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 چکیده 

مساله طبقه بندي و خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سیم روز به روز پیشرفت هاي فن آوري با

کمک به براي بیشتر نمود پیدا مي کند . در این راستا الگوریتم هاي بهینه سازي الهام گرفته از طبیعت 

ي کالسیک پا به میدان نهادند وبه پیشرفت هاي قابل مالحظه اي هم رسیده اند . در این نوشتار روش ها

که نه از یک پدیده طبیعي ،بلکه از یک  از الگوریتم بهینه سازي جدیدي به نام الگوریتم رقابت استعماري

تا کنون با متغیرهاي استفاده مي گنیم .این الگوریتم  سیاسي بشر الهام گرفته است  –پدیده اجتماعي 

و   میو مستعمره تقس ستیالیبه دو دسته امپر را هیاول تیجمعمثل مرکزیت ، فاصله وانرزي باقیمانده 

ایجاد آغاز مي نماید. ما در این مقاله به منظور  جهت خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سیم رقابت را

را در این الگوریتم تعداد گره همسایه  پارامترشبکه و کاهش مصرف انرژي  تر خوشه بندي یکنواخت

  انجام شده حاکي از افزایش طول عمر شبکه مي باشد.پیشنهاد مي دهیم . ارزیابي 

 

 تعداد گره همسایه ،خوشه بندي ، سرخوشه   الگوریتم رقابت استعماري ،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 

شبکه هاي منجر به ظهور اطالعات حتي از مکان هاي صعب العبور  پیشرفت هاي فن آوري و نیاز روز افزون بشر به

در طول زمان تحلیل  مورد استفاده در این شبکه ها يسنسور هااما متاسفانه انرژي . در جهان حاضر گردید حسگر بي سیم

بنابر این بزرگترین چالش   .  شتندرفته و با توجه به اینکه شارژ مجدد یا تعویض باتري آنها امکان پذیر نیست غیر فعال مي گ

 کاهش مصرف انرژي به منظور افزایش طول عمر شبکه  مي باشد. این شبکه هادرطراحي 

جهت از مدل خوشه  نیانتقال مستقیم اطالعات از سنسور ها به گره مرکزي ، هزینه بر و تقریبا غیرممکن است،به هم 

انتقال هر گونه اطالعات جمع  مسئول که سرخوشهمعمولي و گره  دو نوع گره داریم گرهمدل  نی. در ا میریگ يبهره م يبند

انتخاب (است.BS) هیپا ستگاهیآن داده ها قبل از انتقالشان  به ا يهمان خوشه، فشرده ساز يشده توسط گره ها يآور

 يپروتکل ها يدر طراح يقدرت بهره ور جهیدر نت گردد،آن بخش از شبکه  ااتصال ما بنامناسب سرخوشه ممکن منجربه قطع 

همیت باالیي دارد . به همین جهت در این حیطه از الگوریتم هاي بهینه سازي به وفور کمک گرفته شده است . ا يخوشه بند

این الگوریتم ها براي بهینه سازي مسائل  ، مهمترین پدیده تکاملي که از تکامل انسان ها سرچشمه گرفته را  اما متاسفانه 

آقاي آتشپز  توسط . اما امروزه الگوریتم جدیديبه این دلیل که ملموسند وبه سادگي فرموله مي شوندشاید نادیده مي گیرند، 

 راز و حتي باالتري تسازي هم،توانایي بهینهه که از پدیده اجتماعي و سیاسي بشر الهام گرفته شدمطرح 1387در سال گرگري 

که به الگوریتم  تمیالگور نیا سریعتر به جواب بهینه دست مي یابد.نسبت به سایر الگوریتم هاي بهینه سازي را دارد همچنین 

ممکن مساله  يکشور ها پاسخ ها نی.ا ردیگ يبهره م هیاول تیکشور به عنوان جمع يکسریاز  شهرت دارد 1رقابت استعماري

جذب)همگون  استیمال سها با اع ستیالیشوند . امپر يم میو مستعمره تقس ستیالیباشد .همه کشورها به دو دسته امپر يم

از  تمیالگور نیاسپس از کشد.  يرا به سمت خود م مرهمستع ي، کشورها يساز نهیمختلف به يمحورها ي( در راستايساز

 (1387،)آتشپز گرگريکند. يم تیمطلق هدا مینیجذب ، کشورها را به سمت م استیدر کنار س يستیالیرقابت امپر

 يرقابت استعمار تمیالگور هیاولساختار نجام شده در این حیطه خواهیم داشت سپس نخست گذري بر کارهاي ادر این مقاله 

خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سیم مي  يبا استفاده از این الگوریتم سعي در بهبود و پس از آن بررسي مینماییم 

 پردازیم.

