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بيامروزه شبكه باتوجه به كاربردهاي ) WSN(سيم هاي حسگر
يك. متنوعي كه دارند، از توجه فراواني برخوردار هستند عموماً،

حسگر تشكيل شده است كه شبكه حسگر از تعدادي گره
و  و رطوبت، را حس كرده اطالعات مختلف محيطي، مانند دما

م ركزي به نام سينك ارسال در زمان تعيين شده براي يك گره
هاي حسگر با آن هاي اصلي كه شبكهيكي از چالش. كنندمي

به همين. هاي شبكه استمواجه هستند، مصرف انرژي گره
هاي حسگر ها، گرهخاطر براي استفاده بهينه از انرژي باطري

كه توان زيادي هايي از زمان راديوي خود را،معموالً در بازه
ميكند، خاممصرف مي و اصطالحاً به حالت خواب -وش كرده

و مي و در صورت نياز بيدار شده و روند توانند شروع به ارسال
حسگر در هاي مختلف يك گره حالت. دريافت اطالعات نمايند

. نشان داده شده است1شكل

مانند، اليه(هاي متعددي اليه WSNهايپروتكلدر پشته
و غيره)MAC(فيزيكي، اليه دسترسي به رسانه  )، اليه شبكه

هاي كه طراحي آن از پيچيدگي هايياما يكي از اليه. قرار دارند
و طراحي درست آن باعث مصرف بهينه  خاصي برخوردار است

و افزايش كارايي شبكه مي .است MACشود اليه انرژي

بيمتداول در شبكه MACهاي پروتكل سيم عموماً هاي حسگر

ي و محدود كرده) كانال(ك فركانس خود را به استفاده از اند،
هاي متنوع كارايي گيري از تكنيكاند كه با بهرهسعي داشته

-هايي معموالً در شبكهچنين پروتكل. پروتكل را بهبود دهند
و در معرض نويز خارجي، هايي كه داراي ترافيك پايين هستند

همهاي شبكهحاصل از فركانس كاهاي ر جوار، قرار ندارند خوب
و اكثر چنين پروتكلمي هايي سعي بر اين دارند كه كنند

در. دهند مصرف انرژي شبكه را بهبود اما تحقيقاتي كه اخيراً
مي WSNهاي براي شبكه MACزمينه طراحي پروتكل  -انجام

-داده در فركانس شود سعي دارند كه با استفاده از امكان ارسال
هاي كه در ترافيكهايي طراحي كنند هاي مختلف، پروتكل

.باالتر شبكه بتواند به صورت كارآمد كار كند

 WSNهاي مختلف يك گره در شبكه حالت.1شكل

اتالف وجود دارند كه باعث  WSNهايعوامل مختلفي در شبكه
و پروتكلانرژي مي اناله عموماً سعيكتك MACهاي شوند

ا و يا تعديل اين عوامل مصرف نرژي داشتند با برطرف كردن

 نويسنده اصلي*



ر و نهايتاً طول عمر شبكه اين.ا افزايش دهندشبكه را بهبود
، overhearing ،idle-listeningتصادم،: عبارتند از عوامل عمدتاً 

و سربار پروتكل .ترمينال مخفي
كه CC2420)1گيرنده- فرستنده( افزارهايي مانندسخت ايجادبا

مگاهرتز5ي فركانسيكانال مختلف با فاصله16مي توانند در
و استفاده اين فرستنده در-ارسال اطالعات داشته باشد گيرنده

مسير براي ايجاد MICAzو telosي حسگري مانندهاگره
در واقع هدف. استچندكاناله هموار شده MACهاي پروتكل

عبارت MACاصلي براي استفاده از چند كانال براي پروتكل 
اجتناب از تداخل، حداقل كردن تداخل داخل شبكه: است از
.بهبود گذردهي شبكه، خارجي

 پذيريو مقياس هايي كه در حوزه اتالف انرژيعالوه بر چالش
 چندهاي، براي پروتكلموجود استهاي تك كاناله پروتكل

