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 چكیده  

 

ارا موردنظر است طول عمر شبکه  عنوان یک فناوری کمتحرک که به   موردی   سیم یکی از مهمترین مسائل در شبکه بی     

خوشهاست.   جدید  پروتکل  یک  تحقیق،  این  بر  در  مبتنی  متمرکز  نقشه  بندی  عصبی  شبکه  از  استفاده  با  انرژی 

شبکه خودسازمان برای  موردبی های  دهی  می  متحرک  ی سیم  خوشهارائه  به  قادر  که  گرهشود  اساس بندی  بر  شبکه  های 

انرژی و مختصات گره  از گرهها میسطح  تعداد مشخصی  از  استفاده  با  پروتکل  این  اعمال باشد.  و  پرانرژی در شبکه  های 

بهآن نورونعنوها  وزن  نقشه خودسازمانان  نزدیکهای  گره دهی،  گرهترین  را جذب  انرژی  کم  می های  پرانرژی  کند؛  های 

خوشهطوری به گرهکه  از  لزوماً  همسایگی،  ها  و  انرژی  سطح  پارامتر  دو  اساس  بر  درواقع  و  نشده  تشکیل  مجاور  های 

ن پروتکل ازلحاظ افزایش طول عمر مفید شبکه و حفظ بهتر  هایی با انرژی متوازن تشکیل خواهند شد. کارایی برتر ایخوشه

در ذخیره انرژی   و نیز تأثیر تابع هزینه پیشنهادی   LEA2Cهای پیشین نظیر لیچ و  ای در مقایسه با پروتکلپوشش شبکه 

 سازی به اثبات رسید. با شبیه 

 

بندی.کاهش مصرف انرژی، خوشه دهی،، شبکه عصبی، نقشه خودسازمانمتحرک ی سیم موردبیشبکه کلمات کلیدي:   

 

 

 مقدمه   .1

  ن،ییپا یرا با توان مصرف ییو ساخت حسگرها یطراح  ییتوانا میسی و مخابرات ب کیالکترون نهیدر زم ری اخ ی هاشرفت یپ

 افت یون درچ  یانجام اعمال  ییه تواناک  کوچک  ی حسگرها  نیگوناگون داده است. ا  ی هایرکاربمناسب و    متی، قکوچکاندازه  

و   جادیا  ی برا  ی ا  ده یا  شیدایو ارسال آن اطالعات را دارند، موجب پ  پردازشبر اساس نوع حسگر،    محیطی   فطالعات مختلا

شبکه  ش   ی اهگسترش  به  بی موسوم  شبکهاندشده   سیمبکه حسگر  بی .  به های حسگر  موردی  یا چند  سیم  یک  از  طورکلی 

ده و  اصلی  فضای ایستگاه  در  که  حسگر  گره  هزاران  یا  پخش   ها  تشکیل شده فیزیکی  دریافت اند  اجتماع  با  است.  شده 

و   اطالعات خام را پردازش کنند  توانند اطالعات را دریافت کنند،های حسگر میسیم گرهاطالعات، محاسبات و ارتباط بی 
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گونه اطالعات مورد های حسگر را برای اینتواند گرهاطالعات موردنیاز را به ایستگاه اصلی گزارش دهند. ایستگاه اصلی می

 وجو قرار دهد. پرس

شبکه پیام در  شبکه ها  با  مقایسه  در  معمواًل  حسگری  کوچکهای  اندازه  موجود  بیشتر های  در  درنتیجه  دارند.  تری 

های جدیدی در  های متمایزکننده چالشها مفهومی ندارد. این ویژگیبندی پیامسیم بخشهای حسگر بیکاربردهای شبکه 

-های این کاربردها باشند و برای طوالنی کند که بتوانند پاسخگوی نیازمندی سیم مطرح میهای حسگر بیهطراحی شبک

سیم، محدودیت منابع انرژی است.  های حسگر بی ترین مشکالت شبکه بدون شک یکی از مهم ترین مدت ممکن کار کنند.  

