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Abstract. In this article: In the first step, we propose an energy effective algorithm based on cluster structure which is 

called active node cluster structure. The purpose of this algorithm is to share heavy data traffic and high energy 

utilization load evenly in the network by offering uneven size of clusters in the network. In the second step, we suggest 

a weightless sensor mechanism which is called active node sensor algorithm. The main goal presenting of this algorithm 

is preventing high sensing overlapping data redundancy by establishing a set of active nodes in each cluster with satisfy 

coverage near to the event. In the Third step, we propose an active node routing algorithm for addressing complex inter 

and intra cluster routing issues in highly dense distribution based on the node dominating values.Studies showed that 

our proposed scheme is more practical and more ideal as well.  
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 چکیده

این در گام اول، الگوریتم کارآمد انرژی مبتنی بر ساختار خوشه ای مطرح می کنیم که آن را گره فعال با ساختار خوشه می نامیم. هدف در این مقاله:       

گام دوم، مکانیزم باشد. در الگوریتم توزیع ترافیک سنگین داده و بار عادلانه انرژی مصرفی بالا در شبکه ها با ارائه خوشه های نابرابر و غیر متعادل در شبکه می 

جلوگیری از افزونگی بالای داده های متداخل حسگرها به وسیله انتصاب  آنارائه کرده ایم. هدف اصلی از ارائه  را حسگر سبک وزن بنام الگوریتم حسگر گره فعال

برای پیچیدگی آدرس را  یتم مسیریابی گره فعالدر گام سوم، الگور یک مجموعه گره های فعال در هر خوشه با پوشش دفاعی نزدیک به گره رویداد می باشد.

کاراتر نشان می دهد که طرح پیشنهادی ما  نتایجدر توزیع تراکم بالا مبتنی بر مقادیر دامنه گره ارائه می کنیم.  ها دهی درونی و بیرونی ناشی از مسیریابی خوشه

 .و ایده ال تر میباشد

 .یخوشه بند، توزیع متراکم، یانرژ یبهره ور ،یابیریمس :کلیدی واژه های

 

 

  مقدمه -1

گزارش کرردن  و مشاهده شبکه های حسگر بی سیم از اصلی هدف    

 بری گیرنده شبکه گذشته سال درچند .است فیزیکی جهان رویدادهای

 کشر  بررای صرنعتی و کاربردی زیادی در حوزه علمی سیم محبوبیت

وقایع داشته اند. اکثرا گره های حسگر به قردر  براتری محردود و بره 

معمولا منابع محاسباتی خودشان تکیه می کنند و پس از استقرار آنها، 

که شارژ یا تعویض باتری آنها بسیارمشکل و بدون نظار  رها می شوند 

بطور مساوی میان گره باید یا غیرممکن است بنابراین ترافیک داده ای 
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 است به شرد  گره ممکن صور ، این غیر حسگر توزیع شود. درهای 

 سررریز  ازدحرام، ، انتهرا بره انتهراتاخیر بالرای  جمله از های چالش با

برا توجره بره   .داده مواجره شروند برودن اعتمراد مسئله قابل و حافظه

احتمال محیط کار ناهموار، ارسال داده های مطمئن با حرداقل هزینره 

انرژی یکی از چالش های مهم در برنامه های کاربردی شبکه های  های

حسگر بی سیم است. خوشه بندی یک روش کارآمد برای سرازماندهی 

حفظ تعادل بار و طولانی ترر شردن  یک شبکه با سلسله مراتب متصل،

انرژی هر  ،خوشه بندی .[5]طول عمر شبکه های حسگر بی سیم است

ی سیم را با افزایش هزینه ارتباطرا  گره حسگر در یک شبکه حسگر ب

و بارگررذاری ترافیررک داده ای روی سرخوشرره هررا کرراهش مرری دهررد. 

