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 چکیده

و  میسیمدارات مجتمع، مخابرات ب یطراح نهیدرزم یاساس یهاشرفتی، با توجه به پریاخ یهادر سال

موردتوجه  میسیحسگر ب یهاتحت عنوان شبکه میسیب یهااز شبکه یحسگرها، نوع خاص یطراح

به  حسگر یهاموجود در شبکه یهاچالش ینتراز مهم یکیمختلف قرارگرفته است.  عیو صنا نیمحقق

 یرقابت استعمار تمیبا استفاده از الگورمقاله  نیها در شبکه است. در اجهت ارسال داده یابیریمس یسیم

حالت  یابیریروش در ابتدا در فاز مس نیمهم ارائه شد. در ا نیجهت ا نهیبه یرهایمس افتنی یبرا یروش

 یابیریممکن اقدام به عمل مس یرهایدل نموده سپس با توجه به مسگراف م کیبر  یشبکه را مبتن

داده است.  کنندهیافتارسال و در انیموجود م ریمس نیکمتر افتنی تمیالگور نی. تابع هدف در امینمود

درصد و  09نرخ جذب برابر با مقاله  نیعمل جذب و انقالب است. در ا یشنهادیدو عملگر مهم درروش پ

به  ساتیدر نظر گرفته شد. طبق مقا 0999 هیدر حالت پا تمیتکرار الگور ممیزدرصد و ماک 09نرخ انقالب 

انجام  ترنهیرا به یابیریعمل مس کیژنت تمیبر الگور یبا روش مبتن سهیدر مقا یشنهادیعمل آماده روش پ

 .دهدیم

 

 ، رقابت استعماریسیمیبمسیریابی، شبکه حسگر واژگان كلیدی: 
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 قدمهم

. از باشندیها مگره یمصرف یها و کاهش انرژارسال مطمئن داده ازمندی، نسیمیحسگر ب یهاشبکهبسیاری از کاربردهای 

 نیا یبرا یاساس یهامناسب از چالش یابیریارائه پروتکل مس ،سیمیحسگر ب یهاشبکه یذات هاییت، با توجه به محدودیطرف

 ها است.شبکه

 شیافزا یجهو درنت یمصرف یحسگر، کاهش انرژ یهاگره یانرژ تیبا توجه به محدود یابیریمس یهاو پروتکلاکثر کاربردها  در

 ،یارتباطات ویداشتن رادشامل روشن نگه یها مصرف انرژشبکه نیبرخوردار است. در ا ییبسزا تیها از اهمشبکه نایطول عمر 

 ,P. Kok 2009.)داشتن حسگرها استروشن نگه یالزم برا یاده و انرژد یهاانواع بسته افتیارسال و در یالزم برا یانرژ

Y.chung Fan 2010) 

موجود در  یهاحلراه انیو سپس از م کنندیگراف مدل م کیحالت مسئله را در غالب  یفضا یابیریمس یهاتمی. اکثر الگور

 رندهیر شبکه جهت انتقال اطالعات از فرستنده به گد یابیریدر فاز مس مقاله نیهستند. در ا نهیبه ریگراف به دنبال مس نیا

 یابیرینمود عمل مس دایپ رندهیفرستنده و گ انیبا حداقل فاصله موجود م یریمتفاوت موجود است. هر چه بتوان مس یرهایمس

است که ابتدا  نیا راهیک دهدیمختلف را م یرهایمس لینودها در گراف شبکه تشک انی. ازآنجاکه فاصله میمارا بهتر انجام داده

 یهاکار با توجه به تعداد گره نیا یگرفت ول میبهتر تصم ریمس برا محاسبه کرده سپس در مورد انتخا رهایهمه مس نهیهز

 ریمس یتعداد دیتول گریاست. راه د لیکار از مرتبه فاکتور نیا تمیگفت الگور توانیداشته و م ازین یادیموجود در شبکه زمان ز

نودها  انیفاصله م نجایدر ا سازیینهانجام به اریمع ااست لذ یسازنهیبه یهاتمیتوسط الگور یابی ینهبه اتیام عملو انج یتصادف

