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Abstract
Routing techniques for WNS is to forward sensing data of a node to base station. This paper, we present a new
routing scheme based on the minimum of distance according to the intensity of the signal energy of node. Experimental
results, the proposed scheme has better performance compared with the previous algorithm in the tree structured
routing, in terms of network deployment is not complicated, and node's memory is not required too large.
1. Định tuyến trong mạng cảm nhận không dây
ó nhiều loại giao thức định tuyến cho mạng cảm
nhận không dây (WSN Wireless Sensor Network)
[2-4], phổ biến nhất là nhóm giao thức bình đẳng và nhóm
giao thức phân cấp. Trong nhóm giao thức bình đẳng các
nút mạng bình đẳng và hoạt động động lập với nhau,
ngược lại trong nhóm giao thức phân cấp, một nút mạng
sẽ giữ vai trò điều khiển hoạt động của các nút trong bán
kính phủ sóng của nó. Mặc dù WSN được triển khai
nghiên cứu gần ba thập kỷ, đã có nhiều công trình về định
tuyến được đề xuất, nhưng đến nay nó vẫn là chủ đề được
giới nghiên cứu quan tâm [1]. Từ thực tế của WSN, luồng
dữ liệu thường hướng về trạm cơ sở, các nút mạng không
cần có định danh riêng và bảng định tuyến, mỗi nút chỉ
cần xác định giá nhỏ nhất được hiểu theo số liên kết tối
thiểu từ nó tới trạm cơ sở. Mỗi gói tin mà nút mạng
chuyển đi là gói tin quảng bá tới các nút láng giềng của nó.
Khi một nút nhận được gói tin, nó kiểm tra giá trên gói tin
để biết mình có nằm trên tuyến tối ưu hay không, nếu
đúng nó sẽ quảng bá tiếp gói tin này tới các nút láng giềng.
Quá trình được lặp lại ở các nút khác cho tới khi gói tin
đến trạm cơ sở.
2. Các công việc liên quan
Vi mạch tích hợp CC1010[5] là nút mạng để truyền,
nhận thông tin cảm nhận được, ví dụ nhiệt độ môi trường.
Dữ liệu cảm nhận được tại nút đó, chuyển tiếp về nút cơ
sở. Nút trạm cơ sở được nối với máy tính qua để lưu trữ,
xử lý và hiển thị dữ liệu. Theo [2] định dạng gói tin gồm 5
trường: ID, Cost, Data, HS và Tracert. Trong đó: trường
ID là định danh của nút mạng, dùng cho mục đích hiển thị
hoạt động của từng nút mạng và theo vết của gói tin.
Trường Cost là giá của gói tin, dùng cho mục đích quảng
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bá giá và xử lý chuyển tiếp gói tin về nút cơ sở. Trường
Data là giá trị dữ liệu ví dụ nhiệt độ tại nút mạng nguồn.
Trường HS là hiệu suất, dùng đánh giá một phần hiệu
suất gửi tin của nút cơ sở và nút mạng. Trường này chứa
số thứ tự của gói tin mà nó đã gửi. Trường Tracert là theo
vết, chứa thông tin về những nút mạng mà gói tin đã đi
qua. Trong thực tế 2 trường HS, Tracert có thể bỏ qua,
nhưng để đánh giá hoạt động của giao thức, chúng tôi
thêm 2 trường này giúp tường minh trong quá trình dữ
liệu di chuyển trên mạng, qua đó đánh giá giao thức.
3. Định tuyến theo giá tối thiểu
Thoạt đầu mỗi nút phải xác định giá tối thiểu từ nó tới
nút trạm cơ sở. Muốn vậy nút cơ sở khởi phát Bản tin
quảng bá giá với giá bằng 0, trong khi các nút mạng khác
có giá mặc định ban đầu là vô cùng. Mỗi nút mạng khi
nhận được gói tin quảng bá từ trạm cơ sở, sẽ so sánh giá
của nó với tổng giá, bao gồm giá của bản tin quảng bá
cộng với giá của tuyến liên kết mà nó vừa nhận. Nếu tổng
giá nhỏ hơn thì giá của nút được cập nhật bằng tổng giá
và bản tin tiếp tục được quảng bá. Nếu tổng giá lớn hơn,
gói tin bị bỏ qua. Để các nút trên mạng không nhận các
gói tin quảng bá giá trùng lặp, đặc biệt các nút ở xa, một
thủ tục được thêm vào để một nút không gửi bản tin
quảng bá nếu thông số A*Lcostlớn hơn một ngưỡng đặt
trước, trong đó Lcost là giá của liên kết tại nút đó, còn A
là thông số được xác định bằng thực nghiệm.
a.Thuật toán hoạt động của nút cơ sở:
Hoạt động của nút cơ sở được chia làm 2 pha: pha
nhận dữ liệu và pha quảng bá giá. Số lần quảng bá giá của
nút cơ sở tỉ lệ với xác suất thay đổi cấu hình của mạng,
được xác định bởi người thiết kế, dựa trên đặc điểm của
từng ứng dụng.
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Trong pha chuyển tiếp dữ liệu, có 2 khả năng xảy ra:
gói tin tới là gói tin quảng bá giá hoặc gói tin chuyển tiếp
về nút cơ sở.
Trong trường hợp là gói tin quảng bá giá thì ID = 1,
nút kiểm tra giá trên gói tin và so sánh với giá hiện tại
của nó, nếu giá tới tối ưu hơn giá hiện tại (nhỏ hơn) nó
sẽ thay thế và chuyển tiếp gói tin này đi. Trong trường
hợp ngược lại giá mới không tối ưu, gói tin quảng bá
giá bị bỏ qua.
Trong trường hợp là gói tin chuyển tiếp (ID ≠ 1), nút
Hình 1:
Thuật toán tại nút cơ sở