نگهداری انرژی و تحمل پذیری خطا دو مساله عمده در توسعه شربکه 

های حسگر بی سریم اسرت. طراحری خوشره بنردی و الگروریتم هرای 

ا  مسیریابی با مقیاس بزرگ باید ترکیبی از هر دومسراله بررای عملیر

دراز مد  شبکه باشد. بنابراین بررسی ویژگری هرای خوشره بنردی در 

توسعه شبکه های بزرگ با درنظر گرفتن عملکرد اصلی مسرائلی ماننرد 

جمع آوری داده های کارامرد، بررسری برار ترافیکری داده هرای مرو ر، 

نگهداری و راه اندازی بالا و سریع، کوتاه ترین مسیر ارتباطی مطمرئن، 

و سازگاری قوی گره خراب شده و غیره لازم  انتها به انتها حداقل تاخیر

دراین شبکه ها تنها الگوریتم ها و پروتکل هرای مسریریابی مری  .است

توانند محدود کردن کارایی منابع گره های حسگر را مردیریت کننرد و 

ارتباط مطمئن برای بررسی جهان واقعی ارائه دهند. بنرابراین طراحری 

انرژی، به یک چالش مهم در مساله طول عمر گره  یک پروتکل توانمند

 در اسرتحکام بهبرود شربکه و پوشرش رساندن حداکثر های حسگر، به

پژوهش، بهینه  این اصلی هدف .]1[گره تبدیل شده است شکست برابر

که با فراهم کردن ارتبراط مبتنی بر روش مسیریابی است انرژی سازی 

مسریریابی ککرشرده و گسرترش هرای مطمئن با درنظر گرفتن چالش 

 طول عمر شبکه های حسگر بی سیم است. 

انررژی مبتنری برر پروتکرل مسریریابی بهینه سازی  -2

توزیرع برا شبکه های حسرگر بری سریم  درترکیبی 

   متراکم

در کل کار اصلی به سه مجموعه فاز پایه تقسیم می شرود کره هرر     

  بازی می کند. این طرحبخش نقش مهمی در 

   کارآمد انرژی مبتنی بر ساختار خوشه ایالگوریتم  2-1

کارامد  پس از شکل گیری گره های حسگر الگوریتم این طرحدر     

نقش مهمی برای تولید خوشه های  انرژی مبتنی بر ساختار خوشه ای

 نابرابر با اندازه های خوشه تولید اصلی با اندازه نابرابرایفا می کند. ایده

 در مساوی طور به بار انرژی مصرفی و داده ترافیک کل توزیع برای

 تعیین مسئول الگوریتماین  منحصر به فرد، خوشه هر در .است شبکه

 بقیه که حالی در رویداد سنجش و سینک به نزدیک سرخوشه های

 گره استقرار از پس .است شده منصوب خوشه هر وسط در ها سرخوشه

 پیام ارسال طریق از خوشه گیری شکل روند شروع مسئول BS حسگر

مستقر  حسگر های تعداد گره 𝑁𝑇𝑆. است (start_msg) شروع های

است.  𝐴i در ناحیه های حسگر گره تعداد 𝑁𝑇𝑆−𝑆 و  شده در شبکه

را  یکدیگر هم با ارتباط از سینک، برقراری start_msg دریافت از پس

 CAi ارتباطی های محدوده در (Hi_msg) پیام های سلام پخش با

 در که همانطور CSMA مکانیسم حساب گرفتن نظر در با خودش

این الگوریتم را  .است شروع می کند شده داده نشان (1)شکل

ABCD .نامیده ایم 

 
 ABCD تمیخوشه در الگور یریشکل گ ندیفرا( 1شکل)

Hi_msg به مربوط اطلاعا  شامل ID آن مانده باقی انرژی و گره 

(REi) تعداد. است  NTS−S گسترش  منطقه در حسگر های گره از

 از (Ed) خود اقلیدسی فاصله Hi_msg دریافت از پس Aiیافته 

 جداول و محاسبه می کند (1)معادله اساس بر را خود همسایگان

 .را به روز می کند خود مسیریابی

(1) d = √(xj − xi)
2 + (yj − yi)

2 

 در NTS−S حسگر های گره به ti خاص زمانی بازه یک از بعد سپس

( 2) معادله که توسط خود فعال گره ارزش محاسبه از پس 𝐴i ناحیه

 همسایگانش  به خودش گره ID با (Dec_msg) مشخص می شود پیام

 .سرخوشه پخش می شود عنوان به

(2) 

ABCDSi

=
REi

(∑
DN

2
4

Dmax i

n
i=1 )

2

+ (ρ − (
DNi

100
))

2
 ∀SN: θSi→Sj

 

 

 عنوان به بالاتر فعال گره ارزش با حسگر های گره از یک مجموعه پس

 و سینک  دریافت داده رویداد به نزدیک دور فعلی برای سرخوشه

 خوشه هر وسط در ها سرخوشه بقیه که حالی منصوب می شود در

ارزش تشکیل گره فعال خوشه براساس پارامترهای  .شده اند منصوب

 زیر است.

