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 یابع انـرژ ت منـ یم، مشکل محدودیسیحسگر ب یهادر شبکه :دهیچک
 یها روش یبندخوشه یهاپروتکل. شود یمحسوب م یک معضل اساسی

 ییباال یدهند اما مصرف انرژ یباال بردن عمر شبکه ارائه م یبرا یمناسب
د در هـر  یـ پروتکل با کهیبطورد ینما یل میرا به سرگروه هر خوشه تحم

ش طـول عمـر   یها و سرگروه هر خوشه را جهت افـزا ش خوشهیدوره آرا
تم خوب یک الگوری یاده سازیها با وجود پن پروتکلیا. ر دهدییکه تغشب

ن گـره جهـت سـرگروه شـدن را     یتـر ، انتخاب مناسبیبندجهت خوشه
تم یح الگریرا جهت تصح یتمین مقاله الگوریما در ا. ندینما ین نمیتضم

LEACH ک یـ ن گـره در  یترق مناسبیم که با انتخاب دقیینمایارائه م
ش طول عمر شبکه و بهبود ید باعث افزایان سرخوشه جدخوشه، به عنو

تم ما نسبت بـه  ینشان داد که الگور یسازهیج شبینتا. شودیآن م ییکارا
و  یباعـث کـاهش مصـرف انـرژ     LEACH یخوشـه بنـد   یهـا پروتکل

  .شودیحسگر م یهاش طول عمر شبکهیافزا

ـ  :  :یدیکل یواژه ها ، یبنـد م، پروتکـل خوشـه  یسـ یشبکه حسـگر ب
  .رگروه خوشهس

  مقدمه -١

 یم از حسـگرها یسیک شبکه بیبه ) WSN(م یس یشبکه حسگر ب
نشـان   یشود که با فاصله پخش شده باشـند و بـرا   یخود راهبر گفته م

مانند دمـا، صـدا،    یطیط محیا شرای یکیزیف یت هایاز کم یدادن گروه
ک محدوده یمختلف  یها، در مکانهاا آلوده کنندهیلرزش، فشار، حرکت 

کـه   یزات نظـام یـ زه استفاده در تجهیشبکه حسگرها با انگ. اربرد داردک
اما امـروزه  . دا کردیشد توسعه پینظارت بر صحنه جنگ استفاده م یبرا

 یر نظـام یـ از مقاصـد غ  یاریم حسـگرها در صـنعت و بسـ   یس یشبکه ب
، سـالمت  یصنعت یندهایش و کنترل فرآیشود که شامل نمایاستفاده م

و کنتـرل   یزات سـالمت یـ ا خانه، تجهیک محدوده و ی شیدستگاهها، نما
   [4]-[1].شودیک میتراف

د با در نظر گـرفتن  یبا WSN یبرا یابیریمس یپروتکل ها یطراح
شـبکه و احتمـال کـم شـدن      یهـا در گره یمنابع و انرژ یهاتیمحدود
، یابیریمس یهاک رده از پروتکلی. ر آنها انجام شودیها و امکان تأخبسته
ت گسـترش  یو قابل ییایباال، پا ییبه کارا یابیدست یرا بر مبنا یرساختا

 ییهـا شـبکه بـه صـورت خوشـه     یهـا ن رده گـره یـ در ا. کنندیجاد میا
مانـده بـاالتر بـه    یباق یک گره با انـرژ یشوند که در آنها  یم یسازمانده

 یسرخوشـه مسـئول همـاهنگ   . شـود یعنوان سرخوشه در نظر گرفته مـ 
. باشـد  یهـا مـ  ان خوشـه یـ شه و ارسال اطالعات مداخل خو یهاتیفعال

را کاهش و طول عمر شـبکه   یمصرف یبه صورت بالقوه انرژ یبندخوشه
  . دهدیش میرا افزا

م کـه  یکن یشنهاد میپ یخوشه بند یرا برا ین مقاله ما روشیدر ا
م یدار یش بازده سعیو افزا یدر آن با در نظر گرفتن کاهش مصرف انرژ

در شـبکه   یج خوشه بنـد یرا یهاپروتکل. مییافزایب به طول عمر شبکه
بـاال   یبـرا  یمناسـب  یروش هـا  LEACHم، ماننـد  یس یحسگر ب یها

