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  هاي موردي، انجام عمليات به دليل خود سازمانده بودن شبکه :چکيده
هاي موردي سـيار بـا ابعـاد بـزرگ نسـبتا       مسيريابي و کنترلي در شبکه

اين عمليات باعث مشکالتي در قابليت گسترش شبکه . باشد پيچيده مي
هـاي   ها براي کاهش سربار اين عمليات در شبکه حل يکي از راه. شود مي

بنـدي بـه    خوشـه . باشـد  بندي مي موردي سيار استفاده از تکنيک خوشه
بندي شود کـه باعـث    ها ممکن است موجب موج خوشه رهعلت حرکت گ

در ايــن مقالــه يــک روش جديــد . شــود افــزايش ســربار در شــبکه مــي
در روش . هاي مـوردي سـيار ارائـه شـده اسـت      بندي براي شبکه خوشه

گيـرد و خوشـه    پيشنهادي سرخوشه انتخابي در مرکز خوشـه قـرار مـي   
در . هاي مشابه است شتشکيل شده داراي پايداري باالتري نسبت به رو

اين روش با استفاده از ميزان تخمينـي پايـداري لينـک ميـان دو گـره،      
گيرنـد   هايي با هم در يک خوشه قرار مـي  گره. شوند ها تشکيل مي خوشه

هاي ديگر پايـداري بيشـتري    هاي ارتباطي آنها نسبت به لينککه لينک
ثر گام درون روش پيشنهادي با محدود کردن تعداد حداک. داشته باشند

-يک خوشه، قادر است سربار مسيريابي را کاهش دهد و با ايجاد خوشـه 
سـازي   نتايج شبيه. بندي غلبه کندهاي چند گامه بر مشکل موج خوشه

هـاي موجـود    نشان داده است که روش پيشنهادي در مقايسـه بـا روش  
هاي با پايداري بيشتر را ايجاد کرده و در عين حال سربار کمتري  خوشه

  .نيز دارد

هاي  بندي آگاه از تحرک، خوشه بندي، خوشه خوشه :كليدي واژه هاي
  .لينک بندي، پايداري پايدار، موج خوشه

  مقدمه -١
 گرهن يکه از چندخود سازمانده است، ستم يک سموردي يشبکه 
سيم  به صورت بي مورديدر شبکه  ها گره .ل شده استيتشک iمتحرک

بعضي  .کنند ا هم ارتباط برقرار ميگيرد ب در روشي که خود تصميم مي
توانند  هاي شبکه، مي هاي موردي از نظر تعداد گره از کاربردهاي شبکه

هاي موردي نظامي  توان از شبکه خيلي بزرگ باشند، به عنوان نمونه مي
 ي اطالعات مسيريابي در ذخيره. هاي تجاري آينده نام برد و يا شبکه

براي غلبه بر . شود سترش شبکه ميها باعث مشکالتي در قابليت گ گره
  .]١-٢[اند بندي ارائه شده هاي خوشه مشکالت قابليت گسترش تکنيک

. هستند iiهاي آگاه از تحرک بندي، روش هاي خوشه از جمله روش
گروه : شوند بندي آگاه از تحرک به دو گروه تقسيم مي هاي خوشه روش

عنوان سرخوشه  اول گره با کمترين تحرک نسبي در هر همسايگي را به
بيني حرکت و با  گروه ديگر، با تخمين يا پيش. ]١-٥[کنند  انتخاب مي

ي جغرافيايي  هايي که در يک محدوده ها، گره توجه به مکان آتي گره
  .]٦ ,٧[گيرند را در يک خوشه قرار دهند قرار مي

 که يک روش از گروه اول است، ]١، ٣[ MOBDHOPدر روش 
را همان تغييرات فاصله در يک بازه زماني تحرک نسبي ميان دو گره 

شود و  بازه زماني اين اطالعات نگهداري مي kکنند و براي  تعريف مي
بازه بدست  kانحراف معيار استاندارد تغييرات فاصله را براي اين 

از اين انحراف معيار براي محاسبه شاخص تحرک استفاده . آورند مي
  .گردد مي

بيني  هاي موردي به پيش بندي شبکه هاي خوشه دسته دوم از روش
پردازد و با توجه به مکان  هاي آينده مي مکان و موقعيت گره در زمان

هاي آن با هم  دهد که  گره اي تشکيل مي ها را به گونه ها، خوشه آتي گره
هاي هر گره  براي لينک ]٦ ,٧[در. پايداري نسبي بيشتري داشته باشند

آورند و سپس با استفاده  داري بدست ميها يک احتمال پاي با ديگر گره
احتمال پايداري مسير به . دهند هايي تشکيل مي از اين احتمال خوشه

