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ارائه یک روش مبتنی بر خوشه بندی و معیار مرکزیت الپالسین برای افزایش طول
عمر در شبکه حسگر بی سیم
حسین کریمی
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موسسه غیرانتفاعی سلمان مشهد

چکیده
شبكه حسگر بیسیم ،شبكه ای شامل صدها يا هزاران حسگر با محدوديت محاسباتی ،انرژی و حافظه میباشد ،كه به صورت
متراكم در يك محیط پراكنده میشوند .اين حسگرها ،وظیفه دريافت اطالعات از محیط پیرامون خود ،آنالیز ،پردازش دادهها و
نیز ارسال دادههای حس شده به ديگر گرهها و يا ايستگاه پايه را بر عهده دارند .در اغلب كاربردها ،گرههای حسگر از نظر منبع
انرژی با محدوديت مواجه هستند .بنابراين نیاز به روشهای ابتكاری برای برطرف نمودن اتالف انرژی كه موجب كوتاه شدن
طول عمر شبكههای حسگر میگردد ،كامالً احساس میگردد .اين محدوديتها به همراه زياد بودن تعداد گرههای حسگر باعث
چالشهای بسیاری در طراحی و مديريت شبكههای حسگر بیسیم و لزوم آگاهی از انرژی در همه اليههای پشته پروتكل
شبكهای شده است .در اين پژوهش يك رويكرد تركیبی مبتنی بر خوشه بندی معیار مركزيت الپالسین برای حل مشكل طول
عمر گره های حسگر بیسیم ارائه شده است .هدف اصلی اين روش به حداقل رساندن مصرف انرژی در شبكه است .ارزيابی
عمل كرد روش پیشنهادی و مقايسه آن با روش های پیشین كارايی روش مورد نظر را نشان داد.
واژههای کلیدی :شبكه حسگر بیسیم ،مصرف انرژی ،خوشه بندی ،معیار مركزيت ،معیار الپالسین
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مقدمه
يكی از مهمترين ابزارهای كسب اطالعات و درك محیط كه تحقیقات گستردهای را به خود معطوف نموده ،شبكههای حسگر
بیسیم است .شبكههای حسگر بیسیم ،نسل جديدی از سیستمهای تعبیه شده بالدرنگ با محدوديت محاسباتی ،انرژی و
حافظه هستند .شبكههای حسگر بیسیم از صدها يا هزاران حسگر تشكیل شده است كه معموالً در محیطی دور از دسترس
پخش میشوند .وظیفه اصلی اين حسگرها جمعآوری اطالعات از محیط پیرامون و ارسال آن به ايستگاه پايه است .حسگرهايی
كه امروزه در شبكه هوشمند استفاده میشوند دارای قدرت تشخیص باال ،توان محاسباتی مناسب و هزينه كمی هستند كه با
فركانس راديويی با هم ارتباط دارند و در كارهايی مانند شناسايی ،تشخیص تغییرات محیطی و كنترل وضعیت كاربرد دارند.
محققان بر اين باورند كه ارتباطات بیسیم يكی از راههای مقرون به صرفه جهت جمعآوری دادهها است[.]2 ,1
با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در اين نوع شبكهها ،گرههای حسگر به دلیل تعداد زياد ،اندازه كوچك و روش قرارگیری
اقتضايی ،هنوز هم برای تأمین انرژی خود ،متكی به باتریهايی با توان اندك میباشند .همچنین معموالً به دلیل بهكارگیری
اين نوع شبكهها در محیطهای خشن و غیرقابلدسترس ،امكان شارژ مجدد يا تعويض گرههای حسگر وجود ندارد .بنابراين يكی
از مهمترين مسائل در شبكههای حسگر بیسیم ،مسئله محدوديت شديد انرژی است [ .]3همچنین از آن جايی كه كارايی
شبكههای حسگر بهشدت به طول عمر شبكه و پوشش شبكهای آن وابسته است ،بنابراين لحاظ نمودن الگوريتمهای ذخیره
انرژی در طراحی شبكههای حسگر با عمر طوالنی ،امری حیاتی است .امروزه روشهای مديريت پويای توان كه به كاهش
مصرف انرژی شبكههای حسگر بعد از طراحی و قرارگیری آنها میپردازند ،از باالترين اهمیت برخوردار میباشند[.]6 ,4
پروتكلهای مسیريابی مبتنی بر خوشهبندی يكی از مهمترين روشهای كاهش مصرف انرژی در شبكههای حسگر بیسیم
هستند .در اين فصل ،يك پروتكل خوشهبندی جديد با استفاده از الگوريتم خوشه بندی و معیار مركزيت الپالسین ارائه
میشود .اين پروتكل با استفاده از الگوريتم معیار مركزيت ،گرههای شبكه را براساس معیارهای سطح انرژی و همسايگی
خوشهبندی مینمايد و سعی در توازن بهتر انرژی در خوشهها و نهايتاً افزايش طول عمر شبكه و حفظ پوشش شبكهای دارد.
در ادامه اين مقاله و در بخش  ،2روشهای پیشتر ارائه شده در زمینه كاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار خواهند گرفت،
در بخش  ،3روش پیشنهادی مبتنی بر الگوريتم خوشه بندی برای كاهش مصرف انرژی بیان میگردد .در بخش  ،4به ارزيابی
روش پیشنهادی و بررسی عملكرد آن پرداخته میشود .و در نهايت در بخش  6نتیجهگیری و جمعبندی كلی انجام خواهد شد.

