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 چکیده 

 

 یاژهیو اهمیت ازفرد منحصربه مفهومی و فنی یهاچالشدلیل  به میسیب حسگر یهاشبکه در خطا پذیریتحمل

، عمدتاً دستیابی و تعمیر و نگهداری میسیبی حسگر هاگرهدور از دسترس بودن مکان  لیبه دل .است برخوردار

ی که با اشبکهی سعی در ترمیم افزارسختی و افزارنرمهای نیست. لذا صرفاً با بکار بستن روش ریپذامکان هاگره

 به توجه با نامهانیپا این بوده و در موردبحثمتنوعی جهت بروز خطا در شبکه  خطا مواجه شده است دارند. دالیل

خطای گره و  یریپذتحمل بهبود برای را روشی سیم،حسگر بی یهاشبکه یژهیو عملیاتی شرایط و هاتیمحدود

 یهابیآس ای یژحسگر ممکن است بر اثر اتمام انر یهاگرهاینکه  لیبه دل. میادادهی شبکه پیشنهاد بندخوشه

ایده پیشنهادی خود را بر روی به تعویق  اختالل شده و از شبکه خارج شونددچار در عملکرد  تیپاراز ایو  یکیزیف

. اهمیت این موضوع وقتی است که شبکه میاگذاشتههای شبکه با استفاده از منطق فازی انداختن زمان مرگ گره

ی هاگرهیا خرابی گره سرخوشه باعث از دست رفتن اطالعات است. مرگ  شدهلیتشکی بندخوشهاز ساختار 

خطای گره شامل  یریپذتحمل بندی،خوشه در ساختار کاندید یهاگره از استفاده با روش این . درگرددیمخوشه 

ی پایه و بندخوشهی هاروشپیشنهادی با  روش. ارزیابی و مقایسه گرددیمتشخیص و ترمیم  موقعبهانرژی 

  .دهدیم نشان را پیشنهادی روش خطای مشابه، بهبود ریپذتحمل

 ی، انرژی، منطق فازی.بندخوشهی خطا، ریپذتحمل، میسیبشبکه حسگر واژگان کلیدی:  
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 مقدمه   -1

صورت ها بهبه انتخاب شدن سرخوشه LEACHپروتکل  هاآن رأسو در احتماالتی ی بندخوشههای الگوریتم

همگن بوده و از انرژی اولیه و برد  LEACHدر شبکه  هاگرهتمامی  دارد. دیثابت تأکتصادفی و با یک احتمال 

 ی عادیها)گره نیستندها همگن گرهپیشنهادی  درروش. اما (7002)عباسی و همکاران،  یکسانی برخوردارند

ز وجود دارند که از انرژی و نی کاراندازیا گیرنده تصمیم بانامهای نوع دوم ، اما گرهدارای انرژی اولیه یکسان هستند

تعداد شوند. صورت تصادفی در یک ناحیه توزیع میبه حسگرها(. در این الگوریتم برد رادیویی باالتری برخوردارند

در محیط حسگرها های عادی شبکه است. مکان درصد تعداد گره 10کارانداز در الگوریتم پیشنهادی های گره

 خوشهشوند و هر گروه یک سربندی میهایی دستهها یا خوشهها در گروه. آنشوندثابت در نظر گرفته میشبکه 

هم تعداد  بیترتنیاکند. بهصورت مستقیم ارتباط برقرار میبهچاهک  اش بادارد، که هر ناحیه از طریق سرخوشه

یک خوشه به های زائد که به علت نزدیکی حسگرهای یابد و هم دادهها در شبکه کاهش میارسال و دریافت

 شوند.شوند حذف مییکدیگر تولید می

شود و با توجه به اینکه، به ها استفاده میوری دادهآاین است که برای جمعی بندخوشهی هاروشکاربرد  نیترمهم

موفق در نوع خود است. مزیت  هایحلاز راهجدول مسیریابی سنگین نیازی ندارد دارای سربار پایینی است و 