 فرآیند شاهدمداوم  طور به خوشه سر (:REi) انرژی داشتن نگه بالا. 1

 انرژی منصوب شده باید خوشه پس سر مسیر است رویداد اطلاعا  و

که در آن  𝐶𝐻i(REi) > TH𝑡ℎreshold این وظای  انجام برای کافی

  داشته باشد. را є  THthreshold(  do)فاصله آستانه 
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θSi⟶Sj) زاویه. 2
 Sj آن مجاور حسگر گره بهSi  حسگر گره زاویه :(

  .است

: کمترین فاصله انتقال یک گره با گره (DN2/4) همسایگان. فاصله با 3

 مد  در مو ر منطقه پوشش تحت که  𝐴iهای همسایه اش در ناحیه 

SNactive انرژی  مصرف حداقل ∝ 1/DNn  .است 

 گره بهSi  حسگر گره بین فاصله حداکثر(: Dmaxi) فاصله حداکثر. 4

 .است Ci خوشه در Sj آن مجاور حسگر

 تراکم مقدار است و 𝐴iناحیه  در حسگر های گره تعداد (:𝜌) چگالی. 5

به ترتیب  کم تراکم مناطق به مناطق پر تراکم برای 2 به 1 از گره

 متفاو  است.

پیام  خودش 𝐴i دامنه در خوشهسر هر ها، سرخوشه انتخاب از پس

همسایه اش پخش  حسگر های گره به (Connect_msg) وصل شدن

 به های حسگر گره از یک هر Connect_msg دریافت از پس .می کند

 (Connect_acc)وصل شدن  درخواست خودشان با قبول خوشهسر

 های گره از پیام درخواست وصل شدن دریافت از پس .پاسخ می دهند

 اساس بر را خود اعضای گیرد می تصمیم سر خوشه هر همسایه،

 سیگنال قدر  اساس بر یا و (Edمثال عنوان به) انتقال فاصله حداقل

 ،ti+1مشخص  فاصله زمانی یک از پس .انتخاب کند (RSS) دریافتی

 آن همسایه های گره به Connect_ack پیام پخش سر خوشه هر

 اسلا  زمانی دو هر شامل Connect_ack پیام .محدود می کند

تقاضای دسترسی چندگانه  زمان با توجه به مکانیسم فرد که به منحصر

(TDMA) این روش در  .پذیرش وصل شدن است امپی تصدیق و

 ( بصور  شبه کد توصی  شده است.2شکل)

 

 

 

 ABCD( شبه کد 2شکل)

