبصیبثی مینننذ .دػقه ػد سوؽ هبیی هؼقنذ نه ثه تؼبم ثیک گشه مجذأ و م لذ واثؼقه هؼقنذ و ثش اػبع
آ خغبهب سا مخدی مینننذ.
.2.2

کذگذاری ارتجاعی خطا

سوؽ هبی نذگزاسی استدبػی خغب ،وظیده قدی نشد خشیب هبی ویذئدیی سا ثش سوی نبنبل هبی ندیضداس ثش ػهذه داسنذ .ثهگدنهای نه خغاب نمقاش اتداب
ثیبفقذ .ایک سوؽ هب صمبنی مدیذ خداهنذ ثدد نه موقداهبی چنذسػبنهای ،مؼق

اص ؿجکه انق بلی تدلیذ ؿدد و/یب ؿشایظ ؿجکه ثهكدست پدیب تغییش ننذ .دس

[ ]8چنذیک اثضاس نذگزاسی استدبػی خغب ثشسػی ؿذه اػت.

.3

کٌتزل خطا در شبکِّای چٌذرساًِای بیسین

كشف نظش اص موذودیت منبثغ WM SN ،هب ن بط مـقشک صیبدی ثب ؿجکههبی چنذسػبنهای ثیػیم  #WM N$داسنذ .دس ح ی ت ،هاشدوی آ هاب دادههابی
چنذسػبنه ای خدد سا ثش سوی نبنبل ثیػیم غیش قبث اعم ینب اسػبل می نننذ .لزا ثبػو وقدع خغبی ثیقی و اص دػت سفقک ثؼقههب میؿدنذ؛ ثنبثشایک هش دوی
آ هب ثبیذ مکبنیض هبی ننقشل خغبی خدثی سا پیبده ػبصی نننذ تب نیدیت مدسد نظش داده هبی چنذسػبنهای تأمیک ؿدد .دس ادامه چناذ سوؽ دس ؿاجکههابی
چنذسػبنهای ثیػیم سا ثشسػی میننیم نه ثب هذف مب استجبط نضدیکی داسنذ.

.1.3

کٌتزل خطا با تأخیز هحذٍد

7

آقبی  Argyriouو همکبسانؾ دس [ ]9یک مکبنیض ننقشل خغب ثب تأخیش مواذود ثاشای خشیاب هابی چنذسػابنهای قادی و تاأخیش نام پیـانهبد مایدهناذ
ثهگدنهای نه ثشای ثشقشاسی استجبعبت دس تشنیجی اص ؿجکههبی مولی  802.11و اینقشنت نبسثشد داسد .دس ایک پظوهؾ نشخ گمؿذ ثؼقههب و تأخیش انقهب ثه
انقهب سا تبثؼی اص ثیـقشیک تؼذاد ثبص اسػبل و مکبنیض ننقشل خغبی  FECدس نظش میگیشد تب ثقدانذ نشخ گمؿذ ثؼقههب سا ثهوػیله تغجیق ػغدح افضونگی دس
Multimedia Network
Resilient
Encoder
Decoder
Redundancy
Post processing
Delay-constraint
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الیه نبسثشد و الیه لینک ثیػیم نمینه ننذ .ػالوهثشایک ،دس [ ]10ثشای استجبعبت ویذئدیی ثالدسن

ثش سوی نبنبلهبی ثیػیم ،یک سوؽ ننقشل خغاب ثاب

تأخیش موذود دس ػغ ثؼقه هب اسائه ؿذه تب قبثلیت اعمینب و تاأخیش مواذود سا ثاشای آ هاب فاشاهم نناذ .الگادی پیـانهبدی آ هاب اص سوؽ هابی مخقلا

نذگزاسی نبنبل ثهشه میثشد و نبهؾ ندػبنبت ثهشهوسی  1اص نبنبل و دسیبفت ثهمدقغ ثؼقه هبی ویذئدیی سا ثه دنجبل داسد.
.2.3