توان همین بیشتر( کاهش هزینه توسعه سیستم است؛ زیرا می یها )وجود حسگرهایی باانرژودن گرهناهمگن ب

های همگن در ابتدای کار انجام داد ولی با توجه به این نکته که هزینه افزودن گره عمل را با افزایش تعداد گره

ها و تر است، پس ناهمگن بودن گرهجای قرار دادن باتری اضافه روی بعضی از حسگرها ده برابر بیشجدید به

بندی های خوشهتمیهر حسگر در الگور طور چشمگیری کاهش دهد.تواند هزینه را بهن میآاستفاده مطلوب از 

 ینباشد. با توجه به انتخاب تصادف ایکه سرخوشه باشد  ردیگیم میتصم یعدد تصادف کی دیبا تول تصادفی

بوده و به  کینزد گریکدیبه  اریسرخوشه بس یا چند از مواقع دو یدر برخ احتمال وجود دارد که نایها هسرخوش

 کی یکم بوده و دارا اربسی هاسرخوشه یاز شبکه چگال یگریداشته باشند، اما در قسمت د یهمپوشان یعبارت

 (.7011)آبیدوی و همکاران،  (1)شکل باال باشد اریبس یخوشه با تعداد اعضا

 

 
 

 

ی در ساختار تصادفی است.چگالکمهای پرچگالی و خوشه دهندهنشان: 1شکل   
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ها به منابع سرخوشه نهیبه یو دسترس تیریحسگر و مد یهاگره تیتوازن در جمع جادیپروتکل ا نیهدف از ا

لزوم  میسیحسگر ب یهادر شبکه یابیمکان ستمیفاقد س یهاپروتکل دهیشبکه است. با نظر به مشکالت عد

است هر چه قدر  یهی. بدرسدینظر م هب یها الزامگره تیریو مد یریگمیو هوشمند در تصم ایپو یهاداشتن مدل

مند از منابع محدود آن بهتر بهره میتوانیم میداشته باش میسیب در شبکه حسگر یترشدهبهتر و حساب تیریمد

بحث خطای موجود در شبکه و در مقابل  میسیبهای حسگر ی در شبکهنیبشیپرقابلیغمشکالت از  یکی. میگرد

توان محدود  میسیحسگر ب یهادر شبکه انکاررقابلیغ یاهتیمحدودی خطای گره در شبکه است. ریپذتحملآن 

های حسگر پارامتر هدف را شود. هرگاه گرهتصادفی تعیین می صورتبهها در شبکه موقعیت گرهزیرا  هاست.گره

فرستند. لزوم پایداری شبکه توازن آوری نموده و به گره سرخوشه خود میاحساس نمودند، اطالعات را جمع

های های شبکه تا پایان زمان فعالیت شبکه است. پروتکل پیشنهادی بر اساس چالشی و حفظ گرهمصرف انرژ

های متوازنی برخوردار است. است و مرگ اولین گره در شبکه را به تعویق انداخته و از خوشه شدهیطراحموجود 

رخوشه جلوگیری شده و هم ی اطالعات در سآورجمع ریتأخشود تا هم از تعداد مناسب اعضای خوشه باعث می

، FLFTH  ،DFCA ،LBCAهای سازی مدنظر، پروتکلکند. در محیط شبیهرا منحل می ارزشیبهای خلوت و خوشه

FTDC  وWEEC سازی گردیده است و میزان انرژی مصرفی، طول عمر شبکه و بر اساس پارامتر زمان شبیه

 است. تهقرارگرفی و مقایسه موردبررسپارامترهای دیگر شبکه 

 

 کارهای انجام شده -7
کرده است،  شنهادیپ تمیحسگر خراب دو الگور یهاهیانتخاب و حرکت همسا یبرا ،(7012و همکاران،  ایفرزادن)در

 یافتادگ همیها بر اساس فاصله حسگر با حسگر خراب و مقدار روو انتخاب حسگر یبندتیاول اولو تمیدر الگور

