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شبکه های حسگر بی سیم دارای تعداد زیادی گره حسـگر بـا    :چکیده
انرژی محدود می باشند که در یک منطقۀ محدود جغرافیـایی پراکنـده   

یکی از مسائل مهم در این شبکه ها، افزایش طول عمـر شـبکه   . شده اند
در یـک شـبکه    Sinkو فاصلۀ ارتبـاطی طـوالنی بـین سنسـورها     . است

حسگر بی سیم انرژی زیادی را مصرف می کند و همچنـین طـول عمـر    
از آنجاییکـه خوشـه بنـدی مـی توانـد      . شبکه را نیز کـاهش مـی دهـد   
کاهش دهد، ما در ایـن مقالـه    WSNs نیازمندی مصرف انرژی را برای 

بـه  . به دنبال تکنیکی هوشمند برای تشکیل و مدیریت خوشه ها هستیم
با اسـتفاده از الگـوریتم ژنتیـک مـی تـوانیم       WSNوشه بندی کمک خ

فاصلۀ ارتباطی را به مقدار خیلی زیاد کـاهش دهـیم و در نتیجـه طـول     
 MATLABنتایج شبیه سـازی بـه کمـک    . عمر شبکه را طوالنی کنیم

نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی خیلی سریع یک راه حل مناسـب  
     .را پیدا می کند

شبکه های حسگر بـی سـیم، طـول عمـر شـبکه،       :لیدیک واژه های
  .فاصلۀ ارتباطی، خوشه بندی، الگوریتم ژنتیک

  مقدمه -١
-MEMS)Micro-Electroسیستمهای یههای اخیر در زمینپیشرفت

Mechanical-Systems(حسگرهای هوشمند ،)Smart Sensors(و 
کوچک، کم مصرف و کم  رِحسگهای  گرهسیم امکان ساخت  مخابرات بی

سیم شامل  یک شبکه حسگر بی.]3و1،2[ساخته است هزینه را فراهم 
- یک شبکه حسگر بی. باشدصدها یا هزاران گره حسگر از این نوع می
باشد که می (Base Station)سیم معموال دارای یک ایستگاه مرکزی 

های حسگر موجود در شبکه ارتباط رادیویی برقرار تواند با سایر گرهمی
 کند 

های ارتباطی نقشی اساسی در کارایی و افزایش طول عمر  پروتکل
های کارا در مصرف  سیم دارند، لذا طراحی پروتکل های حسگر بی شبکه

تا با استفاده . ]6[سیم یک ضرورت است های حسگر بی انرژی برای شبکه
از آنها نه تنها انرژی کل مصرفی در شبکه کاهش یابد، بلکه بار مصرف 

های شبکه توزیع شود  متعادل و یکنواخت در میان گرهانرژی نیز به طور 

های ارائه شده،  در بین پروتکل. و در نتیجه طول عمر شبکه افزایش یابد
، به طور قابل توجهی )بندی مبتنی بر خوشه(مراتبی  های سلسله پروتکل

در این . ]7[کنندجویی میدر انرژی مصرفی توسط شبکه صرفه
شود و در هر کدام از ین خوشه افراز میها کل شبکه به چند پروتکل
ی وظیفه. شودانتخاب می) CH( خوشهها یک گره به عنوان سرخوشه

-های آن خوشه، حذف دادههای ارسالی از گرهآوری دادهخوشه جمعسر
در . باشدمی Sinkها به ها و ارسال این دادههای تکراری، ترکیب داده

خوشه و ترکیب ر خوشه به عنوان سراین پروتکلها انتخاب یک گره در ه
پذیری و طول عمر شبکه مؤثر ها به میزان زیادی در افزایش مقیاسداده
  . است

برای مسئلۀ خوشه بندی گره های حسگر و  GAدر این مقاله ما یک 
انتخاب حداقل سرخوشه ها پیشنهاد داده ایم که بدین وسیله مجموع 