 FECبا افزًٍگی پَیا

آقبی  Liو همکبسانؾ دس [ ]11یک مکبنیض پیـشفقه  FECتغجی ی سا مؼشفی مینننذ نه ثشای تودی خشیب هبی ویذئدیی ثش سوی ؿجکههبی ثیػیم دس
نظش گشفقه ؿذه اػت .ایک الگدسیقم ثشای تؼییک تؼذاد افضونگیهبی  ،FECوضؼیت نبنبل و ثبس تشافیکی ؿجکه سا دس ن بط دػقشػی  2ثشسػی میننذ .ثشای
انذاصهگیشی ثبس تشافیکی ؿجکه اص عدل ك

و ثشای وضؼیت نبنبل صمب انق بل ثؼقه دس نبنبل ثیػیم سا سكذ میننذ .نقبیح ؿجیهػبصی نـب میدهذ نه

افضایؾ افضونگی ثهكدست پدیب مندش ثه ثهجدد نبسایی ؿجکه میؿدد .ن غهضؼ

ایک الگدسیقم ایک اػت نه م بدیش ثهینه آػقبنه هبی میضا عدل ك

و

ص مب انق بل دقیق نیؼت و همچنیک میضا گمؿذ ثؼقه هب سا دس نبنبل ػیمی دس نظش نمیگیشد.
آقبی  Rayaدس پبیب نبمهاؽ [ ]12پغ اص ثشسػی سوؽهبی  FECتغجی ی مدخدد ،م بیؼهای سا ثش سوی ػه مکبنیض پیـنهبدی خدد اندب
میدهنذ .آ هب  FECتغجی ی سا ثهكدست مغلق  ،# On-Off$نؼجی و نؼجی -انقگشالی دس نظش گشفقه و نبسایی ؿجکه سا ثش سوی هش ػه ندع الگدسیقم
موبػجه نشدهانذ .نقبیح ؿجیهػبصی آ هب نـب میدهذ نه سوؽهبی  FECتغجی ی نؼجی و نؼجی -انقگشالی ػملکشد ثهقشی داسنذ و تؼذاد ثؼقههبی
اصدػتسفقه دس آ هب نمقش اص  AFECثب ؿشایظ مغلق اػت .لزا آ هب  FECتغجی ی پیـنهبدی خدد سا ثب ؿشایظ نؼجی -انقگشالی ثهػندا گضینهای ثشای
ثهجدد نبسایی ؿجکه و پیـشفقی دس  FECمؼشفی نشدهانذ .الص ثه رنش اػت نه آ هب الگدسیقم پیـنهبدی خدد سا ثشای ؿجکه هبی ػیمی دس نظش گشفقه
اػت و ثه دلی نگبه مقدبوت دس ایندب رنش ؿذه اػت.
.3.3

 FEC/ARQتزکیبی

آقبی  Tsaiو همکبسانؾ دس [ ]13الگدی  HARQسا ثشای خشیب هبی ویذئدیی دس ؿجکههبی ثیػیم ثهجادد ثخـایذهاناذ و آ سا  AHECM 3ماینبمناذ.
الگدسیقم  ،AHECMتأخیش ثبص اسػبل ثؼقه و مقدػظ تأخیش انقهب ثه انقهب سا موذود میننذ .ػالوه ثش آ  ،افضونگی  FECسا ثش اػبع نشخ گمؿذ ثؼقههب
دس ؿجکه تؼییک و اص ثشوص اصدحب خلدگیشی میننذ .ایک دس حبلی اػت نه هنگبمینه تأخیش انقهب ثه انقهب اص پبسامقشهبی مهم تل ی میؿدد ،ثشای ثبص اسػبل،
ف ظ ثؼقه هبی افضونه سا اسػبل میننذ .ثشای حدظ امنیت ثیـقش فاشیمهابی اولدیات داس اص حدبظات خغابی نابثشاثش # UEP$ 4اػاقدبده ناشده و ثاه ثؼاقههابی