را  ییبـاال  ین پروتکل مصرف انـرژ یباشند اما ایبردن طول عمر شبکه م
د در هـر  یـ کـه پروتکـل با  ید بطورینما یل میبه سرگروه هر خوشه تحم

ش طـول عمـر   یشه را جهت افـزا ها و سرگروه هر خوش خوشهیدوره آرا
تم خـوب  یک الگـور ی یسازادهین روش با وجود پیاما ا. ر دهدییشبکه تغ

جهت سر گروه  ین نود از لحاظ انرژیتری، انتخاب قویجهت خوشه بند
ن پروتکل عملکرد یبه ا یما با افزودن مراحل. دینما ین نمیشدن را تضم

 ین پس از خوشـه بنـد  ن نود جهت سرگروه شدیتریآن را با انتخاب قو
را بـا   LEACHسرگروه انتخاب شـده در پروتکـل    یده و جایارتقا بخش

  .میینمایض مین نود در خوشه تعویتریقو

 یبندنه خوشهیمربوطه در زم یکارها -٢
تبـادل   یاز بـرا یمورد ن یاست که در آن کاهش انرژ یروش یبندخوشه

در مـدل  . شـود یحسـگر مـ   یش طول عمر نودهایاطالعات، موجب افزا
 یکه هر کدام شـامل تعـداد   ییها، شبکه به خوشهیبندبر خوشه یمبتن
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سـرگروه هـر خوشـه در داخـل آن خوشـه      . شود یم مینود هستند تقس
 یخوشـه هـا   یهـا اطالعات جهت ارسال به سر گـروه  یابیریمسئول مس

ف گونـاگون ماننـد   یسرگروه به منظور انجام وظا. ا چاهک استیگر و ید
ل انتقال یبه دل. شود یب و ارسال آنها، انتخاب میها، ترکداده یآورجمع
ن مـدل مسـافت   یـ ا چاهـک، ا یـ گر وید یک خوشه به خوشهیها از داده

  .دهدیرا پوشش م یادتریز
  

 LEACH پروتکل  ١-٢
LEACH )ک یـ ) یمصـرف از نظـر انـرژ   کـم  یمراتبسلسله یبندخوشه

طالعـات بـه   ارسال ا و یجمع آور یشده برا یطراح یابیریتم مسیالگور
کـردن   یسازمانده یرا برا یاست و روش سلسله مراتب یچاهک اطالعات

هر خوشـه   [5] .ردیگیاز خوشه ها به کار م یاشبکه به صورت مجموعه
: فـه دارد ین وظیسر خوشه چنـد . شودیت میریاش مدتوسط سر خوشه

بعـد از جمـع   . خوشه اسـت  یاطالعات از اعضا یفه جمع آورین وظیاول
. زنـد  یع اطالعـات مـ  یـ سر خوشه دست بـه عمـل تجم   ،عاتاطال یآور
ه یـ ستگاه پایماً به سمت ایمستق یعیفه ارسال اطالعات تجمین وظیدوم
نشـان داده شـده   ) 1(در شـکل  LEACHمدل اسـتفاده شـده در   . است
 یمـ  TDMAبـر   یمبتنـ  یزمانبند یجاد برنامهیفه این وظیسوم. است

کـه در آن   یزمان یک بازه یه باشد که به موجب آن هر گره در خوشه ب
  . شود یتواند عمل ارسال را انجام دهد منتسب م یم

 
  LEACHمدل شبکه در ) : 1(شکل 
بـه تمـام    یت پخشیق خاصیرا از طر یزمانبند یعنصر سرخوشه برنامه

کاهش احتمـال تصـادم در    یبرا LEACH. کندیخوشه اعالم م یاعضا
 ینگ کـد بـر مبنـا   یسـوچ ان حسگرها در داخـل و خـارج خوشـه از    یم

در دو فـاز   LEACH یاعمـال اصـل  . کند یچندگانه استفاده م یابیدست
، شـامل دو  یفـاز برپاسـاز   یعنـ ین فـاز  ی؛ اولشوند یم یمجزا دسته بند

ت یوضـع  یعنین فاز یدوم. ن سرخوشهییو تع یمرحله است، خوشه ساز
اده ع و انتقـال د یـ و تجم یمتمرکز بر جمع آور) steady-state(دار یپا