)صورت )τα کند هر گره متحرك در يك  شود كه بيان مي تعريف مي ,
هاي ديگر  به گره يك مسير τدر بازه زماني αخوشه به احتمال 

  .داخل خوشه دارد

بندي  بندي بايد براي مقابله با پديده موج خوشه روش مناسب خوشه
چندگامه باشد، اندازه خوشه مناسب باشد و سرخوشه بطور مناسب 

ايم که  ما در اين مقاله روش جديدي را پيشنهاد داده. انتخاب گردد
کند و  ها ايجاد مي رههاي پايداري بر مبناي پايداري لينک بين گ خوشه

هاي بزرگتر و تکرار اين عمل،  ها و ايجاد خوشه با ترکيب خوشه
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ترين گره نسبت  کند و مرکزي هايي با اندازه مناسب را ايجاد مي خوشه
  .  گردد هاي خوشه به عنوان سر خوشه انتخاب مي به ديگر گره

را بندي پيشنهادي  الگوريتم خوشه ٢در ادامه اين مقاله، در بخش 
در . ايم ارزيابي روش پيشنهادي را ارائه داده ٣سپس بخش . ايم آورده

  .ايم را به نتايج اختصاص داده ٤نهايت بخش 

 روش پيشنهادي -٢
هاي  ايم که خوشه ما در اين مقاله روش جديدي را پيشنهاد داده

کند و با ترکيب  ها ايجاد مي پايداري بر مبناي پايداري لينک بين گره
هايي با  هاي بزرگتر و تکرار اين عمل، خوشه جاد خوشهها و اي خوشه

از . چندگامه هستند يساختار يکند که دارا اندازه مناسب را ايجاد مي
قطر خوشه تشکيل شده،  يبر رو يطرف ديگر با قرار دادن محدوديت

ترين گره نسبت به  و مرکزي. کنيم يخوشه انتخاب م يبرا ياندازه مناسب
  . گردد ه عنوان سرخوشه انتخاب ميهاي خوشه ب ديگر گره

ها در روش پيشنهادي ما داراي جدولي به نام جدول همسايگي  گره
 idاش اطالعاتي شامل  در همسايگي iو گره  mهستند که براي گره 

 .ندک را نگهداري مي midia ،miW ،miAVGسرخوشه آن، idگره، 
هايي  روي مسير ها بر تنها اين نکته قابل ذکر است که مقادير تمام پارامتر

  :ساخته شده از درخت پوشاي درون خوشه است

midia : فاصله گرهm  تا دورترين لبه شبکه، که از طريق گرهi  به اين
لبه گرهي است که در انتهاي درخت پوشاي خوشه . لبه خواهد رسيد

 .ر داردقرا

miW :هايي که گره  تعداد گرهm  از طريق گرهi با آنها در ارتباط است. 

miAVG : ميانگين فاصله گرهm هايي از خوشه که از طريق  تا گره
 . به آنها دسترسي دارد iگره 

شوند و  ارسال مي Helloهاي  اطالعات جدول همسايگي در پيام 
هاي  دريافتي جدول Helloهاي  هاي همسايه به کمک پيام هگر

 .کنند همسايگي را به روز مي

)۶(  ( ) mkwherediadia ikmi ≠+= 1max  

)۷(  ( ) mkwhereWW ikmi ≠+= ∑ 1  

( )
mkwhere

W
WWAVG

AVG
ik

ikikik
mi ≠

+

++×
=

∑
∑ ∑

1
1    )۸(  

اگر گرهي خاموش شود يا به خارج از خوشه رود يا اينکه دو خوشه با 
جدول همسايگي بايد با روابط باال مجدداً هاي  هم ادغام شوند، پارامتر

تغيير جدول ) ٤(تا ) ١(هاي  براي ادغام دو خوشه شکل. محاسبه شوند
گونه  قصد ادغام دارند و همان eو  bدو گره . دهد همسايگي را نشان مي

است، در جدول همسايگي اين تغيير  نمايش داده شده) ٢(که در شکل 
کند و با  را اضافه مي bيگي گره در جدول همسا eگره . نمايان است

مقادير پارامترهاي جدولش را به  bاستفاده از اطالعات دريافتي از گره 
  :محاسبات آن به صورت زير است . کند روز مي

31)2,1max(1),max( =+=+= bcdiabadiaebdia  

41)21(1)( =++=++= bcbaeb WWW  

2
1)21(

1)21()25.111(
1)(

1)()(

=
++

+++×+×
=

++
+++×+×

=
bcba

bcbabcbcbaba
eb WW
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هد، ولي د ها را نمايش مي جدول همسايگي تمام گره) ١(شکل 
کنند را  هايي که در هر گام تغيير مي تنها جدول) ٤(تا ) ٢(هاي  شکل