حداقل فاصله  افتنی یبرا یبه ارائه روش یرقابت استعمار تمیبا استفاده از الگور مقاله نیموجود است. لذا در ا یرهایو مس

 .یمها هستداده نندهکیافتکننده و درنود ارسال انیممکن م
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 شدهانجامكارهای 

صورت ابتدا به آن به یازموردن نانیاطم یتارسال بسته باقابل نی، جهت تضمReInForm (B. Deb et al, 2003) پروتکل

متعدد از بسته  هاییموردنظر آن، کپ نانیاطم تیو قابل یبسته ارسال تیپروتکل با توجه به اهم نیشده است. اانتها ارائه

، بر یمرتبط با بسته ارسال نانیاطم تیقابل نیتضم یالزم برا یرهایس. تعداد منمایدیارسال م هیرا به چند گره همسا یارسال

پروتکل پارامتر  نی. اگرددیشبکه )تعداد گام از مبدأ تا مقصد( محاسبه م یکیو اطالعات توپولوژ یکانال ارسال یخطا یمبنا

 را در نظر نگرفته است. یانرژ

 یانرژ یپارامترها ها به چاهک،ارسال داده یمناسب و برا ریانتخاب مس یبرا ،EQSR (S. Li et al, 2010) روتکلپ

پروتکل  نی. اگیردیرا در نظر م یگره بعد یو بافر خال یارتباط وندیپ زیبه توان نو گنالینسبت توان س حسگر، یهاموجود گره

مبدأ و  نیچندگانه ب یرهایمس نییتع ی. برانمایدیاستفاده م مقصدبه  یلیتحو یاهبسته شیافزا یبرا یریاز ارسال چند مس

 نماید.یم نییرا تع یازموردن یرهایبه سمت گره مبدأ مس (RR) ریمقصد، چاهک با ارسال بسته درخواست مس

صورت بالدرنگ به بهباال و  نانیاطم یترا باقابل یاطالعات یهابسته ،EARQ (S. Subramanian et al, 2010)روتکل پ

 ی. براگیردیدر نظر م زیرا ن هیهمسا یهاگره یانرژ نهیمناسب، هز ریپروتکل جهت انتخاب مس نی. انمایدیچاهک ارسال م

 یارسال یهابسته یبرا یزیپروتکل تما نیباشد. ا داشته یکمتر ریکه تأخ کندیرا انتخاب م یابالدرنگ، گره یهاارسال بسته

 .گیردیها در نظر نمآن یبرا یتیاولو چیمتفاوت ه یهاو در ارسال بسته شودیقائل نم ریو تأخ نانیاطم تیازلحاظ قابل

پروتکل، در ارسال  نی. انمایدیاستفاده م صانهیحر ییای، از روش ارسال جغرافRAP (Yang et al, 2014) پروتکل

که قادر به  کندیانتخاب م یعنوان گره بعدرا به ییهاگره ینعی؛ گیردیبسته را در نظر م یازبالدرنگ، سرعت موردن یهابسته

 طیشرا،صانهیحر ییایاست که ارسال جغراف نیا RAPتوجه پروتکل قابل تیبسته باشند. محدود یازسرعت ارسال موردن نیتأم

، RAP یابیری، پروتکل مسنی؛ بنابراگیردیرا در نظر نم یکانال ارتباط تیفیسطح ازدحام و ک شبکه مانند توازن بار، یمحل

ارسال  نیشبکه و تضم ییدارد که کارا سیمیشبکه حسگر ب یایپو طیهر گام، در مح یبرا یاشده بینیپیشیرقابلغ ریتأخ

 ی، انرژریمس نییاست که در تع نی، اRAP تمیالگور گرید بی، از معانی. همچندهدیقرار م ریموقع بسته را تحت تأثموفق و به

 .گیردیا را در نظر نمهموجود گره

عنوان مجاور را به یهاگره نیب یارتباط وندیپ ریو تأخ نانیاطم تیقابل ،MCMP (Liang et al, 2014) پروتکل