با  یانتخاب هیحرکت همسا تمیالگور نی. در اشودیانجام م گرید یحسگرها با سالم حسگر یمحدوده مشاهدات

انتخاب حسگر و حرکت  یدوم برا تمی. در الگورشودیو حسگر خراب مشخص م هیتوجه به فاصله همسا

و  یفاز ستمیس کیها از حسگر یبندتیانتخاب و اولو یاستفاده شده است. برا یاز منطق فاز هیهمسا یحسگرها

هر  یهایاستفاده شده است. ورود گرید یفاز ستمیک سی زا زین یمشخص کردن اندازه حرکت حسگر انتخاب یبرا

 یمحدوده مشاهدات یافتادگ همیانتخاب شده تا حسگر خراب و مقدار رو هیفاصله حسگر همسا یفاز ستمیدو س

های شبکه است، چرا امی گره. نقاط ضعف این روش استفاده از ویژگی تحرک برای تمباشدیم گانشیآن با همسا

 های حسگر متحرک تضمین شده نیست.که در محیط های پر چالش کاربردهای نظامی استفاده از گره
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 ندیدر فرآ یاصل ستگاهیمانده و فاصه حسگر تا ا یباق یبا در نظر گرفتن انرژ ،یرضو(7002)عباسی و همکاران، در

 یپروتکل کارآمد در مصرف انرژ کیهر سرخوشه،  یشه به ازاحداکثر تعداد اعضاء خو نییانتخاب سرخوشه و تع

بندی تا حدی مرتفع های شبکه را با استفاده از خوشهدر این روش پشتیبانی از خطای گره .شبکه ارائه داده است

 اند. نبودن مکانیزمی پویا جهت کار در تمامی محیط از نقاط ضعف این روش می باشد. ساخته

 یو پارامترها میسیحسگر ب یهادر شبکه یاشبکه یابیرد یهانادران، ابتدا روش(7011ن، )آبیدوی و همکارادر

از  یعیدسته وس باًیکه تقر فیها و وظااز نقش ی. در مرحله بعد، تعداد محدودکندیم یها را بررسدر آن تیفیک

 نیاز ا یابیرد تیفیبا ک بطتمر یاز پارامترها یکرده و برخ ییشناسا دهند،یرا پوشش م یابیرد یهاتیمأمور

 شود.. وجود سربار محاسباتی باال از نقاط ضعف این روش شمرده میکندیاستخراج م را فیوظا

از یک پیام سیل آسا برای اطالع از اتفاقات و جزئیات کار ، استوژمنوویچ و همکاران(7012)زاهد و همکاران، در

ها و کم کردن انرژی مصرف گره، های ارسالی توسط گرهداد پیامکند؛ برای کم کردن تعهای حسگر استفاده میگره

تواند اتفاقات مهم را به گره مرکزی انتقال دهد. تحمیل سربار اولیه به های شبکه بصورت توافقی مییکی از گره

ارد شبکه و همچنین تخلیه انرژی گره کاندید در صورت انجام تغییرات بیش از آستانه در نظر گرفته شده از مو

 ضعف این پروتکل هستند.

 ییحسگر همگون با شماره شناسا یکه در آن تعداد دهدیارائه م یستمی، س( 7012و همکاران،  عباس خان)در

 تمیدر ارتباطند. الگور گریکدیبا  ییویراد یاوجود دارند که با شبکه بسته کسانیمنحصر بفرد و نرخ انتقال 

 یشبکه عصب کیهر گره  ندر ضم کند،یمل خطا را محاسبه و استخراج متح زانیهر گره م یها براآن یشنهادیپ

خود را  گانیهمسا تیکه هر حسگر، هو بخشدیم نانیاطم یارتباط تمیخود دارد. الگور ینصب شده رو یبرگشت

 های با چگالی باالتر این روش را خاص منظوره گردانیده است.. عدم کارایی الگوریتم در محیطداندیم

 دیجد یریگاندازه اریمع کی ،یتوپولوژ تیظرف یگره رو یهاصهیاثرات خص لی، با تحل(7002و همکاران  گرون)در