  .دهد نمايش مي

هاي  با توجه به اطالعات موجود در جدول همسايگي مقادير پارامتر
بندي ما استفاده  آوريم که در انجام روش خوشه ديگري را بدست مي

  :اين پارامترها عبارتند از. شوند مي

mancedist : دورترين لبه تا گرهm  

  
جدول . دو خوشه جدا از هم وجود دارد. حالت اوليه شبکه): ۱(شکل 

  .همسايگي براي هر گره نمايش داده شده است

  
هايي که تغيير  خوشه جديد به همراه جدول همسايگي گره): ۲(شکل 

  .اند کرده
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 به روز رساني جدول همسايگي): ۳(شکل 

 
  وز رساني جدول همسايگيبه ر): ۴(شکل 

)۹(  ( ) 1max += mim diaancedist  

mAverage :ها براي گره  ميانگين فاصله تا ديگر گرهm  بر روي تمام
 .رود ها که به عنوان پارامتر انتخاب سرخوشه به کار مي لينک

)۱۰(  ( )
∑

∑ ×
=

mk

mkmk
m W

WAVG
Average  

 يشبيه ساز -٣
سناريويي . انجام گرفت Glomosimسازي الگوريتم پيشنهادي با  شبيه

 ٣٠٠: سازي مورد استفاده قرار گرفت، عبارت بود از که براي اين شبيه
و در  Randomway-pointگره به صورت تصادفي با مدل حرکتي 

متر حرکت ١٠٠٠متر در ١٠٠٠اي به اندازه  سازي محيط شبيه
هر گره  شعاع انتشار. دقيقه بود ٢٠سازي  مدت زمان هر شبيه. کردند مي

  . است متر در نظر گرفته شده ١٠٠

)و  MOBDHOPرا با دو روش  يروش پيشنهاد )τα مقايسه  ,
گامه  چند يها ساخته شده از اين دو روش، خوشه يها خوشه. کنيم يم

به اطالعات  ياند، نياز رفع کرده يرا تا حدود يبند هستند و موج خوشه
 ياز محيط عمليات ينسبت به آگاه يا وليهندارند و پيش فرض ا يمحيط

برتر در  يها از طرف ديگر اين دو روش از روش. در آنها وجود ندارد
از  MOBDHOPروش . آگاه از حرکت هستند يبند زمينه خوشه

روش . برپايه شاخص تحرک است يبند خوشه يها بهترين روش
( )τα حرکت است و نياز به  ينبي پيش يها از کم سربارترين روش ,

  .ها ندارد در گره GPSهيچ وسيله جانبي همانند 

در الگوريتم پيشنهادي دو پارامتر داريم که بايد مقادير آنها را در محيط 
يکي مدت زمان پايداري لينک ميان دو گره . شبيه سازي معين کنيم

دار توان مق اما مي. ثانيه در نظر گرفتيم ١٠٠که در اينجا آن را . است
  .بهينه آستانه زمان پايداري دو  لينک را بدست آورد

پارامتر ديگري قطر خوشه است که با قرار دادن آستانه مدت زمان 
) ٥(، آن را با شبيه سازي بدست آورديم که شکل ٨/٤پايداري لينک به 

 بهترين قطر خوشه با توجه. نشان دهنده بهترين اندازه قطر خوشه است
هاي  نشان دهنده مجموع پيام) ٥(شکل . باشد مي ٦به شبيه سازي 

  .است ٢٠تا  ٥هاي  کنترلي در شبيه سازي با سرعت

هايي که انجام داديم، مقدار آستانه پايداري لينک  در ديگر شبيه سازي
  .گيريم مي ٦دهيم و حداکثر قطر خوشه را  قرار مي ٨/٤را 

هاي  وشدر ر. دهد ها در يک خوشه را نمايش مي تعداد گره) ٦(شکل 
هاي عضو خوشه بيشتر است و روش  چندگامه همانند روش ما تعداد گره

)کند از روش  تر براي عضوگيري اقدام مي ما چون سريع )τα , 
تنها يک بار ادغام   MOBDHOPدر روش . هاي بيشتري دارد عضو

 با افزايش. دارند يها اعضاء کم گيرد و به همين علت خوشه يصورت م
ها نيز در  شوند خوشه ها سريعتر شکسته مي ها، چون لينک سرعت گره

