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پروتكل هاي مسير در

محمد حسين يغمايي مقدم

 دانشگاه فردوسي مشهد

yaghmaee@ieee.org 

در.ا به باطريهاي كوچكي محدود شده است
آ .نها منجر مي شود به بهبود طول عمر

 بهداشت،محيط، نظامي، : موضوعات در كه سيم

 را بسياري پژوهشگران نظر دارند وغيره كاربردسرگرمي
آورده بوجود اطالعات تحول در را كوچكيانقالب

براي صرفه جويي در ها الگوريتم هاي زيادي
 شده است،كه مي توان دراين بين به الگوريتم هاي

مي.ي شبكه عصبي اشاره كرد در بحث مسيريابي
 مسيريابي شبكه هاي حسگر را به دسته هاي مختلفي

ا و لگوريتم هاي مبتني بر سطح، مبتني بر مكان
الگوريتم هاي خوشه بندي ممكن است.ه هستند

ق براي صرفه جويي در مصرف انرژي شبكه هاي
را. شود الگوريتم هاي سلسله مراتبي نقش مهمي

در از اين رو نخست بايد عدم قطعيت, شبكه دارند
[1].م را تشخيص داد

LEACHاز معروف ترين پروتكلهاي سلسله مراتبي
در اينجا اين پروتكلها را بصورت. بي سيم هستند

 تكنيك فازي براي كسب نتايج بهتر معرفي مي
و همچنين  را بصورت كامل بررسي مي كنيم

ت در پروتكل.شريح مي كنيم تكنيك فازي در آن را
به.ت هايي به نام دور تقسيم مي شود هر دور نيز

فاز اول فاز راه اندازي نام دارد كه در واقع فاز
 فاز دوم مربوط به عملكرد عادي شبكه است كه

 LEACHخاصي از پروتكل نوع SEPپروتكل

د فازيش جهت كاهش مصرف انرژي

شبكه هاي حسگر بيسيميابي

 مشهد

gharehjanloo@yahoo.com

مسعود نصرت آبادي

 زاد اسالمي واحد مشهدآدانشگاه

msd.nosratabadi@gmail.com 

 مديريت توان مصرفي گره هاي شبكه

ما در اين.برخوردارهستند زيادي

 به منظور افزايش ذخيره سازي توان

هر.ي كنيم در روش پيشنهادي ما

 فازي استفاده مي كند كه فاصله

و مقدار انرژي پردازنده فازي داده

از پردازنده فازي عنوان خروجيه

 بر روي پروتكل هاي مختلف مسير

كه ما در اين مقاله به عنوان نمونه.

LEACHوSEP بيان كرديم كه منجر به

.

 عمر شبكه، طول مصرف توان،،

, تحوالت مهم دهه هاي اخير است
و  داده ها در محيط هاي نامطمئن
 متشكل از گره هاي مختلفي هستند كه
 داده ها به ايستگاه اصلي را انجام مي
 سيم مزاياي بي شماري دارند،ولي

از آنجايي كه ما قادر, مواجه هستند
ي شبكه هاي حس گر بي سيم

تامين انرژي آنها,نيستيم
نتيجه مصرف توان كمتر

س حسگر هاي شبكه بي
سرگرم كشاورزي، صنعت،
او اند كرده جلب به خود

.اند
با توجه به اين واقعيت

مصرف انرژي پيشنهاد شد
و سيستم هاي منطق فازي
توان الگوريتم هاي مسيري

مسيريابي مبت.تقسيم كرد
سلسله مراتبي از آن جمله
به عنوان روش هاي موفق
ش بي سيم در نظر گرفته
در بهبود طول عمر شبك
شبكه هاي حسگر بي سيم

