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قْٛ وٝ ٔغبِت ٔٙسضد زض ا٤ٗ پب٤بٖ ٘بٔٝ حبنُ وبض پػٚٞك٣  ٔتقٟس ٣ٔآضٔبٖ نبزل٣ ا٤طات٣  ا٤ٙزب٘ت

ثٛزٜ ٚ ثٝ زؾتبٚضزٞب٢ ز٤ٍطاٖ وٝ  ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ فب٣ِ ذطاؾبٖا٤ٙزب٘ت تحت ٘ؾبضت ٚ ضإٞٙب٣٤ اؾبت٥س 

زض ا٤ٗ پػٚٞف اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٔغبثك ٔمرطضات ٚ ضٚاَ ٔتقربضا اضرربؿ ٚ زض سٟطؾرت ٔٙربثـ ٚ      

 ؾغح ٤ب ثبالتط اضائٝ ٍ٘طز٤سٜ اؾت. ٜ اؾت. ا٤ٗ پب٤بٖ ٘بٔٝ لجالً ثطا٢ احطاظ ٥ٞچ ٔسضن ٞٓٔأذص شوط ٌطز٤س

اظ زضرٝ افتجبض ؾربلظ  ٔٛؾؿٝ زض نٛضت احجبت ترّف زض ٞط ظٔبٖ، ٔسضن تحه٣ّ٥ نبزض قسٜ تٛؾظ 

 حك پ٥ٍ٥ط٢ لب٣٘ٛ٘ ذٛاٞس زاقت. ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ فب٣ِ ذطاؾبٖثٛزٜ ٚ 

ثبقس. ٞطٌٛ٘رٝ   ٣ٔ ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ فب٣ِ ذطاؾبٖپب٤بٖ ٘بٔٝ ٔتقّك ثٝ  و٥ّٝ ٘تب٤ذ ٚ حمٛق حبنُ اظ ا٤ٗ

  ٝ ثرطزاض٢، تطرٕرٝ ٚ    اؾتفبزٜ اظ ٘تب٤ذ ف٣ّٕ ٚ ف٣ّٕ، ٚاٌصاض٢ اعالفبت ثٝ ز٤ٍطاٖ ٤ب چبح ٚ تىخ٥رط، ٘ؿرر

ٖ التجرربؼ اظ ا٤ررٗ پب٤رربٖ ٘بٔررٝ ثررسٖٚ ٔٛاسمررت وتجرر٣     ٕٔٙررٛؿ اؾررت.  ٔٛؾؿررٝ آٔررٛظـ فررب٣ِ ذطاؾررب

 ٔب٘ـ اؾت.٘مُ ٔغبِت ثب شوط ٔأذص ثال

 

 

 آضٔبٖ نبزل٣ ا٤طا٣٘

 أضب
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  صفحِ تمذین

ٝ ثب غ٥طت ذٛز اِفجب٢ ظ٘س٣ٌ ضا و ثعضٌٛاضْ پسض ثٝ تمس٤ٓ ”اهلل فزُ”ظٔبٖ أبْ آلب ٚ ٔٛال ٔحضط  س٤ٓ ثٝتم

 ا٢ ٘تٛا٘ؿتٝ ٟٔط اٚ ضا ٔق٣ٙ وٙس ٥ٞچ ٚاغٜ ثٝ ٔٗ آٔٛذت تمس٤ٓ ثٝ ٔبزض سساوبضْ وٝ اظ اَٚ آسط٤ٙف،

 .آ٘ب٘ىٝ ث٣ نسا قىؿتٙس تب عّٛؿ ؾپ٥سٜ ضا ٘ؾبضٜ ٌط ثبقٙس

   پطٚضزٌبضا

 قبٖ وٝ ٘ٝ ثطا٢ زؾتٟب٢ پ٥ٙٝ ثؿتٝتٛا٘ٓ ٔٛٞب٤كبٖ ضا وٝ زض ضاٜ فعت ٔٗ ؾف٥س قس، ؾ٥بٜ وٙٓ ٚ  ٘ٝ ٣ٔ

 زٜ وٝ ٞط ِحؾٝ قىط ٌعاضقبٖ ثبقٓحٕطٜ تالـ ثطا٢ استربض ٔٗ اؾت، ٔط٣ٕٞ زاضْ. پؽ تٛس٥مٓ 

٥ٔس ٚ ٤بٚض زض تط٤ٗ ا قىط ٚ ؾپبؼ ذسا ضا وٝ ثعضي. ٞب٢ فٕطْ ضا زض فهب٢ زؾت ثٛز٘كبٖ ثٍصضا٘ٓ ٚحب٥٘ٝ

 .ِحؾٝ ِحؾٝ ظ٘س٣ٌ اؾت
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  ز ٍ تطکزصفحِ تمذی

سط٥ٞرتٝ ٚ سطظا٘ٝ رٙبة  ثؿ٣ قب٤ؿتٝ اؾت اظ اؾتبز« ٔٗ ِٓ ٤كىط إِرّٛق ِٓ ٤كىط اِربِك»ثٝ ٔهساق 

ٌّكٗ ؾطا٢ فّٓ وٝ ثب وطأت٣ چٖٛ ذٛضق٥س، ؾطظ٥ٔٗ زَ ضا ضٚق٣ٙ ثرك٥س٘س ٚ زوتط فجبؾ٣  آلب٢ 

 .تمس٤ط ٚ تكىط ٕ٘ب٤ٓ ;ٞب٢ وبض ؾبظ ٚ ؾبظ٘سٜ ثبضٚض ؾبذتٙس ٚزا٘ف ضا ثب ضإٞٙب٣٤
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  چى٥سٜ

 

 ؤ 

 