را بـر   یفاز اول نسبت به فـاز دوم سـر بـار کمتـر    . ه استیستگاه پایبه ا
انتخاب سر خوشـه بـه صـورت     یدر فاز برپاساز. کندیل میپروتکل تحم

ع یـ شبکه توز یهان گرهیب یمصرف یباشد و به موجب آن انرژیم یتناوب

ک یـ هر گـره   یانتخاب سر خوشه به صورت متناوب، برا یبرا. شود یم
شود و با آستانه سرخوشه کـه از   ید میک تولین صفر و یب یادفعدد تص
بـه عنـوان سرخوشـه     یگرهـ . شـود یسـه مـ  ید مقایآیبدست م 1رابطه 

  .شود که عددش کمتر از آستانه باشد یانتخاب م

)1(  
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 rشـبکه،   یها نسبت بـه کـل گـره هـا    درصد سرگروه pن فرمول، یدر ا

 ییدوره انتها p/1است که در  ییهامجموعه گره Gو  یشماره دوره جار
  .اندبه عنوان سرگروه انتخاب نشده

از  یبه آگـاه  یازیشود و نیانجام م یت هر خوشه به صورت محلیریمد
را  یع اطالعـات توسـط هـر خوشـه انـرژ     یـ تجم. ستین یعموم یشبکه

بـه   ست کـه داده هـا را  ین یازیم نیها به طور مستقکند و گرهیره میذخ
  .ارسال کنند یسمت چاهک اطالعات

که به عنوان سرخوشه  یند انتخاب عضو سرخوشه هر گرهیان فرآیدر پا
. کنـد یشبکه اعالم مـ  یهارگرهیدش را به سایشود، نقش جدیانتخاب م
در هـر  . شـوند یز بـه خوشـه وصـل مـ    یـ ر گره ها نین خبر سایبا اعالن ا

جاد و در خوشـه  یرا ا TDMA بر یخوشه، عنصر سرخوشه زمانبند مبتن
هـر   یاختصاص داده شـده بـرا   یزمان یبازه ها یکند، که حاویپخش م

ز بهـره  یـ ن  CDMAکیـ عنصر سر خوشـه از تکن . باشد یعضو خوشه م
. شـود یشروع مـ  steady - state فاز ،یل فاز برپاسازیبا تکم. ردیگیم

ات را اختصـاص داده شـده ، اطالعـ    یزمـان  یهاها در بازهن فاز گرهیدر ا
 یدر ضـمن جمـع آور  . کننـد یو به گره سرخوشه ارسـال مـ   یآورجمع

  . باشدیاطالعات به صورت متناوب م

 LEACHمشکالت   ٢-٢
-یدارا م ینه خوشه بندیدر زم LEACHتم یکه الگور یدیرغم فوایعل

ن نکته اشـاره کـرد   یتوان به ا یز دارد که از آن جمله مین یبیباشد، معا
تم به صـورت کـامال   ین الگوریخوشه توسط ا کیکه انتخاب سرگروه در 

-ر نـود یمانده آن نود نسبت به سا یباق یبه انرژ یبوده و توجه یتصادف
ها از خوشه یم بود که در برخیلذا شاهد آن خواه. ک خوشه نداردی یها

باشـد بـه    یمـ  یمانـده کمتـر   یباق یانرژ یکه دارا یک مرحله نودیدر 
ن رفتن زودتـر آن  یموضوع باعث از ب نیعنوان سر گروه انتخاب شده و ا

هـا در  ش سـرعت مـرگ نـود   یجه کاهش طول عمر شبکه و افزایو در نت
ست ینه نیبه LEACHتم یانتخاب سرخوشه در الگور. شبکه خواهد شد

در صـورت  . مانده نـود هـا نـدارد    یباق یبه انرژ یا ن پروتکل توجهیرا ایز
ن مـورد  یـ م بـود کـه در ا  ینـابرابر شـاهد خـواه    یبا انرژ ییوجود نود ها

LEACH مطـرح   [6] -[8] ن مسـئله در  یـ ا. کند یعمل نم یبه درست
  .شده است

 ح شده مایتم تصحیالگور -٣
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 یبنــدتم خوشــهیالگــور یح و ارتقــایتصــح یبــرا یشــنهادیتم پیالگــور
LEACH و  یسلسـله مراتبـ   یهایژگیکه با حفظ و یباشد به صورتیم