ACHو SEP پروتكلهاي
براي شبكه هاي حسگر بي
كلي جهت بكار گيري تك

ودر بخش دوم آن.كنيم
چگونگي استفاده از تكني

LEACH زمان به قسمت
.دو فاز تقسيم مي شود

و تشكيل خوشه ها است
.فاز حالت پايدار نام دارد

[2].است

ي يك روئارا ه

مسعود قره جانلو

م دانشگاه آزاد اسالمي واحد

rehjanloo@yahoo.com

 چكيده

در شبكه هاي حسگر بي سيم، مدير

وافزايش طول عمر گره ها از اهميت

ب مقاله يك روش بر مبناي قوانين فازي

در شبكه هاي حسگر بي سيم ارائه مي

گره براي مصرف توان،از يك پردازنده

به خود بهورودي عنوان تا مقصد را

و نوع تقوبت كننده را به مصرفي خود

اين روش را مي توان.دريافت مي كند

.يابي اين نوع شبكه ها پياده سازي كرد

EACHاين الگوريتم را با پروتكل هاي

و سودمندي شده است نتايج قابل قبول

سيم بي حسگر شبكه:كليدي كلمات

 منطق فازي، پروتكل هاي مسير يابي

 مقدمه��

از (WSN) شبكه هاي حسگر بي سيم
و انتقال رفتارهاي قوي آنها باعث ضبط

اين شبكه ها متشك.نامناسب شده است
و انتقال داد و ذخيره سازي كار دريافت

گر. دهند بياگر چه شبكه هاي حس
م و محدوديت ها آنها با برخي كمبودها
به تامين منبع انرژي بي پايان براي
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با توجه به اين واقعيت ها ما ادعا مي كنيم كه روش پيشنهادي ما منجر
نتايج شبيه. مي شود SEPو LEACHبه بهبود قابل توجهي در الگوريتم 

سازي شده نشان مي دهد كه روش ما منجربه بهبود مصرف انرژي مي 
دو. شود م شامل توضيحات مختصر اين مقاله بدين صورت است كه بخش

دربخش سوم اشاره اي به كارهاي, در مورد پروتكل هاي مسير يابي
گذشته شده است، بخش چهارم شامل يك مرور كلي بر منطق فازي 

و بخش.است در بخش پنجم به ارائه ساختار روش پيشنهادي مي پردازيم
و نهايت در  ششم شامل نتايج شبيه سازي شده روش پيشنهادي است

و كارهاي آينده مي پردازيمبخ .ش هفتم به نتيجه گيري

 پروتكل هاي مسير يابي��
و هدايت در شبكه هاي حسگر بيسيم ،الگوريتم هايي با هدف جمع آوري

كه از پروتكل SEPو LEACHدر اينجا دو الگوريتم.داده مطرح شده اند
رد هاي مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه هاي حسگر بيسيم هستند را مو

و ساختار پيشنهادي خود را بر روي اين پروتكل ها پياده  بررسي قرار داده
.سازي كرديم

 LEACHپروتكل���
يكي از معروف ترين پروتكل هاي سلسله مراتبي براي LEACHپروتكل

در اين پروتكل زمان به قسمت هايي بنام.شبكه هاي حسگر بيسيم است 
فاز اول فاز راه.تقسيم مي شودهر دور نيز به دو فاز.دور تقسيم مي شود

و فاز دوم مربوط به  اندازي نام دارد كه در واقع فاز تشكيل خوشه ها است
يك.عملكرد عادي شبكه است كه فاز حالت پايدار نام دارد در فاز اول بنابر
ها.تابع احتمال تطبيقي، سرخوشه ها انتخاب مي شوند انتخاب سرخوشه

ي حس گر يك عدد بصورت تصادفي بين بدين صورت است كه هر گره
و يك انتخاب مي كند ي تعيين.صفر اگر اين عدد كوچكتر از يك آستانه

اين.شده باشد،در طول آن دور آن گره بعنوان سرخوشه انتخاب مي شود
تابع احتمال طوري طراحي شده است كه در ظرف تعداد مشخصي از 

م و بدين صورت صرف انرژي دورها هر حسگر فقط يكبار سرخوشه شود
پس از آنكه در فاز راه اندازي هر دور،سرخوشه.روي كل شبكه پخش شود

ها انتخاب شدند،هر سرخوشه انتخاب خود را بعنوان سرخوشه به ساير گره 
ها اعالم مي كندو هر گره نيز سرخوشه مناسب براي خود را انتخاب مي 

و بدين  و اين امر را به سرخوشه مربوطه اعالم مي كند صورت خوشه كند
 [3].ها شكل مي گيرند

ي خود برنامه ريزي زماني سپس هر سرخوشه براي حسگرهاي خوشه
انجام مي دهد وبراي هر حسگر يك برش زماني تخصيص مي دهد تا به 
واسطه آن از رخداد تصادم بين داده هاي حسگر هاي هر خوشه جلوگيري 