مروری بر کارهای پیشین
تاكنون روشهای بسیار متنوعی بهمنظور كاهش مصرف انرژی گرههای حسگر و در حالت كلی شبكه حسگر بیسیم به كار
گرفته شدهاند .برای نمونه در [ ]5پروتكل  ،LEACHابتدا سر خوشهها را انتخاب و سپس اعضاء هر خوشه تعیین میگردد.
اعضاء هر خوشه ،دادههای به دست آمده از محیط را طبق زمانبند  TDMAبرای سرخوشه ارسال كرده و سرخوشه اطالعات
دريافتی را تركیب و به ايستگاه پايه میفرستد .از آنجايی كه اين الگوريتم فقط از اطالعات محلی استفاده میكند در نتیجه در
هر دوره تعداد سرخوشها ثابت نیست و ممكن است اين تعداد در يك دوره بیشتر يا كمتر از مقدار بهینه باشد .همچنین هر
گره در هر دوره بايد يك عدد تصادفی و يك حد آستانه تولید و محاسبه كند .در [ ]5برای بهبود روش  LEACHيك الگوريتم
 ECSارائه شده كه به تغییر تابع احتمال پرداخته است .در تابع احتمال ،پارامتر انرژی در انتخاب سرخوشها مد نظر قرار گرفته
است و با كاهش فضای جستجو سرعت خوشهبندی باالتر رفته است .همچنین در [ ]8برای انتخاب سرخوشه از يك روش فازی
دو سطحی كه شامل سطح محلی و سطح سراسری میباشد ،استفاده شده است .در سطح محلی صالحیت گرهها برای
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سرخوشه شدن بر اساس دو پارامتر انرژی و تعداد همسايگان مورد ارزيابی قرار میگیرد .در سطح سراسری سه پارامتر مركزيت،
نزديكی به ايستگاه اصلی و فاصله بین سرخوشها در نظر گرفته شده است .معايب پروتكل  LEACHمانند انتخاب تصادفی
سرخوشها و توزيع نامناسب آنها در برخی مواقع ،باعث طراحی نسخه توسعه يافته آن به نام  ]9[ ECLEACHشد .اين روش
يك پروتكل مبتنی بر آستانه است كه سرخوشها را بر اساس سه عامل انرژی باقیمانده سرخوشه ها ،فاصله سرخوشها نسبت
به ساير گرههای حسگر ،انرژی باقیمانده ساير گرههای حسگر انتخاب میكند .از طرفی سرخوشها بايد به درستی در شبكه
حسگر توزيع شوند .پروتكل  ]11[ HEEDنیز يكی ديگر از پروتكلهای معروف در زمینه خوشهبندی گرههای شبكه حسگر
بیسیم است ،اين الگوريتم با  LEACHدر نحوه انتخاب سرخوشها متفاوت است .انتخاب سرخوشها در  HEEDبهصورت
تكراری انجام میشود .يك سرخوشه منتخب تنها به همسايگانش اعالم وضعیت میكند در حالی كه در  LEACHكل گرههای
شبكه از سرخوشه شدن يك گره مطلع میشوند [ .]11در [ ]12يك روش جديد برای خوشهبندی گرههای حسگر بیسیم
بهمنظور كاهش مصرف انرژی با نام  EACارائه شده است EAC .يك الگوريتم خوشهبندی مبتنی بر انرژی و فاصله است؛ يعنی
گرههای حسگر بر اساس انرژی باقیماندهی خود ،بهعنوان سرخوشه انتخاب میشوند .همچنین گرههای غیر سرخوشه،
سرخوشه خود را بر اساس فاصله با سرخوشههای همسايه انتخاب میكنند .الگوريتم  EACبهوسیله متوازن كردن بار انرژی بین