کار الزمه  که  اقتضایی  قرارگیری  نحوه  و  پایین  وزن  کوچک،  شبکه اندازه  بی بردهای خاص   است   ی مورد سیم  های حسگر 

از این .  ]1[های کوچک باشند  های حسگر برای تأمین انرژی مصرفی خود هنوز هم وابسته به باتری شود که گرهباعث می 

ها وابسته است. بنابراین ای آنبه طول عمر و حفظ پوشش شبکه   داًیشد  ی موردسیم  های حسگر بیگذشته کارایی شبکه 

شبکه تمام نوع  این  سطوح  مهم ی  از  یکی  شوند.  طراحی  انرژی  از  آگاهی  با  باید  این   مسائلترین  ها  خصوص  در  مطرح 

  یمورد سیم  های حسگر بی های مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های بسیاری برای ارائه روشها، مسیریابی است. تالششبکه 

و    شدهانجام پرکاربردترین  از  یکی  لیکن  روشروش  نیمؤثرتر است.  مسیریابی،  سلسله  های  )های  بر  مراتبی  مبتنی 

های شبکه در قالب چندین دسته یا خوشه و انتخاب یک  بندی با تقسیم گره های مبتنی بر خوشه بندی( است. روشخوشه

یک    برقرار سازند. گره سرخوشه درواقع  در شبکهخوشه، سعی دارند توازن انرژی را  نماینده از هر خوشه، تحت عنوان سر

های آن خوشه باشد.  گره مبنای محلی در هر خوشه است که معمواًل باید از حیث انرژی و قدرت پردازشی، بهتر از سایر گره 

های  های مختلف )روشهای عضو را دریافت کرده و با استفاده از روششده توسط سایر گرههای ارسالگره سرخوشه داده

شبکه  یا  سیگنال  و...(پردازش  عصبی  بسته کوچکآن  های  قالب  در  و  کرده  ترکیب  یا  مجتمع  را  مبنا  ها  ایستگاه  به  تری 

 کند.  ارسال می 

کاهش مصرف انرژی   باهدفسیم موردی  های حسگر بی بندی در شبکهمسیریابی مبتنی بر خوشه  مسئلهدر این تحقیق به  

دهی جهت ارائه بی نقشه خودسازمان است. برای رسیدن به این هدف، از شبکه عص  شدهپرداختهای  و حفظ پوشش شبکه 

استفاده پروتکل خوشه انرژی  بر  مبتنی  که  بندی  پروتکل جدید  این  است.  انرژِی خودسازمانده  خوشهشده  بر  مبتنی  بندیِ 

(EBCS)  1  دهد وبرتری آن  بندی را با توجه به سه معیار سطح انرژی و مختصات مکانی هر گره انجام می نام دارد، خوشه

 سازی( به اثبات رسیده است. با شبیهای )ایش طول عمر و حفظ بیشتر پوشش شبکه ازلحاظ افز

 
 

 قی تحق نهیشیپ  .2

رو،   نیاست. از ا  ی زیبرانگ  ثحب  اریموضوع بس  م،یسی حسگر ب  ی هاداده در شبکه   یابیریمس  ی سازنه ی در حال حاضر به     

بررس  ی ادیز  ققانحم پرداخته  یبه  ادامه  ابعاد آن  را  نیندچاند. در  پ  جینمونه  غفاری   خواهد شد.  یبررس  قیقحت  نهیشی از 

همکاران و  عصبی  ]2[مقدم  بهترین    شبکه  آگاهرا  در    روش  انرژی  یک   انددانسته   میسی بی  هاشبکهاز  تحقیق  این  در  و 

به دو    را با توجه  ی بندنام دارد خوشه  ای بی سی اسخودسازمانده    ی بر انرژ  ی مبتن  ی بندکه پروتکل خوشه   دیپروتکل جد

انرژ   اریمع پوشش    شتر یطول عمر و حفظ ب  شیآن ازلحاظ افزا  ی و برتر  دهدی هر گره انجام م  یو مختصات مکان  ی سطح 

شب  ی اشبکه  رس  ی سازه یبا  اثبات  انعامی  است   دهیبه  عصبی    در  ]3[.  شبکه  روش  معرفی  این  تحقیقی ضمن  برتر  کارایی 

ب حفظ  و  شبکه  مفید  عمر  طول  افزایش  ازلحاظ  شبکه پروتکل  پوشش  پروتکلهتر  با  مقایسه  در  نظیر  ای  پیشین  های 

LEACH    وLEA2C  تأث نیز  )با شبیه  ریو  آن  کارایی  بر  پیشنهادی  هزینه  اثبات  تابع  به  است.  سازی(  کالوس  رسانده 

و نقص مصرف    موردی متحرک  میسی بی  هاشبکهی در  ریپذانعطاف در تحقیق خود ضمن بیان خال    ]4[هرمان و همکاران  

 
1 Energy Based Clustering Self organizing map 
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 . سارکار و راجا دیتا دانن رسیمی به اثبات  سازه یشبو در فرآیند    کنندیمرژی باال روشی را بر اساس شبکه عصبی پیشنهاد  ان

