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هايي هستند كه به شدت از نظر منابع         هاي حسگر شبكه    شبكه :چكيده
 سازي اطالعـات  هاي متراكم رو استفاده از روش از اين. باشند  محدود مي

 بانـد بـسيار     وري مناسب از پهنـاي     منظور كاهش مصرف انرژي و بهره      به
سازي اطالعات منجر به افـزايش تـاخير          در مقابل، متراكم  . ضروري است 

در بـسياري از كاربردهـا، از جملـه كنتـرل شـرايط           . گردد  انتها مي   به  انتها
هـاي    از جمله نيازمندي   ها  دهي سريع به درخواست    بحراني محيط، پاسخ  

د قابـل  ضروري است كه بايد تامين گردد حتي اگر دقت اطالعات تـا حـ    
شود كـه در آن سـاختار        در اين مقاله روشي ارائه مي     . قبولي كاهش يابد  

شـود و بـراي      سازي اطالعات بر اساس دقت و تـاخير ايجـاد مـي            متراكم
كاربردهايي كه حساس به تاخير هـستند و تخمـين مناسـبي از جـواب               

ي استفاده شـده    ساز  روش متراكم . باشد  براي آنها كافي است، مناسب مي     
براي درنظـر گـرفتن دقـت،       . دي است بن  ن ساختار، بر مبناي خوشه    در اي 

دهي به درخواسـت شـركت كننـد         هايي كه بايد در پاسخ     ابتدا تعداد گره  
تعيين شده و سپس با توجه به دو محدوديت تاخير مورد نيـاز كـاربرد و         

هـا و انـدازه آنهـا مـشخص          كمينه بودن انـرژي مـصرفي، تعـداد خوشـه         
سازي مورد بررسي قرار گرفتـه       ن روش از طريق شبيه    كارايي اي . شود  مي

هاي دريافتي از    اندكه اين روش، پاسخ درخواست      است و نتايج نشان داده    
  .كند اليه كاربرد را با دقت قابل قبول در زمان سريعتر فراهم مي

بنــدي،  ســيم ، خوشــه هــاي حــسگر بــي شــبكه كليــدي واژه هــاي
  .سازي اطالعات، كيفيت سرويس متراكم

  قدمهم - 1

چنـد  (يي هستند كه از تعـداد زيـادي   ها سيم شبكه  ي حسگر بي  ها  شبكه
ي بسيار پـائين تـشكيل      ها  كوچك با قابليت  هاي    گره) ده تا چندين هزار   

نظير رطوبت، دمـا، فـشار و       (توانند ويژگي خاصي      ها مي   اين گره . اند شده
را در محيط اطراف خود حس كرده و آن را بـراي همـسايگان خـود                ...) 

به عبارت ديگـر، دو قابليـت اصـلي آنهـا حـس كـردن       .  [1]رسال دارندا
بـه  . باشـد   ويژگي خاصي از محيط اطراف و توانائي برقراري ارتبـاط مـي           

ي حسگر قادر خواهـد بـود كـه         ها  دليل محدوديت منابع، هر يك از گره      
ي انـدكي   هـا   آوري كند و پردازش    از اطالعات محيط را جمع      مقدار كمي   

بنابر اين، هر گره حسگر بايد بـه        . ريافت شده انجام دهد   روي اطالعات د  
 . [2]ي اين شبكه كار كندها صورت مشاركتي با ساير گره

ي حـسگر بـه شـدت از نظـر منـابع محـدود              ها  از آنجايي كه شبكه   
باشند، كليد اصلي افزايش طـول عمـر آنهـا، كـاهش مـصرف انـرژي                  مي

ــي ــرين روش. باشــد م ــا يكــي از مهمت ــرژيه ــره ان ــتفاده از ي ذخي ، اس
سازي، اطالعات دريافـت   در عمل متراكم. باشد مي سازي اطالعات متراكم

ي غير ضـروري    ها  شوند و بسته    هاي مختلف با هم تركيب مي      شده از گره  
هـايي ماننـد تعيـين     از طريق حذف اطالعات افزوده و يا انجـام پـردازش     

، فشار يا   ها از دما    بيشترين، كمترين، متوسط و مجموع مقاديري كه گره       
 بـا ايـن كـار، تعـداد         .[3]شوند    اند، حذف مي   رطوبت محيط ارسال كرده   

شود و در نتيجه ميزان مصرف انـرژي          هايي كه در شبكه منتقل مي       بسته
سازي اطالعـات منجـر بـه افـزايش      در مقابل، متراكم  . يابد  نيز كاهش مي  

يـد منتظـر    كننـده، با    هـاي متـراكم     شود زيرا گـره     انتها مي    به    تاخير انتها 
  .هاي فرزند خود دريافت كنند بمانند تا اطالعات را از گره

.  [4]شـوند   دسته تقسيم مي4اطالعات به  سازي هاي متراكم روش
كنند را    هايي كه از محيط دريافت مي      ها داده  تمام گره : روش متمركز ) 1

سـازي     است كه عمـل متـراكم      sinkكنند و      ارسال مي  sinkمستقيما به   
در ايـن روش    :  مبتنـي بـر درخـت       روش) 2. دهـد   را انجام مي   1اطالعات
اي به    اطالعات خود را از طريق مسيرهاي از قبل ايجاد شده          ها  گره  تمامي
كـه دو يـا چنـد مـسير در گـره       كننـد، هنگـامي    ارسال مـي  sinkسمت
سازي اطالعـات در آنجـا        رسند، عمل متراكم    كننده به يكديگر مي     متراكم

در ايـن روش    : يا  دورهبنـدي    وش مبنتـي بـر خوشـه      ر) 3. شود  انجام مي 
هاي كوچك كه دربردارنده يـك گـره           خوشه  يك سري  در ابتدا به  شبكه  