اولدیت داس ،افضونگی ثیـقشی سا تخلیق میدهذ .الگدسیقم  AHECMثهوػیله پبسامقشهبی نشخ گمؿذ ثؼقه  ،5نبسایی ثبصیبثی خغب  #ERE$ 6و PSNR

 PSNRثب دیگش الگدسیقم هبی ننقشل خغب ثشسػی ؿذه و نقبیح ؿجیهػبصی نـب می دهذ نه نیدیت ثهقاشی سا ثاشای خشیاب هابی ویاذئدیی دس ؿاجکههابی
ثیػیم اسائه میدهذ .ن غه ضؼ

.4

ایک سوؽ ایک اػت نه ثشای ؿجکه هبی حؼگش ثشسػی نـذه اػت.

کٌتزل خطا در شبکِّای حسگز بیسین ()WSN

ثبوخدداینکه  WM SNؿبخهای اص  WSNموؼدة میؿدد امب تدبوتهبی ثشخؼقهای داسنذ .اولیک تدبوت ،ننقشل نشد داده هبی نبهمگک اػت .ثش همایک
اػبع ایک ؿجکه هب ثبیذ ػشویغ هبی مقدبوتی سا فشاهم نننذ .پشداصؽ هبی مقدبوت ثشای هش خشیب دادهای و تمبیض ػشویغهب ،می تداناذ دس هماه الیاههابی
پـقه پشوتکلی ثش اػبع پبسامقشهبی مقدبوت مث اولدیت ثشنبمه نبسثشدی و میضا صمب ثبقی مبنذه ثشای هش ثؼقه فشاهم ؿدد .دومیک تدبوت ایک اػت نه ایک
ؿجکه هب ثه خغب ثؼیبس حؼبع هؼقنذ؛ صیشا وخدد خغب ،مندش ثه اص دػت سفقک ثؼقههب می ؿدد .پیبمذ ایک اثش ثبػو افضایؾ تدبضا تأخیشهاب و اػدخابج دس
داده هبی چنذسػبنه ای ؿذه و  QoSسا نبهؾ میدهذ .دسكدستینه ثشخی اص ثشنبمه هبی نبسثشدی ثه تودی ػابسی اص هشگدناه خغاب نیابص داسناذ .تدابوت
ػد  ،پهنبی ثبنذ ثبالی مدسد نیبص ایک ؿجکه هب اػت نه ثب پهنبی ثبنذ مدخدد دس ؿجکه هبی حؼگش چنذسػبنهای ثی ػیم دس تؼبسم اػات .ثاه همایک دلیا ،
T hroughput
Access points
Adaptive Hybrid Error Control Model
Unequal Error Protection
Packet loss rate
Error Recovery Efficiency
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سوؽ هبی نذگزاسی ثب پیچیذگی نم دس  WM SNهب اص اهمیت ویظهای ثشخدسداس هؼقنذ .ایاذهآلتاشی ک سوؽ هابی نذگازاسی ،ػاالوه ثاش حداظ نابسایی
فـشده ػبصی و پیچیذگی نم موبػجبتی و پیبده ػبصی ،حبلت استدبػی خدد سا نؼجت ثه خغب نیض حدظ ننناذ .اهمیات اػاقدبده اص سوؽ هابی نذگازاسی دس
 WM SNهب ،استجبط تنگبتنگی سا ثیک قبثلیت اعمینب و الگدسیقم هبی نذگزاسی ثه وخدد میآوسد؛ ثنابثشایک پشوتکا هابی ثالدسنا