 اندپرداختهی همراه هاتلفندر جهت کاهش انرژی در  دهیخودسازمانی به بررسی پرتوکول شبکه عصبی ا مقاله نیز در   ]5[

که شبکه عصبی روش بهینه و آگاه از انرژی برای   معتقدند و    اندرسانده ه به اثبات  ی بودسازه یشب و نتیجه را که حاصل از  

 . استسیم موردی متحرک ی بی هاشبکه 

 

 روش تحقیق   .3

عنوان بعد سوم، و ها به سطح انرژی گره ی ر یکارگبندی است که با به ، یک روش مسیریابی مبتنی بر خوشهEBCS الگوریتم

به  گره  هر  مکان  در خوشهمختصات  سعی  دوم  بعد  و  اول  بعد  گرهعنوان  متوازن  انجام بندی  برای  دارد.  انرژی  ازلحاظ  ها 

گره دارای باالترین سطح انرژی در   m شده است. واحدهای نقشهبندی از شبکه عصبی نقشة خودسازماندهی استفاده خوشه

گره هر  مکانی  مختصات  و  انرژی  بعد  سه  شبکه،  ورودی  هستند.  وزنمی (X,Y,E) شبکه  درواقع باشند.  ارتباطی  های 

گره پرانرژی هستند، خواهند بود. شبکه عصبی خودسازمانده   m مربوط به هر واحد نقشه که همان (X,Y,E) مختصات

های پرانرژی در شبکه شکل خواهد داد. درواقع هر خوشه،  هایی بر اساس گره ها، خوشه بعد از آموزش و تنظیم مجدد وزن

ها تقریباً از سطح انرژی یکسانی  همه خوشه  بیترت  نیهای کم انرژی است. بدترین گرهه پرانرژی و نزدیکترکیبی از یک گر

شبیه  نتایج  طبق  بر  بود.  خواهند  ارائهبرخوردار  جدید  پروتکل  در  خوشه  یس  یب  ی )ا  شدهسازی،  ساختار  با  اس(،  ها 

 .های مجاور تشکیل نشده استاز گره متفاوت بوده و هر خوشه لزوماً چیهای قبلی ازجمله لالگوریتم

دارد. ایهن الگهوریتم   LEA2Cو    LEACH-Cبیشترین شباهت را بهه الگهوریتم  دهی  خودسازمانشبکه عصبی نگاشت  

هها، توسهط های مربوطه بهه گرهها و انتساب نقشبندی متمرکز است بدین معنی که تشکیل خوشهیک روش خوشه  درواقع

گونه محدودیتی در منهابع شود که هیچایستگاه مبنا، گرهی )معمواًل خارج از شبکه( فرض می  گیرد.ایستگاه مبنا صورت می

شهود. ههر دور بها مرحلهه بهه چنهدین دور تقسهیم می  LEA2Cانرژی و پردازشی ندارد. عملکرد الگوریتم همانند الگوریتم  

تد. به دنبال هر مرحله نصب، مرحله انتقال افها اتفاق میخوشه  دهیسازمانشود که در آن  )تشکیل خوشه( شروع می1نصب

های دریهافتی شوند. هر سرخوشه، دادهها ارسال میهای عادی به سرخوشهها از گرهشود که در طی آن دادهشروع می  2داده

ل کنهد. ایسهتگاه مبنها مسهئوداده به ایسهتگاه مبنها ارسهال می  بستههای عضو را مجتمع یا ترکیب نموده و در قالب  از گره

های دور جاری، ایسهتگاه مبنها ها است. بعد از تعیین سرخوشههای مناسب به آنهای شبکه و انتساب نقشبندی گرهخوشه

سرخوشه یک گره با شناسه خودش   کند. اگر شناسههای هر خوشه را به هر گره ارسال میسرخوشه  3پیغامی حاوی شناسه

شهود. ایسهتگاه مبنها غیر این صهورت یهک گهره عهادی محسهوب میمطابقت داشته باشد، آن گره یک سرخوشه است، در  

ایجهاد کهرده و ایهن جهدول را بهه   4(TDMAهمچنین به ازاء هر خوشه، جدولی برای دستیابی چندگانه با تقسیم زمانی )

یهز بهه رود و نهای حسهگر بهه کهار مهیهای گرهبندی انتقال دادهدهد. جدول تقسیم زمانی برای زمانمی  ریتأثها  سرخوشه