                                                           
1 Imperialist Competitive Algorithm 
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 كارهای مرتبط
هاي  یتمبر الگور يبا استفاده از پروتکلهاي مبتن  یمس يکه حسگر بطول عمر شب یشافزا ینهدر زم يفراوان یقاتتا به امروز تحق

که  یدو همکاران  مطرح گرد Heinzelmanتوسط   LEACH 2 یتمالگور  2000خوشه بندي انجام شده است.  نخست در سال 

را به دنبال  یبيمعا ایپروتکل متمرکز و پو ینکرد.اما ا یدادر شبکه هاي حسگر پ يبیریاپروتکلهاي مس یناي ب یژهو یگاهجا

گره ها  یکنواخت یعبه عنوان سرخوشه ،عدم توز یینپا يبا انرژ يگر هها، انتخاب گره ا یماندهباق يداشت  )در نظر نگرفتن انرز

 یندر ا یتمالگور ینرا بر آن داشت تا بهتر وهشگرانمساله پژ ین( هميمرکز یستگاهدادهها از سرخوشه به ا یم،انتقال مستق

 جستجو کنند ، را ینهزم

 بهره گرفته شده است . یزن يو تکامل ي،فاز یککالس يها یتمراه از الگور ینا در

،  Younis, O. and Fahmy, S., 2004(HEED3  ،DEEC-H4  ،DEEC-MH5(مانند    یکيکالس يها یتمدر الگور پژوهشگران

EAC6  ،BLAC7 ،ECLEACH8 ) ،یادر بهبود  يگره ها سع یکنواخت یعو توز هیماندباق يبا درنظرگرفتن انرژ (1392باطني 

 ینرا از ب   LEACH یتمالگور  يت هایمحدود ينبود و تمام يکاف یيبه تنها یارمع ینداشتند اما ا   LEACH یتمتکامل  الگور

 رود .  ينم

 یاردو مع (Gupta et al, 2005) (1391اصفهاني و دانش، () فرهنگ1393)اسفندیاري فر ،منظور پژوهشگران در ینهم به

 يدر نظر گرفتند حت یوستهپ يداده ها  يحسگر به مرکز ثقل خوشه را در خوشه بند یکترینو نزد يبه گره مرکز یکينزد یگرد

 يچشم پوش  یهاز پارامتر تعداد گره همسا (Anno et al, 2008) (Ando et al, 2010) (1389اصفهاني و دانش، ) فرهنگدر

 یلسرخوشه به دل يدر پ يپ یضرا به دنبال داشت از تعو یبيه معاینسه گز ینبهبود دهند . اما انکردند تا طول عمر شبکه را 

که باعث ثابت ماندن سرخوشه در  یهپا یستگاهفاصله از مرکز ثقل و ا یارو تا در نظر گرفتن دو مع يکنترل یغامارسال مکرر پ

 .یدگرد يسرخوشه م يانرژ یعسر یهدور  وتخل ینچند

 ي،شبکه عصب (1384)طلوع هنري و همکاران ،9یکسازي چون ژنتب آنان را بر آن داشت تا از الگوریتم هاي بهینهسب ینهم به

بهره  ( Gargari-Atashpaz،2007()1392)مرتضوي و همکاران، يرقابت استعمار یتمو الگور  (1393)علیزاده،10خودسازنده

 یبمعا یشترب يبا انرژ يسرخوشه و انتخاب سرخوشه ا ياب تصادفخوشه ها ، عدم انتخ یجادتوازن در ا یجادتا با ا یرندگ