   الگوریتم حسگر گره فعال 2-2

 محدود ها انرژی چالش از یکی شبکه عمر طول طولانی شدن برای    

 داده های بسته نقل و حمل طول در انرژی از توجهی قابل مقدار .است

علاوه براین باتوجه به مقدار  .شود می مصرف شبکه در شده برکنار

زیادی از افزونگی داده سرخوشه ها با مشکل سریزی حافظه که منجر 

به مقدار قابل توجهی بسته داده گم شده و ارسال بیش ازحد پیام در 

شبکه می شود مواجه هستیم. برای غلبه بر مشکل بسته های داده گم 

نترلی استفاده می شود که مقدار شده در شبکه از سربار اضافی پیام ک

رای مقابله با چالش ککر قابل توجهی از باتری گره را مصرف می کند. ب

، شامل به حداقل نتخاب گره فعال، هدف اصلی الگوریتم اشده بالا

رساندن افزونگی داده هایی که باهم تداخل دارند با به حداقل رساندن 

نتقال بالای انرژی مصرفی با هزینه سربار پیام کنترلی و کخیره هزینه ا

به حداقل رساندن فاصله انتقال است. طرح توسعه انتصاب یک مجموعه 

از گره های فعال با پوشش شبکه ارضا کننده نزدیک به رویداد و 

برای سنجش نزدیک شدن با تضمین اینکه بقیه گره ها در  ها سرخوشه

متعلق به  خوشه در سر خوشه هر این الگوریتم حالت خواب هستند. در

 برای فعال گره عنوان به گره از ای مجموعه تعیین خودش مسئول

 های گره .است شبکه راضی کننده پوشش با نزدیک شدن سنجش

 پیام ارسال با رویداد یک سنجش از پس رویداد منطقه در حسگر

سر  تا فاصله مورد سطح نگهداری انرژی گره ها، در اطلاعاتی حاوی

 با .داد خواهند اطلاع خود هایسر خوشه بهرویداد ها  اطلاعا  و خوشه
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 چالش به توجه با رویداد یک دقیق فاصله کردن پیدا برای حال این

 NP hardمساله از نوع  ،غیره و ناهموار محیطی زیست مختل  های

 است.

سر  هر حسگر، گره هر انتخاب شده گره فعال ارزش محاسبه از پس

 گره از ای مجموعه انتخاب مسئول مربوط به خودش خوشه در خوشه

 است نزدیکی ارزیابی برای فعال گره ارزش بالاترین با حسگر های

 از جلوگیری نشان داده شده است. برای (3)در شکل کههمانطور 

 فعال های گره اختصاص مسئول سر خوشه هر، های داده بسته برخورد

 به منحصر زمانی چهارچوب یکدر  ارزیابی رویداد در شرکت کننده

 با TDMA حساب روش گرفتن نظر در با ارتباطا  است برای فرد

یکسانی ندارند.  زمانی چارچوب گره ای دو هیچ از این که اطمینان

 مجموع رساندن حداکثر به برای فعال گره انتخاب تضمین مکانیسم

 باتحت پوشش  شبکه تقاضای به خواب رفته برطبق حسگر های گره

  .خوشه است یک در فعال گره تعداد کاهش

 
( انتصاب گره های حسگر فعال برای نظارت بر رویداد توسط 3شکل)

 سر خوشهیک 

   فعال گره مسیریابی الگوریتم 2-3

 کل در داده ترافیک بار تمام توزیع مساوی این الگوریتم اصلی هدف     

در . ها است سر خوشه و حسگر های گره میان کار حجم توزیع با شبکه

 اولری اساسری تقسریم مری کنرد، بخرش دو بره شبکه ترافیک کلآن 

 بره سرر خوشره از بعردی و سرر خوشره به ارزیابیمنطقه  از مسیریابی

 گره های حسرگر از یک هر ارزیابی از پس اول، مرحله در .است سینک

 ارسرال مسرئول هستند سر خوشه از دور هاپ ای که چند یا دو ،فعال

 سر خوشه به نزدیک خود که همسایه های گره به خود مشهود اطلاعا 

 طرور می توانرد بره دور هاپ یک حسگر های گره که حالی در هستند

 های داده ترافیک کل بنابراین .کند برقرار ارتباط سر خوشه با مستقیم

 بره پوشرا درخرت multi-hopمینریمم  شکل به خوشه یک در ارزیابی

 .دنکن می حرکت سر خوشه سمت

 سازی مدل شبیه -3

 تحقرق NCTUNs6.0 از اسرتفاده برا مطالعره این عملکرد ارزیابی    

ه مجموعه از شبیه سازی هرا اسرت. همره گرر 05شامل  که یافته است

دهند و بلافاصله به انجام می  های حسگر در یک خوشه وظای  ارزیابی

 هرر  انیره، 33 هر نیازدارند. در سر خوشهشده به  احساسارسال داده 

همسرایه  را از شرده خرودش گیری اندازه اطلاعا  موقعیت حسگر گره

 33 هرر در علاوهب .خودش پخش می کند two-hop به one-hopهای 

برای  داده های گزارش های گره را به سینک می فرستد. گره هر  انیه،

 چندین فرض درنظر می گیریم: انجام آزمایش ها در سناریوی واقعی ما

 ابت هستند سینک ها و ها گره کل استقرار از پس . 