گرههای شبكه ،طول عمر شبكه را افزايش میدهد.
میناكشی و كومار [ ]13يك روش خوشهبندی سلسهمراتبی برای كاهش مصرف انرژی در شبكه حسگر بیسیم ارائه كردهاند.
اين الگوريتم شبكه را بهصورت حلقههايی با سطوح مختلف قدرت ،در ايستگاههای مبنا تقسیمبندی میكند كه هر حلقه،
گرههای متفاوتی دارد .شبیهسازیها و نتايج به دست آمده با استفاده از سه مقیاس طول عمر شبكه ،تعداد خوشهها و انرژی
مصرفی سرخوشها نشان داد كه كارايی اين روش از نظر مصرف انرژی سرخوشه ها ،تعداد خوشه و عمر شبكه در مقايسه با
 LEACHبهتر است .در واقع اين روش توانسته است تعداد گرههای مرده و مصرف انرژی را كاهش و طول عمر شبكه را افزايش
دهد .اين الگوريتم شامل سه فاز راه اندازی ،راهاندازی خوشه و مسیريابی بین خوشهها است .در [ ]14يك الگوريتم سلسله
مراتبی ديگر برای كاهش مصرف انرژی در شبكه حسگر بیسیم ارائه شده است.
الگوريتم  ]16[ BLACاز تركیب سطح باتری و معیارهای ديگر يعنی تراكم و درجه گرهها برای انتخاب سرخوشه استفاده
میكند .برای ايجاد توازن در مصرف انرژی ،نقش سرخوشه به طور متناوب بهوسیله هر گره اختیار میشود .در ،BLAC
سرخوشها دادهها را از گرههای حسگر خوشه خود جمعآوری كرده و آنها را از طريق لینكهای  GPRSارسال میكنند.
در [ ]15از شبكههای عصبی برای مديريت پويای توان (بیشینه كردن طولعمر گرههای حسگر بعد از قرارگیری) و زمانبندی
چرخه وظايف گره های حسگر (تعیین اينكه كدام گره در چه زمانی خواب يا بیدارباشد) استفاده شده است .در اين روش ،زمان
رويداد بعدی يك سری غیرثابت است كه با استفاده از شبكههای عصبی موجك 1تا حد امكان بهطور دقیق پیشبینی میشود.
تا به حال سعی شده مكانیسمهای جديدی جهت تعديل زمانبندی خواب و بیداری حسگرها برای افزايش طول عمر باتری
معرفی شوند ]15[ .با معرفی يك مكانیسم جديد فاكتورهايی مؤثر شامل طول عمر باقیمانده باتری و مقدار انتقال دادهها را بر
روی حسگرهای متحرك مثل گوشیهای همراه بررسی میكند .در منبع [ ]18از الگوريتم ژنتیك براساس تعادل بار به كمك
الگوريتم خوشهبندی در شبكههای حسگر بیسیم پیشنهاد شده است .با انجام آزمايشهايی در اين زمینه ادعا شده است كه
الگوريتم پیشنهادی از نظر عملكرد معیارهای مختلف از قبیل متعادل كردن بار ،زمان اجرا ،مصرف انرژی ،تعداد گرههای فعال،
تعداد سر خوشههای فعال و نرخ همگرايی بهتر از الگوريتمهای ديگر عمل خواهد كرد.همچنین در [ ]19با استفاده يك
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الگوريتم خوشه بندی جديد تالش شده است كه يك راه حل بهینه برای انتخاب سرخوشه ها ارائه شود .در روش مذكور با در
نظر گرفتن انرژی و موقعیت گره ها تالش شده است بهینه ترين سرخوشه ها برای مسیريابی انتخاب گردد.
روش پیشنهادی