 .یندنما ینهرا برطرف و عمر شبکه را به LEACHم یتالگور

 يهر گره را در نظر م يمکان یتو موقع یماندهباق يانرژ یزانم  ینکهخودسازنده  با ا يو شبکه عصب یکژنت يها یتمالگور اما

 یستگاهوتوسط سرخوشه به ا یممستق یرخود را به طور غ يداده ها یدبا یهپا یستگاهبه ا یکنزد يعلت که گره ها ینبه ا یرندگ

  يرقابت  استعمار یتممساله  پژوهشگران را به سمت الگور ین.هم یندنما يتلف م ینب یندر ا یاديز يانرژ ید،ارسال نما  یهپا

                                                           
2 Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
3 hybrid, energy-efficient, distributed 
4 Hybrid DEEC 
5 Multi-Edged H-DEEC 
6 Energy-Aware Clustering algorithm 
7 Battery-Level Aware Clustering 
8 Enhanced Centralized LEACH 
9 Genetic Algorithm 
10 Neural network builder 
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مشکل را  یناست و توانسته ا یتبشر ياجتماع اسيیتکامل س یهو بر پا يمحاسبات تکامل ینهدر زم یدجد یتمالگور یککه 

 مرتفع سازد شود،سوق داد.

طول عمر  یشآل وافزا یدها يمصرف يانرژ یکبه  یدناست اما رس یدهبرطرف گرد LEACH یتمالگور يها یتمحدود امروزه

 يانرز یزانو م ياصل یستگاهو افاصله حسگر از سرخوشه  يشبکه ها پژوهشگران  را برآن داشته است تا تنها به سه پارامتر اصل

-يفاصله خوشه ا  (2012)مصلي نژاد و همکاران،یسندهنو یکهنکرده به طور تفااک يرقابت استعمار یتمدر الگور یماندهباق

 يبرا يمدل ها (2013Hosseinirad,()،2014، Afrashteh Mehr)در یاانتقال را هم در نظر گرفته است و  یار،انرژيانحراف مع

  يواقع يمصرف يانرژ یزان، م  یامپ یتب kو ارسال  یافتدر يانرژ یزانتا با محاسبه م یدهمطرح گرد یماندهباق ينرژمحاسبه ا

مدل  (Maadi et al, 2015) (Afrashteh Mehr() Kiani Shahvandi et al, 2011 ،2014)یگرد یيو در جا یدبدست آ

 صلح تر را به عنوان سرخوشه انتخاب کنند.ا ياند  تا بتوانند گره ا ییردادهمحاسبه فواصل را تغ

 (1389اصفهاني و دانش، ) فرهنگ یتمدر الگور ینازا یشکه  پبه  یهتعداد گره همساپارامتر پژوهش با افزودن  یندر ا ما

(Ando et al, 2010) (Anno et al, 2008)  کرده بود به یدانمود پ یمس يحسگر ب يدر شبکه ها يفاز یستمس یهکه بر پا 

 .داشت یمخواه  یمس يحسگر ب يدر بهبود طول عمر شبکه ها يسع يرقابت استعمار یتملگورا

 

 الگوریتم رقابت استعماری

هاي همانند سایر روش سیاسي بشر الهام گرفته است. این الگوریتم-از تکامل اجتماعي رقابت استعماري الگوریتم

شود. نامیده مي 11د. در این الگوریتم، هر عنصر جمعیت، یک کشورشوسازي تکاملي، با تعدادي جمعیت اولیه شروع ميبهینه

 هايشوند. هر استعمارگر، بسته به قدرت خود، تعدادي از کشورتقسیم مي 13گرو استعمار 12ها به دو دسته مستعمرهکشور

اصلي این الگوریتم را کند. سیاست جذب و رقابت استعماري، هسته ها را کنترل ميمستعمره را به سلطه خود درآورده و آن

 .دهدرا نشان مي (ICA)  فلوچارت الگوریتم توسعه داده شده موسوم به الگوریتم رقابت استعماري 1دهند. شکل تشکیل مي

اي که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، در جریان هر امپراطوريدر این رقابت  

هاي به مرور زمان، مستعمرات خود را از دست داده و امپراطوري بدین معني که ذف خواهد شد. هاي امپریالیستي، حرقابت