 برا را می دانند خود موقعیت سینک هایی که و ها گره تمام 

مری  دستب [8] در شده بحث با ساحم سازی محلی طرح

 .آید

 هستند در ارتباط همدیگر با مستقیم ها به طور گره تمام. 

  مدل چندوجهی اتصال گره ارائه دهنده به همسرایه هرایش

Rیا  365 در اینجا = πr2  است.درنظر گرفته شده 

 فرض نامتقارن مدل موجود، سازی شبیه مطالعا  خلاف بر 

 است. شده

 یرک طریق از پایه ایستگاه به مسیر یک حداقل زمان هر در 

 سینک وجود دارد.

 تجزیه و تحلیل عملکرد -4

نتایج و جزئیا  تجزیه و تحلیل از نظر معیارهای مختلر  عملکررد     

  شبکه دربخشهای زیر آمده است.

 و انتقال از راه دورانرژی مصرفی  4-1

 طرور بره مسریریابی هرای طررح تمرام در شبکه انرژی مصرف کل    

 .اسرت ارتبراط در شبکه حسگر های گره و دورها کل تعداد با مستقیم

 هرای گررهورود  دلیرل بره دور تعداد افزایش با انرژی مصرف همچنین

 زمرانی برازه یرک از پرس حال .افزایش می یابد شبکه جدید در حسگر

 حسرگر هرای گره که زمانی بیشتر می شود انرژی شبکه مصرف خاص،

 طررح 2555 و 1005 دورهای بین .کنند می شبکه در به مردن شروع

 دیگرر هرای طررح خودش ازهمره نمودار سطح داشتن نگه برای بالا ما

همانطور که در  بوده استتر  قابل توجه شبکه درتراکم کرا  مسیریابی

 مردیریت دلیل به ما طرح بالای کارایی .است شده داده نشان (4)شکل

 در کره ایرن کرار در مررده حسرگر های گره سریعتر و سازگاری خوب

LEACH و PEGASIS بی دیگرر اضعی  تر از تمام طرح های مسیری

 شربیه از پایران و وسرط سرطح آغراز، دراین طررح  کلی است. عملکرد

 و سرازگاری سرمت بره مسریریابی دیگرر های طرح همه از تربه سازی

می  شبکه در حسگر جدید و مرده های خوب برای گره قابلیت مدیریت

، مسیریابی های طرح تمام در انرژی بالای مصرف تعدادی از دلایلرود. 

انتقال پیرام  مسیریابی و های طرح مصرف بیشتر انرژی گره ها در تمام

 .اسرت هرای برا توزیرع مترراکم شربکه با فاصله بیش از حد طولانی در

 پیردا بررای مسریریابی طررح هرای توانایی که دهد می نشان (0)شکل

گره  تعداد مرتبط با بسیار انتقال فاصله حداقل با بعدی گره هاپ کردن

 1حسگر  های گره بین آغاز در .است شبکه در مستقرشده حسگر های

 بعردی گرره هراپ پیدا مسیریابی برای های طرح تمام عملکرد ،155 و

 حسگر درگیر های گره تعداد حداقل  وقتی که .می یابد کاهش بسرعت
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 فاصرله حرداقل برا بعردی هاپ گره کردن پیدا توانایی است،  شبکه در

 ،BATR از  EEDCP-TB و CREEC مسیریابی های در طرح انتقال

PEGASIS و LEACH زمران  گذشت با .کمی بهتر مشاهده می شود

 و 125 برین تعدادشران جدید حسگر های گرهبا اضافه شدن  که وقتی

 CREEC، EEDCP-TB عملکرد طرح های مسیریابی د،می شو 255

 می شود. LEACH و BATR، PEGASIS از بهتر BATR و

 
 ( انرژی مصرفی در کل تعداد دورها4شکل)

 

 