و با  یریصورت چند مسها را به، دادهنانیاطم تیقابل شیافزا یها در نظر گرفته و براجهت ارسال بسته یابیریمس یپارامترها

 هیهمسا یهاگره یپارامترهاارسال، یمناسب برا ریمس نییپروتکل، جهت تع ین. انمایدیارسال م یخط زییرحل مسئله برنامه

. به شودیارسال م زیکه تراکم و ازدحام دارند ن ییهاها به گرهپروتکل بسته نی. در اگیردیو سرعت انتشار ارسال را در نظر نم

 .یابدیها کاهش مگره دردر مقصد، به خاطر ازدحام موجود  یلیحساس به زمان تحو یها، تعداد بستهلیدل نیهم

پروتکل  کیبوده و  Speed (S. Lee et al, 2010) پروتکل افتهی لی، تکمMMSpeed (Rawat et al, 2014) پروتکل

ظر قرار را مدن یزمان ریو تأخ نانیاطم تیارسال بسته، پارامترها قابل یپروتکل برا نیو چند سرعتِ است. ا یریچند مس

 در نظر نگرفته است. نهیبه ریانتخاب مس یرا برا یمهم انرژ اریاست که پارامتر بس نیا MMspeedپروتکل  بی. معادهدیم
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 روش پیشنهادی

 مسئله توانیم. پردازیمیم یسیمبه حسگر  یهاشبکه یابیریمس یبرا یشنهادیپ تمیالگور یو بررس یبه معرفدر این قسمت 

 لیتبد هایالاز  هرکدامگراف و  یهارأسبه  لیتبد نودها زصورت هرکدام ا یناگراف مدل نمود. در  کیقالب را در  یابیریمس

 نی. در ااست یرقابت استعمار تمیالگور یمبنا بر کار ینا یبرا مورداستفادهموجود در گراف خواهند شد. روش  یرهایبه مس

 باشند.یم یادیبن میانقالب و ... مفاهچون کشور، استعمارگر، مستعمره و  یمیمفاه تمیالگور

 

 مدل مسئله

 نیکمتر افتنیگراف مدل نمود. هدف  کیبا استفاده از  توانیبر شبکه حسگر را م یمبتن یفضا کی ای یابیریمسئله مس کی

 افتید درو مقص N1مبدأ نود  نکهیارسال اطالعات در شبکه از مبدأ به مقصد است. در گراف فوق با فرض ا یزمان ممکن برا

 در نظر داشت: ریصورت زبه یسیماتر یلهوسبه توانیگراف را م ینودها انیانتقال اطالعات م نهیهز .N11اطالعات نود 
cost=[100 101 102 98 97 104 96 101 100 103 98 97 99 101 100 103] 

نودها  نیکه زمان انتقال اطالعات ب الیر ه نهیو هز ختهیر سیماتر کیرا در  N11تا  N1گراف از  ینودها نیموجود ب هاییال

 .ریزیمیم نهیهز سیماتر کیاست را در  هایال نیا قیاز طر

انتقال  یرهایطبقه در نظر گرفت و در هر طبقه مسسه N11به  N1گراف از  ینودها نیب توانیدر نظر گرفتن گراف فوق م با

گذشته  N6 ای N5از نود  نکهیمگر ا رسدینم N9به نود  یاطالعات چیونه هعنوان نم. بهگیریمیاستفاده را در نظر مموجود و قابل

را به شکل  رهایمس نیمرحله ا یننوها است. بعدازا نیممکن ب یرهایاز مس حیانتقال صح نین طبقه تضمیباشد. درواقع وجود ا

است  N11تا  N1نودها( از  نیاطالعات ب)زمان انتقال  ریهر مس هایینهبرابر هز نهینمود. تابع کل هز میخواه میترس یکیگراف

 .دینما تیرا رعا حیصح قالکه از همه طبقات بگذرد و انت یاگونهبه

واحد در جهت خط واصل مستعمره به استعمارگر، حرکت کرده و  xاندازه ، کشور مستعمره، بهیشنهادیدر مرحله بعد از روش پ