بنابراین بقاي یک امپراطوري، وابسته به قدرت آن در  .افزایندقویتر، این مستعمرات را تصاحب کرده و بر قدرت خویش مي

 (1387، آتش پز گرگري) . هد بود.جذب مستعمرات امپراطوري هاي رقیب ، و به سیطره درآوردن آنها خوا

قدرت یک امپراطوري برابر است با قدرت کشور استعمارگر، به اضافه درصدي از قدرت کل مستعمرات آن. بدین ترتیب براي 

 .هزینه کل یک امپراطوري داریم

   (1)                                                . . ( ) { ( )}n n nT C Cost imperialist mean Cost colonies of empire  

عددي مثبت است که معموالً بین صفر و یک و نزدیک به صفر در نظر گرفته   ام و  nن   هزینه کل امپراطوريکه در آ

شود که هزینه کل یک امپراطوري، تقریباً برابر با هزینه حکومت مرکزي آن )کشور شود. کوچک در نظر گرفتن  ، باعث ميمي

نیز باعث افزایش تاثیر میزان هزینه مستعمرات یک امپراطوري در تعیین هزینه کل آن   زایش امپریالیست(، شود و اف

 .سازي به جوابهاي مطلوبي منجر شده استشود. در حالت نوعي   در اکثر پیادهمي

                                                           
11 Country 
12 Colony 
13 Imperialist 
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لیل فرهنگ و ساختار اجتماعي )جذب( با هدف تح 14سازيسیاست همگونامپراطوري ها براي تصاحب قدرت بیشتر از 

مستعمرات در فرهنگ حکومت مرکزي بهره مي گیرند. در حقیقت حکومت مرکزي با اعمال سیاست جذب سعي دارد تا کشور 

در حین حرکت به . اما ممکن بعضي مستعمرات مستعمره را در راستاي ابعاد مختلف اجتماعي سیاسي به خود نزدیک کند

قعیتي بهتر از امپریالیستشان برسند.در این حالت، کشور استعمارگر و کشور مستعمره، جاي خود سمت کشور استعمارگر به مو

را با همدیگر عوض کرده و الگوریتم با کشور استعمارگر در موقعیت جدید ادامه یافته و این بار این کشور امپریالیست جدید 

  کند.سازي بر مستعمرات خود مياست که شروع به اعمال سیاست همگون

یابد. پس از مدتي، همه این الگوریتم تا برآورده شدن یک شرط همگرایي، و یا تا اتمام تعداد کل تکرارها، ادامه مي

ها، سقوط کرده و تنها یک امپراطوري خواهیم داشت و بقیه کشورها تحت کنترل این امپراطوري واحد، قرار امپراطوري

 (Afrashteh Mehr ،2014) (1387، آتش پز گرگري) گیرند.مي

  

                                                           
14 Assimilation 
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 فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری -1شکل

 
 

 روش پیشنهادی 

 حسب بر بهینه جواب یک تکاملي یافتن سازيبهینه هايروش سایر همانند  ،رقابت استعماري الگوریتم از هدف

. گوییم مي کشور و به آن  کنیممي ایجاد شوند، بهینه باید که را مسئله هايمتغیر از آرایه یک. نخست است مسئله، هايمتغیر

 کشور یک و به تفصیل شرح داده میشود  گردیممي انها دنبال به سازيبهینه فرایند طي در ما که هزینه تابع مجهول متغیرهاي
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رخوشه با کمترین مقدار تابع س بهترین یافتن معادل کشوربرترین  یافتن حقیقت در. سازندمي رهنمون مینیمم نقطه به را

 هزینه در شبکه هاي حسگر بي سیم مي باشد.

 در روش پیشنهادي تابع هزینه ما از چند پارامتر به شرح ذیل تشکیل شده است:

 (D)فاصله  (1

هرگره حسگر یا کشور دو مسیر براي ارسال داده هاي حس شده اش به سمت ایستگاه پایه دارد یکي ارسال مستقیم 

ت ودیگري از طریق گره سرخوشه مي باشد . به همین سبب فواصل زیر ازطریق معادله اقلیدسي محاسبه داده ها اس

 مي گردد.