 حسگر یتعداد کل گره ها در حداکثر فاصله انتقال (5)شکل

   افزونگی داده ها و مدیریت تراکم 4-2

تولیرد  مسریریابی های طرح تمام در انرژی مصرف دیگر اصلی منبع    

مسرتقیم  طرور بره اسرت. افزونگری داده شربکه در بالای داده افزونگی

 شرامل دارنرد ترداخل هم با حسگرکه های گره تعداد بااست متناسب 

 برا فعرال حسگر مقدار گره های کمترین با شبکه درگیر در رویداد یک

 در ها داده افزونگی از کمی مقدار یک صور  به که ارضا کننده پوشش

 همپوشرانی نرواحی دلیرل بره فعال گره های از زیادی تعداد با مقایسه

 ابانتصر هزینره همچنرین زائد اطلاعا  از زیادی مقدار .بالایشان است

 از .گرذارد مری ترا یر اطلاعا  نقل و حمل طول حد گره ها در از بیش

 طرور به اگرشبکه محدود است، بافر حافظه با ظرفیت گره یک که آنجا

بره  تکرراری داده بریش ازحرداشد با مسائل ارسال مو رقابل استفاده نب

 داده مواجه هسرتیم. افزونگری زائد اطلاعا  از ناشی بافر دلیل سرریزی

، CREEC ،BATR ،EEDCP-TB در طرررح هررای مسرریریابی هررا

PEGASIS و LEACH هرای گرره از زیرادی تعداد مشارکت دلیل به 

 چالش بسیار توزیع متراکم، مسئله در ارزیابی وظای  برای فعال حسگر

 نقرش الگوریتم حسگر گره فعال ما پیشنهادی طرح در .است برانگیزی

 برا را دارند تداخل هم هایی که با داده افزونگی کاهش زیاد برای مهمی

 پوشرش برا خوشره هرر در فعال های حسگر گره مقدار حداقل انتصاب

  .کند می ایفا رویداد یک برای بخش رضایت

 از برتر است بالا بسیار شبکه تراکم که وقتی طرح پیشنهادی ما عملکرد

 مسئله مردیریت ترراکم .شبکه است در مسیریابی دیگر های طرح همه

الگوریتم کارآمد انرژی مبتنی بر  ،این طرح در الگوریتم های مسیر یابی

الگوریتم مسیریابی گره  والگوریتم حسگر گره فعال  ،ساختار خوشه ای

 توزیرع برای بدسرت گررفتن تمرام ترافیرک شربکه و مهمی نقش فعال

 ترافیرک کرل. مری کنرد برازی در شبکه انرژی مصرفی به طور مساوی

 کیفیرت گررفتن نظرر در برا داده ها چندگانه مسیرهای طریق از شبکه

 مردیریت بره مربوط مسائل حداقل که شبکه در حسگر های گره لینک

هدایت می کند  مسیریابی های طرح سایر با مقایسه در طرحاین  تراکم

  .می شوند منتقل

  تاخیر و توانمندی در نصب 4-3

 بررای .شربکه اسرت کرل عملکرد بر مو ر عوامل از دیگر یکی تاخیر    

 بره دستیابی مد  دراین طرح  عملکرد ،شبکه های با تراکم زیاد یا کم

توجره ترر  قابرل دیگر مسیریابی های طرح تمام ازتاخیر  سطححداقل 

 مسریریابی هرای در طررح بیشرتر تراخیر اصرلی دلایرل از است. یکری

CREEC ،BATR ،EEDCPTB ،PEGASIS و LEACH هزینررره 

 .اسرت پیدا کردن مسیر و رسانی روز شان درمد  به جدول مسیریابی

 حرداقل بره در مهمری نقرش لینرک اطمینران برودن قابل این بر علاوه

 مسریر کردن پیدا زمان از ارزشی با مقدار که دارد شبکه تاخیر رساندن

 سرطح  بره دسرتیابی نظرر از .کخیره می کنرد را جدید های دادهبرای 

یرک قرانون  الگوریتم مسیریابی گرره فعرال ،این طرحدر  حداقل تاخیر

 ها با سرخوشه بالاتر لینک بین گره ها و اطمینان قابلیت به نسبت مهم

 از اطلاعرا قروی  انتقرال برای مسیریابی جدول مدیریت هزینه حداقل

الگروریتم مسریریابی  در گره حسگر که هر آنجا از .مقصد دارد به منبع

 افرزایش برا همسایه است گره اطلاعا  دو هاپ حفظ مسئول گره فعال

 که زمانی مورد در .کمک می کند به پیدا کردن گره هاپ بعدی اولویت

 اطلاعرا ، قروی بررای تحویرل کررد مسیر شکست بخرورد به گره یک

 گرره از تصردیق پیام هیچ اگر زمان از مشخصی مقدار یک فرستنده در
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 دوم اولویت که بعدی هاپ گره به را خود اطلاعا  نکند دریافت گیرنده