در اين روش سرخوشه اسـت      . شود    باشند شكسته مي      به نام سرخوشه مي   
توانـد ثابـت و يـا         سرخوشـه مـي   . دهد    سازي را انجام مي     كه عمل متراكم  

در اين روش برخالف    :  بر رخداد  ينمبتبندي   روش خوشه ) 4متغير باشد   
باشد و    ها به صورت پويا و بر حسب شرايط مي         روش قبل، تشكيل خوشه   
  .شوند ها ايجاد مي با وقوع يك رخداد خوشه

                                                                 
1 Data aggregation 
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هـاي حـسگر در كاربردهـاي         افزايش تمايل بـه اسـتفاده از شـبكه        
بالدرنگ و كاربردهايي كه به تاخير حساس هـستند و نيـاز بـه دريافـت                

سـازي    هـاي جديـدي را در زمينـه متـراكم           عات دارند، چالش  سريع اطال 
اطالعات ايجاد كرده است، براي مثال اگر در كاربردهايي ماننـد كنتـرل             

، گزارش به صـورت بالدرنـگ، دريافـت نـشود      [1]شرايط حياتي محيط
اكثر . العمل سريع در برابر تغييرات محيط وجود ندارد        امكان انجام عكس  

سازي اطالعات انجام شده اسـت بـر روي           ه متراكم تحقيقاتي كه در زمين   
از آنها به مسئله تـاخير و دقـت           مصرف انرژي تمركز دارند و تعداد كمي        

اند، حال آنكه براي كاربردهاي ذكر شده دقت و تاخير نسبت به              پرداخته
  .انرژي در اولويت قرار دارد

سازي اطالعـات بـه منظـور كمينـه كـردن             در اين مقاله به متراكم    
انتها و دقـت قابـل       به   مصرف انرژي و با درنظر گرفتن ميزان تاخير انتها          

از آنجا . شود، پرداخته شده است قبول كه توسط اليه كاربرد مشخص مي      
هـاي     از نظر انـرژي و تـاخير بـراي شـبكه           يا  دورهبندي    كه روش خوشه  

، روش پيـشنهادي در ايـن       [4]باشد    ترين روش مي    حسگر بزرگ مناسب  
بـه دليـل تعـداد زيـاد        . باشد   مي يا  ه  دوربندي    يز مبتني بر خوشه   مقاله ن 

هاي موجود در شـبكه، اسـتخراج اطالعـات متـراكم شـده دقيـق از                  گره
تواند از نظـر زمـان پاسـخ و مـصرف انـرژي بـسيار          هاي حسگر مي   شبكه

اين در حالي است كه در بسياري از كاربردها، تخمين          . چالش انگيز باشد  
در روش ارائـه شـده، در هنگـام         . باشـد   نيـز كـافي مـي     مناسبي از پاسخ    

سازي، اليه كاربرد سطح كيفيت سرويس مد نظر         تشكيل ساختار متراكم  
سـپس بـا    . كند  خود را از لحاظ ميزان دقت و تاخير قابل قبول اعالم مي           

دهـي شـركت     هايي كه بايد در پاسـخ       توجه به دقت مورد نياز، تعداد گره      
ظر گرفتن تاخير قابل قبول براي اليه كاربرد و         كنند تعيين شده و با درن     

هـاي الزم بـراي       كمينه كـردن انـرژي مـصرفي، تعـداد و انـدازه خوشـه             
بندي به    پس از آن عمل خوشه    . شوند  سازي اطالعات مشخص مي     متراكم

  . شود سازي ساختار مد نظر انجام مي منظور فراهم
در ابتـدا و در     .  اين مقاله به اين صورت سازمان يافته اسـت         ي ادامه

در بخـش   . شـود   هاي انجام شده، پرداخته مي      ، به بررسي فعاليت   2بخش  
 بـه تحليـل و بررسـي نتـايج          4بخش  . گردد  ، روش پيشنهادي ارائه مي    3

 بيان 5گيري و كارهاي آينده در بخش       نتيجه. سازي اختصاص دارد   شبيه
  .شود مي

 هاي مرتبط مروري بر كار - 2
سـازي اطالعـات، بـه منظـور          مينه متراكم هاي تحقيقاتي در ز    اكثر تالش 

از    تعـداد كمـي   . باشـد  هاي حـسگر مـي     كاهش و ذخيره انرژي در شبكه     
سازي به     انتها كه در اثر متراكم      به تحقيقات به بررسي مسئله تاخير انتها       

محققين مختلف  . اند آيد و همچنين دقت جواب نهايي پرداخته        وجود مي 
بـراي مثـال در     . انـد  ير را بررسي نموده   هاي مختلف مسئله تاخ    از ديدگاه 

اي بين دقت و تاخير صورت گرفته شده است تـا بـه                مصالحه [5]مرجع  
بايست صـبر كنـد و بعـد عمـل            براي چه مدت يك گره مي     "اين مسئله   

 جـواب   "سازي را انجام دهد و نتيجه را به پدر خود ارسال كنـد؟              متراكم
صـبر كنـد اطالعـات تعـداد        كننـده بيـشتر      چه گره متراكم   هر. داده شود 

تـري   كند و جـواب دقيـق      سازي لحاظ مي   ها را در متراكم    بيشتري از گره  
اما از طرف ديگر انتظار بيشتر منجـر بـه افـزايش تـاخير              . آيد بدست مي 

در آن مقاله حدي براي تاخير در نظر گرفته نشده          . شود انتها مي  به   انتها  
باشـد، در ايـن    انتها مـي   به    هدف كاهش تاخير انتها[6]در مرجع  .است

كنـد   روش نيز حدي براي تاخير در نظر گرفته نشده اسـت و سـعي مـي     
انتها را از طريـق تركيـب چنـدين بـسته در يـك               متوسط تاخير انتها به     