 چکیذُ

آٖ ؾرق٣ قرس    قسٜ اؾرت ٚ زض  ا٤ِٛٚت زض قجىٝ ثس٣٘ اضائٝ٘بٔٝ پطٚتىُ رس٤س٢ ثطا٢ وٙتطَ  زض ا٤ٗ پب٤بٖ

 ٝ قرسٜ ثرب اؾرتفبزٜ اظ ظ٤طؾربذت      ثطذ٣ اظ پبضأتطٞب٢ و٥ف٥ت ؾط٤ٚؽ ثٟجٛز زازٜ قٛز. ا٤ٗ پطٚتىُ ث٥ٟٙر

ٞب٢ ٔزعا اؾتفبزٜ ورطزٜ ٚ فٕرُ سطاذرٛا٣٘ ضا ا٘زربْ      زض ٞط ؾ٥ىُ وبض٢ ٤ىؿبٖ، اظ ثبظٜ TDMAپطٚتىُ 

ٞب  اضظ٤بث٣ ٚ ٕ٘ٛزاض NS2ؾبظ  ٜ اظ قج٥ٝقسٜ ثب اؾتفبز ٘بٔٝ وبضا٣٤ ٔىب٥٘عْ پطٚتىُ اضائٝ زض ا٤ٗ پب٤بٖزٞس. ٣ٔ

ٞب اظ ذٛاة ث٥ساض قسٜ ٚ ثطضؾ٣  ٓ رس٤س تٕبْ ٌط٤ٜزض آغبظ سط ضؾٓ قسٜ اؾت. MATLABاسعاض  ٘طْ تٛؾظ

ٞب ثرٝ حبِرت ذرٛاة     اٌط ثؿتٝ رس٤س٢ پرف ٘كٛز ٌطٜ ؛قٛز ٤ب ذ٥ط وٙٙس آ٤ب ثؿتٝ رس٤س٢ پرف ٣ٔ ٣ٔ

اذتهبل اؾالت ظٔب٣٘ ثطا٢ اضؾربَ   . زازٞب٣٤ ضا ا٘تمبَ زٞٙس٘س تب ظٔب٣٘ وٝ زض اؾالت ظٔب٣٘ ثقس٢ ضٚ ٣ٔ

ثرطا٢   ا٤ِٛٚت پرب٥٤ٗ   ٤1ق٣ٙ ا٤ِٛٚت ثبال ٚ  0) ٥ٌطز ا٘زبْ ٣ٔ ٤1ب  0حؿٍطٞب ا٤ِٛٚت اعالفبت ثب تٛرٝ ثٝ 

زٞرس ثرب    ٣ٔ ٞب ٌطٜقٛز اؾالت ظٔب٣٘ وٝ ثٝ  وٙٙسٜ ا٘تربة ٣ٔ فٙٛاٖ ٕٞبًٞٙٝ ث ٌطٜا٤ٗ ٔٙؾٛض ٚلت٣ ٤ه 

ثبقس ٚ اٌطچٙس حؿٍط ا٤ِٛٚت ٤ىؿبٖ زاقتٝ ثبقٙس ا٘تربة ثطـ ظٔرب٣٘ ثرط اؾربؼ     ٤ٛتكبٖ ٣ٔتٛرٝ ثٝ اِٚ

٥ٌطز؛ ٤ق٣ٙ حؿٍط٢ وٝ ٘طخ اضؾربَ زازٜ ثربالتط زاضز اؾرالت ظٔرب٣٘      ٞب ا٘زبْ ٣ٔ ٞب٢ آٖ ٘طخ اضؾبَ زازٜ

ترٛاٖ   ؾربظ٢ قرسٜ، ٔمربز٤ط    ثطا٢ اضظ٤بث٣ پطٚتىُ پ٥كٟٙبز٢ پ٥ربزٜ  قٛز. ظٚزتط٢ ثٝ آٖ اذتهبل زازٜ ٣ٔ

ٌصضز٣ٞ، ٔهطا ا٘طغ٢ ٚ ٥ٔعاٖ تبذ٥ط ثسؾت آٔسٜ ثب زٚ پطٚتىُ ٔقطٚا ا٤ٗ حٛظٜ ٔمب٤ؿرٝ قرسٜ اؾرت.    

 IEEE.802.15.04ثرٝ ضٚـ   زضنرس ٘ؿرجت   ٥ٔ23.67عاٖ ثٟجٛز٢ اٍِٛض٤تٓ پ٥كٟٙبز٢ زض ظ٥ٔٙرٝ تربذ٥ط   

 IEEE.802.15.04ثرٝ ضٚـ   ٘هرجت ، ٚ زض ظ٥ٔٙٝ ا٘طغ٢ است زاقتٝ اؾت TDMA ٘ؿجت ثٝ ضٚـٚ ثٟجٛز 

 IEEE.802.15.04ٌصضز٣ٞ ٘ؿجت ثٝ تٛاٖ ٚ زض ظ٥ٔٙٝ  است زاقتٝ اؾت TDMAٚ ٘ؿجت ثٝ ضٚـ ثٟجٛز 

 ثٟجٛز زاقتٝ اؾت. TDMAٝ ثثٟجٛز ٚ ٘ؿجت 
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 Summary 

In this dissertation, a new protocol for controlling priority in the physical 

network was presented, in which some of the parameters of the quality of 

service were tried to be improved. This optimized protocol uses the TDMA 

protocol infrastructure in the same work cycle, uses separate intervals and 

performs callback. In this thesis, the efficiency of the proposed protocol 

mechanism is evaluated using the NS2 simulator and the charts are plotted by 

the MATLAB software. At the start of the new frame, all the nodes wake up 

and check whether a new packet is being played; if no new packet is played, 

the nodes will go to sleep until they are in the next time slot. Transfer. 