 یمنطق صیتخص یسازگار برا یتحمل خطا یتوپولوژ یکنترل تمی. سپس الگوردهدیبا نام درجه تحمل خطا ارائه م

بعنوان ستون فقرات انتخاب  تراالب یخطابا قدرت تحمل  یهاگره تمیالگور نی. در اکندیم شنهادیمنابع شبکه پ

 .دهدیو تحمل خطا را ارتقا م یانرژ یکارآمد لیاز قب یشبکه، موارد ییو هرکدام کارا شوندیم

بزرگ  اسیدر مق میسیحسگر ب یهاواسط در شبکه یهاگره ینیگزیجا یهای، استراتژ(7002و همکاران  تانگ)در 

که  یبه نحو باشدیم طیتعداد گره واسط در مح نیکمتر ینیگزیجا ق،یتحق نیف ا. اهدادهدیرا مورد مطالعه قرار م
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واسط،  یهاشبکه متشکل از گره ایثانگره واسط ارتباط برقرار کند و  کیبا حداقل  تواندیاوال هر گره حسگر م

 .باشدیهمبند م

یع داده در شبکه های حسگر های تحمل پذیری خطای تجم، به بررسی و مقایسه روش(7002و همکاران،  شو)در

پرداخته است که  CWSNبی سیم مبتنی بر خوشه بندی پرداخته است. ضمناً در ادامه به معرفی الگویی با نام 

 های جاری از کارایی مناسبتری برخوردار است.نسبت به روش

 
 روش پیشنهادی -2

 
نموده و  یسازادهیاست پ 7322نسخه  NS یسازهیافزار شبشبکه که نرم یسازهیشب طیموردنظر را در مح دهیا

تصادفی  صورتبهها ما چند گره حسگر را در این آزمون. . ی کنیمابیارز فیردهمو  هیپا یهاتمیکار را با الگور جینتا

های مشابه آن تا چه بررسی کنیم که روش پیشنهادی و روش میخواهیمو  میاکردهدچار خطا  هایسازهیشبدر 

ی ترمیم نمایند. زمان مرگ اولین و آخرین گره بندخوشهاین خطا را کشف و آن را در ساختار  نندتوایممیزان 

 .با طول عمر شبکه حسگر در ارتباط است میطور مستقبهشبکه عموماً 

 سازیشرایط و نتایج شبیه -2-1

سیم استفاده بیهای حسگر در شبکه پیشنهادی از یک توزیع نرمال و تصادفی در شبکه جهت جانشانی گره

عدد است. در  100سیم نیز های حسگر بیثانیه و تعداد گره 1000ایم. زمان شبیه سازی در شبکه پیشنهادی کرده

های رای ژول و گره 10گره رای دهنده وجود دارند که مقدار انرژی اولیه گره های عادی  10گره عادی و  100شبکه ما 

 ژول است.  00دهنده 

 مانده شبکهیسه انرژی باقیآزمایش مقا -2-7

کاهش میزان مصرف انرژی شبکه است. این آزمون با این هدف  شدهیبندخوشهی هاپروتکلاهداف  نیترمهمیکی از 

ی شبکه به چاهک در هابستهآن مکانیسم ارسال و دریافت و انتقال  تبعبهی و بندخوشهکه نشان دهد روش  شودیمانجام 

که شبکه  شودیمه چگونه توانسته است انرژی را حفظ نماید. در نمودار زیر مشاهده حضور عامل خطای گره شبک

ی نیبشیپژول انرژی مصرف کرده است. با این روند  071ی صرفاً سازهیشبثانیه  0111پیشنهادی پس از گذشت زمان 

ی مشابه و هاپروتکل آنکهلحاثانیه نیز همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.  0111که این پروتکل تا زمان  شودیم

بدلیل عدم پشتیبانی از تحمل  WEEC. پروتکل انددادهازدستدرصد انرژی اولیه شبکه خود را  01بیش از  فیردهم