دهد تا رسیدن برش زمانی مربوط به خود، آنتن رادیویی خود را خهاموش کهرده و انهرژی خهود را های حسگر امکان میگره

ها الزم است تنها برای ایستگاه مبنا مطهرح بهوده و ههیچ بسهته ذخیره کنند. بنابراین، هزینه انرژی که برای تشکیل خوشه

 .]1[ردد گهای شبکه ارسال نمیکنترلی توسط گره

های شبکه از دانش کهافی برخهوردار فرض دیگر الگوریتم آن است که ایستگاه مبنا در مورد سطح انرژی و موقعیت گره

ههای باشند(. فرض مهم دیگر الگهوریتم آن اسهت کهه گره GPSها دارای شود که هر یک از گرهبرای مثال فرض می)است  

 
1 Setup phase 
2 Data transmission phase 
3 ID 
4 Time Division Multiple Access 
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ذخایر   بوده یعنی از توان پردازشی، ارتباطی و  های شبکه، همگن. گرهانددهشعیتوزصورتی تصادفی در فضای شبکه  شبکه به

فلوچارت مرحله خوشه بندی و انتقهال داده در الگهوریتم ای   2و    1در شکل  انرژی یکسانی )در شروع الگوریتم( برخوردارند.

 بی سی اس نشان داده شده است.

 
 EBCSبندي پروتكل . فلوچارت مرحله خوشه1شكل 
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 EBCS.  فلوچارت مرحله انتقال داده پروتكل 2كل ش

 

منظور شهده اسهت. بههنویسی متلهب استفاده( از زبان برنامهEBCSپیشنهادی )آزمایش و اعتبارسنجی الگوریتم    جهت  

و   4تا    1( از مدل انرژی مطابق روابط  LEACHو    LEA2C)  های مشابه پیشینمقایسه نتایج پروتکل پیشنهادی با پروتکل

 dبیهت داده بهه فاصهله    kشده به ازاء انتقال  که در این روابط انرژی مصرفشده است.  استفاده  1جدول    هایی مطابقهصحن

 شود:محاسبه می (16-3رابطه )صورت به

d)(k, +(k) =d)(k, ampTxTxTx EEE −                                 
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 شود:صورت زیر محاسبه میداده، به بیت kمصرف انرژی به ازاء دریافت 

 (1) 

 (2) 
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eleceleRxRx EkkEdkE .)(),( ==
−                                                                   )3( 

فاصهله بهین گیرنهده و   dاندازه پیغهام برحسهب تعهداد بیهت،    k، انرژی ارسال/دریافت الکترونیکی،  celeEدر روابط باال،  

frissسازی(،قویت )فزون، انرژی تtx_ampEفرستنده،  
ای است که عامل انتقهال در ، فاصله آستانهcrossoverdعامل تقویت،    ،

 شود:صورت زیر محاسبه میها بهکند. همچنین مصرف انرژی اجتماع داده سرخوشهآن تغییر می

(4                                                                   )msgbitnJEDA //5=  

 سازي شبیه  

دهی که توسهط ابزار شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی شونده، از جعبهسازی شبکه عصبی خودسازمانور پیادهمنظبه 

برای مقایسه دقیق نتهایج سهه الگهوریتم بهه ازاء   1های جدول  شده است. داده، استفاده1محققان دانشگاه فناوری هلسینکی

 اند.شدهدو صحنه مختلف( به کار گرفتهمختلف )های تعداد گره

ههای دارای حهداکثر سهطح انهرژی اسهت کهه )تعهداد گره  mسازی تعیین گردد، مقدار  پارامتر دیگری که باید در شبیه

شود و مقدار آن به طور آزمایشی تعیین میشوند(. این عدد بههای شبکه عصبی خودسازمانده به کار گرفته میعنوان وزنبه

یها   =16mکنیم  گره( فرض مهی  100با  اول )داشته باشیم، وابسته است. درصحنه  هایی که انتظار داریم  تعداد بهینه خوشه

20m=    50کنیم گره( فرض می 400با  دوم )و درصحنهm=  80یاm=  باشد. همچنهین مقهادیر ضهرایب مربهوط بهه تهابع

 اند:شدهگیری تعیینصورت آزمایشی و بر اساس میزان اهمیت هر معیار در تصمیمهزینه انتخاب سرخوشه به

(5 )                               2.0&1.0,1.0,6.0 ====   

 
1 Helsinki University of Technology 
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 سازيپارامترهاي شبیه   -1جدول 

 
 