Assigning the time slot for sending information according to the priority of 

the sensors is 0 or 1 (0 is high priority and 1 low priority). For this purpose, 

when a node is selected as a coordinator, the slot is given to the nodes given 

their priority, and if the sensor The cutoff time selection is based on the rate 

of sending their data; that is, the sensors that have higher data rates have a 

higher time slot allocated to it. For evaluation of the implemented protocol, 

the power dissipation, energy consumption and latency achieved with the two 

well-known protocols are compared. The recovery rate of the proposed 

algorithm in the delay time of 23.67% improved compared to the 

IEEE.802.15.04 method and decreased compared with the TDMA method. In 

the IEEE.802.15.04, the proposed energy efficiency improved with respect to 

the TDMA method, and in The power output field improved compared to 

IEEE.802.15.04 and improved over TDMA.
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  سٟطؾت فالئٓ

 

 ٚ 

 

 فْزست ػالئن

 التیي ػالئن 

D  ٝظٔبٖ تإذ٥ط ٤ه ثؿت 

Td  ظٔبٖ زض٤بست ثؿتٝ زض ٔمهس 

Ts  ظٔبٖ اضؾبَ ثؿتٝ زض ٔجسؤ 

Etx  ٝا٘طغ٢ ٔهطس٣ ثٝ اظا٢ اضؾبَ ثؿت 

Eix  ٝا٘طغ٢ ٔهطس٣ ا٥ِٚ 

Esx  ٜٞب ا٘طغ٢ ٔهطس٣ تزٕق٣ ٌط 

N  ٜٞب تقساز ٌط 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  ٔمسٔٝسهُ اَٚ: 

 

1 

 

1   

 فصل اٍل

 همذهِ 

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  ٔمسٔٝسهُ اَٚ: 

 

2 

 

 همذهِ 1.1

اتفربق ثرعضي    1ثؿ٥بض سطا٥ٌط قسٜ اؾت. ا٤ٙتط٘ت اق٥بءء ا٥ٕٞت ٚ تٛؾقٝ اؾتفبزٜ اظ ا٤ٙتط٘ت ٚ نٙقت اق٥ب

ٚ ٔح٥ظ وبض٢ تٛاْ ثب ت٥ِٛس ٚ ثٟطٜ  تزبضت ظ٘س٣ٌ قٕب ذٛاٞس قس ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ؽطس٥ت ؾبذت ٤ه ظ٘س٣ٌ،

ٚض٢ ث٥كتط ثٝ اضٔغبٖ ذٛاٞس آٚضز. ا٤سٜ ٞب ٚ ضٚـ ٞب٢ ثؿ٥بض ظ٤بز٢ زض ٔحبؾجبت اثط٢ ٚ ا٤ٙتط٘رت اقر٥بء   

 ءٚ ا٤ٙتط٘ت ٤ىپبضچٝ چبضچٛة ؾ٥ؿتٓ ٔس٤ط٤ت ا٤ٙتط٘رت اقر٥ب   2تٛن٥ف قسٜ ا٘س. ٕٞطاٜ ثب ٔحبؾجبت اثط٢

 ا٤زبز قسٜ اؾت. 

 قسٜ اؾتفبزٜزض ظ٘س٣ٌ ٔطزْ  ٞب ٥ٝٙظٔثب تٛؾقٝ ؾط٤ـ سٙبٚض٢ وبٔپ٥ٛتط، سٙبٚض٢ ؾغح ثبال ثطا٢ ثؿ٥بض٢ اظ 

ؾرت  ا ٔتهُ ثٝ ا٤ٙتط٘ت ء ق٣وٝ زض آٖ ٞط  ٣٤ٞب قجىٝاظ  ٢ا ٔزٕٛفٝا٤ٙتط٘ت اق٥بء ا٤زبز  ٢آٚض سٗاؾت. 

ٚ لسضت ٔحبؾجبت  ؾبظ٢ شذ٥طٜتز٥ٟعات ٔىب٥٘ى٣، حبسؾٝ  ٢ ٕٞٝضا ٘كب٘ٝ ٌطستٝ اؾت. زض ا٤ٙتط٘ت اق٥بء، 

اظ آٖ تهٛض وٙٙرس   لجُ تٛا٘ؿتٙس ٣ٕ٘ٚ ٥٘بظٞب٣٤ وٝ ٔطزْ  زٞس ٣ٔا٤ٗ تب حس ظ٤بز٢ ضاحت٣ ضا ثٟجٛز  .زاض٘س

ٚ ٔحبؾجبت قجىٝ  قسٜ تٛظ٤ـبت ٔحبؾجبت اثط٢ ٔحبؾجبت ٔٛاظ٢، ٔحبؾج آٚض٢ . سٗا٘زبٔس ثٝ تحمك ٣ٔ ضا

اظ  وٝ وبضآٔس ثبال ٚ لسضت ٔحبؾجبت٣ زاضز ؾبظ٢ شذ٥طٜ. تٛؾقٝ ا٤ٙتط٘ت اق٥بء ثؿت٣ٍ ثٝ وٙس ٣ٔضا تطو٥ت 

ٔحبؾجبت اثط٢ پب٤رٝ ا٤ٙتط٘رت    آٚض٢ سٗ. ثٝ ٥ٕٞٗ ز٥ُِ اؾت وٝ وٙس ٣ٔٔحبؾجبت اثط٢ اؾتفبزٜ  آٚض٢ سٗ

ٚ  ٥ٓؾر  ٣ث ٌط حؽوٙس، ثب اؾتفبزٜ اظ  بت اثط٢ ضا تطو٥ت ٣ٔآٚض٢ ا٤ٙتط٘ت اق٥بء وٝ ٔحبؾج سٗاق٥بء اؾت. 