( است. ازآنجاکه ممکن گریمناسب د عیهر توز ای)و  کنواختی عیتوز با یتصادف یعدد x. شودی، کشانده مدیجد تیبه موقع

 ییانقالب با جابجا ،یرقابت استعمار تمی. در الگوریمروال انقالب هست ازمندیکند لذا ن ریگ یمحل هایینهدر به تمیاست الگور

 شودیباعث م یتمیالگور اهدگی. انقالب از دشودیم یسازمدل دیجد یتصادف تیموقع کیکشور مستعمره به  کی یتصادف

کشور شده  کی تیموارد باعث بهبود موقع یکه در بعض ابدی نجات ینگیبه یمحل یهادر دره رکردنیاز گ یحرکت تکامل تیکل

تعداد  ایصفر شود  ییهمگرا یکه خطا یمراحل تا زمان نیا (H. Zhou, 2010).بردیم یبهتر ینگیمحدوده به کیو آن را به 

 شده برسد.به عدد مشخص تمیتکرار الگور

 

 

 هاداده وتحلیلیهتجز

های تحقیق و پردازیم و یافتهسیم مییابی شبکه حسگر بیسازی روش پیشنهادی برای مسیریادهپدر این قسمت به تشریح 

 ها را بررسی خواهیم کرد.نتایج آزمایش

 :دیریرا در نظر بگ cost و start ،finish هاییه. در ابتدا آراشودیمحاسبه م ریصورت زبه یشنهادیپ نهیتابع هز
,Start[1 1 1 2 2 3 3 4 4] Finish[2 3 4 5 6 6 7 7 8] 

Cost[150 100 120 140 100 125 150 200 230 ] 
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 نهیهز 6به نود  3ارسال از نود  یو برا 099معادل  ایینههز 3به نود  0ارسال داده از نود  یمثال برا یفوق برا هاییهدر آرا 

. درواقع میدار انیو شروع و پا نهیهز هاییسطبق ماتر گرید هایینههز ازمندین ریادامه مس یبرا بیترت نیو به هم 020دل معا

 افتنی. هدف میفوق دار فیطبق تعر نهیهز کیهر کشور  یکشور است و برا کی انیشروع و نود پا دنو نیموجود ب ریهر مس

شده تعدادی کشور و طبق مفاهیم بیان را داشته باشد نهیهز نیباشد و کمتر انیشروع به پا ریمس یاست که حاو یکشور

 کنیم که هر کشور نماینده یک مسیر و یک تابع هزینه است.معرفی می

. هر چه تعداد شودیخوانده م یتعداد توسط کاربر از ورود نی. امیکنیم یکشور معرف یروش در ابتدا تعداد یسازادهیجهت پ

 دینکته الزم است که تعداد کشورها با نیاست. ذکر ا ترقیو پاسخ دق شتریب ییبه همگرا دنیباشد زمان رس شتریکشورها ب نیا

 یاست. برا یمجموعه کشور تحت عنوان امپراتور کیبه  دنیبا آن باشد. هدف رس یا مساویگراف کمتر  یرهایاز تعداد کل مس

 ریهر مس یسپس برا کندیانتخاب م یصورت تصادفبه ریمس 09ما  یدشنهایپ ستمی. سشودیم شنهادیکشور پ 09مثال تعداد 

و  کندیمرتب م یصورت نزولاست را به 09*0 سیماتر کیکه  نهیتابع هز سی. آنگاه ماتردینمایرا محاسبه م نهیتابع هز

 .شوندیعنوان مستعمره در نظر گرفته معنصر به 30 هیعنوان استعمارگر و بقعنصر به نیآخر

عمل با  نیمستعمره به استعمارگر است. ا یکیانجام گردد؛ عمل اول نزد یرقابت استعمار تمیدو عمل مهم الگور دیباحال 

 آید: می به دستزیر  از رابطه توانیرا م یهندس نیانگی. مافتدیاتفاق م یهندس نیانگیگرفتن م

 طیاز شرا یکیکه به  شودیاجرا م ییعمل تا جا نیو ا روندیم شیپ نهیتابع هز نیرعمل کشورها به سمت بهت نیا یبا اجرا 