 با پروتكل لیچ ها در اي بي سي اسمقایسه نحوه تشكیل خوشه  -الف
 بندی لیچ مقایسه شده است. خوشه ها با الگوریتموه تشکیل خوشه(، نحEBCSالگوریتم پیشنهادی )در 

ها های همسایه است و مرز بین خوشههکنید، در پروتکل لیچ هر خوشه شامل گرهمالحظه می  3طور که در شکل  همان

بندی، ها در خوشهسادگی قابل جداسازی است. ولی در پروتکل ای بی سی اس، به دلیل استفاده از معیار سطح انرژی گرهبه

ها( نتایج بسیار متفهاوتی ادی از گرهمرگ تعد ویژه بعد ازبهکند )ای پیدا مالحظهها تغییرات قابلبعدازاینکه سطح انرژی گره

های همسهایه نیسهت بلکهه درواقهع شود. نتایج این الگوریتم حاکی از آن است که هر خوشه لزوماً دربرگیرنده گرهدیده می

دیگر تعبارها حفهظ گهردد. بههکه توازن انرژی در بین همه خوشهطوری انرژی و کم انرژی است بههای پرای از گرهمجموعه

 گیرند.طور مجازی در یک خوشه قرار میهای کم انرژی و پرانرژی، بهترین گرهنزدیک

 
ها در نحوه تشكیل خوشه -(؛ ب2000)هاینزلمن و همكاران،  LEACHها در نحوه تشكیل خوشه  -الف .3شكل 

EBCS 
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 هاي پیشین ازلحاظ طول عمر شبكه مقایسه کارایي اي بي سي اس با پروتكل -ب

( 2005دِهنی و همکهاران،  )توسط    LEA2Cپروتکل  پروتکل ای بی سی اس با سه معیار انتخاب سرخوشه که قبالً در  

دهند که انتخاب گره سرخوشهه بها معیهار حهداکثر سهطح شده، مورد آزمایش قرارگرفته است. نتایج نشان میبه کار گرفته

ترین گهره بهه مرکهز ثقهل ترین گره به ایستگاه مبنا و نزدیهکدیکنزدیگر )انرژی، همواره کارایی بهتری نسبت به دو معیار  

)بها   توجهی با نتایج این دو معیار دارد. بنابراین، بهترین کارایی ای بی سهی اسدهد که فاصله قابلخوشه( از خود نشان می

اء مقهادیر ههر دو صهحنه بهه از LEA2Cمعیار سرخوشة دارای باالترین سطح انرژی( با نتایج دو پروتکل قبلی یعنی لیچ و 

ههای مسهیریابی در یک گراف مورد مقایسه قرارگرفته است. مقایسه با استفاده از سه معیهار اسهتاندارد در الگوریتم  1شکل  

 صورت گرفته است: سیمشبکه حسگر بی

 افتد.: شماره دوری که در آن اولین گره شبکه به دلیل اتمام انرژی از کار می1زمان مرگ اولین گره -

گهره و  50ههای شهبکه )درصهحنه اول : شهماره دوری کهه در آن نیمهی از گره2ههامان مرگ نیمهی از گرهز -

 گره( به دلیل اتمام انرژی ازکارافتاده باشند. 200درصحنه دوم 

 افتد.: شماره دوری که در آن آخرین گره شبکه به دلیل اتمام انرژی از کار می3زمان مرگ آخرین گره -

آمده از ای بی سی اس با معیارهای مختلف انتخاب سرخوشهه بهه ازای دستاز سه پروتکل و نتایج بهآمده  دستنتایج به

، انتخهاب LEA2Cآمده است. الزم به یادآوری است، در پروتکل    3و به ازای صحنه دوم در جدول    2صحنه اول در جدول  

اجهرا   20آمهاری )گیری از جامعه  یج با میانگینشده است. همچنین نتاسرخوشه با معیار حداکثر سطح انرژی در نظر گرفته

 آمده است.دستهای تصادفی( بهبه ازاء هر الگوریتم و با مجموعه داده

 

مقایسه نتایج سه الگوریتم و معیارهاي مختلف انتخاب سرخوشه )صحنه اول(  -2جدول    

 
 

 

 

 

 
1 first dead time 
2 half dead time 
3 last dead time 



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         785 

صحنه دوم( مقایسه نتایج سه الگوریتم و معیارهاي مختلف انتخاب سرخوشه ) -3جدول   

 
 

 
هاي زنده به شماره ازلحاظ تعداد گره EBCSو  LEACH ،LEA2Cسه الگوریتم  مقایسه کارایي. 4شكل 