وٙس، ؾرپؽ آٖ ضا ثرٝ ال٤رٝ     ز٣ٞ ٣ٔ آٚض٢ ٚ ؾبظٔبٖ ٞب ٚ اعالفبت ضا رٕـ قٙبؾب٣٤ سطوب٘ؽ ضاز٣٤ٛ٤، زازٜ

ٌرصاض٢ ٚ تجربزَ    تٛا٘س ثٝ اقرتطان  زٞس. زض ا٤ٗ ال٤ٝ، زازٜ ٣ٔ وبضثطز اظ پّت سطْ ٔحبؾجبت اثط٢ ا٘تمبَ ٣ٔ

 تٛا٘ٙس وُ ؾ٥ؿتٓ ضا وٙتطَ ٚ ٔس٤ط٤ت وٙٙس. ثپطزاظز، وبضثطاٖ ٣ٔ

ٖ    عٛضٔقٕرَٛ، اظ  ٞب ٞؿتٙس وٝ ثٝ ٘ؿُ رس٤س٢ اظ قجىٝ ،ٞب٢ حؿٍطٝ قجى ل٥ٕرت   تقرساز ظ٤ربز٢ ٌرطٜ اضظا

ٝ   زض ٞرسا انر٣ّ    .٥ٌرطز  ؾ٥ٓ نرٛضت ٔر٣   نٛضت ث٣ ٞب ثٝ ا٘س ٚ اضتجبط ا٤ٗ ٌطٜ قسٜ تكى٥ُ ٞرب،   ا٤رٗ قرجى

ٞرب ثرٝ    ٘حٜٛ فّٕىطز و٣ّ ا٤ٗ قجىٝ . آٚض٢ اعالفبت٣ زض ٔٛضز ٔح٥ظ پ٥طأٖٛ حؿٍطٞب٢ قجىٝ اؾت رٕـ

ٖ  وٙٙس ٚ آٚض٢ ٣ٔ ٞب اعبفبت ٔٛضز٥٘بظ ضا رٕـ ا٤ٗ نٛضت اؾت وٝ ٌطٜ ٞرب ضا ثرٝ ؾرٕت ٥ٌط٘رسٜ      ؾرپؽ آ

ٝ  لجت٣أط -ت٣ض٘ؾب، حفبؽرت  ٞرب  ٚثربت ض ،٣نرٙقت  ٥ٖٛاتٛٔبؾر  ،٣ىر ٥٘ؾربضت تطاس  .وٙٙرس  اضؾبَ ٣ٔ   اظرّٕر

  ،تعالفبا قٍطزاظپط ٞررب٢ ثرررفاظ  ٔقٕٛالً ٞبٜ ٌط ٤ٙررس.آ٣ٔ ضقٕب ثٝ ٢حؿٍط ٢ٞب قجىٝ ٟٔٓ ٢ٞبزثطضوب

                                              

1 Internet Of Things (Iot) 

2 Cloud computing 
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ٝ حؿٍط ، ؾ٥ٓث٣ نررٛضت ثررٝ تعالفبا ٜسطؾتٙس  ثرررف ثط ٜٚفال ٌٜط  ٘س. ٞطا ٤بستٝ تكى٥ُ ٚ ٔٙجررـ تغص٤رر

ز ٚ ضا زاض تنٛ ٚ ض٘ٛ  تقس ،عٛثتض ،ٔبز ٔب٘ٙس ٔح٥غ٣ ٔتطضاپب چٙس ٤بٚ  ٤ه٢ ٥ٌط اظٜ٘سا ٖٔىبا ،ت٣أربثط

 ٞب٣٤ٌٜط تعالفباٜ وٙٙس رٕـ ٢ٞب٤ٜؿتٍبا .وٙس٣ٔ ٥ٌ٢طاظٜ٘سضا ا ٔح٥غ٣ ٢ٔتطٞبضاپب ٔؿتمُ عرررٛض ثرررٝ

 ٢ٞبٜ ٌط تٛؾظ ٜقس رٕـ تعالفبا زاظـپط ثبٚ  ٘ساض٘سضا  ٔح٥غ٣ ٢ٞبٌٜط ٢ٞب٤تٚزٔحس وٝ ٞؿتٙس

ـ  ٢بٞ زازٜ تفؿ٥طٚ  ضت٘ؾب  ،لجتأط تف٥ّٕب، ٔح٥غ٣  .قتزا ٞٙساذٛ ٜفٟس ثط ضا قجىٝ قرسٜ زض   آٚض٢ رٕر

  ثؿتٝٚا ٞٓ ثٝ ٔىب٣٘ٚ  ٔب٣٘ظتٛا٘ٙررس اظ٘ؾررط  ٔرر٣ 3ؾ٥ٓث٣ حؿٍط ٢ٞبقجىٝزض   قررسٜ آٚض٢ رٕررـ ٢ٞب زازٜ

 ٔٛضز٥٘رربظ ٔٙغمٝ ٤ه ٢ٔبز ثٝ طٔطثٛ تعالفبا ،ٔح٥ظ ٢ٔبز ثط ضت٘ؾب زثطضوب ٤هزض  َٔخب ا٢ثطثبقررٙس. 