هايي در چنين پروتكل. دارد هاي جديدي وجودكاناله نيز چالش
بيهاچون راديوهاي گره -مي شتربراي به دست آوردن كارايي
و لذا.هاي مختلف سوئيچ كندتواند بين فركانس براي فرستنده

كههاگيرنده مالزم است مشخص در فركانس عين در يك زمان
. كنند تبادل اطالعات با يكديگر تا بتوانند بگيرنديكساني قرارو 

هاي توزيع شده براي اينكه به چه لذا هماهنگ كردن اين گره
د و ازر چه حالتي باشند، كانالي سوئيچ كنند يهاچالشيكي

. جدي است

درنتيجه با توجه به مسائل ذكر شده ما بر آن شديم كه پروتكلي
و ناهمگام براي جمعچند ها از شبكه حسگر آوري دادهكاناله

گيري از چند كانال، بدون سربار همگام پيشنهاد كنيم، تا با بهره
.سازي عمل نمايد

اي مرتبط كه در اين زمينه انجام شده، كاره2درادامه در بخش
پروتكل پيشنهادي3گردد، در بخش به طور اجمالي بررسي مي

و نهايتاً در بخش با جزئيات تشريح مي و نتيجه4شود گيري
. كارهاي آتي آورده شده است

 كارهاي مرتبط انجام شده-2

MC-LMAC]8[يك پروتكلMAC چندكاناله-راديوتك
ر ا با هدف افزايش گذردهي شبكه ارائه كرده مبتني بر زمانبندي

طبق يك ساختارهافاز ابتدايي اين پروتكل، گرهدر. است
نيزو در حين كار شبكه شونددرختي با والد خود همگام مي

ها پيش آيد عمليات زمانبندي اختالفي در زمانبندي گره گاههر
- پيام شبكه سربار هايگرهلذا با افزايش. شودمجدداً انجام مي

 Rainbow.هاي كنترلي باعث كاهش كارايي شبكه خواهد شد
آوري پروتكلي است مبتني بر درخت كه به منظور جمع نيز]9[

در اين پروتكل از تكنيك. پيشنهاد شده است با اعتماد باال داده
TDMA و براي كاهش تصادم، افزايش گذردهيFHSS2محلي

خاو اجتناب از تداخل امواج از.استشدهاستفاده رجيراديويي
هاي كنترلي معايب اين پروتكل اوالً، سربار زياد ارسال پيام

و دوم اينكه  و ايجاد درخت است، مختلف براي تخصيص كانال
راهاگره مجبور هستند كه در هر سوپرفريم فركانس خود

و چه وجود نداشته  تعويض كنند، چه تداخل وجود داشته باشد
و افزايش سربار پروتكل، كه اين عمل باشد باعث افزايش تاخير
.شودمي

CMAC ]10[دو پروتكلي است چندكاناله، غيرهمگام كه از
و LRبه نام يكي.كندراديو استفاده مي كه هميشه روشن است
ميها گرهبراي بيدارسازي  نام MR ديگرراديويو شوداستفاده

و ارسال دادهكه دارد  همبه صورهابراي دريافت زمانت غير
چه.شوداستفاده مي سازي ندارد نيازي به همگام CMACاگر

كهولي از يك راديوي اضافه استفاده مي مي كند شود اين باعث
و در كل هزينه كه هزينه گره و راه افزايش يابد اندازي نصب

شبكه زياد شود كه در بسياري از كاربردها مقرون به صرفه 
تفاده از يك راديوي اضافه، كه هميشهاسن، همچنينخواهد بود

روشن نيز هست، خود باعث افزايش مصرف انرژي گره حسگر 
از MACيك پروتكل]11[در. شودمي تك كاناله با استفاده

Quourum جويي در انرژي پيشنهاد شده مشبك، براي صرفه
ها سعي در چه اين پروتكل با افزايش زمان خواب گرهاگر.است

يك افزايش طول كانال عمر شبكه دارد ولي چون صرفاً از
و ارسال كند در ترافيكاستفاده مي هاي باال باعث افزايش تصادم
ميهامجدد فريم .گرددو در نتيجه افزايش مصرف انرژي شبكه