ه صورت مؤثر مصرف انرژی را کل فاصله های ارتباطی کاهش یافته و ب
   . کاهش و طول عمر شبکه را افزایش می دهد

 کارهای گذشته -٢
ارایه شده اسـت کـه    ] 9و8[در  Heinzelmanروش خوشه بندی توسط 

  . را تشریح می کند LEACHیک پروتکل مبتنی بر خوشه به نام 
، تعداد خوشه ها را ثابت فرض کرده اند پیشینتمام روش ها و الگوریتم 

. ولی ما در این جا می خواهیم یک مسئله ی سخت تر را حل کنیم
روش پیشنهادی . یعنی در واقع ما هیچ اطالعی از تعداد خوشه ها نداریم

ما از الگوریتم ژنتیک برای خوشه بندی استفاده می کند ،یعنی تعداد 
خوشه ها و سرخوشه ها و همچنین موقعیت آنها توسط الگوریتم ژنتیک 

  . دمشخص می شو
از الگوریتم ژنتیک استفاده می کند تا بر عملکرد  ]10[در  Turgutالبته 

تأثیر بگذارد اما از آنجائیکه تابع  MANETمسیر یابی در شبکه های 
بکار رفته در این روش بصورت تک مقداره و ساده می  (fitness)برازش 

باشد و همچنین پروتکل های مسیریابی به کار رفته در شبکه های 
MANET  تفاوت بسیاری با روش های مسیر یابی درWSN  دارند، ما از

  . روشی کارا برای شبکه های حسگر در این مقاله استفاده کرده ایم 
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 الگوریتم ژنتیک پیشنهادی   -٣
استفاده می کند تا عمل خوشه  (BS)الگوریتم ژنتیک از ایستگاه مرکزی 

وشه های مناسب را بندی را انجام دهد و در نتیجه الگوریتم ژنتیک، خ
ایستگاه مرکزی، جز ئیات کامل شبکه را به . برای شبکه تعیین می کند

پیامی . تمامی گره های حسگر به صورت پخش همگانی ارسال می کند
تعداد سرخوشه ها، اعضای : که ایستگاه مرکزی ارسال می کند شامل 

  .باشد مرتبط با هر سر خوشه و تعداد انتقال ها برای این پیکربندی می
   

      رمز کردن مسئله    4-1
یعنی هر گره . ما از کدگذاری دودویی برای این روش استفاده می کنیم

گره های سر خوشه . به عنوان یک بیت از کروموزوم معرفی می شود
(CH)  را با صفر نمایش ) گره های معمولی(را با یک و اعضای خوشه ها

  . می دهیم

       دهتقاطع و جهش استفاده ش  4-2
  تقاطع 

اگر یک گره  .در این جا ما از یک تقاطع یک نقطه ای استفاده کرده ایم 
معمولی بعد از عمل تقاطع به یک سرخوشه تبدیل شود، تمامی گره 
های معمولی دیگر که نزدیک به این سرخوشۀ جدید هستند، می 

و و اگر این اتفاق افتاده بود، آنها می بایست عض. بایست بررسی شوند
اما اگر یک سرخوشه بعد از تقاطع به یک گره  .این سرشاخۀ جدید شوند

معمولی تبدیل شود، می بایست یک سرخوشۀ جدید برای خودش پیدا 
پس تمامی گره ها در این حالت یا سرخوشه هستند یا گره . کند

  . معمولی 

  جهش 
عملگر جهش با احتمال نرخ جهش به یک بیت از هر فرد اعمال می 

اگر صفر باشد به یک باشد به صفر و  یکدر نتیجۀ آن، اگر بیت  شود و
در واقع یک سرخوشه به گره معمولی تبدیل می شود و . تبدیل می شود

  . برعکس

  پارامترهای برازش      3 -4
یک کروموزوم برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و  (fitness)برازش 