 فاصله هر گره تاایستگاه پایه 

  فاصله هر گره تا سرخوشه 

  فاصله سرخوشه تا ایستگاه پایه 

 کنیم محاسبه مي 2سپس به منظور جلوگیري از اتالف انرژي مسیر بهینه را از طریق معادله 

 (2)          

نشان دهنده فاصله تمام گره ها با   ، ایستگاه پایهنشان دهنده مجموع فواصل بین همه گره ها با  که در آن 

که فاصله آنها از  یيگره ها بدین ترتیب.ایستگاه پایه مي باشدسرخوشه هابا  نشان دهنده مجموع فواصل  سر خوشه و 

، اطالعات  انبه سرخوشه اش شانارسال اطالعات يباشد، بجامي از فاصله آنها تا سرخوشه شان کمتر  ياصل یستگاها

  . نمایندمي ارسال  ياصل یستگاهبه ا یمارا مستق

 (E)انرژي باقیمانده از گره (2

به عنوان سرخوشه و انتخاب گره اي  گره هاي شبکه حسگر پس از مدتي انرژي مصرفي خود را از دست مي دهند

را ندارد منجر به از دست رفتن بخشي از شبکه خواهد شد بدین منظور در روش پیشنهادي که انرزي الزم در زماني 

مدار  يبرا یازمورد ن يانرژ مدل، از مدل رادیویي براي محاسبه انرزي گره ها بهره مي گیریم . دراین 

در  يمدل مصرف انرژ یککند. شمات یافتدر یا ارسال ورا از بسته داده  یتيهر باست تا  یرندهه / گفرستند یکيالکتر

 نشان داده است. 2شکل 
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 مدل رادیویی مصرف انرژی-2شکل

 در این مدل چند پارامتر را محاسبه مي نماییم 

 انتقال در درون خوشه يبرا یازمورد ن يانرژ -1

(4)                 

کانال به  یکدر  از داده ها یتيارسال ب يگره فرستنده برا یویيکننده راد یتتقو يمصرف يانرژ که در آن 

 طول پیام مورد انتقال است k دردرون خوشه مي باشد همچنین یرندهفرستنده و گ ینب dطول 

 انتقال برون خوشه اي يبرا یازمورد ن يانرژ -2

(5)               
کانال  یکدر  از داده ها یتيارسال ب يگره فرستنده برا یویيکننده راد یتتقو يمصرف يانرژ که در آن 

 طول پیام مورد انتقال است kون خوشه مي باشد همچنین بردر یرندهفرستنده و گ ینب dبه طول 

 حس یک بیت داده از محیط يبرا یازمورد ن يانرژ -3

(6)         

است به منظور به حداقل  يکاهش مصرف انرژ یکردرو  يشکل ده يها ینهنشان دهنده هز که در آن 

 طول پیام حس شده است kهمچنین باشد.    يو گسترش عمر شبکه م يرساندن مصرف انرژ

 به ایستگاه پایه یمبه طور مستق یامپ یکارسال  يبرا یازمورد ن يانرژ -4

(7)           
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 مرکزياز تمام گره ها به سمت گره  یامپ یکارسال  يبرا یازمورد ن ينشان دهنده مجموع انرژ که در آن 

 تلف مي شود. داده  mکه براي دریافت  یویيراد ي، انرژERو 

سر  طریقازو ارسال آن انرژي مورد نیاز براي ارسال یک پیام از گره ها در یک خوشه به سمت سر خوشه خود -5

 ستگاه پایهایخوشه به سمت 

(8)              

خوشه به سمت  یکاز گره ها در  یامپ یکارسال  يبرا یازمورد ن ينشان دهنده مجموع انرژ  که در آن   

از گره ها در  یامپ یککنندة  یافتدر يبرا یازمورد ن ي( نشان دهنده مجموع انرژM * ERسر خوشه خود، )

سر خوشه به سمت گره  زا یامپ یکارسال  يبرا یازمورد ن يموع انرژنشان دهنده مج  خوشه و   یک

 است مرکزي

 ایستگاه پایهبه سمت خوشه به سمت سرانرژي مورد نیاز براي ارسال یک پیام از حداقل  -6

(9)                  

 

به داده  که براي ارسال یویيراد ي، انرژERانتقال در درون خوشه و  يبرا یازمورد ن يانرژ که در آن 

 ایستگاه پایه مي باشد.