در اغلب كاربردها ،گرههای ح سگر از نظر منبع انرژی با محدوديت مواجه هستند .بنابراين نیاز به روشهای ابتكاری برای
ال احساس میگردد .اين
برطرف نمودن اتالف انرژی كه موجب كوتاه شدن طول عمر شبكههای حسگر میگردد ،كام ً
محدوديتها به همراه زياد بودن تعداد گرههای حسگر باعث چالشهای بسیاری در طراحی و مديريت شبكههای حسگر بیسیم
و لزوم آگاهی از انرژی در همه اليههای پشته پروتكل شبكهای شده است.
در روشهای مسیريابی مبتنی بر خوشهبندی ،گرههای با انرژی بیشتر میتوانند برای پردازش و ارسال اطالعات به كار گرفته
شوند در حالی كه گرههای با انرژی كمتر برای اجرای حسگری در مجاورت هدف قابل استفاده هستند .در واقع روش
سلسهمراتبی با ايجاد خوشهها و تخصیص وظايف خاص به سرخوشهها میتواند سهم عمدهای در مقیاسپذيری ،طول عمر و
بهرهوری انرژی كلی سیستم داشته و از معماری تكگذرگاهی اجتناب میكنند .مسیريابی سلسلهمراتبی با انجام اجتماع و
تركیب داده برای كاهش تعداد پیغام های ارسالی به ايستگاه مبنا ،روش كارآمدی برای مصرف كمتر انرژی در يك خوشه است.
مسیريابی سلسهمراتبی عمدت ًا مسیريابی دو اليه است كه يك اليه برای انتخاب سرخوشهها و الية ديگر برای مسیريابی استفاده
میشود .هرچند ،اغلب فناوری ها در اين دسته در مورد مسیريابی نیستند ،لیكن بیشتر در مورد اين كه چه كسی و چه وقتی
بايد ارسال يا پردازش يا اجتماع اطالعات را انجام داد ،اختصاص كانال و غیره صحبت میكنند.
به دلیل ويژگیهای ذاتی شبكههای حسگر بیسیم ،مسالة مسیريابی آگاه از انرژی در آنها از اهمیت بااليی برخوردار است .از
موثرترين و پركاربردترين روشهای مسیريابی ،روشهای مبتنی بر خوشهبندی بودهاند .خوشه بندی بهینه گره ها و تعیین
دقیق سرخوشه ها میتوانند نقش موثری در الگوريتمهای خوشهبندی آگاه از انرژی داشته و طول عمر شبكههای حسگر
بیسیم را بطور قابل مالحظهای افزايش دهند .در ادامه اين بخش به بیان جزيیات روش پیشنهادی پرداخته خواهد شد.
برای بهرهمندی از اثر بخشی الگوريتمهای مسیريابی مبتنی بر خوشهبندی در افزايش طول عمر شبكههای حسگر بیسیم،
الگوريتم خوشهبندی جديدی با استفاده معیار مركزيت گره ارائه شده است كه بر اساس انرژی و با استفاده از خوشه بندی گره
های حسگر كار میكند .انگیزه خلق روش پیشنهادی ،بیتوجهی الگوريتمهای خوشهبندی قبلی به سطح انرژی گرهها به عنوان
پارامتر اصلی تشكیل خوشههای شبكه بوده است .تالش تحقیق حاضر اين بوده است كه با بهبود ايدة سنتی خوشهبندی
(خوشه بندی بر حسب مكان) ،به منظور رسیدن به هدف اصلی شبكههای حسگر بیسیم يعنی افزايش طول عمر شبكه
همزمان با حفظ پوشش شبكهای ،روشی يكپارچه برای خوشهبندی مبتنی بر مكان  -انرژی ارايه نمايد.
مسیريابی در روش پیشنهادی دارای سه مرحله اساسی به صورت زير است:


خوشه بندی



بهینه سازی مراكز خوشه با استفاده از معیار مركزيت



انتقال داده

هدف اصلی مرحله خوشه بندی از روش پیشنهادی اين است كه گره های شبكه حسگر به تعداد خوشه تقسیم بندی شود.
مرحله خوشه بندی گره های حسگر شامل دو مرح له است .در مرحله اول و بر اساس شاخص های اعتبار سنجی تعداد بهینه
خوشه ها تعیین می شود .الگوريتم خوشه بندی بستگی به عوامل متعددی چون تعداد خوشه ها و تعیین فاصله بین خوشه ها
دارد.
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پس از تعیین تعداد بهینه خوشه با استفاده از الگوريتم  }Zahedi, 2115 31539{ c-meansگره های شبكه حسگر به
تعداد خوشه تقسیمبندی می شوند.
هدف اصلی مرحله بهینه سازی سرخوشه های اين است كه از هر خوشه و بر اساس يك سری معیار تعريف شده يك مركز
خوشه انتخاب شود .برای انتخاب مراكز خوشه از تركیب سه معیار زير استفاده می شود:
 )1مجموع انرژی مراكز خوشه انتخابی
 )2مجموع فاصله گره های آن خوشه از مركز خوشه
 )3مجموع فاصله مراكز خوشه انتخابی از يكديگر
 )4مجموع مركزيت گره مراكز خوشه انتخاب
همان طور كه در اين رابطه ديده می شود هر چقدر معیار اول و چهارم باالتر باشد و دو معیار ديگر كمتر باشد نشان دهنده
مراكز خوشه بهتری است .در نتیجه روش پیشنهادی يك الگوريتم چند هدفه است كه بايد بهنیه سازی شود.
در اين الگوريتم هر راه حل به اندازه تعداد مراكز خوشه بعد دارد و بايد بهترين مراكز خوشه را انتخاب كند .هر ذره از الگوريتم
تركیبی دارای  kبعد است كه  kتعداد خوشه ها را نشان می دهد .در اين الگوريتم بعد iام از هر ذره نشان دهنده مركز خوشه
انتخاب برای گره ها آن خوشه است.
مركزيت يك گره در شبكه اجتماعی نشاندهنده اهمیت و نفوذ آن گره در شبكه است .گرههايی كه در مركز شبكه قرار دارند
از لحاظ علمی تأثیرگذاری بیشتری دارند .بهعبارت ديگر ،مركزيت يك معیار است كه میزان نقشآفرينی يك گره را در شبكه
كمی سازی میكند.
يكی از معیارهای مركزيت كه بهتازگی ارائه شده است ،معیار مركزيت الپالسین 2است .اين معیار كه برای محاسبه مركزيت
گرهها در شبكههای وزندار ارائه شده است ،هم از ساختار محلی گرهها و هم از ساختار جهانی شبكه برای تحلیل ساختار
شبكه استفاده می كند .در اين معیار ،نه فقط همسايگان مستقیم يك گره ،بلكه اهمیت و نفوذ آن همسايگان نیز مد نظر گرفته
میشود.
بهعنوان يك گراف وزندار كه دارای مجموعه رئوس
اگر
به هم وصل شدهاند در نظر گرفته شود .آنگاه دو ماتريس
بهوسیله وزن
يال
محاسبه میشوند.
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مجموعه
است .و همچنین
نشاندهنده مجموع وزنهای گره
كه در اينجا
.
همسايههای گره را نشان میدهد .الزم به ذكر است ،اگر بین دو گره و يالی وجود نداشته باشد ،آنگاه
همچنین انرژی الپالسین برای گراف بهصورت رابطه ( )3محاسبه میشود.
)( 3

در نهايت ،معیار مركزيت الپالسین برای گره

كه در اينجا،

ij

i

X
i 1

بهصورت رابطه ( )4محاسبه میشود.
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است .در نهايت بعد از تشكيل خوشهها و انتخاب سرخوشههاي هر