های نامتوازن عملکرد مناسبی در این آزمایش نداشته است. در سایر پذیری خطای سرخوشه در شبکه و ایجاد خوشه

ها نیز بحث توازن تعداد اعضای خوشه در شبکه مالک بوده است و روش پیشنهادی با بهره گیری از این مزیت روش
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 .ایم انرژی بیشتری را ذخیره کندتوانسته

 

 

 

 (Throughputآزمایش توان عملیاتی شبکه ) -2-2

-زمان این جریان بررسی میهای در جریان شبکه و میانگین این پارامتر میزان راندمان شبکه را در ازای بسته

 نماید:

(1) 
 

& 

(2) 
 

 

. استجریان  زمانمدتها برابر با حاصل تقسیم تعداد جریان داده مؤثر بر در این رابطه توان عملیاتی بسته

ی جریان داده بیشتر در واحد زمان فعال به عبارتاین میزان باالتر باشد نشانگر راندمان بهتر شبکه است  هرچقدر

بیت است. این مقدار نیز هرچقدر باالتر باشد نمایانگر راندمان  برحسبرابطه دیگر توان عملیاتی مقدار داده است. 

روش همانطور که گفته شد آزمون توان عملیاتی شبکه را می توان به دو روش انجام داد.  بهتر شبکه است. 

ها عمل نموده است. در این آزمون یر روشتر از ساپیشنهادی در توان عملیاتی انتقال اطالعات در شبکه موفق

میزان کیلوبایت انتقالی شبکه مورد مقایسه است. توان عملیاتی تعاریف مختلفی دارد لذا با توجه به تعداد بیت 

اند. ها چه روندی را دنبال کردهانتقالی در شبکه بر واحد زمان شبیه سازی می توان ارزیابی کرد که الگوریتم

های های از دست رفته نرخ پایین تری از توان عملیاتی دارد. اما روشلیل باالبودن تعداد بستهبد WEECپروتکل 

های از دست رفته شبکه تا حد امکان جلوگیری دیگر دارای فاز تحملپذیری بوده و توانسته اند از تعداد بسته

 اند.کنند. در نتیجه در این آزمایش بهترعمل کرده

 های از دست رفته شبکه آزمایش تعداد بسته -2-2

دهنده میزان تحقیق عملکرد تحمل پذیری خطا در های از دست رفته شبکه نشانآزمون محاسبه تعداد بسته

شبکه است. هر قدر تعداد بسته های از دست رفته شبکه پایین تر باشد شبکه در مواجه با خطا توانسته است بهتر 
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آن مقابله نماید. نتایج حاکی از آن است که در روش پیشنهادی عمل کرده و خطای پیش آمده را مدیریت و با 

 های مشابه بوده است.  بدلیل تشخیص به موقع خطا و مدیریت آن این میزان بسیار کمتر از روش

 

 

 نتایج -2

 (First Node Deadآزمایش زمان مرگ اولین گره شبکه) -2-1

به پایان رسیده  اشیانرژعادی در شبکه فعالیت کرده و  صورتبهدر این آزمایش زمان مرگ اولین گره شبکه که 

ی کار باراین است که  دهندهنشانباشد  تریطوالننماییم. هرقدر این زمان های مشابه مقایسه میرا با سایر روش

و روش پیشنهادی توانسته است به یکی از اهداف خود که به تعویق  شدهعیتوز هاخوشه خصوصبهشبکه و 

ی دیگر هاآزمونی شبکه بوده دست یابد. البته دیگر مزایای روش پیشنهادی در هاگرهمان مرگ انداختن ز

ی هاگرهثانیه انرژی باقیمانده  1000ی سازهیشبکه در زمان  شودیمی است. با توجه به شکل مشاهده بررسقابل

 لیبه دلای ی هیچ گرهسازهیشب و در این بازه زمانی انددهیرسدرصد انرژی اولیه  00شبکه پیشنهادی به مرز 

ی خطای ریپذتحملمصرف انرژی دچار تخلیه انرژی نگردیده است. الزم به ذکر است که برای آزمودن میزان 