در اين مرجع از روش بازخورد در هـر         .  كمينه كند  MACبسته در اليه    
 شـده در هرگـره      هاي تركيـب   شود تا تعداد بسته     گره حسگر استفاده مي   

هـاي حـسگر     اين روش براي شـبكه    . بسته به شرايط ترافيك تعيين شود     
، [7]در مرجـع   .كه از نظر منابع محدود هـستند بـسيار پيچيـده اسـت    

Athanassios        دقـت تمركـز     -  و همكارانش تنها بر روي مصالحه انـرژي 
، بـه مـصالحه   [9] و   [8]در  . اند ولي تاخير در آن لحاظ نشده است        نموده

در . سازي و تاخير پرداخته شـده اسـت        انرژي ذخيره شده در اثر متراكم     
 به منظور متعادل كردن ذخيره انرژي و تاخير، از الگوريتم زمانبندي        [8]

اسـت، اسـتفاده شـده      ) WFQ(دار عادالنـه     بندي وزن  كه بر اساس صف   
كه پيشنهاد داده است ميزان مـصرف انـرژي را            ، الگوريتمي [9]در  . است

هاي تـاخير   دهد و همزمان محدوديت كننده كاهش مي  خت متراكم در در 
هـاي پيچيـده جهـت        ها نيازمند الگـوريتم    اين روش . كند را نيز لحاظ مي   
شوند كه براي    سازي درگير مي   باشند و يا با مسائل بهينه      ارسال بسته مي  

باشـند زيـرا از نظـر منـابع          سـازي نمـي    هـاي حـسگر قابـل پيـاده        شبكه
اي، تـواني اختـصاص داده    ، به هـر بـسته   [7]در مرجع. محدوديت دارند

تواند توسط هر گره مياني بـراي ارسـال آن          اين مقدار انرژي مي   . شود  مي
بسته از مسيري كه تاخير كمتري دارد به جاي مسيري كه از نظر انرژي              

بنابراين تـاخير بـسته از طريـق تنظـيم ايـن            . كارامد است استفاده شود   
 يك پروتكل امن با تاخير كـم       [8]درمرجع  . شود  ميبودجه تواني كنترل    

در . كنـد  كنند ارائه مـي    براي كاربردهايي كه شرايط بحراني را كنترل مي       
در . شـود   اين مقاله زمان پاسخ به عنوان عامل اصلي درنظـر گرفتـه مـي             

 به دقت و تاخير پرداخته شده است ولـي حـدي بـراي تـاخير                [9]مقاله  
، از يـك روش     [10]در مقالـه    .  گرفتـه نـشده اسـت      انتها در نظر    به    انتها  

 سـازي در     بـراي تنظـيم زمـان متـراكم        (DSFC)كنترل بسته بـه نـام       
كند و با تنظيم اين زمان تـاخير و دقـت تحـت              سرخوشه ها استفاده مي   

  .گيرند تاثير قرار مي

ــشنهادي - 3 ــار پي ــراكم: راهك ــا   مت ــات ب ــازي اطالع س
 ه كاربرد مورد نياز اليدرنظرگرفتن تاخير و دقت

در اين بخش قبل از اينكه به راهكـار پيـشنهادي خـود بپـردازيم، ابتـدا                 
دهـيم و پـس از آن         تعريف دقيقي از مسئله و مفروضات خود ارائـه مـي          

مدل تاخير، مدل انرژي و مدل دقـت مـورد اسـتفاده در ايـن راهكـار را                  
هـا بـه ايجـاد سـاختار          در انتها با توجـه بـه ايـن مـدل          . كنيم  تعريف مي 
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هـاي اليـه كـاربرد        سازي اطالعات بـا درنظـر گـرفتن نيازمنـدي           تراكمم
  .پردازيم مي

 عريف مسئلهت  ١‐٣
گيـري   همسئله مد نظر ما كنترل شرايط حياتي محيط، براي مثـال انـداز     

اليـه  . باشـد   سـوزي در محـيط مـي        ميزان گاز سمي و يا تشخيص آتـش       
تاخير و دقت    نيازمندي خود را از نظر        در ارتباط است   sinkكاربرد كه با    

العمـل سـريع و مناسـب بـه           كند و بـراي اينكـه بتوانـد عكـس           اعالم مي 
بايست پاسخي با دقـت كـافي در          تغييرات شرايط محيط نشان دهد، مي     

كـاربرد در   اليـه   هـاي     درخواست. دريافت دارد مدت زمان مشخص شده     
. SUM و MAX ،MIN ،AVERAGEايــن مــسئله عبــارت اســت از  

ها   ها در شبكه زياد است و تمامي گره         تراكم گره فرض اول ما اينست كه      
فـرض دوم عبـارت اسـت از اينكـه از     . همـواره داده بـراي ارسـال دارنـد    

هـا    گـره . كنـيم   سـازي اطالعـات اسـتفاده مـي         بندي براي متـراكم     خوشه
 سـازي   ها نيز پـس از متـراكم        ها و سرخوشه    اطالعات خود را به سرخوشه    

 sinkبه  هاي مياني     ون استفاده از گره   و بد  اطالعات را به صورت مستقيم    
هـاي   توانـد تعـداد گـره       مـي  sinkفرض سوم اينست كه     . كنند  ارسال مي 

هـاي   هـا را بـر اسـاس نيازمنـدي        شركت كننده در پاسخ و تعداد خوشـه       
سـازي را    مشخص شده توسط اليه كاربرد تعيين كند و سـاختار متـراكم           

  .رساندهاي شركت كننده ب تشكيل دهد و به اطالع گره

 مدل تاخير  ۲‐۳
انتها به عوامل مختلفي ممكن   به  سازي، تاخير انتها بسته به روش متراكم