و قبثا اعمیناب دس

WSNهب ثشای  WM SNهب منبػت نیؼقنذ ،صیشا دس WSNهب اص فـشدهػبصی اػاقدبده نمایؿادد [ .]14حؼبػایت ثابالی داده هابی چنذسػابنهای ثاه تاأخیش،
چهبسمیک تدبوت WM SNهب نؼجت ثه WSNهب اػت؛ ثنبثشایک ثشای عشاحی ایک ؿجکه هب ثبیذ ثش سوی تاأخیش اضابفه ؿاذه دس هاش ػاشآینذ تمشناض ناشد و
ثهگدنهای آ هب سا نبهؾ داد نه ػشػت تودی هش ثؼقه ثه م لذ افضایؾ یبثذ .نگشؽ ثیک الیهای ثهقشیک سوؽ ثشای نبهؾ ػشثبس موبػجبتی و تأخیش دس
ایک ندع ؿجکههب اػت [ ]14[ ،]4و [.]15
دس [ ]5ثشسػی ثیک الیهای ثش سوی الگدهبی ننقشل خغب دس  WSNاندب ؿذه نه دس آ پبسامقشهبی الیه هبی مؼیشیبثی M AC ،و فیضیکی دس نظش
گشفقه ؿذه اػت .نقبیح ؿجیهػبصی دس ایک م بله نـب میدهذ نه الگدهبی  FECدس الیه لینک ،دس م بیؼاه ثاب  ARQنؼاجت ثاه خغبهاب حبلات استدابػی
ثهقشی داسنذ .همچنیک دس نذهبی  FECثب افضایؾ عدل گب هب ،هم انشطی ملشفی و هم تأخیش انقهب ثه انقهب نبهؾ مییبثذ؛ ثنبثشایک FECهب ثشای دادههبی
حؼبع ثه تأخیش دس  WSNهب ثهقش ػم مینننذ .سونذ مـبثهی نیض دس [ ]6پیبدهػبصی ؿذه و نـب مای دهاذ ناه دس میاب ناذهبی  ،FECناذهبی Reed-

 Solomonثهقشیک ػملکشد سا دس WSNهب داسنذ.
دس [ ]16ثهشهوسی و انشطی مدسدنیبص دس  WSNثب نبنبل  ،802.11تبثؼی اص نشخ خغبی ثیقی ) (BERو تؼذاد ػیمج هابی ناذ  RSدس نظاش گشفقاه
ؿذه اػت و نـب می دهذ نه اگش تؼذاد ػیمج هبی  FECثه كدست پدیب ثب ؿشایظ نبنبل تغییش ننذ ،نبسایی WSNهب ثه عدس موؼدػی افضایؾ مییبثذ .دس
[ ]17نیض سونذ مـبثهی پیبده ػبصی ؿذه اػت و تؼذاد ػیمج هبی  FECثش اػبع انشطی انق بل و انشطی موبػاجبت تؼیایک مایؿادد .ؿاجیهػابصی آ هاب نـاب
میدهذ نه ثیؾ اص  "85انشطی ملشفی ثه تؼذاد ػیمج هبی  FECواثؼقه اػت.
ػالوهثشایک ،آقبی  M israو همکبسانؾ دس [ ]18مشوسی ثش سوی سوؽ هبی نذگزاسی مدخدد اندب دادهانذ نه ثشای ؿجکههبی حؼگش ثیػیم
اسائه ؿذه اػت .تمشنض اكلی آ هب ثش سوی سوؽ هبیی اػت نه نذگزاسی ویذئد سا دس حؼگشهبی ویذئدیی اندب می دهنذ و یک انق بل ثالدسن

سا

ثشای ویذئدی نذؿذه تب ایؼقگبه پبیه  1فشاهم مینننذ .دس اثقذای ایک م بله ،آ هب نیبصمنذی هبی انق بل یک خشیب چنذسػبنهای سا دس هش الیه اص پـقه
پشوتکلی ثشسػی نشده و مکبنیض هبی پیـنهبدی دس هش الیه سا مؼشفی مینننذ .دس انقهب نیض نگشؽ ثیک الیهای سا دس میب نذگزاسی ویذئدیی دس WSNهب
دس نظش گشفقه و مکبنیض هبی مدخدد سا ثشسػی مینننذ.