همین منظور ما می پس ب. طوالنی کردن عمر شبکه به کار می رود
از آنجائیکه سرخوشه . بایست مجموع فاصله های ارسالی را کاهش دهیم

ها انرژی بیشتری نسبت به دیگر گره ها برای ارسال اطالعات مصرف 
می کنند ، می توانیم با کاهش تعداد سرخوشه ها ،در کاهش مصرف 

تشریح تعدادی از پارامترهای تناسب در این بخش . انرژی تأثیر بگذاریم
  : می شوند
یعنی  ، sink  (Total Distance) مجموع تمام فاصله ها تا •

این پارامتر . sinkگره های حسگر تا  تمام مجموع فاصله ها از
 . نامگذاری می کنیم TDرا به صورت 

  

به  (Regular nodes)مجموع فاصله ها از گره های معمولی  •
له ها از ، بعالوۀ مجموع فاص (Cluster heads)سرخوشه ها 

                     RCSDکه ما آن را به صورت sinkتمامی سرخوشه ها به 
(Regular Nodes to Cluster Head, Cluster Head to Sink 

Distance)   برای کاهش مصرف انرژی، . نشان می دهیم
RCSD نمی بایست خیلی بزرگ باشد .  

برای انتقال پیام  انتقال انرژی ، این پارامتر انرژی مصرف شده •
برای یک خوشه با تعداد . را نشان می دهد Sinkاز خوشه به 

نمایش می  E، انرژی انتقال خوشه را به صورت mگره های 
  :دهیم و به شکل زیر تعریف می کنیم 

)1CHs

m

i
CHi TEERmTEE +−+=∑

=

)*)1((
1

                     (  

 mشده برای انتقال پیام از  یعنی انرژی مصرفichTEدر معادلۀ باال 
یعنی انرژی مصرف شده توسط  ER. گره عضو به سرخوشه اشان

و در نهایت پیام از گره های عضو خوشه  mسرخوشه برای دریافت 
chsTE انرژی مورد نیاز برای ارسال اطالعات از سر خوشه بهSink  را

  .نشان می دهد

، ما تعداد کل گره ها را با  تعداد کل گره ها و سر خوشه ها •
N  و تعداد سر خوشه ها را باTCH  نمایش می دهیم  .  

 )Fitness Function(تابع برازش   4-5
انرژی مصرف شده برای انتقال پیام از خوشه به سینک و همچنین 
فاصله ارسال، فاکتورهای اصلی هستند که ما نیاز داریم آنها را کمینه 

هش تعداد سرخوشه ها را نیز می توانیم در تابع عالوه بر آنها کا. کنیم
مان لحاظ کنیم که این هم مانند کاهش فاصله ارسال می تواند در 
کارایی انرژی تأثیر بگذارد زیرا سرخوشه ها انرژی بیشتری نسبت به 

، یک Fیا  برازش کروموزومبنابراین . دیگر گره ها مصرف می کنند
رازش های باال است که ما آن را به از تمام ب) Fitness Function(تابع

  .تعریف می کنیم) 2( صورت تساوی
  

)()(1 TCHNRCSDTD
E

F −+−+=  

)2( 

یعنی انرژی مورد نیاز E که در اینجا همانطور که در باال توضیح داده شد
یعنی مجموع فاصله ها  Sink ،TDبرای ارسال اطالعات از سرخوشه  به 

موع فاصله از گره های معمولی یعنی مج Sink ،RCSDاز تمام گره ها تا 
و Sink به سرخوشه ها به عالوه مجموع فاصله ها از تمام سرخوشه ها به 

N  وTCH  یعنی تعداد کلیه گره ها و سر خوشه ها.  
فاصله ارسالی کوتاه تر یا تعداد کمتر سرخوشه ها  انرژی مصرفی کمتر،

گوریتم ژنتیک ال. باعث بیشتر شدن مقدار برازش هر فرد می شوند
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پیشنهادی ما سعی می کند با زیاد کردن ارزش برازش یک راه حل 
  .مناسب پیدا کند