 استفاده در شبکه انرژي مورد  -7

(9)                   

 

ایستگاه پایه ، به سمت خوشه به سمت سرانرژي مورد نیاز براي ارسال یک پیام از حداقل   LEکه در آن   

SE  و یام به ایستگاه پایه حداقل انرژي مورد نیاز براي ارسال مستقیم و غیر مستقیم یک بیت پERيانرژ 

 حس یک بیت داده از محیط مي باشد يبرا یازمورد ن

 (Tnnتعداد گره همسایه) (3

 ارتباطهر گره اي که سرخوشه مي شود پیامي به گره هاي تحت پوشش خود ارسال مي کند باتوجه به اینکه 

 شعاع پوشش سنجش يسگر داراهر حو   باشد يم یرهبه شکل دا هاتحت پوشش سنسور یطو سنجش مح یویيراد

  به دست آورد.3توان با معادله   يدو سنسور را م یویيپوشش راد است. خودبا  تبطمر  یویيو شعاع راد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

                              (3)  

 

 

 يبرا يسنسور انرژ يدو سنسور است.گره ها ینب یدسيفاصله اقل dنشان دهنده شعاع ارتباطات و  Rکه در آن 

 ياستفاده م یویيارتباطات راد يبراآن  يبخش عمده اکه دنکن يمصرف م یویيپردازش و انتقال راد سنجش،

 [8شود.]

  . مي باشد بیشترین تعداد گره همسایه حداقل انرژي مصرفي شبکه  در  و گره اي با حداقل فاصله  F تابع هزینه  و در آخر

(10)           

 
 

بهترین امپریالیست ها به عنوان  بهکشور اولیه را  countryNتعداد   ز پارامترهاي تابع هزینه ،الگوریتم پیشنهادي با استفاده ا

ها، به هر امپریالیست، براي تقسیم مستعمرات اولیه بین امپریالست دسته بندي مینماید.مستعمرات ) سرخوشه( وکشور

ها، دهیم. براي انجام این کار، با داشتن هزینه همه امپریالیستميرا مرات تعدادي از مستع مپریالیستامتناسب با قدرت آن 

 گیریم.ها را به صورت زیر در نظر ميهزینه نرمالیزه آن

(11)           
max{ }n i n

i
C c c 

ام، n، هزینه امپریالست ncکه در آن 
max{ }i

i
c

، هزینه نرمالیزه شده این nCها و شترین هزینه میان امپریالیستبی 

هر امپریالیست، به صورت زیر محاسبه شده و بر مبناي  يباشد. با داشتن هزینه نرمالیزه، قدرت نسبي نرمالیزهامپریالیست، مي

 شوند.ها تقسیم ميآن، کشورهاي مستعمره، بین امپریالسیت

(12)                   1

imp

n
n N

i

i

C
p

C





 

شود. بنابراین از یک دید دیگر، قدرت نرمالیزه شده یک امپریالیست، نسبت مستعمراتي است که توسط آن امپریالیست اداره مي

 ي مستعمرات یک امپریالیست برابر خواهد بود باتعداد اولیه
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(13)          . . { .( )}n n colN C round p N

.که در آن  .nN C تعداد اولیه مستعمرات یک امپراطوري و ،colN  نیز تعداد کل کشورهاي مستعمره موجود در جمعیت

دهد. با در نظر گرفتن يترین عدد صحیح به یک عدد اعشاري را منیز تابعي است که نزدیک roundکشورهاي اولیه است. 
. .N C  براي هر امپراطوري، به این تعداد از کشورهاي مستعمره اولیه را به صورت تصادفي انتخاب کرده و به امپریالیستn ام

یک حلقه قرار دارد  شود. روند تکامل درها، الگوریتم رقابت استعماري شروع ميدهیم. با داشتن حالت اولیه تمام امپراطوريمي

 یابد.که تا برآورده شدن یک شرط توقف، ادامه مي

به عنوان سرخوشه انتخاب  همسایه ،گره و بیشترین تعداد  کوتاهترین فاصله ممکنهبا  یيگره هادر این الگوریتم تالش شده 