هاي خوشه هاي همچنين براي جلوگيري از رخداد تصادم بين داده.شود

، از روش طيف گسترده با توالي مستقيم  مي (DSSS)مختلف استفاده
مي.گردد ي خود را در برش زماني خودش در فاز دوم هر حسگر داده

ي حسگرهاي  ي اطالعات همه و سرخوشه پس از دريافت همه فرستد
و به ايستگاه پايه مي فرستد با.موجود در خوشه اش ،آنها را تركيب كرده

درت ي داده هاي حسگرهاي موجود وجه به اينكه هر سر خوشه همه
و در  خوشه را تركيب مي كند،در حجم داده هاي ارسالي به ايستگاه پايه

.نتيجه در مصرف انرژي صرفه جويي قابل توجهي بدست مي آيد

 SEPپروتكل���
ي پروتكل SEPپروتكل آن LEACHتوسعه يافته است كه هدف اصلي

اين. بهره گيري از حسگرهاي ناهمگن در شبكه هاي حسگر بيسيم است
دارد كه در اين پروتكل حسگرها LEACHپروتكل عملكردي همانند 

كه.داراي دو سطح متفاوت انرژي هستند در اين پروتكل با فرض بر اين
با انرژي بخشي از حسگرها بيشتر است،احتمال سرخوشه شدن حسگرهاي

و براي مقايسه با حالتي مشابه در انرژي باالتر را بيشتر در نظر گرفته
به LEACHپروتكل  بهبود LEACH،توانسته معيار هاي كاريي را نسبت

 [4].دهد

 كارهاي گذشته��

در [5]در مرجع يك مدل فازي جديد براي مسيريابي فازي آگاه از انرژي
در اين مرجع از چند پارامتر نظير.شبكه هاي حسگر بيسيم ارائه شده است

و :  ، نرخ مصرف انرژي ،اندازه صف ، انرژي باقيمانده مقدار انرژي ارسال
در. وزن ،بعنوان متغيير هاي فازي ورودي استفاده كرده است  اين پارامترها

دارند كه باعث (crisp)مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم،مقدار ثابتي
خروجي اين اين. عدم قابليت انعطاف پروتكل هاي مسير يابي مي شود
ي بين دو نود را مشخص مي كند كه مي تواند براي. سيستم مقدار هزينه

.انتخاب نود قصد بكار رود

ن الگوريتم، الگوريتم حد اولي.دو الگوريتم ارائه شده است [6]در مرجع
اكثر طول عمر فازي است كه يك گراف كه نود ها وارتباطات را مشخص
مي كند، براي هر درخواست مسيريابي بين دو نود در نظر گرفته شده كه 
براي هركدام از يالهايي كه در مسيربين اين دونود هستند، يك درجه 

ي).µ( محاسبه مي شود lifetimeعضويت  µ-1ال را برابر با كه وزن آن
قرار مي دهد، پس از اينكه اين محاسبه براي همه يال ها صورت

هر.گرفت،مسير با كمترين وزن را پيدا مي كند در اين الگوريتم پس از
و در صورت اتمام انرژي،آن نود  درخواست انرژي نود ها محاسبه مي شود

.متوقف مي شود
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يك multiobjectiveن الگوريتم ،الگوريتم مسيريابييدوم فازي است كه
گراف كه نود ها وارتباطات را مشخص مي كند براي هر درخواست 
مسيريابي بين دو نود در نظر گرفته شده ،براي هركدام از يالهايي كه در 

:مسيربين اين دونود هستند

.محاسبه مي شود lifetimeدرجه عضويت−
.درجه عضويت انرژي كمينه محاسبه مي شود−
.محاسبه مي شود multiobjectiveعضويت درجه−

قرار مي دهد ،پس از اينكه اين محاسبهµ-1كه وزن آن يال را برابر با
.براي همه يال ها صورت گرفت،مي توان مسير با كمترين وزن را پيدا كرد

 منطق فازي��

ميها كالسيك مجموعهٔهاي فازي از تعميم نظريه مجموعه كه حاصل آيد
كه هاي فازي مجموعه مجموعه..كاربرد دارد در منطق فازي اي است

لطفي زاده در دكتر مجموعه فازي توسط.اعضاي آن درجه عضويت دارند
شد به صورت الحاقي به تئوري كالسيك مجموعه 1965سال  در.ها اضافه