.5

کٌتزل خطا در شبکِّای حسگز چٌذرساًِای بیسین

تبنند مشاخؼی مدسد ثشسػی قشاس گشفت نه ثاش سوی مکابنیض هابی ننقاشل خغاب دس ؿاجکههابی چنذسػابنهای WM N ،و  WSNمغبلؼاه ناشدهاناذ ولای
هیچنذا اص آ هب ثشای  WM SNمنبػت نیؼت صیشا استجبعبت چنذسػبنهای ثش سوی منبثغ و  ،QoSموذودیتهب و ویظگی هبی خبكی سا اػمبل مینننذ.
.1.5

هکاًیزم ّای کیفیت خذهات در WMSN

دس [ ]4مشوسی نلی ثش سوی سوؽ هبی مدخدد ثشای تضمیک  QoSاندب ؿذه اػت .دس  ،WM SNهش الیه اص پـقه پشوتکلی مؼئدل فشاهم نشد ثشخی اص
پبسامقشهبی  QoSاػت؛ ثنبثشایک ایک نیبص وخدد داسد نه الگدهبی خذیذی ثشای هش الیه وخدد داؿقه ثبؿذ .ػالوهثشایک همه الیه هب واثؼقگی صیبدی ثه هام
داسنذ و تضمیک دقیقتش  QoSاص عشیق تؼبدل ثیک الیه هبی مخقل

امکب پزیش اػت .لزا دس ایک م بله ،سوؽهبی الیهای و ثیک الیهای مدخدد دس دػقههبی

خذاگبنه ثشسػی ؿذهانذ و دسنهب یت مؼبئ تو ی بتی ثبصی نه وخدد داسد سا ؿنبػبیی و مؼشفی میننذ .مغبلؼه ایک م بله دیاذ ثؼایبس خادثی ثاشای تضامیک
 QoSدس عشاحی سوؽ ننقشل خغب دس اخقیبس پظوهـگشا قشاس میدهذ.
.2.5

کٌتزل خطا با چٌذ هسیزی

2
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Multi-path

5

1
2

The 9 th Symposium on Advances in Science and Technology (9thSASTech), Mashhad, Iran. 9thSASTech.khi.ac.ir

دس [ ]19ؿشایظ اػدخبج انق بل ثش سوی داده چنذسػبنهای سا ثب اخقالل دس نبنبل و ؿکؼات فادسی گاشه دس  WM SNدس نظاش مایگیاشد .ایاک دو الگاد ثاه
تلوی داده هبی چنذسػبنهای دس ؿجکه نمک می نننذ .ایک الگدسیقم ثب اػقدبده اص سوؽ مخدی نشد خغب و الگدی تلوی خغبی  RSو ثهشهگیاشی اص
چنذ مؼیشی ،خغبهبی انق بل چنذسػبنهای سا دس یک ثبصهی قبث قجدلی قشاس میدهذ.
.3.5

کٌتزل خطا باQoE

1

یک مکبنیض  FECآگبه ثه  QoEثشای  WM SNثب مؼمبسی چنذالیهای دس [ ]20اسائه ؿذه اػت .ایک الگدسیقم ثشای تـخیق حمله دس منبعق حؼابع ثاه
نددر عشاحی ؿذه اػت .دس عشاحی چنذالیهای هم حؼگشهبی ػذدی و هم حؼگش ویذئدیی وخدد داسد و حؼگشهبی ویذئدیی دس صمب الص و ثاهوػایله
حؼگشهبی ػذدی ثیذاس میؿدنذ .ثه همیک دلی  ،نبسایی قبث تدخهی دس ملشف انشطی داسد .هذف اػقدبده اص ایاک الگادسیقم ،نابهؾ افضونگای ثؼاقههاب
اػت ثه كدستی نه ػغ نیدیت ویذئدی دسیبفقی ثب ػغ میضا سضبیت منذی نبسثش یکؼب ثبؿذ ثه كدستی نه نبسایی منبػجی دس ملشف اناشطی داؿاقه
ثبؿذ .نقبیح ؿجیهػبصی نیض نـب میدهذ ػغ نیدیت ویذئدی دسیبفقی ثب الگادسیقمهابی  FECاػاقبنذاسد ثشاثاشی ناشده دسكادستیناه اناشطی نمقاشی سا
ملشف میننذ .همچنیک نـب می دهذ نه ایک سوؽ ثؼیبس منبػت ثشای ػبمبنههبی تـخیق نددر ثب منبثغ موذود اػت.
.4.5