ك MACهاي الگوريتم نالاديگري كه از مزيت استفاده از چند
،]MMSN]12[،TMCP]13[،HyMAC]14برخوردارند مانند 

YMAC]1[اما اكثر آنها نياز به همگام انددر مقاالت ارائه شده-
و يا اينكه مانند سازي گره چون TMCPها با همديگر دارند
ميهاي ثابتي را به گرهفركانس دهند باعث بروز ها تخصيص

همچنين عمل تجميع،شده» گيرنده غايب«مشكالتي همچون 
.سازدرا ناممكن مي

هاي شبكه MACوتكلي مناسب براي اليه لذا عدم وجود پر
حسگر مار را بر آن داشت كه پروتكلي طراحي كنيم كه بتواند 

و با سربار كنترلي حداقل، با بهره گيري از به صورت ناهمگام
.چند كانال، كارايي مطلوب را فراهم سازد

 پروتكل پيشنهادي-3

ابتدادر. دهيمدر اين بخش پروتكل پيشنهادي خود را شرح مي



مفروضاتي را كه پروتكل پيشنهادي بر پايه آن بنا نهاده شده
.كنيماست را ذكر مي

 مفروضات-3-1

د .ايمنظر گرفتهر در اين مقاله ما مفروضات زير را
.هاي زماني مساوي تقسيم شده استزمان به برهه)1
.هاي حسگر از نظر زماني همگام هستندهمه گره)2
.ي ارسال يكسان هستندداراي بازه هاي حسگرهمه گره)3
.هاي شبكه داراي حركت نيستندگره)4
در محيطو يكنواخت هاي حسگر به صورت تصادفيگره)5

.اندپخش شده

 Quorumمفهوم-3-2
سي Quorum هايسيستم هاي توزيعتمسبه طور گسترده در

و همچنين براي]2[ شده براي مقابله با مشكل انحصار متقابل ،
بيبراي شبكه MACطراحي پروتكل مورد،]7-3[سيمهاي

به صورت زير Quorumيك سيستم. استفاده قرار گرفته است
.شودتعريف مي

يك،U={s0,s1,…,sn-1}داشتن يك مجموعه جهانيبا: تعريف
اي عبارت است از مجموعهUتحتQبه نام Quorumسيستم 

را، كهUهاي غير تهي از زير مجموعهاز  خاصيت اشتراكي زير
:برآورده نمايد

φ≠∩∈∀ BA:QBA,
,Q={{s0به عنوان مثال، s2}, {s0, s1}, {s2, s1}}يك سيستم ،

Quorum تحتU={s0, s1, s2, s3}هاي سيستم. استQuorum 
بر Quorumزيادي مانند سيستم مبتني بر درخت، مبتني

ما.ثال آن وجود داردو ام4، تورس3مشبك اي،اكثريت، چرخه
 تورس Quorumاز سيستم بدون از دست دادن كليت موضوع،

مي MACپروتكل ارائه براي زيرا.يمكنچندكاناله خود استفاده
و سربار كمي براي پروتكل خواهد سازي آن سادهپياده تر است

و كامل يك ستونيQuorumدر چنين.داشت





2
wخانه از

يك،)از هر ستون يك خانه(پس از آن هاي مجزاي ستون از
در. شودمي انتخاب Quorumبه عنوان مجموعه×wt آرايه

هاي برهه(ي زمانيها، برههQuorumاين مقاله يك مجموعه
quorum(مي  شود بيداريك گره حسگر بايد كند كه را مشخص

 بررسي)RTS(نه را براي وجود يا عدم وجود درخواستو رسا
مياگر داده همچنينو كند شروع به تواند اي براي ارسال دارد

هاي زماني ديگر كه در در برهه.كند (RTS) درخواستارسال 
گره حسگر،)non-quorumهاي برهه( مجموعه مشخص نشده

هايهلذا چون مجموع.تواند در حالت خواب قرار بگيردمي

Quorum ها با شان با يكديگر غير تهي است پس گرهاشتراك
يگر مالقات خود حتماً بايكد Quorum زمانبيدار شدن در 