خوشه ،اكنون نوبت ارسال دادههاي حس شده توسط گرههاي عادي به سرخوشههاي مربوطه است .سرخوشهها بعد از اعمال
توابع اجتماع يا تركيب داده ،بستة داده را به سمت ايستگاه مبنا ارسال ميكنند.
ارزیابی روش پیشنهادی
با توجه به اينكه مهمترين بخش هر نوشتار به دستاوردها و نتايج حاصل از آن اختصاص میيابد ،اين فصل به بررسی نتايج به
دست آمده از اين پژوهش میپردازد .برای شبیهسازی روش پیشنهادی در اين مقاله از زبان برنامهنويسی  MATLABاستفاده
شده است .همچنین عملكرد روش پیشنهادی با الگوريتم  LEATCHو روش ارائه شده در مرجع ] [36مقايسه شده است.
محیط شبكه دوبُعدی و ابعاد آن  111×111 ،61×61و  211×211باشد .تعداد گرههای و CHها میتواند متفاوت باشد و
يكتا خواهد بود .انرژی اولیة هر گره برابر  1611ژول است و انرژی  sinkو  CHها بسیار باال در نظر گرفته میشود .شعاع ديد
هر گره 61متر و شعاع ديد CHها  161میباشد .تعداد بستههای ارسالی به صورت نامنظم است اما هر گره بايد در نهايت هر
 11ثانیه يك بسته ارسال كند .هر دور  11ثانیه فرض میشود.
sink

در ادامه به مقايسه روش پیشنهادی با كارهای قبلی پرداخته شده است .در اين حالت ،ايستگاه پايه در مركز شبكههای حسگر
واقع شده است و تعداد گرهها  111میباشد .محیط و شرايط ارزيابی در جدول 1آورده شده است .جدول  16-4نتايج
شبیهسازی از اين حالت را نشان میدهد .همانطور كه در اين جدول ديده میشود ،الگوريتم پیشنهادی عملكرد بهتری از
 LEACHو  IBLEACHدر معیارهای ( FNDمرگ اولین گره) و ( HNDمرگ نصف گره ها) دارد.
جدول  :1پیكربندی شبكه
پارامتر

مقدار

اندازه شبکه

022*022

تعداد گرهها

022

اندازه بسته دادهها

0222

انرژی اولیه

1

Eamp

122

Eelec

02

احتمال سرخوشه شدن

%12
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شكل  :2پیكربندی شبكه برای  111گره

جدول :2مقادير  FNDو  HNDو انرژی باقیمانده در دور 211
روش

HND

FND

LEACH

2

42

1

IBLEACH

4

113

24

Proposed

11

121

11

انرژی
باقیمانده()j

در اين حالت  LEACHضعیفترين عملكرد را در میان سه الگوريتم دارد .نمودار شكل  2نمايانگر مقادير  FNDو
در اين حالت نیز میباشد .با استفاده از اين نمودار و مقادير جدول  2واضح است كه:

HND

اگر معیار  FNDدر نظر گرفته شود روش پیشنهادی %81 ،كارآمدتر از  LEACHو  %51كارآمدتر از  IBLEACHاست و
اگر معیار  HNDبرای ارزيابی عملكرد مورد استفاده قرار بگیرد روش پیشنهادی  %56بهتر از  LEACHو  %14بهتر از
 IBLEACHاست.
به دلیل اينكه  LEACHدر طول خوشهبندی ،سطح انرژی باقیمانده از گرههای حسگر را در نظر نمیگیرد ،ضعیفترين
عملكرد را دارد .اما اين الگوريتم از يك مدل احتماالتی خالص برای خوشهبندی استفاده میكند كه برای بدست آوردن
بهترين راه حل كافی نیست .از آنجايیكه  IBLEACHپارامترهای انرژی و فاصله محلی را در هر دور خوشهبندی در نظر
میگیرد ،عملكرد بهتری نسبت به  LEACHدارد .روش  IBLEACHو روش پیشنهادی سطح انرژی هر سرخوشه را برای
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محاسبه شعاع رقابتی در نظر میگیرد .اين بدان معنی است كه اگر سرخوشه آزمايشی انرژی بیشتری داشته باشد ،شعاع
خوشهبندی بزرگتری خواهد داشت .به عبارت ديگر گرههای حسگر بیشتری در آن محل سرويس میدهند .اين ويژگی
تضمین میكند كه به سرخوشهای كه انرژی بیشتری دارد كار بیشتری را اختصاص میدهد .اين نظر باعث میشود كه در
اين حالت از الگوريتمهای ديگر عملكرد بهتری داشته باشند.
شكل  3-4توزيع تعداد گرههای حسگر زنده را با توجه به تعداد دور برای هر الگوريتم به تصوير میكشد .اين شكل به
وضوح نشان میدهد كه مرگومیر گرههای حسگر در روش پیشنهادی بعد از همه الگوريتمهای ديگر آغاز خواهد شد.
آخرين ستون از جدول  2-6نشاندهنده كل انرژی باقیمانده در دور  211در هر الگوريتم است كه نمودار كلی آن در
شكل  3نشان داده شده است .با استفاده از اطالعات موجود در اين ستون بازده انرژی از الگوريتمهای شبیهسازی شده
مقايسه شده است .از آنجايیكه هر گره حسگر دارای يك ژول انرژی اولیه است .كل انرژی شبكه حسگر بیسیم در ابتدا
دارای صد ژول است .باتری هرگره با افزايش هر دور تخلیه میشود.