توانررایی راه انرردازی  .مسرریریابی دارد مرری فرسررتد جرردول دررا  سررطح

 .مستقیما به تعدادی از گره های حسگر درگیر در سیستم مرتبط است

 از تر قوی ،زیاد شبکه یا کم تراکم در این طرح استحکام نصب عملکرد

 الگروریتم سرازی پیراده ، این طرح است. در مسیریابی های طرح تمام

 ،خوشره ایالگوریتم کارآمد انرژی مبتنی برر سراختار  سبک وزن های

 مهمری نقش الگوریتم مسیریابی گره فعال والگوریتم حسگر گره فعال 

بیشرتر  در سیسرتم در حسرگر هرای گرره از تعداد جدیدی اتخاک برای

 مرحلره هرر در اطلاعا  حفظ در پذیری انعطاف دلیل به روشهای قوی

 .ایفا می کند

  طول عمر شبکه 4-4

 مد  در CREEC انجامکه  شده است مشاهده ما های آزمایش در    

 ایرن برا انرژی بهترر اسرت، میزان حداقل مصرف برای شبکه عمر طول

با مسرئله  EEDCP-TB و PEGASIS، BATR مانند هم هنوز حال

 .است غیرضروری مواجه های هاپ های داده فاصله طولانی انتقال بسته

 اسرت، داری ترراکم زیراد شربکه آن در کره موارد از بسیاری در بعلاوه

CREEC بعردی برا گرره هرای هراپ انتخراب پایداری خودش و دوره 

اتصرال  نتیجره در دارد،مری نگره  را مانرده براقی انرژی میزان کمترین

 شربکه عمرر طرول عملکررد بهبود منظور به  مهم مسئله یکمطمعن 

 ،BATR در طررررح هرررای مسررریریابی CREEC ماننرررده .اسرررت

EEDCPTB، PEGASIS و LEACH کراهش اصرلی دلایرل از یکی 

 قابرل غیرر لینرک کیفیرت به بیشتری توجه سرعت با شبکه عمر طول

 بیشرتر کره حسرگر های گره میان دور راه ارتباطا  و اعتماد خودشان

 شبکه می شود. شکل های در تاخیر مسائل مدیریت و ازدحام به منجر

طررح هرای  نسبت به ما طرح به روشنی نشان می دهند که ( 7) و (6)