در(خواهند كرد  و گيرنده هاييزمانيعني هر دو گره فرستنده
).روشن خواهند بود

BA
3210

7654

111098

15141312

انمونه.2شكل 5تورس Quorumز يك اي

در44براي روشن تر شدن موضوع يك آرايه 2شكلرا كه
هرBوAگره حسگر. نشاده داده شده است، در نظر بگيريد

و  آنقدار از ستونم2كدام، يك ستون از هاي مجزاي پس از
مي،آرايه را طور كه از آنگاه همان. كنندبه طور تصادفي انتخاب

درشكل مشخ برهه زماني6ص است اين دو گره حسگر هر يك
)Aو1،5،7،9،10،13 هايدر زمانB1،3،7هاي در زمان،

شد)12،15، 11 يك بيدار خواهند و يكديگر را در حداقل در
1و7هاي شماره، برههزماني برهه زماني، در اينجا دو برهه

ميستون اول را انتخاAاگر(مالقات خواهند كرد كرد آنگاهب
درميهاآنگاه گره).شدمي زماني تعداد مالقات يك برهه توانند

.با يكديگر تبادل اطالعات داشته باشند)ها(اين زمان

wtتورس Quorumطور كلي براي يك به كه تعداد،× دفعاتي
مي گرهيك  و رسانه را براي وجود بيدار كندميچك RTSشود

برابر



+

2
wtكه از نظر مصرف انرژي نيز باعث صرفه.است

هر.شودجويي مي nwtو اينكه در ي زماني دو گره برهه×=
.بينندحداقل در يك برهه يكديگر را مي

 مدل شبكه حسگر-3-3
آنگرهدر اين مقاله، ها تا هاي داخل شبكه را بر حسب فاصله

هايي دسته تعداد جهش تا سينك، به گروه در واقع سينك،
شكلبندي مي يك.3كنيم، مانند اين كار به آساني با ارسال
توسط گره سينك در فاز آغازين شبكه قابل6پرش-پيام اعالن

 پرش- مقدار اعالناي را با انجام است به نحوي كه سينك بسته
مي1 هايي كه با يك كند، گرهبه صورت پخشي به شبكه ارسال

و جهش از سينك در دسترس هستند اين بسته را دريافت كرده
درفاصله خود تا سينك را مي را بسته فهمند، آنگاه عدد موجود

و مجدداً به صورت پخشي ارسال مي نايو. كننديكي افزوده

t

w



هاي مورد نياز خودد جهششود تا هر گره تعداعمل تكرار مي
اي در اين ميان اگر گره. براي دسترسي به سينك را متوجه شود

را-ي اعالنها را متوجه شده دوباره بستهكه تعداد جهش جهش
.گيردبصورت تكراري دريافت كند، آن را ناديده مي

شكل همان ي ارسال با توجه به بازهمشخص است3طور كه از
مشخصي هايحوزههاي حسگر در گرهه از هر دست،)r(هاگره

.گيرندنسبت به گره سينك قرار مي

 مدل شبكه حسگر انتخاب شده.3شكل

3 حداكثر داراي)Quorumبرهه(يك برهه زماني از كار شبكه
شكل بخش است در بخش بازه. نشان داده شده است4كه در
ارسال اي برايدادهkدر دستهاي، اگر گرهRTSمالقات يا 
مي داشته باشد  f(k modدر فركانس RTSكند به ارسال شروع

و(4  f(k+1اي براي ارسال نداشته باشد به فركانساگر دادهلي،

mod 4)  مي هماي در دستهدهد تا اگر گرهتغيير فركانس -ي
ي او را اي براي ارسال داشت، دادهداده) دورتر از سينك(جوار

و RTSسيگنال ممكن است پس در اين بازه. حمل كند دريافت
ش گره مابقي برهه ود، ولي اگر هيچ كدام رخ ندهد،يا ارسال

شكل، يا همان بازه خوابو داده CTSبازه(زماني  به)4در را
باشد،) دريافت(اي براي ارسالاما اگر داده. رودحالت خواب مي