شكل  :2تعدادگرههای زنده شبكه در  111گره

شكل  :3انرژی باقیمانده در  111گره
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در دور  LEACH ،211دارای پايینترين سطح انرژی و صفر ژول میباشد .سطح انرژی  IBLEACHتقريبا مساوی و برابر 36
ژول است .از طرف ديگر روش پیشنهادی دارای باالترين سطح انرژی كه برابر  56ژول است .اين نتیجه به موازات معیارهای
 FNDو  HNDاستنباط شده است و نشان میدهد كه  51درصد نسبت به  LEACHو  23/6درصد نسبت به IBLEACH
بیشتر است.

جمع بندی
هر شبكه حسگر ،مجموعه ای شامل گره های كوچك می باشند كه هر گره يك حسگر بی سیم را شامل می شود هر گره اين
قابلیت را دارد كه اطالعات محیط فیزيكی شامل دما ،رطوبت ،فشار ،دود و غیره را درك كند و درنهايت داده ها را به ايستگاه
پايه مركزی مخابره كند .گره های حسگر ،بیسیم هستند و گره ها از طريق فركانس راديويی با يكديگر و ايستگاه پايه ارتباط
برقرار می كنند .اندازه حسگرهای بی سیم از لحاظ فیزيكی بسیار كوچك هستند و دارای محدوديت هايی در قدرت پردازش،
ظرفیت حافظه ،منبع تغذيه و غیره می باشند .محدوديت های مذكور چالش هايی را بوجود آورده است كه منشأ بسیاری از
مباحث پژوهشی مطرح در اين زمینه است .مسیريابی در شبكههای حسگر بیسیم بعلت ويژگیهای ذاتی اين نوع شبكهها
چالشهای زيادی دارد .اول اينكه امكان ايجاد طرح آدرس دهی عمومی برای تمامی گرهها وجود ندارد .بنابراين پروتكلهای
مبتنی بر  IPكالسیك نمیتوانند برای شبكههای حسگر بكار روند .دوم اينكه در مقايسه با شبكههای ارتباطی معمولی تقريبا
در تمامی كاربردهای شبكهی حسگر ،داده ها از نواحی مختلف دريافت و به يك گره خاص ارسال میگردد .سوم اينكه در
مجاورت يك پديدهی خاص ،حسگرها دادههای يكسان تولید میكنند كه باعث افزونگی زياد در دادهها میگردد كه اين موضوع
بايد توسط پروتكلهای مسیريابی كشف گردد تا انرژی و پهنای باند هدر نرود .چهارم اينكه گرههای حسگر در انرژی ارسال،
انرژی پردازش و ذخیره سازی ،محدوديت زيادی دارند ،بنابراين نیازمند مديريت منابع با دقت زياد هستند .در اين پايان نامه با
استفاده از خوشه بندی و معیار مركزيت الپالسین يك روش جديد جهت كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر ارائه شد.
ارزيابی عملكرد روش پیشنهادی و مقايسه عملكرد آن با كارهای پیشین نشان داد كه روش پیشنهادی نسبت به روش های
پیشین دارايی برتری می باشد.
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