توزیرع  در شربکه عمرر طرول بدسرت اوردن مرد  در مسیریابی دیگر

 شربکه در زنده حسگر های گره از تعدادی داشتن نگه با شبکه تراکمم

 اطمینران قابلیرت این طرح در .است مسیریابی بالاتر های طرح تمام از

 طرول بالا برردن در مهمی نقش حسگر های گره میان پایدار یلینک در

 مری ایفرا شربکه در انررژی مصرفکل  رساندن حداقل به با شبکه عمر

 ،ایرن طررح شربکهبرترین  عمر طول مشخصا  به دستیابی برای. کند

 یرک ارائره فعرال گرره مسریریابی الگوریتم و الگوریتم حسگر گره فعال

 در .اعتمراد نقرش مهمری دارد قابرل و قروی خوشره بنردی با معماری

کیفیت لینک  فعال گره مسیریابی الگوریتم و الگوریتم حسگر گره فعال

 هرر برین فاصرله حرداقل اسراس برر هزینره بررسریمکانیزم  به وسیله

الگروریتم  ایرن طررحدر .می شرود گیری اندازه ها گره زوج از مجموعه

بره وسریله کره است  شبکه عمر طول افزایش مسئول حسگر گره فعال

با  حسگر های گره انتصاب با شبکههای در خوشه  انرژی مساوی توزیع

 ارزیرابی بررای شربکه پوشرشارضا  با فعال گره عنوان بهمقدار حداقل 

 فاصرله حرداقل و گرره مانده باقی انرژی گرفتن نظر در با شدننزدیک 

 برایاین طرح  در علاوهب .سرخوشه است و حسگر های گره میان انتقال

 فعال گره مسیریابی الگوریتم شبکه، کل در مساوی طور به انرژی توزیع

ها  سرخوشه لینک میان اطمینان بردن قابلیتبالا  درجهت مهمی نقش

 اطلاعرا  انتقال برای مسیریابی هزینه مدیریت جدول مصرف حداقل با

 هرر از اطلاعرا  دریافت از پس .کند می ایفا مقصد به ارزیابی منطقه از

 را خودشران مسریریابی کره جردول رسد می نظر اینطور به خوشه سر

 بالرا را مانده باقی انرژی با انتقال فاصله حداقل بعدی و هاپ گره دارند

 الگوریتم مسیریابی جدول مسیر، می کند. در خصوص شکست انتخاب

 بالراتر اولویرت برا هاپ بعدی برای پیدا کردن گره فعال گره مسیریابی

 در افزایش نهایت در که انرژی مصرف و بیشتر تاخیر از جلوگیری برای

  .گذارد کمک می کند می تا یر شبکه عمر طول

 
 ( طول عمر شبکه در تعدادکل دورها6شکل)

 

 

 ( طول عمر شبکه در انرژی مصرفی در ژول7شکل )

 یریجه گینت -5

در این مقاله ما یک روش خوشه بندی کارآمد انرژی مبتنی بر طرح     

مسیریابی در راستای استفاده از خوشه بندی، دریافرت و سرنجش داده 
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حسگر بی سیم با توزیع تراکم  ها و پیامدهای مسیریابی در شبکه های

بالا را پیشنهاد کردیم. در این طرح، برای اولین بار، ما یک الگروریتم برا 

ساختار خوشه بندی کارامد انرژی به نام خوشه بندی گرره فعرال ارائره 

الگوریتم توزیع ترافیرک سرنگین داده و برار عادلانره  ینکردیم. هدف ا

هرای نرابرابر و غیرر  سرر خوشرهه انرژی مصرفی بالا در شبکه ها با ارائ

نزدیک به گرره  سر خوشهمتعادل در شبکه می باشد . طرح انتصاب هر

سرر سینک و سنجش رویداد در حالی که مجموعره ای براقی مانرده از 

ها در میان هر خوشه برای رسیدن به بالاترین سطح بهرره وری  خوشه

اسرت. در گرام توسعه داده شده  انرژی در توزیع متراکم تعیین گردیده

  دوم، ما یک مکانیزم حسگر سبک وزن بنام الگوریتم حسگر گره فعرال

جلوگیری از افزونگری بالرای داده آن ارائه کرده ایم. هدف اصلی از ارائه 

های متداخل حسگرها به وسیله انتصاب یک مجموعه گره هرای فعرال 

م در گرا در هر خوشه با پوشش دفاعی نزدیک به گره رویداد می باشرد.

سوم، ما یک الگوریتم مسیریابی گره فعال  برای پیچیدگی آدرس دهی 

درونی و بیرونی ناشی از مسیریابی خوشه ها در توزیع تراکم بالا مبتنی 

بر مقادیر دامنه گره ارائه می کنیم. مطالعا  تجربی گسترده انجام شده 

نشان مری دهرد کره طررح  NCTUNs 6.0 از طریق شبیه ساز شبکه

ما در مقایسه با تکنیکهای مسریریابی موجرود از نظرر بهرره پیشنهادی 

وری انرژی، تاخیر انتها به انتها، افزونگی داده، مدیریت ازدحام و توانایی 

راه اندازی و پیکربندی کاراتر و ایده ال تر میباشد.در آینده جهت نشان 

دادن قدر  این طرح از نظر معیارهای عملکرد متفاو ، میتوان کارائی 

روش را در حالا  پراکنده ناهمگن و پیچیده تر شامل قابلیت های  این

 مختل  گره ها و ... بررسی کرد. 
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