CTS ي آن در بازهCTS و داده) ارسال(دريافت ردمو خواهد شد
ش نظر .ددر بازه داده مبادله خواهد

)RTS( بازه مالقات بازه داده

 CTSبازه بازه خواب

]شبكهكاراز Quorum هاي يك برهه زمانيقسمت.4شكل

ب-3-4  هاي شبكهگرههتخصيص فركانس

ها فركانسي تخصيص در اين مدل از شبكه به هر دسته از گره
بامي مثالً،. هاي مجاور خود تداخل نداشته باشددسته دهيم كه

به،f0د فركانس به دسته اول كه نزديكترين به سينك هستن
به دسته چهارمو f2 فركانس به دسته سوم،f1دسته دوم

به تخصيص دهيم توانيممي مجدداًرا f0فركانس  و به طور كلي
را تخصيصf (i mod 4) ام فركانسiهاي حسگر دسته گره
. دهيممي

 عملكرد پروتكل پيشنهادي-3-5

درxمانندي حسگريدر پروتكل پيشنهادي هنگامي كه گره
اي براي ارسال داشت، شود اگر داده، از خواب بيدار ميkدسته 

آن را طبق روندي كه در ادامه توضيح داده خواهد شد ارسال 
f (k+1 mod 4) خواهد نمود در غير اينصورت به فركانس 

اي براي دريافت وجود دارد كند تا ببيند كه آيا دادهسوئيچ مي
كه(يا نه  ها، جزء آخرين دسته از گرهx گرهالبته در صورتي

درxي حال اگر گره). يعني دورترين دسته از سينك نباشد
يك پيغام. سينك بفرستد به سمتاي را دادهبخواهدkدسته 

RTS سدر فركان(k mod 4) fو اين. كندارسال مي
از او قرار دارند ارسالrهايي كه در شعاع گرهپيغام به مجموعه

شكل شودمي ،5.

 Quorumبا توجه به زمانبندي مشخص شده در سيستم
ميها در مالقاتهنگامي كه گره بينند، آن هاي معين همديگر را

پا RTSاين پيام) هايي(گره ميرا ي دهند كه اوالً شمارهسخ
و ثانياً)Zياyدر اينجا يعني گره(كمتر باشدkي آنها از دسته

و سوم اينكهxدر زمان زودتري با گره مالقات داشته باشد
شكل. را بدون تصادم دريافت كرده باشد RTSسيگنال  و طبق

ه1زيرا طبق مثال، در برهه زماني. خواهد بودyاين گره6 م با
در صورت بروز تصادم. البته اگر تصادمي رخ ندهد. مالقات دارند

در برهه(را CTSدراينجا، پاسخzهاي ديگر مانند، گرهyدر 
.خواهد فرستاد)2زماني 

xي گره موجود در شعاع راديويي هايگره.5شكل

 f(kفركانسي با همانCTSپيغامyگره اگر تصادمي رخ ندهد،

mod 4) گره برايxو آمادگي خود را براي ارسال مي دارد
هاي خود را در فركانس دادهxسپس. كنددريافت داده اعالم مي

f(k mod 4) براي گرهyكندارسال مي.



kهاي خود را در فركانس دسته، دادهkي كه گره دستهچون

مي f(k mod 4)يعني هاي دارد پس هيچ تداخلي با ارتباطارسال
انجام f(k+1 mod 4) كه در فركانسkبا دسته k+1ي دسته

و حتي ارتباط گره  پيش k-2با k-1هاي داخل دسته خواهد شد
مياما تنها زمان. نخواهد آمد كههايي تصادم رخ :دهد

x گره�����

y گره�����

z گره�����

 زمان876543210

و خانهxگره. برهه زماني9درهان مالقات گرهزما.6شكل هاي ستون دوم
و را از ستون6و2 و خانهyگره هاي بعد، هاي را از ستون8و1هاي ستون اول

6و1هاي يكديگر را در زمانو اند، را انتخاب كرده×33 آرايهاز يك بعد 
و گره مالقات مي انتخاب را از آرايه4و3هاي خانهو آخر ستونكهzكنند