 .میخاتمه مسئله برس

 ینا واقع نیبهتر نهیتابع هز کیها به سمت استعمارگر کشورها در از اجراها در هنگام حرکت مستعمره یممکن است در بعض

تحت عنوان  یرقابت استعمار تمیافتادن عمل دوم الگور ریگ نیااز  ییرها یمتوقف شود. برا تمیکنند و الگور ری( گی)محل

 .رخ دهد دیانقالب با

نود مبدأ و نود  انیم ی. منظور از طبقات نودهامیکنیم فیهرکدام از طبقات تعر یبرا یعدد تصادف کیانجام عمل انقالب  یبرا

که هر طبقه شامل نود با  میدانی. مرندیگیرار مطبقه ق کیسطح باشند در  کیمقصد است. هرچند نود که در گراف مسئله در 

دو  ای کی ریطبقه سوم مقاد یسه و برا ایدو  ک،ی دیطبقه دوم با یدو، برا ای کیاول  هطبق یعدد برا نیشماره سطح است. ا

انتخاب  تا سه را کی نیطبقه ب کیتا  میکنیم دیتول گرید یعدد تصادف کی. سپس شودیم دیتول یصورت تصادفاست که به

 یتصادف یاز نودها یکیانقالب شده است  دیکه کاند یاموجود در آن طبقه انقالب رخ دهد. در طبقه یتا در نودها دینما

 یعنی( رهاینصف کشورها )مس یعمل برا نی. اشودیم نیگزیدر آن طبقه جا یگرید یدر مرحله قبل با نود تصادف دشدهیتول

به پاسخ  دنیدرصد باالتر رود ممکن است زمان رس نیدرصد است. اگر ا 09درصد انقالب پس  افتد،یکشور اتفاق م ستیب یبرا

 .کندیم ریگ تمیشود و اگر کم باشد الگور تریطوالن ترعیسر ییعدم همگرا لیدل به

ها آن نهیرفته و تابع هز تمیالگور یروز شده و مجدد به ابتداکشورها به یپس از انجام انقالب در همه کشورها، تمام

عنوان استعمارگر است به نهیهز نیکمتر یکه درواقع داراشده و عنصر چهلم آنمجدداً مرتب نهیتابع هز سیشده و ماترمحاسبه

توجه در روند ادامه دارد. نکته قابل نیو ا شوندیعنوان مستعمره در نظر گرفته مرها( بهیکشورها )مس هیانتخاب خواهد شد و بق

 یبعد یدر تکرارها شودیتکرار انتخاب م کیعنوان استعمارگر در که به یریمس ایکه کشور  ستین یلیدل چیکه ه نجاستیا

 عنوان استعمارگر انتخاب شود.به زین
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 ی و اجرا شد. تابع هزینه و شکل مسیر در تکرار آخر در شکلسازادهیپکشور )مسیر(  29الگوریتم پیشنهادی در ابتدا با 

 .است مشاهدهقابل

 
 

به مقصد را  مبدأکشور رسیده و مسیر مناسب جهت انتقال اطالعات از نود  29شکل الگوریتم به انتهای کار خود برای  در

که در جدول مشخص است از گذر  طورهماناست.  شدهدادهنشان  گذرهاهمهاطالعات کامل برای  زیراست. در جدول  داکردهیپ

 در این گذر الگوریتم به مقدار دقیق جواب رسید. درواقع. کندینمیر و دیگر تغی شدهثابتبه بعد مقدار هزینه  06

 هزینه شماره گذر هزینه شماره گذر

1 1031 11 429 

2 1220 12 414 

0 1111 10 414 

9 1111 19 414 

1 1311 11 433 

6 1311 16 433 

1 1326 11 164 

2 1329 12 164 

4 1329 14 164 

13 429 23 164 

 ی از دو صورت زیر متوقف خواهد شد:کیدرپیشنهادی الگوریتم 

 و تنظیم شدن را دارا است. رییتغقابلبه مقدار ماکزیمم تکرار برسد. این مقدار متغیر بود و توسط کاربر  تکرارهاالف( اگر تعداد 