شـود كـه      ها، تراكم شبكه باعث مـي       در كليه روش  ) 1: باشد  است وابسته   
هـاي    در روش ) 2هاي مياني مواجه شوند،       ها با تاخير بااليي در گره       بسته

هـاي     اسـت كـه گـره      مبتني بر درخت، تاخير وابـسته بـه مـدت زمـاني           
در ) 3مانند،    ها منتظر مي    ها از ساير گره     كننده براي رسيدن بسته     متراكم
بندي پويا، تاخير تحت تاثير زمـان الزم بـراي            هاي مبتني بر خوشه     روش

هـاي مبتنـي بـر        در روش ) 4باشـد،     ايجاد خوشه به ازاي هر رخداد مـي       
هـا    ت كه سرخوشـه   ، تأخير وابسته به مدت زماني اس      يا  دورهبندي    خوشه

. اعضاي خوشه خود منتظـر بماننـد        بايد براي دريافت اطالعات از تمامي       
هاي بزرگ از نظر ميزان انرژي        سازي در شبكه    ترين روش متراكم    مناسب

بنابراين در اين مقاله،    . [4]باشد    مي يا  دورهبندي    مصرفي و تاخير خوشه   
عات اسـتفاده شـده     سازي اطال   از همين روش براي ايجاد ساختار متراكم      

  .است
 بنـدي   خوشـه همانگونه كه پيشتر نيز بيـان شـد، تـأخير در روش   

ها بايـد بـراي دريافـت         مدت زماني است كه سرخوشه    وابسته به    يا  دوره
ايـن تـأخير تحـت    . اعضاي خوشه خود منتظر بماننـد  اطالعات از تمامي  

. ودش شناخته مي) Aggregation Waiting(سازي  عنوان انتظار متراكم
 بــه دو عامــل ديگــر نيــز وابــسته يا دورهبنــدي  تــأخير در روش خوشــه

) 2 (Aggregation Routing)سـازي   مـسيريابي متـراكم  ) 1 :باشـد  مي
، كه شـامل زمـان الزم   (Aggregation Function)سازي  عمل متراكم

 3در بـين    . [10]حهت انجام پردازشات و متراكم كردن اطالعات اسـت          
مهمترين گلوگـاه از    ) AW(سازي    ق، انتظار متراكم  عامل ذكر شده در فو    

بنابراين در اين   . شود  سازي اطالعات محسوب مي     نظر تاخير براي متراكم   
  . شود  تاكيد ميAWمقاله بر روي 

هـا يـا بـه        با توجه به آنچه كه بيان شد، الزم است كه اندازه خوشه           
بـر  ( كه تـأخير     اي انتخاب شود    گونه  به ها در داخل آنها     عبارتي تعداد گره  

بـراي افـزايش طـول عمـر شـبكه و بـه       . كمينه شود) AWاساس عامل   
كنـيم تـا      هايي با انـدازه يكـسان ايجـاد مـي           منظور كاهش تاخير، خوشه   

سـازي    ها جهت متراكم    هاي يكساني به سرخوشه     ها در زمان    اطالعات گره 
هـا بـه صـورت يكـسان          ارسال شود و مصرف انرژي نيز بر روي همه گره         

  .ع شودتوزي
مدل تأخير مورد استفاده در ايـن مقالـه بـر اسـاس فرضـيات زيـر                 

 :شود تعريف مي

1 ( Nاي بـه ابعـاد    گره حسگر به صورت يكنواخت در ناحيهMxM 
  .اند پخش شده

2(k خوشه با اندازه 
k
Nداريم.  

 و بـه صـورت      TDMAها ارتباطات به صـورت       در داخل خوشه  ) 3
  .باشد  زمان ارسال يك بسته اطالعاتي ميslottد و باش گام مي تك

 CSMAگام و   به صورت تكSinkها با  ارتباطات بين سرخوشه) 4
  . باشد مي

با در نظر گرفتن مفروضات فوق، تاخير انتها بـه انتهـا در             : 1قضيه  
 :شود بيان مي) 1(شبكه حسگر بر اساس رابطه 

)1(  Ctk
k
NT slot +⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 1  

اي با مفروضات فوق بر اسـاس          تأخير انتها به انتها در شبكه      :اثبات
 .شود بيان مي) 2(رابطه 

)2(  cc csT T T C= + +  
 مدت زماني است كه الزم است تا اطالعات كليه          Tccدر اين رابطه،    

دت زماني اسـت كـه بـراي         م Tcs. آوري شود   ها جمع   ها در سرخوشه    گره
. شود   مصرف مي  Sinkها به     آوري شده در سرخوشه     ارسال اطالعات جمع  

C         هـا    سازي گره   زمان ثابتي است كه دربردارنده زمان مربوط به سنكرون
هـا توسـط سرخوشـه      در داخل خوشه و تخـصيص بـازه زمـاني بـه گـره             

  .باشد مي

1N از آنجا كه در هر خوشه       
k

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

ره بـه جـز گـره سرخوشـه          گ 

 براي ارسال اطالعات    TDMAوجود دارد و در داخل هر خوشه از روش          
آوري اطالعـات در يـك خوشـه          شود، زمان الزم بـراي جمـع        استفاده مي 
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برابر است با    
slott

k
N

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ آوري اطالعـات در       با توجـه بـه آنكـه جمـع         .1−

ذيرد، زمـان الزم    تواند به صورت مـوازي انجـام پـ          هاي مختلف مي    خوشه
هـا نيـز بـر        هاي شـبكه در سرخوشـه       آوري اطالعات كليه گره     براي جمع 

 .بيان خواهد شد) 3(اساس رابطه 

)3(  1cc slot
NT t
k

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

كـه  (ها در اثر تداخل       با فرض ناچيز بودن ميزان از بين رفتن بسته        
مـدت  ) باشـد  ي مـي   فرض قابـل قبـول     CSMAبه دليل استفاده از روش      