ها،عضويت اعضا در يك مجموعه به صورت تئوري كالسيك مجموعه
مي جمالت باينري بر اساس شرط دودوئي به تعيين شود يك عضو يا

در عوض در تئوري فازي دستيابي تدريجي.مجموعه تعلق دارد يا ندارد
اساساً استنتاج فازي فرايندي فرمول.عضويت اعضا در مجموعه مجاز است

فازي. شده از يك مجموعه داده ورودي به يك مجموعه داده خروجي است
ه, ساز  و غير فازي ساز توابع اصلي در.ر سيستم فازي هستنداستنتاج

قسمت فازي ساز يا مبدل فازي متغييرهاي با مقادير حقيقي به يك
و قوانين پايه نتايج, مجموعه فازي تبديل شده  از طريق ماشين رابط فازي

به قسمت غير فازي ساز منتقل شده كه يك مجموعه فازي را به يك 
اطالعات ورودي به بياني ديگر, متغيير با مقدار حقيقي تبديل مي كند

و اين اعداد به مجموعه هاي فازي تبديل مي  اغلب مقادري پيچيده اند
مي. گردند و انگاه تفسير مدل ها بر اساس منطق فازي شامل قوانين اگر
در هر يك از پياده سازي سخت افزاري از موتورهاي فازي بديهي.گردند

و زمان بهينه از عمده ترين مسائل .[7,8] هستند است كه قدرت پردازش
.ممداني استفاده شده است در اين پياده سازي از مدلما

 ساختار الگوريتم پيشنهادي��
يك مساله مهم در طراحي شبكه هاي حسگر بيسيم ،متعادل ساختن بار

اما پروتكل هاي سلسله مراتبي.انرژي بين گره هاي حسگر در شبكه است
و پيشين LEACHمانند  و پروتكل هاي LEACH،پروتكل هاي معاصر

و ايستگاه ي گره هاي حسگر نسبت به هم مشتق شده از آن تاثير فاصله
گره.پايه را در انرژي كل مصرف شده توسط شبكه در نظر نمي گيرند

گاهي منبع تغذيه. هاي شبكه حسگر بايد توان مصرفي كم داشته باشند
توان الزم براي آمپر ساعت است كه بايد/.5ولت با انرژي2/1يك باتري 

در بسياري از كاربردها باتري قابل. ماه را تامين كند9مدت طوالني مثال 
بعلت. لذا عمر باطري عمال عمر گره را مشخص مي كند. تعويض نيست

يك) توسط حسگر(اينكه يك گره عالوه بر گرفتن اطالعات يا اجراي
عمل كردن گره بد بعنوان رهياب نيز عمل مي كند) توسط كارانداز(فرمان

و مسيردهي  و سازماندهي مجدد شبكه باعث حذف آن از توپولوژي شده
برآن حقايق با توجه به اين. مجدد بسته عبوري را در پي خواهد داشت

ي الگوريتمي مناسب شديم تا مصرف انرژي را در اين شبكه ها با ارائه
.مبتني بر منطق فازي، كاهش دهيم

هها گرهمعموال جهت مصرف انرژي از مدلي اي حسگر بيسيم در شبكه
 [9].استفاده مي كنند1شكل راديويي شبيه مدل 

 مدل راديويي انرژي معمولي:1 شكل

معرفي شده ،انرژي1شكل در كه انرژي مصرف راديويي مدلبا مطابق
م L-bitارسال پيغام با طول براياختصاص يافته  يdافتسدر از رابطه

.بدست مي آيد1

�T� � ��� ������ � ��� ����� �� ���� � � ��
�� ������ � � ��� ����� �� ���� � ��

)1(

Eelec مي انرژي مصرف شده به ازاي هر بيت در مدار فرستنده يا گيرنده
dبستگي به مدل تقويت كننده مدار ارسال كننده داردو Єfsو Єmpباشد، 

و گيرنده است ي بين فرستنده .فاصله

مجهز به يك پردازنده ويژه،هر گره در شبكهما در ساختار پيشنهادي
كهفازي  يك.اين پردازنده مسئول پردازش قوانين فازي است مي باشد
و انتگره  ي پردا اين خود از خاب تقويت كننده براي مصرف توان زنده