 کنندهنییتععامل و  دهدیمب( میزان خطای همگرایی که برابر عددی است که میزان فاصله مجموع بین کشورها را نشان 

 یا نه؟ اندشدهلیتبدی امپراتوربرای مشاهده این موضوع است که آیا کشورها به یک 
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 مقایسه روش پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک

است. نتایج همراه با مقدار آن در الگوریتم ژنتیک  شدهارائهکشور  29اطالعات روش پیشنهادی برای تعداد  زیردر جدول 

 .است سهیمقاقابل

 هزینه با ژنتیک هزینه شماره گذر هزینه با ژنتیک هزینه با روش پیشنهادی شماره گذر

1 1031 1022 11 429 404 

2 1220 1246 12 414 403 

0 1111 1164 10 414 401 

9 1111 1116 19 414 403 

1 1311 1362 11 433 421 

6 1311 1364 16 433 411 

1 1326 1391 11 164 120 

2 1329 1396 12 164 124 

4 1329 1391 14 164 142 

13 429 412 23 164 143 

 

است.  مشاهدهقابلپیشنهادی با روش الگوریتم ژنتیک  درروشکشور  29مقایسه روش پیشنهادی به ازای در نمودار زیر 

 .دیکنیمعمل  ترنهیبه GAنسبت به  ICAروش  دینیبیمکه در این نمودار  طورهمان
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است. نتایج همراه با مقدار آن در الگوریتم ژنتیک  شدهارائهکشور  011اطالعات روش پیشنهادی برای تعداد زیر نین در جدول همچ

 .استیسه مقاقابل

 ICA GA گذر ICA GA گذر

 1311 1326 92تا  92گذر  1014 1031 4تا  1گذر 

 1310 1329 11تا  94گذر  1021 1220 10تا  13گذر 

 412 429 61تا  12گذر  1204 1236 12تا  19گذر 

 440 414 12تا  62گذر  1233 1166 20تا  14گذر 

 416 433 21تا  10گذر  1124 1111 09تا  29گذر 

 290 164 تا آخر 22گذر  1324 1311 92تا  01گذر 

 

 است: مشاهدهقابلکشور  099همچنین در زیر نمودار مقایسه روش پیشنهادی با روش الگوریتم ژنتیک بر اساس 
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 گیریبحث و نتیجه
 تمیارائه شد. روال کار الگور سیمیاطالعات در شبکه حسگر ب یابیریحاضر، یک روش کارآمد و دقیق برای مس مقالهدر 

نموده و  افتیدر یاز نود مبدأ به نود مقصد تحت عنوان کشور از ورود ریمس یصورت است که در ابتدا تعداد نیبه ا یشنهادیپ

 یصورت نزولرا به سیکرده سپس ماتر جادیتعداد کشور را ا نیا یبرا نهیهز سیکرده و ماتر هرا محاسب ریهر مس نهیزتابع ه

کشورها را  یعنوان استعمارگر و مابقکشورها داشته است به انیرا در م نهیتابع هز نیکه کمتر سیعنصر ماتر نیمرتب و آخر

هر  نهیتابع هز ریسمت استعمارگر حرکت کرده و مقاد هها در هر تکرار بتعمره. سپس مسگیردیتحت عنوان مستعمره در نظر م

 انیاز شروط پا یکیکه به  یتا زمان اتیشده و عملانتخاب دیروز شده و استعمارگر جدبه نهیهز سیماتر نیکشور و همچن

از  شودیم دهیافتادن نام ریگ تمیالگور نیاکه در  یمحل نهیبه هاییتفرار از موقع یخواهد کرد. برا دایبرسد ادامه پ تمیالگور

در نظر گرفته شد. طبق  0999 هیدر حالت پا تمیتکرار الگور ممیدرصد و ماکز 09شده است. نرخ انقالب روال انقالب استفاده

 .دهدیام مانج ترینهرا به یریابیعمل مس کیژنت تمیبر الگور یبا روش مبتن سهیدر مقا یشنهادیبه عمل آماده روش پ ساتیمقا
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