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 چکیده 

شبکه های حسگر بیسیم یکی از انواع شبکه های ادهاک می باشند که امروزه کاربرد آنها در مکان های 

مختلف رو به افزایش است .طول عمر این شبکه وابسته به طول عمر حسگرها می باشد.در نتیجه از 

ل مهمترین چالش های این نوع شبکه مدیریت مصرف انرژی حسگرها است به طوری که طول عمر ک

شبکه افزایش یابد . راهکارهای مختلف در زمینه های متفاوت برای کاهش مصرف انرژی در حسگرها 

حجم توسط محققان پیشنهاد شده است که در میان آنها پروتکل های مسیریابی یا همان خوشه بندی 

از یک  بیشتری از تحقیقات را به خود اختصاص داده است.دراین مقاله دسته بندی این پروتکل ها را

سپس به طور مختصر چند نمونه ازجدیدترین و پرکاربرد ترین پروتکل های  .دیدگاه بیان میکنیم

 پیشنهاد شده را مرور مینماییم.

 

 خوشه بندی،سرخوشهشبکه حسگر بیسیم ، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

هستند.آنها به وسیله قدرت محدود پردازشی و محدودیت  ad hocشبکه های حسگر بسیم یک نوع خاص از شبکه های 

انرژیشان مشخص می شوند.شبکه حسگر بیسیم شامل مجوعه ای از حسگرها و یک ایستگاه پایه بنام سینک است که برای 

حال  رسیدن به یک هدف خاص طراحی می شود.استفاده از این نوع شبکه ها به دلیل هزینه پایین و کارایی باال به سرعت در

افزایش است.کاربرد این نوع شبکه ها درمکان هایی است که گردآوری اطالعات برای انسان غیر ممکن یا بسیار دشوار است.این 

نوع اشبکه ها را می توانند در مانیتورینگ صنعتی،ضبط داده های محیطی،اتوماسیون خانگی،کاربردهای نظامی و.... بیابیم.یک 

ی خود را صرف انتقال داده و رله کردن داده های همسایگان خود می کند.طول عمر کلی یک گره حسگر بخش زیادی از انرژ

 ]1[شبکه حسگر بیسیم به شدت به چگونگی رله کردن داده های همسایه یک گره و انتخاب مسیر ارسال داده به مقصد دارد.

د.همچنین تعویض باطری تعداد زیادی گره های حسگر همیشه انرژی محدودی دارند ووابسته به انرژی باطری خود هستن

حسگر عمالً ممکن نیست.بنابراین استفاده موثر از انرژی گره های حسگر می تواند موجب طول عمر بیشتر شبکه های حسگر 

بیسیم شود. روش های متفاوتی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی این نوع شبکه ها ارائه شده است. پروتکل های 

لسله مراتبی که به عنوان پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه هم شناخته شده اند یک رویکرد برای کاهش مسیریابی س

مصرف انرژی محسوب می شوند که می توانند طول عمر شبکه و مقیاس پذیری آنرا بهبود دهند.در این نوع پروتکل ها گره 

رژی باال در نقش سرخوشه بتوانند برای پردازش و ارسال داده های درون خوشه طوری سازماندهی می شوند که گره هایی با ان

ها استفاده شوند.در حالیکه گره هایی با انرژی کم بتوانند برای انجام سنجش هدف مورد استفاده قرار بگیرند.داده های هر 

  خوشه تنها توسط یک گره سرخوشه به ایستگاه مبنا ارسال می شود.
 
 صرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیمطبقه بندی روش های کاهش م -2

 کار به بیسیم حسگر شبکه کلی حالت در و حسگر گرههای انرژی مصرف کاهش منظور به متنوعی بسیار روشهای تاکنون

 طبقه بندی طراحی شدهاند، پروتکل پشته الیه های از یک کدام در اینکه اساس بر روشها این مواردی در .گرفته شده اند

 به سه دسته طرح کلی تقسیم می شوند: ]3[و  ]2[اما بهترین و کامل ترین طبقه بندی در .میشوند

 طرح های چرخه وظایف شامل مدیریت توان و کنترل توپولوژی 

 طرح های داده گرا شامل اکتساب داده با بهره وری انرژی و کاهش داده 

  تحرک شامل رله متحرک و سینک متحرکطرح های مبتی بر قابلیت 

 بر مبتنی سازماندهی یک به باشند می گرا داده طرحهای شامل که ها داده آوری جمع و مراتبی سلسله مسیریابی پروتکلهای

 می انرژی توجه قابل ذخیره به منجر و گردیده ممکن ها داده تجمیع و ترکیب که طوری به کنند می داللت حسگرها خوشه

 .شود

 ای ویژه کارهای معمول طور به و شود می گفته خوشه سر آن به که دارد رهبر یک خوشه هر شبکه، مراتبی سلسله ساختار در

 وجود خوشه آن اعضای عنوان به خوشه هر در معمولی گره تعدادی همچنین .دهد می انجام را )ها داده تجمیع و ترکیب مثل(

 و خوشه سر های گره را آن باالیی سط که کند می ایجاد را سطحی دو مراتب سلسله یک خوشه، دهی شکل فرآیند .دارند

 حسط

 ارسال خود سرخوشه به متناوباً  را خود دادههای حسگر، های  گره .دهند می تشکیل خوشه عضو حسگرهای را آن پایینی
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 تواند می مبنا ایستگاه به ارسال .فرستند می مبنا ایستگاه به را آنها و کرده آوری جمع را ها داده سرخوشه، گرههای .کنند می