ما می توانیم نقش هر یک از پارامترها را در تشکیل خوشه ) 2(در رابطه
استفاده کنیم  E/0، از   E/1به عنوان مثال اگر به جای  . ها تعیین کنیم

متر انرژی را لحاظ نکرده ایم به این معناست که ما در خوشه بندی پارا
یا به عبارتی خوشه ها فقط بر اساس فاصله و تعداد سر خوشه ها 

   E/100  تشکیل شده اند و در حالتی دیگر اگر 
را در رابطه امان به کار ببریم نشان دهنده آن است که نقش کاهش  

مصرف انرژی در خوشه بندی از بقیه پارامترها بیشتر مورد توجه قرار 
  .ته استگرف

TD   درواقع فاصله تمام گره ها تاSink است وRCSD  مجموع فاصله
است که هر چقدر مقدار  Sinkگره ها تا سرخوشه وسرخوشه ها تا 

بزرگتر باشد به این معناست که ما توانسته ایم  TD-RCSDتفاضل 
به کمک خوشه بندی کاهش دهیم که  Sinkفاصله ارتباطی گره ها را تا 

. می باشد Sinkکاهش مصرف انرژی برای ارتباط گره ها ونتیجه آن هم 
برای نرمال کردن رابطه و برای اینکه عدد فاصله نسبت به دیگر 

که همیشه  TDرا بر  (TD-RCSD) پارامترها خیلی زیاد نشود می توانیم
  به جای TD/(TD-RCSD)ثابت است تقسیم کنیم یعنی از 

 (TD-RCSD) نرمال شد می توانیم آن را  حال که رابطه. استفاده کنیم
در یک عدد ثابت ضرب کنیم که باعث مهمتر شدن پارامتر فاصله در 

  .رابطه می شود
همان طور . قسمت آخر رابطه به اهمیت تعداد سر خوشه ها بر می گردد

که قبال اشاره شد گره های سر خوشه انرژی بیشتری را نسبت به دیگر 
اری کنیم که تعداد سرخوشه ها پس ما باید ک. گره ها مصرف می کنند
برای این کار ما تعداد سرخوشه ها را در هر . به حداقل ممکن برسد

نسل از تعداد کل گره ها کم می کنیم که بیشتر شدن مقدار این تفاضل 
برای نرمال سازی رابطه ما . نشان دهنده کاهش تعداد سر خوشه هااست

قسمت سوم رابطه را به تقسیم می کنیم، یعنی  Nثابت  این قسمت را بر
می نویسیم که مانند باال اگر بخواهیم تاثیر قسمت  N/(N-TCH)صورت 

سوم یا همان تعداد سرخوشه ها را در محاسبه رابطه افزایش دهیم، می 
  .توانیم آن را در یک عدد ثابت ضرب کنیم

بر اساس شبیه سازی های انجام شده ومقایسه بین تاثیر ارزش های 
برای محاسبه پیشنهاد ) 3(رها در رابطه، در نهایت رابطه متفاوت پارامت

  :می شود
  
  

N
TCHN

TD
RCSDTD

E
F )()(100 −

+
−

+=  

)3(  
این نشان دهنده این است که ما در این رابطه به کاهش مصرف انرژی 

  .توجه بیشتری نموده ایم

نتایج شبیه سازی      -5
  

 
مورد ارزیابی قرار  روش پیشنهادیدر این بخش کارایی 

برای  MATLABساز در محیط  یک نرم افزار شبیه. تگرفته اس
در . سازی پروتکل ها و بررسی کارایی آنها پیاده سازی شده است شبیه
 .انجام می دهیم 3ما شبیه سازی را با استفاده از رابطه  اینجا

اند، در  سازی که در آزمایش مورد استفاده قرار گرفته های شبیه ارامترپ
  .دباشن موجود می) 1(جدول 