  ٞباظ آٖ ٤ى٣ تٟٙب ؾتا وبس٣. زض٘ت٥زررٝ ثبقس قتٝزا زرٛٚ ٌٜط چٙس٤ٗ ؾتا ٕٔىٗ ٔٙغمٝ ٤ٗا زض ٚ  ؾتا

  . ٞرط ٌرطٜ  زقٛ ْ٘زبا ٔح٣ّ نرٛضت  ثٝ 4بٞ زازٜ تز٥ٕـ تف٥ّٕب ت٣ضفجب ثٝ ٤بٚ  وٙس َؾبضا اض زذٛ تعالفبا

س٤ٍط ٤ىر  بٞرب ثر   أب ٚلتر٣ اعالفربت ٕٞرٝ ٌرطٜ    ؛ زازٜ ضا پطزاظـ وٙس تٛا٘س حزٓ ٔحسٚز٣ٔ٢حؿٍط تٟٙب 

ٔح٥ظ س٥ع٤ى٣ ضا ثرب رعئ٥ربت ٞرط چرٝ ث٥كرتط پ٥رسا        پبضأتطٞب٢ ٤ه٥ٌط٢ ٕٞبًٞٙ قٛ٘س، تٛا٘ب٣٤ ا٘ساظٜ

ٞب٢ حؿٍط وٝ ثطا٢ ا٘زبْ وبض ذبن٣  ا٢ اظ ٌطٜفٙٛاٖ ٔزٕٛفٝ تٛا٘س ثٝپؽ ٤ه قجىٝ حؿٍط ٣ٔوٙٙس.  ٣ٔ

                                            .ثبٞٓ ٕٞىبض٢ زاض٘س تقط٤ف قٛز

 ّبی حسگز ثذًی ضجکِ 1.2

قجىٝ حؿٍط ؾ٥ٓ اؾت. قجىٝ حؿٍط ثس٣٘ ٤ه  حؿٍط ث٣ ٞب٢ قجىٝاظ  ا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ 5حؿٍط ثس٣٘ ٞب٢ قجىٝ

 ٥ٌرط٢  ا٘رساظٜ ؾ٥ٓ زض ٔحسٚزٜ ثرسٖ سرطز    حؿٍط ث٣ ٞب٢ ٌطٜ وبض٥ٌط٢ ثٝاؾت وٝ ثب  ٔٙؾٛضٜ ذبلؾ٥ٓ  ث٣

ٚ ثرٝ زٚ   ؾربظز  ٣ٔزٞس ٚ ٔب٥٘تٛض٤ًٙ ؾالٔت اٚ ضا اظ ضاٜ زٚض ٥ٔؿط  پبضأتطٞب٢ ث٥ِٛٛغ٤ى٣ ٢ٚ ضا ا٘زبْ ٣ٔ

س٥ع٤ى٣ ٔب٘ٙرس پبضأتطٞرب٢    ٞب٢ سقب٥ِتثط  ٞب ؾ٥ؿتٓا٤ٗ  .[1]ٞؿت٘ٛؿ پٛق٥س٣٘ ٚ وبقت٣ٙ زض زؾتطؼ 

٘ؾ٥ط ٘ؾبضت پعقى٣ ٚ اضائٝ اعالفبت زاض٣٤ٚ  ٞب٣٤ ؾط٤ٚؽثب اضائٝ  ٞب ؾ٥ؿتٓٔح٥غ٣ ٥٘ع ٘ؾبضت زاض٘س. ا٤ٗ 

                                              

3 Wireless sensor network 

4 Data aggregation 

5
 Wireless Body Area Networks 
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ٜ مبء حبسؾٝ اسطاز ٚ وٙترطَ  ٚ پعقى٣ ٚ اضت ذرب٣ٍ٘ ٚ ثطلرطاض٢ اضتجربط زض قرطا٤ظ اٚضغا٘ؿر٣       ٞرب٢  زؾرتٍب

 .س ثٝ اسطاز ٕ٘ب٤ٙ تٛر٣ٟ لبثُتٛا٘ٙس وٕه  ٣ٔ

قرطا٤ظ اٚضغا٘ؿر٣ ضا زض ث٥ٕربضاٖ ثرب      ظٚزٍٞٙبْحؿٍط ثس٣٘ أىبٖ تكر٥م  ٞب٢ قجىٝٔب٥٘تٛض٤ًٙ ٔساْٚ 

ٞب٢ ؾالٔت ضا ثطا٢ اسطاز٢ ثرب زضرربت   ؽؾط٤ٚزٞس ٚ ٔحسٚزٜ ٚؾ٥ق٣ اظ ض٤ؿه ؾالٔت ثبال اسعا٤ف ٣ٔ

ٞب ٔكرتُٕ ثرط تقرساز٢ حؿرٍط ض٢ٚ     وٙس. ا٤ٗ قجىٝ ٔرتّف ٘بتٛا٣٘ ازضاو٣ ٚ حؿ٣ ٚ حطوت٣ سطاٞٓ ٣ٔ

ٞب٢ ثسٖ ٤ب ثط ض٢ٚ ِجبؼ اؾت وٝ ا٤ٗ حؿٍطٞب زض وٙربض ٞرٓ أىربٖ زض٤بسرت ٚ     ؾغح ثسٖ ٤ب زاذُ ثبست

ٞب ٤ه ا٤ؿتٍبٜ پب٤ٝ ٚرٛز زاضز وٝ اعالفبت زض٤ربست٣ اظ  جىٝوٙٙس. زض ا٤ٗ ق پطزاظـ ٚ اضتجبط ضا سطاٞٓ ٣ٔ

زض  ٞرب  ٢سّٙبٚض٤ى٣ اظ آذط٤ٗ  ٢سّٙبٚضٕ٘ب٤س. ا٤ٗ حؿٍط ضا زض٤بست ٚ ثطا٢ ٔطاوع ضاٜ زٚض اضؾبَ ٣ٔ ٞب٢ ٌطٜ

ُ حٛظٜ تكر٥م ٚ ٔس٤ط٤ت ٔطالجت ثٟساقت٣ اؾت. حؿٍطٞب٢ ٔٛرٛز زض ا٤ٗ قرجىٝ   ُ  لبثر ٚ ثؿر٥بض   حٕر