-نمی حساببهکه قطعاً در این آزمون انرژی  میانمودهتصادفی از شبکه حذف  صورتبهگره حسگر را  2شبکه ما 

 آیند. 
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 (Normalized Routing Load)بار نرمال مسیریابی  -2-7

ایم پارامتر بار نرمال مسیریابی است. هر چه مقدار سازی بررسی کردهنتایج شبیه ک پارامتر دیگر که در ارزیابیی

. این پارامتر نیز جزء موارد مهم استپروتکل مسیریابی  ترعیسری بارگذاری دهندهنشاناین پارامتر کمتر باشد 

 است: محاسبهقابلیریابی شبکه بوده و مطابق فرمول زیر در امر مس رگذاریتأثو 

(3) 
 

 برحسببر دیتای دریافت شده در شبکه بوده که  شدهجلو راندهو  شدهارسالی نسبت مجموع دیتای به عبارت

ی باشد برآیند راندمان بهتر شبکه ترنییپادرصد محاسبه گردیده است. مسلماً هرچقدر این میزان درصد 

 است.

 

 

 های مسیریابی شبکهآزمایش تعداد بسته -2-2

شبکه  یهابسته یابیریخود در نرخ مس فیردهم یهابا پروتکل یشنهادیپروتکل پ یابیتر جهت ارزمپارا نیا

 دیرس جهینت نیبه ا یابیارز نیبوده تا بتوان از ا یافتیو در یارسال یهادهنده تعداد بستهشده است و نشانانجام

دهد. معموالً هرچقدر  لیرا سالم به مقصد تحو کهدر شب دشدهیتول یهاچه حد توانسته است بستهکه پروتکل تا 

 خواهد بود. ترنهیباشد روند پروتکل به ترکینزد گریکدیبه  یافتیو در یارسال یهافاصله تعداد بسته
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 (Packet Delivery Functionها )نرخ تحویل بسته -2-2

اند مالک تحقق پایداری شبکه های شبکه تعداد بسته هایی که سالم به مقصد رسیدهپروتکل همواره در مسیریابی

های ارسالی شبکه تقسیم خواهد های دریافتی شبکه را بر تعداد بستهاست. لذا این معیار درصدی است که بسته

های شبکه است. بر بسته درصد باالتر باشد نشان از موفقیت پروتکل در تحویل برحسبکرد. هر قدر این مقدار 

 گردد:اساس رابطه زیر محاسبه می

(4) 
 

 نیشده در شبکه برحسب درصد است. مسلماً هرچقدر اارسال یتایشده بر د افتیدر یتاینسبت د یبه عبارت

 راندمان بهتر شبکه است. ندیباشد برآ یدرصد باالتر زانیم

 

 

 ی و کارهای آتیریگجهینت -0

کرده  اخیر به خود جلب یهاتوجه بسیاری را در سال میسیحسگر ب یهاشبکه ی مختلفهاتحقیقات در حوزه

شبکه را  سلسله مراتبی، یهاپروتکل .برای حل مشکالت آن ارائه شود یفردمنحصربه یهااست که باعث شده راه

ر خوشه دارای یک و ه دهندیصورت مستقل کارهای خود را انجام مکه هرکدام به کنندیبه چند خوشه تقسیم م

 که از نظر انرژی محدودیت کمتری داشته باشند. شوندیها طوری انتخاب مسرخوشهگاهی اوقات  .استرخوشه س

و حاصل را به ایستگاه  کندیخودش را دریافت کرده و باهم ترکیب م یحسگرهای خوشه یهادادهسرخوشه هر 

ها شکل بگیرند تا است که چگونه خوشه ها اینپروتکلبخش تحقیقات در مورد این  نیترجالب .فرستدیپایه م

ترکیب  یهمچنین نحوه .شوند شبکه بهینهی ریپذتحمل تیدرنهاو  ریمصرف انرژی و سایر پارامترها مانند تأخ