 : برابر است باSinkها به  زمان الزم براي ارسال اطالعات از سرخوشه

)4(  cs slotT k t= ⋅  
بـه  ) 1(، رابطـه    )2(در رابطـه    ) 4(و  ) 3(با جايگزين كردن روابـط      

  .آيد دست مي

 مدل انرژي  ٣‐٣
اين بخش مدل    مطرح كرديم، در     2- 3با توجه به فرضياتي كه در بخش        

  . تعريف مي كنيم[11]انرژي را با استفاده از مرجع 
شود برابـر اسـت      انرژي كه در هر دوره در هر سرخوشه مصرف مي         

هـاي عـضو خوشـه، انـرژي ارسـال       با مجموع انرژي دريافت از تمام گـره    
انرژي كه در   . سازي اطالعات   و انرژي مربوط به متراكم     sinkاطالعات به   

شـود شـامل انـرژي دريافـت           سرخوشـه مـصرف مـي      داخل هر گره غير   
با توجه به اينكه    . باشد اطالعات از محيط و انرژي ارسال به سرخوشه مي        

باشد، كل انرژي براي يك فريم برابـر خواهـد            خوشه مي  kشبكه داراي   
  :بود با

)5(  
k

MlNlNE

dlkNlENlEkEE

ampfrisselec

toBSampraytwoBFelecclustertotal

2

4

2
1
π−

−−

∈++

∈++==  

انـرژي   BFE.  انرژي الكتريكي دريافت و ارسـال اسـت        elecEكه  
ampraytwo. باشد  جهت پردازش اطالعات مي     انـرژي   ∋−ampfriss و   ∋−−

مصرف شده جهت تقويت سيگنال است كه بـسته بـه مـدل انتـشار كـه               
Two-ray   باشــد يــا Friss-free-spaceاوت اســت، متفــ .l ســايز 

 toBSd.باشـد  هـاي شـبكه مـي       تعداد گره  N طول محيط و     Mبسته،
  . باشدي مsinkفاصله سرخوشه تا 

 سازي دقت پاسخ در عمل متراكم  ٤‐٣
ختلف متراكم كننده    تاخير و دقت براي توابع م       مصالحه در اين بخش به   

شـود   با توجه به ميزان دقت كه توسط اليه كاربرد تعيين مي      . پردازيم مي
هايي را كـه   توان حداقل تعداد گره  مي،كننده همچنين نوع تابع متراكم و

دقـت پاسـخ    . بايد در پاسخ به درخواست شـركت كننـد بـه دسـت آورد             
 شـركت كننـده در    هـاي  درخواست به صـورت مـستقيم بـه تعـداد گـره           

  .درخواست وابسته است

، جواب دقيق تنها MIN و MAXاي نظير  كننده  براي توابع متراكم  
هاي موجود در شبكه در پاسخ       آيد كه تمامي گره     در صورتي به دست مي    

شود ممكن است در  اي كه حذف مي  به درخواست شركت كنند، زيرا گره     
 .دبردارنده بزرگترين و يا كوچكترين مقدار باش

هـاي   تـوان تعـداد گـره        مـي  AVERAGEكننده    براي تابع متراكم  
اي تعيـين كـرد كـه         آوري اطالعات را بـه گونـه        مشاركت كننده در جمع   

 δ و احتمـال خطـاي       ε بـا خطـاي      AVERAGEپاسخ درخواسـت    
 پارامترهائي هستند كه توسط اليه كـاربرد تعيـين          δ و ε. تعيين شود 

هـاي    كنـد كـه ميـانگين نمونـه          بيان مي  2تئوري نمونه برداري  . شوند  مي
بنـابراين اصـل    . تصادفي بدون جايگزيني با ميانگين جمعيت برابر اسـت        

 :توان در نظر گرفت زير را مي

 از) m<N( گـره    mاگـر   .  گره مفروض اسـت    Nاي با      شبكه :1اصل  
 گره به صورت تصادفي و بـدون جـايگزيني انتخـاب شـوند              Nميان اين   

1و 2, ,..., mX X X، آوري شـده توسـط ايـن          هاي جمع    دادهm   گـره 
باشد، با در نظر گرفتن 

1

1 m

i
i

X X
m =

=  : خواهيم داشت∑

)6(  
1

1 N

i
i

E X X
N =

⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ∑  

 گره بـه دسـت      mهاي     اساس داده  به عبارت ديگر، ميانگيني كه بر     
  .باشد هاي كل شبكه مي آمده است برابر با ميانگين داده

اي است كـه اعـضاي آن     مجموعه دادهS  فرض كنيد كه :2قضيه 
} قرار دارنـد و      [a,b]در محدوده    }| ,m m mS S S S mΖ = ⊆ = 

باشـد كـه اعـضاي آنهـا بـه صـورت          مـي  Sهـائي از      مجموعه زيرمجموعه 
 همچنـين فـرض كنيـد كـه         .اند   جايگزيني انتخاب شده   تصادفي و بدون  

mS  هاي مجموعه      ميانگين دادهSm مجموعهاگر   . باشدiS     بـه صـورت 

انتخــاب شــود و  Zتــصادفي از ميــان 
2

2

2( ) ln

2i

b a
S δ

ε

− ⋅
، آنگــاه ≤

 :خواهيم داشت

)7(  ( )Pr iS E S ε δ⎡ ⎤− ≥ <⎣ ⎦  

  .باشد  بيانگر احتمال ميPrكه در آن 
 :، داريم1اصل  با توجه به: اثبات 

)8(  1

j i

j
X Si

E S X
S ∈

⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ∑  

                                                                 
2 Sampling theory 
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ــه در آن  ,كـ 1, 2,...,j iX j S=ــود در    داده ــاي موجـ هـ
بـراي هـر    Hoeffding [14]از طريـق نامعادلـه   . باشـند    مي Siمجموعه  