تٛا٘ب٣٤ زض٤بست ٤ه ٤ب تقساز ث٥كتط٢ اظ فالئٓ ح٥بت٣ ٚ پطزاظـ ا٤ٗ  ؿٍط ٔقٕٛالًح 6ٌطٜ وٛچه اؾت. ٞط

حؿٍط ٚ ٤ب ٤ه ؾطٚض قجىٝ  ٞب٢ ٌطٜٚ ا٘تمبَ اعالفبت ثٝ ؾب٤ط  قسٜ پطزاظـاعالفبت  ؾبظ٢ شذ٥طٜفالئٓ ٚ 

٘ؿجت ثٝ قجىٝ حؿرٍط   تط٢ وٛچه ٌطٜ. قجىٝ حؿٍط ثس٣٘ زاضا٢ تقساز اؾت اضازاض ؾ٥ٓ ث٣حؿٍط ثس٣٘ 

زاض٘س ٚ ا٤ٗ ٔؿئّٝ زض وبٞف ٔهطا ا٘رطغ٢ ٚ زض   تط٢ وٛچهٞب٢  ثبتط٢ تط وٛچه ٞب٢ طٌٜ ؾ٥ٓ اؾت. ث٣

 .[2]ا٘تمبَ تإح٥ط قٍطس٣ زاضزٌصضز٣ٞ ٚ تإذ٥ط ٚ ٔٙبثـ اضتجبع٣ ٚ زلت ٚ  ؾبظ٢ شذ٥طٜپطزاظـ ٚ 

ٔب٘ٙرس  )حؿٍط ثس٣٘ ثطا٢ ٘ؾبضت ثط فالئٓ ح٥بت٣ ث٥ٕبض ٚ ٤ب تكرر٥م حطورت حؿرٍطٞب٣٤     ٞب٢ قجىٝزض 

قرٛز. زض حم٥مرت قرجىٝ     ض٢ٚ ثسٖ ث٥ٕبضاٖ ٘هت ٣ٔ  حؿٍطٞب٢ حطوت٣ ٚ حؿٍطٞب٢ اِىتطٚوبضز٤ٌٛطاْ

-ؾ٥ٓ ضٕٗ آ٘ىٝ ٔر٣ اؾت. ٤ه قجىٝ حؿٍط ثس٣٘ ث٣ قسٜ تكى٥ُحؿٍط ثس٣٘ اظ چٙس٤ٗ حؿٍط ظ٤ؿت٣ 

وٙرس ورٝ وربضثط     ٤ه ثبظذٛضز ثالزضً٘ ثرطا٢ وربضثط سرطاٞٓ ٔر٣     ،تٛا٘س ثط فالئٓ ح٥بت٣ ٘ؾبضت زاقتٝ ثبقس

الظْ ضا ا٘زبْ زٞس. قرجىٝ حؿرٍط   ٞب٢  تٛا٘س پ٥كطست ث٥ٕبض٢ ذٛز ضا ٔكبٞسٜ ٚ پ٥ك٥ٍط٢ آٖ ٣ٔ ٚاؾغٝ ثٝ

ٞب٢ حؿٍط ٔرٛضز٢ ثرط ض٢ٚ ثرسٖ ث٥ٕربضاٖ ٘هرت       قجىٝ نٛضت ثٝاؾت وٝ  ظ٤طؾ٥ؿتٓؾ٥ٓ ٤ه  ثس٣٘ ث٣

RFID ٞب٢تًتٛاٖ ثٝ اظ ارعا٢ قجىٝ حؿٍط ثس٣٘ ٣ٔ قٛز. ٣ٔ
حؿٍطٞب٢ اِىتطٚوربضز٤ٌٛطاْ اقربضٜ    7ٚ

ؾر٥ٓ  ٞرب٢ حؿرٍط ثر٣   ٛرٛز ثب قجىٝٞب٢ ٔٞب ٚ سطنتٞب٢ حؿٍط ثس٣٘ زض ثؿ٥بض٢ اظ چبِفوطز. قجىٝ

ثرط ؾرالٔت ث٥ٕربضاٖ ضا تحرت حربالت       ٔرست  عرٛال٣٘ ٞب٢ حؿٍط ثس٣٘ أىربٖ ٘ؾربضت   . قجىٝا٘س ٔكتطن

                                              

6 Node 

7 Radio-frequency identification  فرکانش رادیویی()شناسایی  
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ضا ٔحرسٚز وٙٙرس. زض    ٞب آٖٞب٢ ٔقَٕٛ ٚ ضٚظٔطٜ  ثسٖٚ ا٤ٙىٝ سقب٥ِت ،وٙٙس س٥ع٤ِٛٛغ٤ى٣ عج٥ق٣ سطاٞٓ ٣ٔ

ٚ  ٣اضظاٖ ٚ ثؿ٥بض وٛچه ثب تٛا٘ب٤ ٞب٢ طٌٜٞب٢ حؿٍط ثس٣٘ زاضا٢ تقساز ظ٤بز٢ قجىٝ ،وُ  ٞرب٢ اضتجربع٣ 

-ٚ تز٤ٛع زاضٚ اؾتفبزٜ ٣ٔتكر٥م ث٥ٕبض٢  ٔٙؾٛض ثٝ ٞب آٖاظ  آٔسٜ زؾت حبؾجبت٣ اؾت وٝ اظ اعالفبت ثٝٔ

اؾرت   سطز٢ ٔٙحهطثٝٞب٢ پعقى٣ سطنت ٞب٢ حؿٍط ثس٣٘ زض ٔح٥ظز٥ُِ ا٥ٕٞت اؾتفبزٜ اظ قجىٝ .قٛز

ٞرب٢ ذرب٣ٍ٘   ٞب٢ ث٥ٕبضؾتب٣٘ ثٝ ٔح٥ظٞب٢ پعقى٣ اظ ٔح٥ظب ٔطالجتٞب ا٤زبز وطزٜ اؾت توٝ ا٤ٗ قجىٝ