نظر پروتکل مـذکور در خوشـه    مورد یو پارامترها یکاهش مصرف انرژ
ن کـه بـه   یـ ز توجه کرده و پـس از ا ینودها ن یفعل یبه مقدار انرژ یبند

عمـل   LEACHتم یو با اسـتفاده از فـاز نخسـت الگـور     یصورت تصادف
هـر نـود در    یمانده برا یباق یصورت گرفت ابتدا مقدار انرژ یبندخوشه

موجـود در آن   یر نودهـا یسه با سـا یشود و سپس در مقا ینظر گرفته م
در خوشه وجود داشـته باشـند کـه     ییا نودهایکه نود  یخوشه در صورت

شتر باشد، قبـل  یمانده نود سرگروه ب یباق یمانده آنها از انرژ یباق یانرژ
 ین انـرژ یشتریکه ب یض شده و نودیتعو یاز شروع فاز بعد، سرگروه فعل

تخـاب شـده و   مانده را داشته باشد به عنوان سـرگروه در خوشـه ان   یباق
ک خوشه را در مرحله پس ی) 2(شکل . شود یم ین سرگروه قبلیگزیجا

کـه نـود    ییاز آنجـا . دهـد یو انتخاب سـرگروه نشـان مـ    یبنداز خوشه
نسبت به سـرگروه   یشتریب یانرژ یمشخص شده در خوشه مربوطه دارا

ه عـوض  یـ آن به عنوان سـرگروه بـا نـود سـرگروه اول     یه بود لذا جایاول
 .شود یم

  
ه و یک خوشه پس از انتخاب سرگروه اولیر سر گروه در ییتغ:  )2(شکل 

  ماندهیباق ین انرژیشارید بر اساس بیانتخاب سرگروه جد
  

و  یر مراحل مربروط بـه اطـالع رسـان   ید سایپس از انتخاب سرگروه جد
 یدر صـورت . ردیـ گ یانجام م LEACHتم یانتقال اطالعات مطابق الگور

نسبت  یکمتر یه انرژیسرگروه انتخاب شده اول یبعد یکه  در دوره ها
تـر بـا    ینـود قـو   یب ذکر شـده جـا  یاز اعضا داشته باشد به ترت یکیبه 

رس نـود سرخوشـه    ب از مـرگ زود ین ترتیشود و به ا یسرگروه عوض م
  .م افزوده خواهد شدیس یشده و به طول عمر شبکه حسگر ب یریجلوگ

 سهیو مقا یساز هیشب -٤
کـد   یسـ ینو ه ساز استفاده شده از زبان برنامـه یشب یسیکد نو یبرا

ه سـاز   یمنتشر شده است استفاده شده و شـب  GNUکه تحت  PHPباز 

ن یـ تحقـق اهـداف ا   یجهـت بررسـ  . دیاجرا گرد Apacheدر وب سرور 
م یسیب یاز حسگر ها یم تا شبکه ایکرد یساز هیرا شب یطیش محیآزما

 .قرار دهد یسگر مورد بررسح 300تا  100مختلف از یها را با تعداد نود
همه نودها برابـر در نظـر    یولت و در ابتدا برا 3نودها  یه باتریمقادر اول

 0.05نرخ انتخاب سر گروهها نسبت به کـل گـره هـا    . گرفته شده است
ر یر مقادیسا. ثابت شده است) 0و0(در مختصات  یستگاه مرکزیبوده و ا

  .باشد یم) 1(دول ها مطابق ج یساز هیدر نظر گرفته شده در شب
  

  یساز هیش فرض اعمال شده در شبیر پیمقاد) : 1(جدول 
 طیمساحت مح  300*300

50 nJ/bit Eelec  
10 pJ/bit/m2  εfs  

0.0013 pJ/bit/m2εmp  
5 pJ/bit/signal  EDA 

8192 bits  غامیاندازه بسته پ 
64 bits  یبند غام زمانیاندازه پ  
10 bits  یغام آگهیطول پ   

  
هر دوره به . د ینمایم یدوره را بررس 1000ه ساز در هر اجرا یشب 

 ینیگزیفـاز جـا  ) ب(م یو تنظ ییفاز برپا) الف(م شده است یسه فاز تقس
ـ  یو تنظ ییدر فاز برپا. فاز انتقال داده) ج(سرگروه  ن یم نود سـرگروه از ب