روش . يابد يها کاهش م حال تغيير مداوم هستند و تعداد اعضاء خوشه
گذارد و به  تري مي گيري براي ادغام را براساس قيود ساده ما تصميم

ما  ياز آنجا که روش پيشنهاد. هاي بيشتري دارد همين علت عضو
ترين گره را به عنوان  ندازه خوشه را دارد و مناسبترين ا مناسب

تشکيل شده  يها شود خوشه يم يبين کند، پيش يسرخوشه انتخاب م
 در يپايدار. را داشته باشد يبند در مقابل موج خوشه يباالترين پايدار

باعث کاهش سربار و افزايش طول عمر خوشه  يبند خوشه مقابل موج
دهند هم  ينشان م) ٨(و ) ٧( يها پس همانگونه که شکل. شود يم

  .کاهش سربار و هم افزايش طول عمر خوشه را داريم
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تا  ۵هاي  سازي با سرعت هاي کنترلي در شبيه م  مجموع پيا): ۵(شکل 

  .با حداکثر قطرهاي مختلف در خوشه ۲۰
ها را  هاي کنترلي براساس متوسط سرعت گره تعداد بسته) ٧(شکل 
شوند  ها سريعتر شکسته مي سرعت چون لينک با افزايش. دهد ينشان م
رسد  ها نيز در حال تغيير مداوم هستند و هرگز به آستانه قطر نمي خوشه

اند و داراي شرايط  هايي هستند که به آستانه قطر نرسيده و همواره گره
هايي به صورت مداوم  پايداري لينک براي ادغام هستند، پس چنين گره

فرستند و سرخوشه نيز به صورت پي در پي  ميهاي پيشنهاد ادغام  بسته
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)در روش . دهد ها پاسخ مي به اين گره )τα براي عضو کردن يک گره  ,
هاي ديگر عضو خوشه نظر مساعد دهند، که  اش بايد تمام گره در خوشه

برد و بيشتر از روش ما سربار کنترلي  اين خود ترافيک کنترلي را باال مي
هاي اطراف مرتبا براي هم  نيز چون گره MOBDHOPوش ر. دارد
  .کنند داراي سربار بيشتري است هاي کنترلي ارسال مي پيام

بندي داريم ،  هاي خوشه توان گفت مهمترين معياري که در الگوريتم مي
عمر خوشه است، زيرا افزايش عمر خوشه باعث کاهش سربار خوشه 

هاي مختلف  براي الگوريتم ها را عمر خوشه) ٨(شکل . شود يم يبند
  .دهد نمايش مي
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  ها هاي عضو در خوشه  متوسط تعداد گره): ۶(شکل 
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هاي مختلف  هاي کنترلي به ازاء الگوريتم تعداد پيام): ۷(شکل 

  بندي خوشه
Cluster age
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  ها عمر خوشه براساس سرعت متوسط گره): ۸(شکل 

دارند، ها پايداري کمتري  هاي تشکيل شده با افزايش سرعت گره خوشه
هاي تشکيل  شوند و خوشه ها به سرعت از کنار هم دور مي چون گره

دهد بيشتر  اي که روش ما تشکيل مي عمر خوشه. رود  شده از بين مي

هاي بين اعضاء، داراي پايداري باالتري نسبت به ديگر  است، زيرا لينک
 يها بيشتر خوشه يها بندي هستند و نيز تعداد گره ي خوشه ها روش

گرد و به افزايش عمر  يم يبند ما باعث کمتر شدن موج خوشهروش 
  .کند يها کمک م خوشه

 نتيجه -٤
هاي با عمر و  بندي ارائه داديم که خوشه ما در اين مقاله روش خوشه

شوند  بندي استفاده مي در خوشه يهاي سازد زيرا لينک ماندگاري باال مي
شوند  ش ساخته ميهايي که با اين رو خوشه. که پايداري بااليي دارند

رسند ديگر اجازه اضافه شدن گره ديگري  وقتي که به حداکثر قطر مي
هاي دروازه يا  دهند و اين تصميم گيري در خود گره به خوشه را نمي

اي تنها  هاي لبه ها را پس از گره گيرد و اجازه عضو شدن اي انجام مي لبه
هاي کنترلي  ستهکنند، که اين باعث کاهش تعداد ب ها صادر مي سرخوشه

هستند و اين   گامه هاي تشکيل شده از طرف ديگر چند خوشه. شود يم
. گردد بندي مي امر باعث پايداري اين خوشه در مقابل موج خوشه

و انتخاب بهترين قطر خوشه باعث  يبند در مقابل موج خوشه يپايدار
 يکنترل يها کمترين تعداد پيام يدارا ياست که روش پيشنهاد شده
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