کارایی هکاًیزم ّای هَجَد کٌتزل خطا در WMSN

آقبی نبدسی و همکبسانؾ دس [ ،]21موبػجهای خبمغ ثش سوی مکبنیض هبی مدخدد ننقشل خغب دس  WM SNاندب دادهانذ .ایاک م بیؼاه میاب مکابنیض هابی
 FEC ،ARQو  ARQ/FECتشنیجی دس الیه لینک اندب ؿذه اػت و آ هب سا ثشحؼت نشخ گمؿذ  PSNR ،و نبسایی انشطی ثب هم م بیؼاه مایننناذ.
ؿک  1ثهجدد نیدیت ویذئدی دسیبفقی سا دس سوؽ  ARQ/FECتشنیجی نـب میدهذ .نقبیح ؿجیهػبصی نـب میدهذ نه نذ  RSملشف انشطی نمقاشی
داسد ولی دس نشخ خغبی ثیقی ثبال نمی تدانذ نیدیت قبث قجدلی سا تأمیک ننذ  PSNR$نبهؾ می یبثذ #ولی دس هش كدست اص  ARQثهقاش ػما ماینناذ.
مکبنیض تشنیجی  ARQ/FECنؼجت ث ه دو سوؽ دیگش نیدیت ثهقشی داسد ولی ثبص هم دس ملشف انشطی ثهینه نیؼت.

ؿک  :1م بیؼه مقدػظ  PSNRنؼجت ثه BER

آقبی نبدسی دو ػبل ثؼذ مغبلؼبت خدد سا دس مدسد ننقشل خغب ادامه داد و دس [ ]15ثشسػی خبمؼی میب پنح الگدی ننقشل خغب دس  WM SNاسائه
نشد .ایک پنح سوؽ ػجبستانذ اص ARQ/FEC ،EC ،FEC ،ARQ :تشنیجی دس الیه لینک و ننقشل خغبی ثیک الیهای تشنیجی .ایـب ایک پنح سوؽ سا اص
عشیق پنح پبسامقش ثب هم م بیؼه میننذ .پبسامقشهب ػجبستانذ اص :نبسایی انشطی ،PSNR ،نشخ گم ؿذ فشیم ،مدمدع تدبضا تأخیشهاب و  PSNRثاب تاأخیش
موذود .نقبیح ؿجیهػبصی نـب میدهذ نه خغبهبی نبنبل ثی ػیم چگدنه ثش سوی نبسایی WM SNهب اثش میگازاسد و چاه پبسامقشهابیی ثاش سوی عشاحای
الگدی ننقشل خغب ثشای  WM SNهب مؤثش اػت .نقبیح ؿجیهػبصی دس خذول  1قبث مـبهذه اػت و ثهساحقی می تدا دسیبفت ناه الگادی ARQ/RS/EC

Quality of Experience
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تشنیجی ثیک الیهای ثه خض دس ملشف انشطی ثهقشیک نبسایی سا داسد .ؿک  2میضا  PSNRدسیبفقی دس ایک پنح سوؽ سا نؼجت ثه ثیـقشیک تأخیش قبث قجدل
نـب میدهذ و سوؽ تشنیجی ثیک الیه ای سا ثه ػندا ثهقشیک نیدیت ویذئدی دسیبفقی مؼشفی میننذ .هش نذا اص پبسامقشهبی تؼییک ؿذه دس سوؽ Cross-