به اين ورودي عنوانبهرا (d)كه فاصله تا مقصد،فازي استفاده مي كند
و  ي فازي داده راو نوع تقويت كنندهمقدار انرژي مصرفي خود پردازنده

متغيير ورودي اين.دريافت مي كند فازي، از پردازنده به عنوان خروجي
ي بين دو گره مي باشد كه اين دو گره ممكن (d)سيستم فازي فاصله

ي معمولييا است گره سرخوشه ي خاص باشندياگره dبعد از آنكه.گره

ي فازي داده شد،اين پردازنده با توجه به مقدار ، از پايگاهdبه پردازنده
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0 Єfs Єmp

e1 e2 e3

0

1

Transmitter

و نوع تقويت كننده را مشخص مي قوانين خود مقدار انرژي مصرف شده
با.كند در اين ساختار ما فاصله را به چند تابع تعلق تقسيم كرده ايم كه

و توجه به  ي مصرف انرژي هر نود ي دو گره مقدار بهينه ميزان فاصله
به مقدار قابل توجهي اين ساختار.نوع تقويت كننده را مشخص مي كنيم

تابع2در شكل.مصرف انرژي را در بين گره هاي شبكه كاهش مي دهد
.عضويت ورودي مشخص شده است

 تابع عضويت ورودي:2شكل

ازه مانطور كه گفته شد ،مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر معمولي
ي.بدست مي آيد1فرمول  به جايXرا باجايگذاري1ما فرمول شماره

يبه Єfsو Єmpوdمتغييرهاي  درواقع اين.تبديل مي كنيم2 رابطه
و در متغيير  ي فازي حساب شده گذاردهXمتغييرهاي توسط پردازنده

.مي شوند

������ �� � � � ����� � � � � )2(

، تابع عضويت خروجي كه با توجه به عملكرد ساختار پيشنهادي فازي اول
.در مي آيد3به شكل مي باشدdمربوط به متغيير 

 تابع عضويت خروجي اول:3شكل

تابع عضويت خروجي دوم مربوط به انتخاب نوع تقويت كننده مي باشد كه
.آورده شده است4در شكل 

 تابع عضويت خروجي دوم:4شكل

مي1جدول شماره نيز بانك قوانين استفاده شده در اين ساختار را نشان
.دهد

 بانك قوانين استفاده شده:1جدول

THENIF

e1p1 d1

e2p2 d2

e2p3 d3

e2p4 d4

e3p4 d5

e3p5 d6

 نتايج شبيه سازي شده��
و نشان دادن كفايت الگوريتم پيشنهادي،ما با به منظور شبيه سازي
استفاده از نرم افزار مطلب ،الگوريتم پيشنهادي خود را بر روي دو پروتكل 

اي.شبيه سازي كرديم SEPو LEACHمعروف  بدين منظور يك شبكه
ي حسگر بصورت 100* 100با ابعاد  و توزيع يكنواخت يكصد گره

و Sinkدر اين شبيه سازي.تصادفي در نظر گرفتيم در مركز قرار دارد
با90انرژي اوليه  E0درصد گره ها برابر = و انرژي 0.5 درصد10ژول

به.(معمولي مي باشدگره ها دو برابر انرژي حسگر هاي  اين اختالف انرژي
و تاثيري در رفتار الگوريتم حسگرعلت بكار گيري  ي ناهمگن است ها

و الگوريتم هاي  مي SEPو LEACHندارد نيز از اين قاعده استفاده
شد 2500تعداد دورهاي شبيه سازي).كنند .دور در نظر گرفته

Eelec=50nJ/bit )و) گيرنده/فرستنده تجهيزاتEDA=5nJ/bit/report 
.در نظر گرفته شدند)تركيب داده(

ي الگوريتم مصرف توان فازي پيشنهاد شده،ما اين الگوريتم را بعد از ارائه
شبيه سازي كرديم كه نتايچ قابل SEPو LEACHبر روي پروتكل هاي 

تعداد نودهاي5شكل.توجه اي نسبت به نتايج خود پروتكل ها بدست آمد
مرده را بعد از شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي را بر روي پروتكل 

LEACH و خود پروتكلLEACH نشان مي دهد.