 درصحنه دوم. -درصحنه اول؛ ب -دورهاي الگوریتم، الف

( در مقایسه با دو پروتکهل قبلهی نمهایش EBCSپیشنهادی )بینید، برتری پروتکل  می  ب  .4الف و    4چنانچه در شکل  

طول عمر شبکه و درصهحنه   %95تواند درصحنه اول در  کنند که الگوریتم پیشنهادی میشده است. این نتایج ثابت میهداد

ای ای( را تضمین کند. این ویژگی در کاربردهایی که پوشش شبکهشبکه پوشششبکه )عمر شبکه، بقاء کامل  %90دوم در 

ههای باشد؛ برای مثال در کاربردهای پایشی یا ردیابی که بهه دادهت میها از اهمیت خاصی برخوردار است، حائز اهمیدر آن

از زمان آخرین مرگ است. در مقابل ممکهن اسهت   ترمهمبسیار دقیق نیاز دارند، به تعویق انداختن زمان اولین مرگ بسیار  

تر باشهد؛ بهرای مثهال در وببه تعویق افتادن زمان آخرین مرگ(، مطلهشبکه )در برخی از کاربردها، افزایش طول عمر کلی  

 .وهواآبای  پایش دوره

 %50تواند درصحنه اول، طول عمر شبکه را بر اساس زمان مهرگ اولهین گهره، . الف، الگوریتم جدید می3مطابق شکل   

کند که الگوریتم جدید پیشهنهادی، اثبات می  ب  .3شکل  افزایش دهد. همچنین    LEA2Cنسبت به    %38نسبت به لیچ و  

افهزایش   LEA2Cنسبت بهه    %11نسبت به لیچ و    %27دوم، طول عمر شبکه را بر اساس زمان مرگ اولین گره،  درصحنه  

شهده انتخاب سرخوشه با معیار حهداکثر سهطح انهرژی در نظهر گرفته  LEA2Cدهد. )در دو پروتکل ای بی سی اس و  می

 است(.
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 یي اي بي سي اسبر کارا سرخوشه  ارزیابي تابع هزینه انتخاب -ج

ترین گهره بهه کارایی استفاده از سه معیار انتخاب سرخوشه )حداکثر سطح انهرژی، نزدیهک  ب  .5و    الف  .5های شکل  در

ترین گره به مرکز ثقل خوشه( و نیز استفاده از تابع هزینه پیشنهادی برای انتخاب سرخوشهه بهه ازاء ایستگاه مبنا و نزدیک

ترین بینید، کهارایی دو معیهار )نزدیهکطور که میشده است. هماندادهدو صحنه مختلف مورد آزمایش قرارگرفته و نمایش  

ای با مالحظهحال فاصله قابلترین گره به مرکز ثقل خوشه( بسیار نزدیک به هم بوده و درعینگره به ایستگاه مبنا و نزدیک

 .دارندی انرژمعیار باالترین سطح 

 
 -با تابع هزینه انتخاب سرخوشه الف EBCSدر الگوریتم مقایسه سه معیار مختلف انتخاب سرخوشه . 5شكل 

 صحنه دوم.  -صحنه اول؛ ب

می  نشان  سرخوشه  انتخاب  هزینه  تابع  اثربخشی  میزان  با  مقایسه  سرخوشه  انتخاب  معیار  دو صحنه،  هر  در  که  دهد 

دهد. اگرچه تابع هزینه ه می حداکثر سطح انرژی، به لحاظ به تعویق انداختن زمان مرگ اولین گره، بهترین کارایی را ارائ

 % 6درصحنه اول و    %9کاهش  )پیشنهادی، ازلحاظ زمان مرگ اولین گره، کارایی نزدیک به معیار حداکثر سطح انرژی را  

می نشان  دوم(  درعین درصحنه  چنددرصدی دهد.  افزایش  از  حاکی  همواره  هزینه  تابع  از  استفاده  با  الگوریتم  نتایج  حال 

در زمان مرگ آخرین گره نسبت به معیار حداکثر سطح انرژی است. این   ( درصحنه دوم  % 6ل و  درصحنه او  % 12)حدود  

ازاء تعداد مختلف گره  به  بنابراین می نشان داده  6شکل  ها در  افزایش دائمی  تابع هزینه  شده است.  نتیجه گرفت که  توان 

 ه شده است. پیشنهادی تا حدودی قادر به متعادل کردن معیارهای مختلف انتخاب سرخوش

 
با استفاده از معیار انتخاب سرخوشه با حداکثر   EBCSمقایسه زمان مرگ آخرین گره در الگوریتم  .6شكل 