) layer (4, 106, 4نـب دهنذه مـخلبت یکی اص سوؽهب اػت .پبسامقش اول تؼذاد ثبص اسػبل دس سوؽ  ،ARQپبسامقش دو  6ثیت افضونه ثه ثؼقه  100ثیقی
دس سوؽ  FECو پبسا مقش ػد تؼذاد ثؼقه هبی افضونه دس الیه نبسثشد ثشای  ECسا نـب میدهذ.

ؿک  :2م بیؼه  PSNRنؼجت ثه ثیـقشیک تأخیش قبث قجدل

جدول  :1نتایج شبیه سازی پژوهش آقای نادری []11
Worse Schema

.5.5

Performance M etric

Efficient Schema

)Erasure coding (k=4

)Cross-layer (4,106, 4

Frame Loss Rate

ARQ,
Erasure coding

)Cross-layer (4,106, K

PSNR

)Erasure coding (k=4

)Cross-layer (4,106, 4

Delay-constrained PSNR
)(low delay constraint

)ARQ(N=7

Hybrid ARQ/RS (4, 106),
)Cross-layer (4,106, 2

Delay-constrained PSNR
)(high delay constraint

Cross-layer ARQ/RS/Erasure

RS

Energy Efficiency

)ARQ(N=7

RS,
) Hybrid ARQ/RS (2,M

Latency

ARQ,
Cross-layer ARQ/Erasure

)Cross-layer (4,106, 4

Cumulative Jitter

هکاًیزم  FECبیي الیِای

آقبی  Yangو همکبسانؾ دس [ ]22یک مکبنیض ننقشل خغبی ثیک الیهای اص  FECسا اسائه میدهذ نه ثشای انق بل قبث اعمینب  blockثب دادهی نذؿذه ثاب
عدل مقغیش  1دس  WM SNعشاحی ؿذه اػت .مکبنیض پیـنهبدی ثب اػقدبده اص الگدی  FECدس الیه هبی فیضیکی ،انق بل و نبسثشد ،ػالوه ثاش فاشاهم ناشد
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تدانبیی ثبالی تلوی خغبی ثیقی ،قبدس ثه ثبصیبثی ثؼقههبی گمؿذه دس انق بل هبی چنذگبمه نیض اػت .ایک مکبنیض دس غبلت یک الگدی دوحبلقاه اص FEC

ثش اػبع  ISCFC1نبس میننذ .الگدی  RVLC2دس الیه نبسثشد و نذهبی  RSC3دس الیه فیضیکی و ثؼقه هبی افضونه دس الیه انق بل تدلیذ میؿدنذ .نقبیح
ؿجیه ػبصی نـب می دهذ نه قبثلیت اعمینب دس انق بل سا ثهجدد ثخـیذه و همچنایک پیچیاذگی موبػاجبتی نمای دس نذگازاسهب داسد .ثاه همایک دلیا ثاشای
 WM SNهب ثؼیبس منبػت اػت .ؿک هبی  3و  4ثه تشتیت نذگزاسی دس فشػقنذه و نذگـبیی دس گیشنذه سا نـب میدهنذ .الص ثه رناش اػات ناه آقابی
 Yangو همکبسانؾ مغبلؼبت اولیه خدد سا دس [ ]23اسائه نشده و ػپغ آ سا دس [ ]22تکمیا نشدناذ .ثاب ثشسػای دقیاق تاش نمدداسهابی ؿاجیهػابصی ؿاذه
می تدا فهمیذ نه سوؽ پیـنهبدی آ هب ثهدسػقی م بیؼه نـذه اػت و ثهساحقی نمی تدا تلمیم گشفت نه ثشای ننقشل خغب دس  WM SNسوؽ منبػاجی
اػت!