در این  .باشیم   انرژي مصرف کاهشو تر شاهد خوشه بندي یکنواخت ما وترانتخاب شود  سرخوشه در نقاط پرتراکمد تا نشو

مي تا سرخوشه شان کمتر  هافاصله آنبه نسبت  ياصل یستگاهاز اها فاصله آنجهت جلوگیري از اتالف انرژي گره هایي که روش 

از مرگ ایستگاه پایه ارسال مي نماید .همچنین پارامتر انرژي باقیمانده را فراموش نکرده تا  به  ان مستقیما اطالعاتش، باشد

  جلوگیري نماید.ودرس گره هاي که حداقل انرژي الزم براي انتخاب به عنوان سرخوشه ندارند ، ز

 شبیه سازی روش پیشنهادی

 در این مقاله، ما از الگوریتم رقابت استعماري جهت خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سیم  استفاده کردیم . 

کلوني پایه ریزي نمودیم و بهترین کلوني  100ابتدا جمعیت اولیه را با کمک گرفتیم در  7در این راه از نرم افزار متلب ورژن 

روش  در نظر گرفته و نتایج پیاده سازي 1ها رابه عنوان امپریالیست انتخاب کردیم . پارامترهاي اولیه را مطابق جدول 

بیان  2نسل در جدول شماره  500، 100 طي پس از راپیشنهادي  با تعداد گره همسایه و بدون پارامتر تعداد گره همسایه 

 .خواهیم کرد

 
 پارامترهای اولیه-1جدول 

 مقدار نام پارامتر مقدار نام پارامتر

 جمعیت اولیه

 تعداد امپراطوري

 

 
 نرخ انقالب

100 
10 
1 
2 

0.1 

 زتا
Eelec 
 

Eamp 
 

Efs 
 

Ebf  

0.1 
0.005 
0.013 
0.003 
0.01 

 
 نتایج شبیه سازی -2جدول 

 1000 500 100 تعداد نسل
 2608/53 9743/92 0581/170 تعداد گره همسایهاهزینه حاصله ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 3982/121 6825/222 9075/338 تعداد گره همسایه بدونهزینه حاصله 

نتایج حاکي از این است که روش پیشنهادي با افزایش تعداد نسل به نسبت روش هاي پیشین )بدون تعداد گره همسایه( 

 .دهد  يانجام م يشتریرا با دقت ب  يخوشه بند

  
 نسل 100روش پیشنهادی با تعداد گره همسایه  پس از طی -3شکل 

  
 نسل 500روش پیشنهادی با تعداد گره همسایه  پس از طی -4شکل 

  
 نسل 1000روش پیشنهادی با تعداد گره همسایه  پس از طی -5شکل 
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 نسل 100ایه  پس از طی روش پیشنهادی بدون پارامتر تعداد گره همس-6شکل 

  
 نسل 500روش پیشنهادی بدون پارامتر تعداد گره همسایه  پس از طی -7شکل 

  
 نسل1000روش پیشنهادی بدون پارامتر تعداد گره همسایه  پس از طی -8شکل 
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شکل هاي  به نسبت شبیه سازي روش پیشنهادي نشان مي دهد که  5و 3،4در شکل هاي انجام شده هاي  شبیه سازي 

با کوتاهترین فاصله ممکنه و بیشترین تعداد گره همسایه ، به عنوان سرخوشه انتخاب مي نماید تا  یيهاگره   8و 6،7

 سرخوشه در نقاط پرتراکم ترانتخاب شود و ما شاهد خوشه بندي یکنواخت تر وکاهش مصرف انرژي  باشیم . 

 

  گیریبحث و نتیجه
ل عمر شبکه هاي حسگر بي سیم در زمینه اصالح خوشه بندي و انتخاب مناسب سرخوشه  پژوهشگران به منظور افزایش طو

اجتماعي نشاءت گرفته است –تالش هاي بسیاري نموده اند . در این راستا الگوریتم رقابت استعماري که از یک فرایند سیاسي 

بت دیگر الگوریتم هاي تکاملي دارد مورد توجه همچنین سرعت پاسخگویي بهتري به نس،  و قدرت بهینه سازي هم تراز و باالتر

، جمعیت را به بهینه مطلق هدایت مي کند. یا داده ها سیاست جذب و رقابت بین کشورها از  تمیالگور نیا قرار گرفته است  .