.است4و2هاي در زمانxهايش با گره مالقات كرده

هاي موجود، كه اشتراك گرهkگره موجود در دسته دو اگر) الف
 برابر است، k-1هاي دسته شان با گرهي راديوييدر حوزه
كه در اين صورت راهكار پيشنهادي،ارسال كنند RTSهمزمان

باز back-offاگر پس از چند بار. است back-offسنج زمان
انتخاب شده خود Quorumمجموعه ها تصادم رخ داد آنگاه گره

.را عوض كننداز آرايه 

كه در يك دسته)5شكل(mوxمثالً دو گره مانند اگر)ب
و در بازه راديويي همديگر نيستند، در ارسال دادهkمثل  بوده

هاي باعث ايجاد تداخل در گره  k+1به دسته ديگر مانند
افتد طبيعتاً اين آنگاه اتفاقي كه مي.، شوندyمشترك، در اينجا 

-نخواهد فرستاد اما در عوض گره CTSسيگنالyاست كه گره 
مالقات RTSهاي ارسال كننده در صورتي كه با گرهqوzهاي

آنتوانند دادهكنند مي .ها را منتقل كنندهاي

خللي آنها اختالف فاز زماني دو گره در مالقات دقت شود كه،
نشان7طور كه در شكلهمانبه عنوان مثال،، كندايجاد نمي

بهyهاي بيداري زمان)0چرخش( داده شده است با شيفت
و همچنين2اندازه  تا باز آن دو با يكديگر مالقات دارند فقط3تا

به ترتيب4و2زماني به برهه1زمان مالقات از برهه زماني 
.منتقل شده است

x گره����������

y گره����������

��������y>>2

��������y>>3

 زمان876543210876543210

هابروز مالقات با وجود اختالف فاز در گره.7شكل

و براي هر البته اين مساله قابل اثبات مي ي كه Quorumباشد
و ابتدا.از تعريف زير تبعيت كند صادق است تعريف را آورده

.يم ديدهاثبات آن را نيز در ادامه خوا

ازQي به نام Quorumاز سيستم QuorumيكHاگر:تعريف
آنگاه عددي مثبت باشد،iو باشدU={0, … , n-1} مجموعه 

.كنيمرا به صورت زير تعريف ميiتحتHرخشچ
}|mod){(),( HjnjiiHrotate ∈+=

 نسبت به چرخش بسته است اگرQگوئيم كه سيستم حال مي
φ≠∩−∈∈∀ ),(:}1,...,0{,, iHrotateGniQHG.

.تورس تحت چرخش بسته است Quorumسيستم: قضيه

كه Quorumيك سيستمQفرض كنيد: اثبات تورس بوده
آ wt رايهتوسط يك و× QHايجاد شده باشد يك∋

Quorum ستون عناصر باشد كه حاويCو همچنين





2
w

هر يك از عنصر ديگر باشد كه





2
wهاي پس از ستون ستون

Cكه. اندبرگزيده شده  دلخواهiبه ازاي هر آنگاه واضح است
rotate (H, i) باز داراي ساختار ،Quorum لذا. تورس است

كه آيدميچنين بر

φ≠∩∈∀ ),(, iHrotateGQG .

 opnetساز حالت پروتكل پيشنهادي در شبيه تغيير نمودار.8شكل

و كارهاي آتي نتيجه گيري-4

ازبا MACرا در اليه چندكاناله در اين مقاله پروتكلي استفاده
ها از شبكه آوري دادهتورس، به منظور جمع Quourumسيستم 

از. ايمسيم ارائه كردهحسگر بي اين پروتكل به دليل استفاده
نيازي نيست كه در تمام طول مدت بيدار Quourumسيستم 

هاي خاصي، به صورت ناهمگام، باشد بلكه با بيدار شدن در زمان
كگره و هاي ديگر را مالقات و شروع به برقراري ارتباط رده