 
  سازی شبیه در شده استفاده های پارامتر )1( جدول

  پارامتر  مقدار
200  N 

  اندازه جمعیت  100
Roulette 

wheel  نوع انتخاب  
  نوع قاطع  یک نقطه ای

  نرخ تقاطع  0.8
  نرخ جهش  0.3
  تعداد تکرار  200

. به صورت تصادفی پراکنده شده اند) 1(گره ها دریک محیط مانند شکل
  .در نظر می گیریم  [0,0]ا در وسط این محیط یعنی درر Sinkمکان 

  
  محیط در ها گره گرفتن قرار نحوه )1( شکل

  3 رابطه کم به سازی شبیه 1- 5

 1- 5 جدول از را سازی شبیه برای نیاز مورد پارامترهای قسمت این در
 نشان نسل هر از بعد را FITNESS تابع مقدار )2( شکل .کنیم می استخراج

 افزایش حال در آن مقدار بینیم می شکل در که طور همان هک دهد، می
  .است

  
  3رابطه بعد از هر نسل به کمک  Fitnessمقدار تابع  )2(شکل 
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 می مصرف بیشتری انرژی معمولی های گره از ها سرخوشه آنجائیکه از
 .دارد بسزایی نقش انرژی مصرف بهبود در آنها تعداد کاهش پس کنند،
 هر از بعد را ها سرخوشه تعداد 3 رابطه که دهند می ننشا آزمایش نتایج
 خوبی به )3( شکل در را مطلب این توانیم می .دهد می کاهش نسل

  .کنیم مشاهده

  
  3 رابطه کمک به نسل هر از بعد ها سرخوشه تعداد  )3( شکل

فاصله ارتباطی را نشان می دهند، که نشان دهندۀ این موضوع  4شکل 
شکل . سرعت در حال کاهش این فاکتور می باشد که روش ما به است

  .بیانگر کاهش انرژی مصرفی بعد از هر نسل است )5(

  
بعد از هر   Sink ا تامقدار فاصله گره ها تا سرخوشه ها و از سرخوشه ه) 4(شکل

  )3(رابطهنسل به کمک 

 
  )3(کمک رابطهبه  مصرف انرژی بعد از هر نسل )5(شکل

 
حوه تشکیل خوشه ها بعد از اعمال نشان دهنده ن) 6(شکل 

در این  .می باشد) 3(بار رابطه  200الگوریتم ژنتیک و پس از اجرای 
به وسیله یک مربع مشکی و در وسط محیط نشان داده  Sinkشکل 

همچنین گره های معمولی به کمک دایره های آبی و . شده است
ولی سرخوشه ها به کمک دایره های زرد رنگی که از گره های معم

  .بزرگترند، نشان داده شده اند

  
  )3(رابطه  اعمال از بعد ها خوشه تشکیل )6( شکل

  

 نتیجه گیری و کارهای آینده -۶
در این مقاله، یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بـرای خوشـه بنـدی    
شبکه های حسگر معرفی شـد کـه اسـاس آن خوشـه بنـدی هوشـمند       

  .طی می باشدحسگرهای شبکه بر مبنای کاهش فاصلۀ ارتبا
نتایج آزمایش های انجام شده در این مقاله نشان مـی دهنـد کـه روش    

و مکـان آنهـا یـک     )CH(پیشنهادی برای حل مسأله تعداد سرخوشه ها 
یعنـی در اینجـا تعـداد مناسـب گـره هـای       . راه حل کارا و مـؤثر اسـت  

سرخوشه توسط الگوریتم ژنتیک با یک تابع برازش مناسب تعیـین مـی   
  .شود
این جا ما کل گره های شبکه را به صورت ثابت فـرض کـردیم ولـی    در 

می توانیم آن را طوری تغییر دهیم کـه در شـبکه هـایی بـا گـره هـای       
همچنین می توان از دیگر تکنیک های . متحرک نیز جواب مناسب دهد
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