0 d d2 d3 d4

p1 p2 p3 p4 p5

0

1

Distance

�� �� �� �� �� �� ��

d1 d2 d3 d4 d5 d6

0

1

Distance
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 تعداد نود هاي مرده در هر دور

همانطور كه مالحظه مي شود زمان مردن اولين نود در الگوريتم فازي
و LEACHدور نسبت به پروتكل 130پيشنهاد شده، حدود  افزايش

درصد نسبت به تعداد15درتعداد نودهاي مرده در الگوريتم پيشنهادي 
به LEACHنودهاي مرده در خود پروتكل  كاهش يافته است كه منجر

ي زنده را بعد6شكل.افزايش طول عمر شبكه خواهد شد نيز تعداد نودها
.، نشان مي دهد LEACHاز شبيه سازي ساختار پيشنهادي روي پروتكل 

:6شكل
 تعداد نود هاي زنده در هر دور

مي بينيم كه با گذشت زمان تعداد نودهاي زنده،در6 شكلبا توجه به
ساختار پيشنهادي ما به مراتب بيشتر از تعداد نوهاي زنده در پروتكل 

LEACH ي7 شكل.مي باشد هر متوسط انرزي باقي مانده كل شبكه در

، نشان LEACHه سازي ساختار پيشنهادي روي پروتكل دور را در شبي
.مي دهد

 متوسط انرژي باقيمانده شبكه در هر دور:7شكل

مالحظه مي شود،ساختار پيشنهادي ما با گذشـت7همانطور كه در شكل
و در طوالني مدت ،رفتار بسيار بهتري نسبت به پروتكـل   LEACHزمان

تعداد نودهاي مرده را بعد از شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي8شكل.دارد
.نشان مي دهد SEPو خود پروتكل SEPرا بر روي پروتكل 

 تعداد نود هاي مرده در هر دور:8شكل

همانطور كه مالحظه مي شود زمان مردن اولين نود در الگوريتم فازي
و درتعداد نودهاي SEPدور نسبت به پروتكل30پيشنهاد شده  افزايش

در8مرده در الگوريتم پيشنهادي  درصد نسبت به تعداد نودهاي مرده
با توجه به ناهمگن بودن شبكه.كاهش يافته است SEPخود پروتكل 
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و در مصرف انرژي ،ديديم كه عمر شبكه بطور چشگيري افزايش يافته
ي زنده را9شكل. صرفه جويي شده است بعد از شبيه نيز تعداد نودها

.، نشان مي دهد SEPسازي ساختار پيشنهادي روي پروتكل 

 تعداد نود هاي زنده در هر دور:9شكل

ي در هر9بر طبق شكل ،همانطور كه انتظار مي رفت، تعدا نودهاي زنده
مي باشد،كه با گذشت SEPدور،در ساختار پيشنهادي ما بيشتر از پروتكل 

متوسط انرژي باقيمانده 10 شكل. زمان اين تقاوت چشمگير تر خواهد بود
.در شبكه را هر دور نشان مي دهد

 متوسط انرژي باقيمانده در شبكه در هر دور:10شكل

ي 10شكل نيز نشان مي دهد كه باگذشت زمان،متوسط انرژي باقيمانده
و همانطور.مي باشد SEPشبكه در ساختار پيشنهادي ما بيشتر از پروتكل 

كه در اين شكل نيز مشاهده مي شود، با گذشت زمان ساختار پيشنهادي
.ما به مراتب بهتر عمل مي كند

و كارهاي آينده�	  نتيجه گيري
و ما الگوريتم مقدار اين الگوريتم مصرف توان را بصورت فازي ارائه كرديم

در.طور قابل مالحظه اي كاهش مي دهداتالف انرژي در شبكه را به 
وهمچنين زمان نتيجه عمر شبكه بطور چشمگيري افزايش پيدا مي كند

ميو قابليت اطمينان شبكه افزايش مردن اولين گره به تاخير مي افتد
ش.،.يابد ساختار.بيه سازي كفايت اين متدولوژي را نشان مي دهندنتايج

الگوريتم فازي باعث هيچ سربار اتالف توان چشم گيري نمي اين موثر 
.شود

ب يك مصرفكاهش بيشتر منظوره براي كارهاي آينده،  تمهيدانرژي ما
همچنين.پردازش فازي براي انتخاب سر خوشه ها را پيشنهاد مي كنيم

و كاهش بيشتر مي خواهيم تا با دخالت پارامتر هاي بيشتر به دقت باالتر
.توان دست پيدا كنيم
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