و يا دريافت اطالعات مي و با اينارسال مصرف انرژي كار در كند
خشبكه صرفه شدجويي همچنين با بكارگيري تعداد. واهد



و معدودي كانال توانستيم ارسال هاي همزمان را ممكن سازيم
در ادامه براي. همچنين باعث كاهش تداخل داخل شبكه شويم

و مقايسه اين پروتكل با آتي در صدد شبيهكارهاي  سازي
ي ديگر هستيم كه ساختار نمودار تغيير هاي نمونهپروتكل

.آورده شده است8حالت پروتكل پيشنهادي در شكل

,���0
[1] Kim Y, Shin H, Cha H., “Y-MAC: an energy-

efficient multichannel MAC protocol for dense 
wireless sensor networks”, In Proceedings of the 
IPS7 2008, April, pp. 53–63. 

[2] M. Singhal and N. G. Shivaratri, “Advanced 
Concepts in Operating Systems”, 7ew York: 
McGraw-Hill, 1994, p. 345. 

[3] Chih-Min Chao, Yi-Wei Lee, "A Quorum-Based 
Energy-Saving MAC Protocol Design for Wireless 
Sensor Networks", ieee transactions on vehicular 
technology, vol. 59, no. 2, february 2010 

[4] jehn-ruey jiang et al.  "Quorum-Based Asynchronous 
Power-Saving Protocols for IEEE 802.11 Ad Hoc 
Networks", Mobile Networks and Applications 10, 
169–181, 2005 

[5] Yu-Chen Kuo,"Quorum-based power-saving 
multicast protocols in the asynchronous ad hoc 
network", Computer 7etworks 54 (2010) 1911–
1922 

[6] Chia-Hung Tsai et al. "Cross-Layer, Energy-
Efficient Design for Supporting Continuous Queries 
in Wireless Sensor Networks: A Quorum-Based 
Approach", Wireless Pers Commun (2009) 51:411–
426 

[7] C.-M. Chao, J.-P. Sheu, and I.-C. Chou, “An 
adaptive quorum-based energy conserving protocol 
for IEEE 802.11 ad hoc networks,” IEEE Trans. 
Mobile Comput., vol. 5, no. 5, pp. 560–570, May 
2006. 

[8]  O. D. Incel, et al., "MC-LMAC: A multi-channel 
MAC protocol for wireless sensor networks," Ad 
Hoc 7etworks, vol. 9, pp. 73-94, Jan 2011. 

[9] Yang Yang, Weidong Yi, "Rainbow: Reliable Data 
Collecting MAC Protocol for Wireless Sensor 
Networks", In Proceedings of  IEEE WC7C 2010.

[10] K. R. Chowdhury, et al., "Channel allocation and 
medium access control for wireless sensor 
networks," Ad Hoc 7etworks, vol. 7, pp. 307-321, 
Mar 2009. 

[11] Chih-Min Chao, Yi-Wei Lee, "A Quorum-Based 
Energy-Saving MAC Protocol", ieee Transactions 
On Vehicular Technology, Vol. 59, No. 2, pp. 813-
822, Feb 2010. 

[12] G. Zhou, C. Huang, T. Yan, T. He, J.A. Stankovic, 
T.F. Abdelzaher, "MMSN: multi-frequency media 
access control for wireless sensor networks”, In 
Proceedings of the I7FOCOM06, 2006, pp. 1–13. 

[13] Y. Wu, J. Stankovic, T. He, S. Lin, “Realistic and 
efficient multi-channel communications in wireless 
sensor networks”, In Proceedings of the 
INFOCOM08, 2008, pp. 1193–1201. 

[14] S. Mastooreh, S. Hamed, K. Antonis, “Hymac: 
hybrid tdma/fdma medium access control protocol 
for wireless sensor networks”, In Proceedings of the 
PIMRC 07, 2007, pp. 1–5. 

1 Transceiver  
ّ2 Frequency Hopping Spread Spectrum 
3 Grid  
4 Torus   

5كي مقاله رجوع شودها به نسخه الكترونيبراي ديدن رنگ

6 Hop_count Notify  
7 Rotate   
 