0>εداريم: 

)9(  ( )
2

2
2

( )Pr 2
iS

b a
iS E S e

ε

ε
−

−⎡ ⎤− ≥ <⎣ ⎦
  

بــا فــرض 
2

2

2( ) ln

2i

b a
S δ

ε

− ⋅
، )9( و جايگــذاري آن در رابطــه ≤

  . آيد به دست مي) 7(رابطه 

اي   كننـده   بـراي توابـع متـراكم     توان نشان داد كه       به طور مشابه مي   
 AVERAGEكننـده   ه براي تابع متراكم  نيز رابطه ارائه شد    SUMنظير  

  .باشد صادق مي
ها بر اساس دقت و تاخير با كاهش مصرف           يجاد خوشه ا  ٥‐٣

 انرژي 
هـاي قبلـي، در ايـن     هاي انرژي، تاخير و دقت در بخش   پس از ارائه مدل   

هاي اليـه     سازي را با توجه به نيازمندي       بخش نحوه ايجاد ساختار متراكم    
كاربرد در ابتدا ميزان دقت مورد نيـاز خـود را         اليه  . كنيم  كاربرد بيان مي  

كند و بـه عـالوه، حـداكثر           تعريف مي  ε و   δبا استفاده از پارامترهاي     
انتهـاي قابـل قبـول بـراي خـود را نيـز مـشخص                  بـه     ميزان تاخير انتها  

 سـپس بـا     Sink. دشون   دريافت مي  Sinkاين اطالعات در گره     . نمايد  مي
اي كـه     ، حداقل تعداد گره   3- 3استفاده از مدل دقت ارائه شده در بخش         

بايد در پاسخ دهي به درخواست اليـه كـاربرد شـركت كننـد را تعيـين                 
ها   تعيين تعداد خوشه  . باشد  ها مي   گام بعدي تعيين تعداد خوشه    . كند  مي

) 5( رابطه   انجامد كه در آن تابع هدف       سازي مي   به حل يك مسئله بهينه    
اي كه اليه كاربرد      تاخير بايد از حد آستانه    . است) 1(و تابع شرط، رابطه     

هـا   بـا حـل ايـن مـسئله تعـداد خوشـه           . تر باشد   تعريف كرده است پائين   
شود كه تاخير انتهـا بـه انتهـاي مـورد نيـاز تـامين و         اي تعيين مي    بگونه

 نظـر جـواب     سازي مـد    اگر مسئله بهينه  . انرژي مصرفي نيز حداقل گردد    
در اين مصالحه،   . اي مابين دقت و تاخير انجام گيرد        نداشت، بايد مصالحه  

توان به آن دسـت   هر چه تاخير كمتري مد نظر باشد، با كاهش دقت مي          
هـاي اليـه كـاربرد در ايجـاد سـاختار             بـه ايـن طريـق نيازمنـدي       . يافت

  .شود سازي لحاظ مي متراكم
 دقـت و تـاخير را بيـان         در زير فراينـد ايجـاد سـاختار بـر اسـاس           

 :كنيم مي

  
سازي اطالعات بر   الگوريتم ايجاد ساختار متراكم-)1(شكل 

  .هاي كاربرد اساس نيازمندي
 شروع بـه    sinkها،    ها و خوشه     پس از تعيين تعداد گره     ،1شكل  در  

 موقعيـت   ها  براي اين منظور ابتدا تمامي گره     . كند  ها مي   بندي گره   خوشه
 كـه  يا حـداقل تعـداد گـره    Sink. كنند  اعالم ميsinkمكاني خود را به   

 به صـورت تـصادفي انتخـاب        د در پاسخ به درخواست شركت كنند را       يبا
ت يـ  بـر اسـاس موقع     K-means بنـدي   كرده و آنهـا را بـه روش خوشـه         

كند به طوري كه      ، به تعداد خوشه تعيين شده تقسيم مي       شان  ييايجغراف
سپس به صورت همه پخـشي   .ها يكسان باشد   هاي همه خوشه    هتعداد گر 

تعلق دارند و در كـدام       هبه كدام خوش  هر يك   كند كه     ها اعالم مي    به گره 
در اين روش به منظور كـاهش سـربار زمـان و            . شوند  دوره سرخوشه مي  

نقـش  تنهـا   مانـد و      هـا ثابـت مـي       خوشـه ساختار  بندي،    انرژي در خوشه  
بـه گـره خاصـي از خوشـه تخـصيص داده             ره بودن در هـر دو      سرخوشه

 بـه تـك     TDMA بـه روش     ها، سرخوشه   پس از تشكيل خوشه   . شود  مي
جهت ارسـال اطالعـات   مشخصي را  هاي خوشه خود، بازه زماني        تك گره 

  .دهد تخصيص مي

 سازي شبيه - 4

 سازي تنظيمات شبيه  ١‐٤
سازي اطالعات   به منظور ارزيابي تاخير و دقت و انرژي مربوط به متراكم          

هـا بـا     سـازي  كليـه شـبيه   . ايـم   ر اين ساختار، آزمايشاتي را ترتيب داده      د
جـدول زيـر دربردارنـده      .  صورت پذيرفته است   JSimافزار   استفاده از نرم  

  .باشد سازي ما مي پيكربندي شبيه
 سازي  تنظيمات شبيه-1جدول

TDMA(Intra-
Cluster),CSMA(Inter-Cluster) 

MAC Layer 

Input: D: Acceptable Delay threshold, ε : Error 
bound, δ : Error probability 
Output: Number of Nodes, Number of clusters  
Begin 
1. Determine the number of Nodes according to 
ε , δ and inequality (7). 