Hình 2:
Thuật toán tại nút mạng

Trong hình 1, trên Nr là một hằng số cho trước mô tả số
lần nhận gói tin và số lần quảng bá giá, ở đây Nr chọn
bằng 500.

kiểm tra giá trên gói tin và so sánh với giá của nó, nếu
nằm trên tuyến tối ưu thì nó sẽ giảm giá của gói tin tới
đi 1, thêm nó vào trường TRACERT và tiếp tục chuyển
tiếp gói tin này. Khi mạng quy mô lớn, nút mạng có thể
gặp những gói tin quảng bá trùng lặp, đặc biệt các nút
xa nút cơ sở. Cần thêm một thông số hạn chế tình
huống này, đó là thông số A*Lcost, tương tự thông số

ID = 1 chỉ ra gói tin này là gói tin quảng bá do nút cơ sở
khởi phát. COST = 0, giá khởi phát ban đầu là 0.
TRACERT = 1, cho biết gói tin đi qua nút 1.
Trong pha nhận dữ liệu, nút cơ sở nhận, xử lý và hiển thị:
gói dữ liệu có khung ID nút, giá trị dữ liệu, số thứ tự của gói
tin và những nút trung gian nào gói tin đã đi qua. Ví dụ một
gói tin mà nút cơ sở nhận được có các thông tin sau:

TTL trong gói tin IP. Với Lcost là giá của nút, A là hằng
số xác định bằng thực nghiệm, được đặt bởi người
quản trị, khi tích này vượt một ngưỡng nào đó thì gói
tin quảng bá giá sẽ không được chuyển tiếp.
4. Các kết quả thử nghiệm
a. Truyền đơn bước
Với 2 nút mạng, thuật toán hoạt động hoàn hảo: một
nút nạp chương trình nút cơ sở với ID=1, nút còn lại nạp
chương trình nút cảm nhận với ID = 2. Thoạt đầu để nút 2
ở sát nút 1 và cho hai nút cùng hoạt động, cứ sau một

Ý nghĩa gói tin này mang là: Gói tin này xuất phát từ ID
= 4 Dữ liệu nhiệt độ tại ID 4 lúc đó là 9o C, đây là gói tin thứ
87 mà ID 4 gửi đi, Gói tin này đi từ: ID 4 -> ID 2 -> ID 1
b.Thuật toán hoạt động tại nút mạng bất kỳ
Các ký hiệu trong hình 2 này có nghĩa như sau: Ccost
= giá hiện tại, Ncost = giá của gói quảng bá giá, Icost =
giá của gói tin nhiệt độ tới. Hoạt động của một nút mạng
được chia làm 2 pha là gửi dữ liệu tại chính nó về nút cơ
sở và chuyển tiếp các gói tin từ các nút khác. Thí dụ, pha
gửi dữ liệu từ nút 4, định dạng của gói tin là:

khoảng thời gian 2 phút, lại di chuyển nút 2 ra xa nút cơ
sở 10m. Kết quả thu được như sau: khi nút mạng đặt gần
nút cơ sở hiệu suất nhận gói tin của nút cơ sở là 100% và
giảm dần khi di chuyển nút mạng ra xa, nút cơ sở không
nhận được gói tin từ ID 2 khi nó ra ngoài bán kính phủ
sóng của nút cơ sở (ước chừng 150m). Như vậy, hiệu
suất nhận gói tin của nút cơ sở tỉ lệ nghịch với khoảng
cách từ nó tới nút mạng.
b. Truyền đa bước
Mạng được bố trí như hình 3. Nút ID 4 nằm ngoài
vùng phủ sóng của nút cơ sở. Như vậy ID 4 gửi dữ liệu về
nút cơ sở phải qua nút trung gian ID 2, hoặc ID 3.
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Gói tin quảng bá có dạng như sau:

Hình 3: Truyền đa bước (trước khi quảng bá giá)
Kết quả: dữ liệu tại nút cơ sở là gói tin từ ID 3, trường
TRACERT của gói tin có 2 chỉ thị khác nhau: 31 và 321.
Điều này có nghĩa là gói tin từ ID 3 đi trực tiếp tới nút cơ
sở và gói tin từ ID 3 được gửi qua nút trung gian ID 2
(Trường TRACERT là 321). Nút cơ sở cũng nhận được
gói tin từ ID 4, trường TRACERT của gói dữ liệu chỉ thị
các số 431 và 4321. Như vậy, từ ID 4 dữ liệu chuyển qua
ID 3 tới ID 1 hoặc chuyển qua hai nút trung gian ID 3 và
ID 2. Số gói tin do ID 3 gửi nhận được tại nút cơ sở nhiều
hơn số gói tin do ID 4 gửi tới.
Kết quả thu được trong thử nghiệm này cho thấy việc
quảng bá giá thành công, giá của các nút tỉ lệ tương ứng
với khoảng cách của nó tới nút cơ sở. Từ kết quả thu được
cho phép vẽ mô hình mạng với các giá được cập nhật sau
khi quảng bá giá:
5. Kết luận
Định tuyến với giá tối thiểu hoạt động đơn giản,
không quá phức tạp trong khâu xử lý và không đòi hỏi
dung lượng bộ nhớ lớn. Việc định tuyến của các nút dựa
trên giá từ nó về nút cơ sở, không đòi hỏi cập nhật thông
tin thường xuyên và không cần duy trì bảng định tuyến
phức tạp. Với định tuyến giá tối thiểu đã hạn chế được
một lượng lớn gói tin không cần thiết hướng ra ngoài
mạng. Với các phương pháp định tuyến khác, dù nút
mạng không nằm trên tuyến tối ưu thì gói tin vẫn yêu cầu
được chuyển tiếp.
Tuy nhiên phương pháp này cũng có những nhược
điểm như khả năng xung đột cao, đặc biệt với đối tượng
theo dõi theo kiểu sự kiện. Khó dàn đều việc tiêu thụ năng
lượng giữa các nút, điều đó ảnh hưởng tới thời gian sống
của toàn mạng. Hiệu suất chuyển tiếp các gói tin thấp đối
với các nút ở xa nút cơ sở.

16

B¶n tin

Khoa häc - ®µo t¹o

Để phát triển thuật toán định tuyến tốt phải nhìn nhận
rằng có những hạn chế trong nhóm giao thức định tuyến
bình đẳng như xung đột dữ liệu, kiểm soát năng lương
chưa đủ mạnh, xác suất gửi thành công gói tin không
kiểm soát được. Giải pháp là kết hợp giao thức định
tuyến giá tối thiểu với định tuyến phân cấp. Kết hợp sự
đơn giản của định tuyến theo giá và sự hiệu quả của định
tuyến phân cấp về tiêu thụ năng lượng và tránh xung đột.
Đó là hướng nghiên cứu định tuyến cho mạng WSN
trong tương lai.
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