 هاسطح انرژي و استفاده از تابع هزینه پیشنهادي به ازاء تعداد مختلف گره 
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 اي ي بي سي اس در افزایش پوشش شبكهپروتكل اارزیابي کارایي   -د

ای، با از دست رفتن پوشش شهبکه  سیم،ای از شبکه حسگر بیهای حسگر فعال در ناحیهن گرهکه از دست دادازآنجایی

ههای تهرین معیارههای ارزیهابی الگوریتمای یکهی از مهمممکن خواهد ساخت، حفهظ پوشهش شهبکهپایش آن ناحیه را غیر

 گردد.محسوب می سیممسیریابی شبکه حسگر بی

لهیچ و قبلهی )ههای  و مقایسهه آن بها نتهایج پروتکل  یشنهادی ای بهی سهی اسای پروتکل پبرای بررسی پوشش شبکه

LEA2Cمنظور تعیین معیاری منطقی برای کنید، بهمشاهده می  8و    7طور که در شکل  شده است. همان( آزمایشی انجام

شهده ( تقسیمناحیه حسگری مجهازی )گریهد  25به    سیمای، فضای فرضی شبکه حسگر بیگیری میزان پوشش شبکهاندازه

ای که حداقل یک گره حسگر فعال داشته باشد، یهک که هر ناحیه، حداقل شامل یک گره حسگر باشد. ناحیهطوری است به

شهود. در نظهر گرفتهه می  ناحیه مردهغیرفعال( باشند،  مرده )های آن  ای که همه گرهشده و ناحیهدر نظر گرفته  فعالناحیه  

ای شبکه در هر سه الگوریتم به ازاء تعداد مشخصهی گهره مهرده، موردبررسهی قرارگرفتهه تعداد )درصد( نواحی فعال در فض

 اند.شدههای مرده با نقاط و نواحی مرده با رنگ خاکستری نمایش دادههای فعال با دایره، گرهاست. گره

گهره اولیهه( مهورد   100گهره مهرده از    36برابهر )ای ای بی سی اس و لیچ با تعداد گره مهرده  پوشش شبکه  7در شکل  

درصهد( تعهداد )شده است. مقایسه در نظر گرفته (x=0, y=-100) اند. مکان ایستگاه مبنا در این حالتمقایسه قرارگرفته

ای خهود را حفهظ از پوشهش شهبکه  %92و ای بهی سهی اس،    %84نواحی زنده در دو الگوریتم، حاکی از آن است که لهیچ،  

 دهد.ای را نسبت به لیچ از خود نشان میهشت درصد افزایش در پوشش شبکه اند. بنابراین ای بی سی اس،کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گره  36با  EBCS -( و ب2000)هاینزلمن و همكاران،  LEACH -اي در الف. مقایسه پوشش شبكه7شكل 

 مرده

 ب الف
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 گره مرده  50با   EBCSو  LEA2Cاي در . مقایسه پوشش شبكه8شكل 

گره اولیه( مورد   100گره مرده از    50برابر )با تعداد گره مرده    LEA2Cای ای بی سی اس و  پوشش شبکه  8در شکل  

درصهد( تعداد )شده است. مقایسه در نظر گرفته (x=50, y= 200) . مکان ایستگاه مبنا در این حالتاندقرارگرفتهمقایسه 

ای خود را در زمان پوشش شبکه  %80ی اس،  و ای بی س  LEA2C  ،56%نواحی زنده در دو الگوریتم حاکی از آن است که  

 LEA2Cای را نسبت به افزایش در پوشش شبکه %24 های شبکه حفظ کردند. بنابراین ای بی سی اس،مرگ نیمی از گره

 دهد.از خود نشان می

بهه میهزان ای را  طور نتیجه گرفت که ای بی سی اس در مقایسه با هر دو الگوریتم، پوشهش شهبکهتوان اینبنابراین می

ها کهه بهه تهوازن دهد که این افزایش با توجه به منطق این الگوریتم و نحوه متفاوت تشکیل خوشههتوجهی افزایش میقابل

 شود، قابل توجیه است.منجر می سیمبیشتر مصرف انرژی در شبکه حسگر بی

 

  گیريبحث و نتیجه    .4

( EBCS)  یدهبا استفاده از نقشهه خودسهازمان  تنی بر انرژی بندی مبخوشه  جدید  سازی پروتکل، شبیهدر این تحقیق

ههای قبلهی، نشهان داده شهد. سهپن بها نتهایج ها در ای بی سی اس بها پروتکلگیری خوشهارائه گردید. تفاوت نحوه شکل