2. Determine the number of Clusters by solving 
the following optimization: 
        Objective function: minimize equation (5) 
        Condition function: equation (1) <= D 
3. Select the nodes randomly without replacement 
and label them. 
4. Make clusters with the selected nodes 
End 
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Two-ray  (Inter-Cluster), 
Friss-free-space(Intra-Cluster) 

Propagation 
Model 

1Mb Bandwidth 
50nJ/bit Radio electronics 
5nJ/bit Compute energy 

for beamforming 
1 Antenna gain 

factory 
1.5 m Antenna height 

above the ground 
0.325m Signal 

wavelength 
87m Cross-over 

distance for Friss 
and two-ray 

ground 
attenuation 

models 
10 2pJ/bit/m for Friss-

amp, 0.0013 2pJ/bit/m for 
two-ray  -amp 

Radio amplifier 
energy 

115 Byte Data Size 

100*100 2m  Network Size 

Average Query Type 
  

سازي اطالعات پيشنهاد شده در اين مقالـه وابـسته            ار متراكم ساخت
تنها كافي است از الگـوريتمي      . باشد  بندي خاصي نمي    به الگوريتم خوشه  

. استفاده شود كه روابط تاخير و انرژي ذكر شده براي آن صـادق باشـند              
 ها آزمايش  2- 4

  آزمايش اول
. كنـيم  ژي بررسي مي  در اين آزمايش تاثير تعداد خوشه را بر تاخير و انر          

هـا    با در نظر گرفتن تنظيمات باال براي شبكه تعداد خوشه          بدين منظور، 
تعـداد  . كنـيم   را افزايش داده و تاخير و انرژي را در هر بار محاسـبه مـي              

  .باشد  عدد مي100ها در اين آزمايش  گره
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  ها بر تاخير  تاثير تعداد خوشه-)2(شكل

دهـد كـه      ظـر تـاخير نـشان مـي        تعداد خوشه بهينه را از ن      2شكل  
وقتي كه تنها يـك خوشـه داريـم، تـك تـك             . 11 تا   9عددي است بين    

ها بايد به صورت سريال اطالعات خود را به سرخوشه ارسـال كننـد                گره
هـا بـه      با افزايش تعداد خوشـه    . شود  كه اين امر موجب افزايش تاخير مي      

كننـد،   ري مـي آو ها به صورت موازي اطالعات را جمـع         دليل اينكه خوشه  
ها به    به بعد به دليل آنكه سرخوشه      11يابد ولي از عدد       تاخير كاهش مي  

كننـد تـاخير زيـاد        ارسـال مـي    sinkصورت سريال اطالعات خود را بـه        
  .شود مي

ها بررسي   ميزان انرژي مصرفي را نسبت به تعداد خوشه     3در شكل   
  .كنيم مي

0
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0,6
0,8

1
1,2
1,4
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2
2,2
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   مصرفيها بر ميزان انرژي  تاثير تعداد خوشه-)3(شكل

  
ها براي اينكه اطالعات خـود را         در حالتي كه يك خوشه داريم گره      

كنند زيرا در فاصـله       به سرخوشه ارسال كنند، انرژي بيشتري مصرف مي       
 بيـشتر   4هـا از      وقتي كـه تعـداد خوشـه      . دورتري از سرخوشه قرار دارند    

 قـرار   sinkهاي بيـشتري از       ها در فاصله   شود به دليل اينكه سرخوشه      مي
  .يابد گيرند، ميزان مصرف انرژي دوباره افزايش مي يم

  آزمايش دوم
در اين آزمايش تاثير دقت پاسخ را بر روي ميزان تاخير، انـرژي و تعـداد           

در ايـن   . كنـيم   دهي به درخواست بررسي مي       گره شركت كننده در پاسخ    
را برابر با مقـادير متفـاوت   ) Error Probability(آزمايش احتمال خطا 

گيريم و دقـت پاسـخ مـورد نظـر را بـه تـدريج             مي 4ده در شكل    ذكر ش 
  .باشد  مي200 در اين آزمايش ها تعداد گره. دهيم افزايش مي
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 تاثير دقت بر تعداد گره شركت كننده در پاسخ به -)4(شكل 

  درخواست
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ها  ها از گره  تاثير ميزان دقت بر تاخير رسيدن جواب-)5(شكل 

 sinkبه 

0,00E+00

2,00E-03

4,00E-03

6,00E-03

8,00E-03

1,00E-02

1,20E-02

1,40E-02

1,60E-02

1,80E-02

2,00E-02

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Accuracy

E
ne

rg
y 

(J
)

Error Probability = 0,1

Error Probability = 0,2

Error Probability = 0,3

  
ر ميزان دقت بر انرژي مصرف شده براي  تاثي-)6(شكل 

  دهي به درخواست پاسخ
هاي شركت كننده در پاسخ، دقت        ، با افزايش تعداد گره    4در شكل   

هاي شركت كننـده، تـاخير و         به دليل افزايش تعداد گره    . يابد  افزايش مي 
 نمايش داده 6 و 5هاي  يابد كه اين مسئله در شكل انرژي نيز افزايش مي

 اگر كاربري پاسخ سريعتري را خواستار است بايد دقـت           حال. شده است 
جواب مورد نظر خود را كاهش دهد و اگر نيازمند پاسـخ سـريع نيـست                

براي ايـن منظـور كـافي      . تواند جواب را با دقت بيشتري دريافت كند         مي
هـا    هاي كاربر در زمينه تاخير و دقت در سـاختن خوشـه             است نيازمندي 

  .لحاظ گردد
  آزمايش سوم

 را بـا    LEACH اين آزمايش تاخير و انرژي مصرف شده در الگوريتم           در
 زير كه هنگام ايجاد سـاختار       يتاخير و انرژي مصرف شده در دو سناريو       

كـاربرد در نظـر گرفتـه شـده         اليه  هاي    سازي اطالعات، نيازمندي    متراكم
 جهت مقايـسه،    LEACH علت انتخاب الگوريتم     .كنيم  است مقايسه مي  
 قبـل ذكـر كـرديم بـه         يهـا    است كه ما در بخش     يضياتنزديك بودن فر  