وسـتن نودهـا بـه سـرگروه هـر خوشـه       یها انتخاب شده و خوشه با پنود
 یباق یه انرژیت نودها بر پایصالح یدر فاز دوم با بررس. شودیل میتشک

 یعنـ یفاز سوم . شودین سرگروه میگزین نود جایتر یمانده آنها، پر انرژ
ها بـه سـرگروه و   ها از نودانتقال داده: ها  خود شامل دو نوع انتقال داده
 یمـ  یسـتگاه مرکـز  یسرگروه و ارسال آن بـه ا  یافتیدر یهااجماع داده

و رنگ قرمز نشان داده  2ج با شماره ینتا یپروتکل ما در نمودار ها. باشد
  .شده است

مانده کل شبکه در هر یباق یمربوط به انرژ یمنحن) 4(و  )3(شکل 
و  150شـامل   یما با شبکه ا یشنهادیو پروتکل پ LEACHدوره را در 

ح یمـا توانسـته بـا تصـح     یشنهادیپروتکل پ .دهد یحسگر نشان م 250
LEACH مختلف شود یهادر دوره یاز اتالف انرژ یریباعث جلوگ.  
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مانده شبکه در هر یباق یمربوط به مقدار انرژ یمنحن:  )3(شکل 
   .یشنهادیو پروتکل پ LEACH نود در 150دوره با 

  

  
مانده شبکه در هر یباق یمربوط به مقدار انرژ یمنحن:  )4(شکل

  ..یشنهادیپ پروتکلو  LEACHنود در   250دوره با 
  

قادر به ارسال اطالعات در هر دوره را  یهاز تعداد گرهین  )5(شکل 
نود با هـم   150با  یشبکه ا یما برا یشنهادیو پروتکل پ LEACHدر 
از  شـتر یبهر دوره در پروتکـل مـا    زند یکند که تعداد نودهایسه میمقا

LEACH است.    
  

 
ه در هر دوره در زند یمربوط به تعداد نودها یمنحن:  )5(شکل 

LEACH نود 150با   یما در شبکه ا یشنهادیو پروتکل پ.  

 یریجه گینت -۵
نـه  یجهت به LEACHتم یرا بر اساس الگور یتمین مقاله الگوریما در ا

 یم که مبتنـ یم ارائه دادیسیحسگر ب یهادر شبکه یمصرف انرژ یساز
هـر دوره از   ها در هر خوشـه و در مانده نود یباق یبر در نظر گرفتن انرژ

سرخوشـه   ینیگزیتم با جاین الگوریا. دینما یعمل م یند خوشه بندیفرا
ت را جهـت انتخـاب   ین صـالح یشـتر یکـه ب  یک خوشه با نودیدر  یفعل

در شـبکه   یشود که از مصرف انـرژ یدارد باعث م هیگرو سر یشدن برا
ج ینتـا . آن افـزوده شـود   یدهـ سیو زمان سـرو  ییکاسته شده و به کارا

درصـد بـه    23توانـد حـدود    یدهد روش ما مـ  یها نشان م یسازهیشب
 LEACHو طول عمر شبکه حسگرها نسبت به پروتکل معمول  یبازده

نـود   یاز نود ها و تمـام  یمین نود و نیزمان مرگ اول ید و با بررسیفزایب
مختلف  یکل شبکه در طول دوره ها یت انرژیها و در نظر گرفتن وضع

تم یکـرد کـه الگـر    یریـ جـه گ یتـوان نت  یوت مـ متفـا  یبا تعداد نود ها
ارائه شده  LEACHش بهبود عملکرد پروتکل یافزا یما که برا یاصالح
  . .بر عملکرد آن داشته باشد یر مطلوبیتواند تاث یاست م

نه در جهـت گسـترش و   ین زمینده در ایآ یشتر و کارهایت بیفعال یبرا
 یگرید یردن پارامتر هال کیتوان با دخیتم مین الگوریا ییش کارایافزا

گر و یکـد یو فاصـله نودهـا از    یت مکـان یـ همچون در نظر گـرفتن موقع 
ک نـود  یـ ت ین صـالح ییمانده در تعیباق یدر کنار انرژ یستگاه مرکزیا

تم را ین الگـور یـ ه، ایـ با سـرگروه اول  ینیگزیجا یجهت انتخاب شدن برا
  .قرار داد یآن را مورد بررس یید و کارایارتقا بخش
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