)بهه سازی اثبات گردید که پروتکل ای بی سی اس ازلحاظ افزایش طول عمر مفید شهبکه  نموداری و آماری حاصل از شبیه

( LEA2Cلهیچ و  )ای نسبت به دو پروتکهل مشهابه قبلهی  تعویق انداختن زمان مرگ اولین گره( و نیز حفظ پوشش شبکه

هها بها تهابع دهد. همچنین میزان کارایی معیارهای مختلف انتخاب سرخوشه و مقایسهه آنبرتری آشکاری از خود نشان می

داکثر سطح انرژی و بعدازآن استفاده از تابع هزینهه، بهتهر از دو معیهار هزینه پیشنهادی نشان دادند که استفاده از معیار ح

 کنند.ترین گره به مرکز ثقل خوشه( عمل میترین گره به ایستگاه مبنا و نزدیکنزدیکدیگر )

به این نتیجه رسیده شد   LEA2Cبا بررسی معیارهای مختلف انتخاب سرخوشه و نتایج قبلی حاصل از آن در پروتکل  

گیری از مزایای هر یک و نیز امکان چرخش نوبتی نقش سرخوشه که به توزیهع کیب این معیارها ممکن است، با بهرهکه تر

ای بهرای انتخهاب سرخوشهه معرفهی بار آن منجر خواهد، تأثیر بهتری در کارایی الگوریتم داشته باشد. بنابراین تابع هزینهه
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شود: سطح انرژی گره، فاصهله گهره تها ایسهتگاه ر گره خوشه محاسبه میگردید که بر اساس ترکیب معیارهای زیر به ازاء ه

 شدن گره.های خوشه( و تعداد دفعات سرخوشهمیانگین فاصله گره تا سایر گرهمرکزیت )مبنا، 

عنوان سرخوشة مرحله جارِی انتقهال داده، انتخهاب در هر خوشه، گرهی که کمترین مقدار تابع هزینه را داشته باشد، به

 شده در این مرحله، در مرحله بعدی، دیگر سرخوشه نخواهد بود.هد شد. طبعاً گره انتخابخوا

ههای تصهادفی و پارامترههای ای بی سی اس( با اسهتفاده از دادهپیشنهادی )سازی الگوریتم جدید  نتایج حاصل از شبیه

قبلهی ههای د زیر قادر بهه بهبهود الگوریتمشده، نشان دادند که الگوریتم در موارشده در دو صحنه آزمایشی مشخصاستفاده

 بوده است:  (LEA2Cلیچ و )

درصد نسبت به  38تا  11 درصد نسبت به لیچ و 50تا  27 افزایش طول عمر شبکه )بر اساس زمان اولین مرگ( •

LEA2C؛ 

 درصد طول عمر شبکه؛ 95تا  90حفظ بقاء کامل شبکه در  •

 ؛LEA2Cدرصد نسبت به  24و درصد نسبت به لیچ  8ای، حفظ بهتر پوشش شبکه •

ارایة تابع هزینه برای انتخاب سرخوشه با کارایی بسیار نزدیک به معیار سطح انرژی، که زمان مرگ آخرین گهره  •

 دهد.نسبت به معیار سطح انرژی( افزایش میدرصد ) 12تا  6 شبکه را

ها عنوان بعد سوم داده( در تشکیل خوشهبه حسگر )های  ترین نوآوری این تحقیق، لحاظ کردن معیار سطح انرژی گرهمهم   

ای داشته توجهی در کاهش و توازن مصرف انرژی در شبکه، افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکه بوده است که تأثیر قابل 

خودسازمان نقشه  عصبی  شبکه  از  استفاده  در  نوآوری  دومین  به است.  خوشهدهی  برای  ابزاری  داده عنوان  های بندی 

و   روشچندبعدی  سایر  با  مقایسه  در  که  است  بوده  مختلف  انواع  تابع  از  ارائه  دیگر،  نوآوری  است.  کارا  و  بسیار ساده  ها، 

وری انرژی  های هر خوشه بوده است که امکان ترکیب معیارهای مختلف مؤثر در بهرهای جدید برای انتخاب سرخوشههزینه

ای الگوریتم پیشنهادی ا خواهد داد. همچنین پوشش شبکه های خوشه رها و چرخش نقش سرخوشه در بین گره سرخوشه

 های پیشین به اثبات رسیده است. با استفاده از معیاری ابتکاری مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته وبرتری آن نسبت به روش
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