 يهر الگوريتم ديگر.  در نظر گرفته شده استLEACH كه در   يفرضيات
 توانـد جهـت مقايـسه بـا         يكه با اين فرضيات مطابقت داشته باشـد، مـ         

نكتــه مهــم در مقايــسه ســاختار مــا بــا ســاير . ســاختار مــا بــه كــار رود
 ي انعطـاف پـذير    ين ساختار دارا   اينست كه اي   يبند   خوشه يها  الگوريتم

  . باشد ي كاربرد ميها ينسبت به نيازمند
ها در پاسخ شـركت       ميانگين دما در حالتي كه تمامي گره       :1سناريو

  باشد؟ گراد مي يتكنند چند درجه سان
دقـت پاسـخ    % 90ميانگين دما در حالتي كه به احتمـال         : 2سناريو

  باشد؟ يگراد م يت باشد، چند درجه سان %85بيشتر از 
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  LEACH با 2 و 1 مقايسه تاخير سناريو -)7(شكل 

 كـاربر اعمـال     LEACHدي بـه روش     بنـ   از آنجايي كـه در خوشـه      
ها بر اساس كمتـرين     بكند، خوشهتواند نمينظري در مورد دقت و تاخير  

 مـشاهده  7همانگونه كه در شـكل  . شوند  ميزان مصرف انرژي ساخته مي    
 انجام شده بيشترين تـاخير      LEACHريق   كه از ط   1شود در سناريو      مي

شود، به دليـل      ساختار ما جواب داده مي     كه با    1را داريم ولي در سناريو      
. شود تاخير كمتـري را داريـم        ها ايجاد مي     خوشه ،توجه به تاخير    با اينكه

 . كه دقت كمتري الزم اسـت، كمتـر شـده اسـت           2اين تاخير در سناريو     
% 85اد گره الزم بـراي رسـيدن بـه دقـت         زيرا طبق ساختار ما، ابتدا تعد     

ها براي رسيدن به كمترين تاخير        شود و سپس تعداد خوشه      مشخص مي 
هـا    را در سرخوشـه AW بنابراين با در نظر گرفتن دقت،     .شود  تعيين مي 
كه اين امر در    . توانيم برسيم   كنيم و به تاخيرهاي متفاوتي مي       تنظيم مي 
LEACHباشد  امكان پذير نمي.  
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 LEACH با 2 و 1 مقايسه مصرف انرژي در سناريو -)8(شكل 

 بر اسـاس كمينـه كـردن        LEACHها در      چون خوشه  8در شكل   
 اجـرا  LEACH كـه بـا اسـتفاده از      1شـوند، سـناريو       انرژي ساخته مـي   

اليـه  هـاي      كه با در نظـر گـرفتن نيازمنـدي         1شود نسبت به سناريو       مي
شـود، انـرژي كمتـري        را مي كاربرد كه در اين مقاله اشاره شده است، اج        

 از آنجا كه كـاربر دقـت كمتـري نيـاز دارد،       2در سناريو   . كند  مصرف مي 
مصرف كنند و در نتيجه انرژي كمتري نيز          تعداد گره كمتري شركت مي    

 LEACH با   2سازي سناريو     اين در حالي است كه امكان پياده      . شود  مي
  .وجود ندارد

 نتيجه گيري - 5
هـاي حـسگر    هاي اوليه در شـبكه  از عمليات متراكم كردن اطالعات يكي     

هايي در داخل شبكه منجر به كاهش هزينه         باشد كه با انجام پردازش     مي
هاي موجـود در ايـن    به دليل تعداد زياد گره  . شود ارتباطات در شبكه مي   

هاي حـسگر    ، استخراج اطالعات متراكم شده دقيق از شبكه       ها  نوع شبكه 
ايـن  . مصرف انرژي بسيار چالش انگيز باشد   تواند از نظر زمان پاسخ و        مي

 ، وجود يك  هاي حسگر  در بسياري از كاربردهاي شبكه    در حالي است كه     
 در اين مقاله با دخالت دادن       .باشد  مي كافي    از جواب نيز   تخمين مناسب 

كــاربرد، روشــي بــراي ايجــاد ســاختار اليــه تــاخير و دقــت مــورد نيــاز 
  در ايـن سـاختار     .شـد بندي ارائـه     مبناي خوشه   سازي اطالعات بر    متراكم

دهي به درخواسـت      هايي كه بايد در پاسخ      بر اساس دقت، تعداد گره    ابتدا  
زمـاني را كـه بايـد       تـوان     مـي  بدين ترتيب . شود  تعيين مي شركت كنند   

.  نمـود  عيـين  ت (AW)سازي صبر كننـد       ها جهت شروع متراكم     سرخوشه
يـك مـسئله    حـل    با   ،دكاربراليه  ياز  نسپس براي رسيدن به تاخير مورد       

هدف كمينـه كـردن مـصرف انـرژي و تـابع            تابع  بهينه سازي كه در آن      
هـا بـه         تعـداد خوشـه    باشد،  د مي كاربراليه  شرط، تامين تاخير مورد نياز      

از آنجا كه اليه كاربرد     به عنوان پيشنهادي براي ادامه كار،       . آيد  مي دست  
تفـاوت داشـته     م يهـا   ي متفاوت بـا نيازمنـد     يها  ممكن است درخواست  

هـا    هـا و نيازمنـدي      توان متناسب با هر يك از ايـن درخواسـت           يباشد، م 
سازي مجزائي را در شبكه تشكيل داد كه در صورت بروز             ساختار متراكم 

سازي معادل بـه فعاليـت و     آن نيازمندي، شبكه بر اساس ساختار متراكم      
  .آوري پاسخ بپردازد جمع
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