 .[4]، [3]قٛزذٛز ث٥ٕبضاٖ ٔٙتمُ 

 

 سین ثذى  ّبی ثی اهٌیت در ضجکِ 1.2.1

ٓ ٥حفرؼ ورطزٖ ؾ   ٢قجىٝ اؾت وٝ ثطا زض ٢ثحج رس ه٤ ت٥أٙ  ٔرهٛنربً  اؾرت.  ٣وّر  زض حبِرت  ؿرت

ٝ   .ط٘س٥ٌ ٣ٔ لطاض ت٥آؾ ٔٛضز ٥ٕ٣ؾ ٢ٞب اظ قجىٝ كتط٥ث ٥ٓؾ ٣ث ٢ٞب قجىٝ ٞ  ثرب تٛرر  ٥ٓؾر  ٣ثر  ت٥ر ثرٝ ٔب

 ،ٔرتّف ٕٔىٗ اؾت ٣ت٥أٙ سات٤تٟس ،٣ثٟساقت ٢ٞبحؿٍط زض ٔطالجت ٢ٞب قجىٝ ٢ٞب ثط٘بٔٝ اضتجبعبت زض

 اظ وٙٙرسٜ  اؾرتفبزٜ  اسرطاز  ٣ارتٕربف  ٣ضا زض ظ٘سٌ ٢ٔكىالت رس تٛا٘س ٣ٚ حٕالت ٔ سٞب٤تٟس ٤ٗا ضخ زٞس.

 .زض ثطزاقتٝ ثبقس ٥ٓؾ ٣حؿٍط ث ٢ٞب زؾتٍبٜ
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 ثزرسی پیطیٌِ تحمیك 2.1

قرٛز ضا قرجىٝ   ٜ ٔر٣ ثبٞسا ٤ٚػٜ وٝ ثطا٢ وٙتطَ ؾالٔت زض ثرف زضٔب٣٘ اؾرتفبز 1ؾ٥ٓث٣ قجىٝ ؾٙؿٛض

ٓ  ٘ب٥ٔٓ. اذتطاؿ زؾتٍب2٣ٜٔؾ٥ٓ ؾغح ثسٖث٣ پٛقر٥سٖ، فاللر١ ٔحممربٖ    ٞع٤ٙرٝ ٚ لبثرُ   ٞب٢ وٛچره، ور

ثط٘س، ثٙبثطا٤ٗ ثٝ ٤ره  ٞب ض٘ذ ٣ٔٔرتّف ضا ثٝ ذٛز رّت ٕ٘ٛزٜ اؾت. چٖٛ ثؿ٥بض٢ اظ اسطاز اظ ا٘ٛاؿ ث٥ٕبض٢

ٌٛ٘ٝ ٔحرسٚز٤ت ٚ ٥٘ربظ ثرٝ     ، ثسٖٚ ٥ٞچWBANثس٤ٗ ٔٙؾٛض،  .[5]زاض٘سؾ٥ؿتٓ ٘ؾبضت٣ پ٥ٛؾتٝ احت٥بد 

ٞب٢ ٔطالجرت ؾرالٔت   وٙٙسٜ ثبقس. ا٤ٗ سطا٤ٙس ٕٞچ٥ٙٗ ثطا٢ اسعا٤ف ؾ٥ؿتٓ تٛا٘س وٕهثؿتط٢ قسٖ ٣ٔ

اؾت وٝ ثطا٢ ٞط زٚ اٞساا پعقى٣ ٚ غ٥طپعقى٣  ٞب٣٤حؿٍطقبُٔ  WBANقٛز. طز٢ ثىبض ٌطستٝ ٣ٔس

٥ٌط٘س تب ثتٛا٘ٙس ٞب زض زضٖٚ ثسٖ ا٘ؿبٖ لطاض ٣ٔقٛ٘س. زض ٔٛضز وبضثطزٞب٢ پعقى٣، ا٤ٗ زؾتٍبٜاؾتفبزٜ ٣ٔ

َ  زازٜ وبضثطزٞرب٢   زضا٥ٌٛرط٢ ٕ٘رٛزٜ ٚ ا٘تمربَ زٞٙرس. زض ٔر     ٞرب٢ نرٛت٣ ضا ا٘رساظٜ   ٞب٢ ٚالق٣ ٤رب ؾر٥ٍٙب

ٞرب٢ نرٙقت٣، قٙبؾرب٣٤ حطورت     ٥ٌط٢ قرطا٤ظ ٔح٥غر٣، ٔحر٥ظ   ٞب ثطا٢ ا٘ساظٜغ٥طپعقى٣، ا٤ٗ زؾتٍبٜ

 قٛ٘س.ح٥ٛا٘بت زض رٍُٙ، ا٥ٙٔت ٚ غ٥طٜ اؾتفبزٜ ٣ٔ

ٞب ٚ . ؾطفت زازٜثطذٛضزاض ٞؿتٙسٔتفبٚت٣  تٛاٖٞب٢ ذٛز، اظ ٔهطا تٕبْ ا٤ٗ وبضثطزٞب عجك ؾطفت زازٜ

 .[6]اؾتؾ٥ٓ، ثؿ٥بض پب٥٤ٗ ٞب٢ ث٣قسٜ زض ثسٖ زض ٔمب٤ؿٝ ثب زؾتٍبٜ ب٢ ٘هتٞزؾتٍبٜ تٛأٖهطا 

 MACپزٍتکل  2.2

، وبضثطز پٟٙب٢ ثب٘س ضا اظ عط٤ك اسرعا٤ف ٚ  3ظ٤ط ال٤ٝ ٘ؾبضت ثط زؾتطؾ٣ ثٝ ضؾب٘ٝ ا٘تمبَ ٞب٢ ؾٙت٣پطٚتىُ