شبکه، باعث افزایش و  یافزایش اندازه. در آینده بیشتر موردتوجه قرار بگیرد تواندمیها در هر خوشه نیز داده

. دالیل بروز خطای گره استایستگاه پایه رساندن اطالعات به بروز درصد خطای بیشتر در گی مسیریابی و پیچید
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ی در مدیریت منابع افزارنرمرا موارد چون به اتمام رسیدن انرژی گره، بروز خطای  میسیبی حسگر هاشبکهدر 

، خرابی دیتا و تداخل امواج زیاز نویویی اعم وجود اختالل در ارتباطات راد تیدرنهاانرژی و الیه فیزیکی شبکه و 

عمل نموده و تا حد امکان از خطای  مؤثربسیار  تواندیم. لذا راهکار پیشگیرانه از بروز خطا میانمودهمعرفی 

ی ایجاد توازن در تعداد اعضای خوشه و بندخوشههای ی جلوگیری کند. اما در پروتکلافزارنرمی و افزارسخت

ما را به اهداف مذکور نزدیک کند. راهکار پیشنهادی ما در این  تواندیمه مناسب در هر خوشه انتخاب سرخوش

ی ناهمگن در هاگرهی ناهمگون در شبکه است. هاگرهدرصد  10ای ناهمگن با تحقیق استفاده از یک ساختار شبکه

مناسب در صورت بروز خطای ی در ایجاد توازن خوشه و انتخاب سرخوشه ریگمیتصمشبکه پیشنهادی ما وظیفه 

ها آن است. روش پیشنهادی ما توانسته است در فاز اول با حداقل سربار ممکن نتایج قابل قبولی در تمامی آزمون

 صورتبه هاگرهای دیگر( این های مازاد شبکه و مهاجرت)انتقال اعضا به مدیریت سرخوشهداشته باشد. حذف گره

پس از بروز خطای گره که همان مرگ گره سرخوشه است رار نماید. در فاز دوم نیز پویا توانسته است توازن را برق

ایم. چون دالیل مرگ یک گره سرخوشه در شبکه را مواردی چون به اتمام رسیدن انرژی گره تمهیداتی اندیشیده

عنوان نمودیم؛ های خوشه تا سرخوشه خود سرخوشه، فاصله زیاد تا چاهک، چگالی باالی خوشه و فاصله زیاد گره

 ی خطای گره در شبکه رسانده است.ریپذتحمللذا استفاده از یک منطق فازی پیشنهادی ما را به رسیدن به 

 پیشنهاد کارهای آتی

 شود. می زیادی مصرف انرژی که کنند ارسال پایه ایستگاه به را خوشه هایداده مستقیماً بایدها سرخوشه

 و هستند معمولی هاییگره هازیرا سرخوشه .نیست کاربردی فرض این باشد داشته بزرگی ابعاد شبکه اگر

 پس نباشد، دسترس در هاگره توسط مستقیماً وجود موانع، نظیر دالیلی به پایه ایستگاه است ممکن

از یک ساختار سلسله مراتبی در انتقال اطالعات به چاهک  توانیم. پس نیست ریپذتوسعه شبکه

 استفاده نمود. 

 جهت  هاسرخوشهما را در دسترسی بهتر  تواندیمد دیگر اینکه استفاده از گره چاهک متحرک پیشنها

که چاهک با توجه به نیاز شبکه و سطح منابع انرژی و  صورتنیبدانتقال اطالعات به آن یاری دهد. 

 ند.ازدحام بتواند تصمیم گیرد تا کدام منطقه را برای استقرار در بازه زمانی مناسب انتخاب ک

یک سرخوشه جهت مدیریت تجمیع  همزمانی و راهکار چندکاناله نیز امکان دسترسی بنددستهاستفاده از 

ی و اخوشه. داشتن دو کانال برای ردوبدل نمودن اطالعات درون کندیمها به چاهک را مهیا اطالعات و انتقال آن

 ی شبکه جلوگیری خواهد نمود.هابستهی از حذف اخوشهبرون 
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