ه امروز پژوهشگران انجام مي گیرد . تا ب شوند، هاي مسئله که باید بهینهاز متغیر اي آرایهاین رقابت براساس تابع هزینه که 

 متغیرهاي مرکزیت ، فاصله و انرژي باقیمانده  در الگوریتم هاي تکاملي به منظور بهبود طول عمر شبکه هاي حسگر بي سیم

ما پارامتر تعداد گره همسایه را نادیده گرفته اند ، پارامتري که به نسبت متغیر فاصله نقش پررنگ امورد بررسي قرار داده اند 

 خاب سرخوشه و خوشه بندي مناسب در داده هاي پیوسته بازي مي کند . تري در انت

در این  در این مقاله  پارامتر تعداد گره همسایه  به عنوان جزء الینفک انتخاب گره سرخوشه مورد استفاده قرار گرفته است.

نوان سرخوشه انتخاب مي شوند . یه ، به عممکنه و بیشترین تعداد گره همساو انرژي با کوتاهترین فاصله  یيهاگره روش 

مي باشد به صورت  تا سرخوشه شان کمتر هافاصله آنبه نسبت  ياصل یستگاهاز اها فاصله آنگره هایي که دراین الگوریتم  

مستقیم داده ها را به ایستگاه پایه ارسال میکنند . روش پیشنهادي به نسبت روش هاي پیشین ما شاهد کاهش مصرف انرژي ، 

 بندي یکنواخت تر و بهینه تر مي باشیم و با افزایش تعداد نسل بهتر نیز خواهدشد.خوشه و  
 

 

 

 منابع
 

، پایان نامه كارشناسی «سازی اجتماعی و بررسی كارایی آنتوسعه الگوریتم بهینه»اسماعیل آتش پز گرگری، 

 ۱۳۸۷ارشد دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر دانشگاه تهران، 

كاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم "سمیرا،وكیلی؛میثم،باطنی؛زهره،بابالو؛

 1392،اولین همایش منطقه ای شبکه های كامپیوتری دانشکده سما واحد قم ،"های خوشه بندی

 حركت مدیریت با عمرشبکه طول بهبود "اسفندیاری فر؛بهمنیار،علیرضایی؛شاهپور؛مکی؛سید وهاب الدین ،

،كمیسیون دوم:همایش ملی "مراتبی سلسله الگوریتمهای گیرنده از بهره بیسیم حسگر شبکههای در پایه ستگاهای

 1393علوم و مهندسی كامپیوتر با محوریت امنیت ملی وتوسعه پایدار،مشهد،
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 رحسگ های شبکه عمر طول افزایش منظور به فازی پروتکل یک ی ارائه "، دانش؛محمد اصفهانی؛بهروز، فرهنگ

 17 و 16،  برق مهندسی در نو ایدههای ملی كنفرانس اولین، " فرض پیش مسیر روی مبنا ایستگاه حركت با سیم بی

 .اصفهان، واحدخوراسگان اسالمی آزاد دانشگاه، 1391 آذر

كاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر، با انتخاب سرخوشه مناسب بر اساس  "فرهنگ اصفهانی،ب. دانش،م،

، دانشگاه آزاد اسالمی 1389اسفند  13و    12، اولین كنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطالعات  ، "منطق فازی 

 واحد ماهشهر.

خوشه بندی گره ها در شبکه های "طلوع هنری؛محسن،تشتریان؛فرزاد،چیتی زاده؛جلیل،رجبی مشهدی؛حبیب،

 1384فازی ایران ، انجمن سیستم های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک،

كمیسیون  "پروتکل مسیریابی شبکه عصبی خودسازنده برای شبکه های حسگر بی سیم"علیزاده؛حکیمه،

 1393دوم:همایش ملی علوم و مهندسی كامپیوتر با محوریت امنیت ملی وتوسعه پایدار،مشهد،

 بی حسگر شبکه در نرژیا مصرف كاهش ،مقدم عسکری رضا دكتر ، زاده ملک مینا دكتر ، مرتضوی محمد سید
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