ؿک  :3نوده نذگزاسی دس فشػقنذه

ؿک  :4نوده نذگـبیی دس گیشنذه

.6.5

هکاًیزم کٌتزل خطای تطبیقی

آقبی  Leو همکبسانؾ دس [ ]24یک مکبنیض ننقشل خغبی تغجی ی ثش اػبع اهمیت فشیم هبی الیه لینک ثه نب  AEC-LLFIV4سا ثشای WM SNهب اسائه
می نننذ .دس ایک الگدسیقم یک مبطول ثه نب  LLFIVوخدد داسد نه ثش اػبع اهمیت فشیم ،مکبنیض ننقشل خغب سا انقخبة میننذ .الص ثه رنش اػت نه
- Iفشیمهب اص اولدیت ثبالتشی ثشخدسداس هؼقنذ لزا اص میب سوؽهبی  FEC ،ARQدس الیه لینک و  ،HARQسوؽ  HARQثب قبثلیت اعمینب ثبال انقخبة
می ؿدد .دس ؿک  5می تدانیذ ثب نودهی فؼبلیت مبطول هب ثیـقش آؿنب ؿدیذ .آنبلیض آمبسی دس ایک م بله نـب می دهذ نه الگدسیقم پیـنهبدی انشطی ملاشفی
سا نبهؾ و قبثلیت اعمینب استجبط سا افضایؾ میدهذ.
Application Layer
Transport Layer
Network Layer

Video frames
UDP datagram
IP packet

AEC

Data Link Layer
HARQ

FEC

LLFIV

Hops

ARQ

ؿک  :5نوده پیبدهػبصی مبطولهب دس سوؽ AEC-LLFIV

Iterative joint Source-Channel Fountain Code
Recursive Variable Length Code
Recursive Systemic Convolutional
Adaptive Error Control-Link Layer Frame IV
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ًتیجِگیزی

.6

 ؿنبػبیی سوؽ هبی ثهجدد مکبنیض ننقشل خغب ثشای ؿجکه هبی حؼگش چنذسػبنهای ثایػایم اػات ثاه عادسیناه ثاب ثشسػای،هذف ثنیبدی دس ایک پظوهؾ
 هماب عادس ناه. ثهجدد مکبنیض ننقشل خغب امکب پزیش ؿدد،آ هب

سوؽ هبی ننقشل خغبی مدخدد دس ؿجکههبی گدنبگد و ؿنبػبیی ن بط قدت و ضؼ

 همچنایک مـابهذه مایؿادد ناه ثاهنابسگیشی. تبنند دػقبوسدهبی پظوهؾ آقبی نبدسی ثهقشیک اعالػبت سا دس اخقیبس پظوهـگشا قشاس می دهذ،ثیب ؿذ
 ثهقاشیک، لازا تشنیات سوؽ هابی ننقاشل خغابی مدخادد.اعالػبت ثیک الیه ای ن ؾ ثب اسصؿی سا دس ثهجدد ننقشل خغب ثش سوی تمب ؿجکههب ایدب ماینناذ
.ایک سوؽ ملشف انشطی ثبالیی ا ػت نه ثش حؼاگشهب ثاب منابثغ مواذود تومیا مایؿادد

ػملکشد سا دس تلوی خغب ثه وخدد میآوسد ولی ن غهضؼ

. تأثیش ثه ػضایی دس نبهؾ ملشف انشطی داسد و تأخیش انقهب ثه انقهب سا نیض نبهؾ میدهذEC  وFEC همچنیک ثشآوسد پدیبی میضا افضونگی دس سوؽهبی
 چـمانذاصی ثشای ننقشل خغب دس ؿجکههبی حؼگش چنذسػبنهای ثیػیم موؼادة،ثشآوسده نشد تمب ایک ویظگی هب دس عشاحی یک مکبنیض ننقشل خغب
.میؿدد
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