ضا تحرت   MACٞب٢ زٞٙس. ٔٛاضز٢ وٝ ٌصضز٣ٞ ثبال زض پطٚتىُوبٞف تإذ٥ط ا٘تمبَ، ٔٛضزثطضؾ٣ لطاض ٣ٔ

، ظٔبٖ ٚضٚز زضٚ٘ر٣  4زؾتطؾ٣ وب٘بَ ٔكرم بَ ٔزسز ثؿتٝ،زٞٙس: ٌٛـ زازٖ ث٥ٟٛزٜ، ا٘تم تإح٥ط لطاض ٣ٔ

ا٤ٗ ٔؿربئُ زاضز ورٝ ٟ٘ب٤تربً ٔٛررت اسرعا٤ف       ، ٘مف ٣ٕٟٔ زض سبئك آٔسٖ ثطMACثؿتٝ ٚ ثطذٛضز. ال٤ٝ 

  5زاضا٢ زٚ زٚضٜ اؾت: زٚضٜ زؾتطؾ٣ ضلبثرت  MACقٛ٘س. اؾتب٘ساضز ثطا٢ ال٤ٝ و٥ف٥ت ؾط٤ٚؽ قجىٝ ٣ٔ

                                              

1 wireless sensor network (WSN) 

2 Wireless body area network (WBAN) 

3 MAC(Medium access control) 

4 CCA(Clear Channel Assessment) 

5 CAP(contention access period) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؾط زؾتطؾ٣ ثٝ وب٘ربَ   ٞب ثطا٢ ا٘تمبَ ثط، ٌطCAPٜ. زض ٢2ٚ ٤ه زٚضٜ غ٥طسقبَ اذت٥بض1ٚ زٚضٜ ضلبثت آظاز

ثبقس؛ أب، ٔىب٥٘ؿرٓ  ٌطٜ زاضا٢ احتٕبَ ثطاثط ثطا٢ زؾتطؾ٣ ثٝ وب٘بَ ٣ٔ . ٞط[7]وٙٙس٣ٔثب ٤ىس٤ٍط ضلبثت 

CAP ٜا٤ٗ، ا٤ٗ حبِت ثٝ ز٥ُِ اتالا ٔؿ٥ط ثبال٢ ثسٖ  ثبقس. فالٜٚ ثطحط ٣ٕ٘ؤٞب٢ اضغطاض٢ ٔزض ٔٛضز زاز

ٌرطٜ  ، CFPورٝ زض زٚضٜ   زٞرس. زضحرب٣ِ  نس تض٣ٙ٥ٕ اضائٝ ٣ٕ٘ زض ٞب٢ نسث٥ط٣٘ٚ ، زازٜ ٚا٘ؿبٖ )زض٣٘ٚ 

4زؾتطؾ٣ چٙسٌب٘ٝ تمؿ٥ٓ ظٔب٣٘"، ظٔبٖ تض٣ٙ٥ٕ 3ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ
ٞب٢ زاضا٢ پٟٙب٢ ثب٘رس  ضا ثطا٢ ٌطٜ "

-زٞس. ٔزسزاً، ا٤ٗ حبِت ٕ٘ر٣ ٞب٢ ذٛز ضا زض ظٔبٖ ذٛز ا٘تمبَ ٣ٌٔطٜ، زازٜ وٙس. ٞطٔكرم، تق٥٥ٗ ٣ٔ

ضا   ٞرب٢ ثحطا٘ر٣  سكبضذٖٛ ٚ ضطثبٖ لّت زض عَٛ ٔٛلق٥رت  ٔب٘ٙسٞب٢ اضغطاض٢ )تٛا٘س ٔكىُ ا٘تمبَ زازٜ

ظٔربٖ ثرب    ا٤ٗ اؾت وٝ چٖٛ ٌطٜ زاضا٢ ٤ره  TDMAٔكىُ ز٤ٍط زض ضاثغٝ ثبحبِت ٔجت٣ٙ ثط  .حُ ٕ٘ب٤س

ثبقرٙس. زض ا٤رٗ ٔٛلق٥رت،    ا٘تمبَ ٔر٣  حؿ٣ ٥٘بظٔٙس ظٔبٖ ث٥كتط٢ ثطا٢ ٞب٢، زازٜ[5]ثبقس٣ٔعَٛ حبثت 

، CFPٞرب زض زٚض٠  ٕ٘ب٤ٙرس. تٕربْ ٌرطٜ   ؾبظ٢ ٔهطا ٔر٣  ظٔبٖ ٞب ا٘طغ٢ ث٥كتط٢ ضا زض عَٛ سطا٤ٙس ٌٞٓطٜ

وٙٙس وٝ ٟ٘ب٤تبً ٔٙزط ثٝ اسرعا٤ف  ضٚظضؾب٣٘ ؾبفت ذٛز زض٤بست ٣ٔ ا٢ ضا ثٝ رٟت ثٝٞب٢ وٙتطَ زٚضٜثؿتٝ

 قٛز.ٔهطا ا٘طغ٢ اضبس٣ ٣ٔ

 

 

 

 

 .[5]کبًبل فزین هَرداستفبدُ ٍ ًحَُ ارسبل ثستِ در ایي   1  . 2 ضکل 

 

                                              

1 CFP(Contention Free Period) 

2 Inactive period(IP) 

3 coordinator 

4 TDMA(time-division multiple access) 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .[5]سٌبریَی هَرداستفبدُ در ایي ضجکِ ٍ پزٍتکل   2  . 2 ضکل 

 

 .[5]ًحَُ ارسبل دیتب در ایي ضجکِ   3  . 2 ضکل 
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