 به

 .]4[دپذیر صورت ها خوشه سر دیگر با های واسط صورت به یا مستقیم صورت

 

 : بندی خوشه الگوریتمهای مقایسه معیارهای-3

 کاهش انرژی زیاد مصرف با شبکه عمر طول چنانکه می باشد انرژی منبع محدودیت مسائل مهمترین از یکی :انرژی  مصرف -
 الگوریتم های .یابد می

 .دارند سزایی به تاثیر ها شبکه عمر طول افزایش در انرژی مصرف کردن بهینهبا  بندی خوشه

 . است متغیر آنها تعداد برخی دیگر در و است مشخص ها سرخوشه تعداد ها بندی خوشه از بسیاری در : ها خوشه تعداد -

 خوشه صورت این غیر در . است پایدار غیر و تطبیق قابل نوع از بندی خوشه ، باشد متغیر ها خوشه تعداد که زمانی : پایداری -

 . است پایدار بندی

 ثابت شبکه حیات طول در ها خوشه تعداد و شوند نمی جا جابه ها خوشه در ها حسگر که است این معنای به پایدار بندی خوشه
 ]5[. هستند

 ثابت با صورت این غیر در .کند می تغییر ها خوشه نودهای تعداد و وضعیت ، دارند پویا حالت ها نود که زمانی : ها نود پویایی -

 . کند می تغییر ها خوشه های سرخوشه تنها موقعیت ها وخوشه نودها بودن

 خوشه ابتدا ها الگوریتم از خوشه هر های نود تعداد رسانی روز به، مجاورت ماتریس رسانی روز به برخی در  :بند خوشه تقدم -

خوشه ها ،سرخوشه ها انتخاب می شوند.در برخی دیگر ابتدا سرخوشه ها و سپس  وسپس از میان نودهای میگیرند شکل ها

 خوشه ها انتخاب می شوند.
 می صورت همسایگانشان از و اطرافشان محیط از نودها اطالعات اساس بر ها بندی خوشه از بسیاری : اطراف محیط از آگاهی -

 .گیرند

 و کنند می تغییر دائما ها خوشه عضو های حسگر ، است پویا صورت به ها سرخوشه انتخاب که زمانی : ها سرخوشه پویایی -

 شوند انتخاب سرخوشه عنوان به بیشتر یا و مرحله یک شبکه حیات طول در ها حسگر همه که بیاید پیش شرایطی است ممکن
.]6[ 

 ها نود از ای مجموعه میان از تصادفی صورت به یا و باشند شده مشخص قبل از توانند می ها سرخوشه : ها سرخوشه انتخاب -

     شود انتخاب بندی خوشه حین در نودها وارزیابی محاسبه با ویا

 

 معرفی تعدای از الگوریتم های خوشه بندی-4

 :k-meanبندی  خوشه الگوریتم-4-1

 کند می بهینه را ها خوشه مرکز تنها الگوریتم این . آورد می وجود به را آنها در نود یک اقل حد با خوشه k همواره الگوریتم این

 : است زیر شکل به بندی خوشه روش .کند نمی بهینه آنها را مرز و حدود ولی

 ها خوشه مرکز عنوان به نود k انتخاب -
 :باشد رسیده ماکزیمم حد به تکرارها تعداد یا و نیفتد ها اتفاق خوشه مرکز برای تغییری هیچ که زمانی تا زیر مراحل تکرار -

 D نام به ای مجموعه در هستند تر نزدیک مرکز به که یی ها نود همه تعیین -1

  نودهادرهرخوشه موقعیت مقداراصلی محاسبه خوشه هر مرکز کردن روز به-2
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 : میباشد ذیل شرح به الگوریتم این مذکوردر مراحل جزئیات

 گیریم می نظر در خوشه یک عنوان به را نود هر -1

 مجاورت ماتریس محاسبه-2
 پایه ایستگاه به ها نود فاصله میانگین محاسبه-3
 :زیر مراحل تکرار-4

 آنها فاصله اساس بر هم به نزدیک خوشه دو ترکیب -
 شده ترکیب های خوشه کاری فرکانس محاسبه-5
 (1) فرمول وسیله به ها کالستر تعداد باالی حد محاسبه-6

 . باشد محدود آنها شده محاسبه باالی حد و باال آنها فرکانس که هستند بهینه هایی بندی خوشه-7

 شده محاسبه بهینه های تعدادخوشه روی بر k-mean بندی خوشه اجرای-8
 (2) فرمول از استفاده با خوشه هر مرکز محاسبه-9

 سرخوشه عنوان به خوشه هر مرکز به نود ترین نزدیک تعیین-11
 ]7[کند. می تعیین خوشه هر برای را سرخوشه ترین مناسب و بهینه را ها خوشه تعداد الگوریتم این شود می مشاهده که همانطور

 

lim(ℎ_c) = √
n

2
        (1) 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 −  𝑐 =
∑ 𝑥(𝑘)𝑛

𝑘=1

𝑛
       (2) 

 

 : LBGبندی خوشه الگوریتم-4-2

 نتایج که شود می باعث این و دارد بستگی ها خوشه اولیة انتخاب به K-Means بندی خوشه الگوریتم شد ذکر که نگونه هما
 تکرارهای در بندی خوشه

 بندی خوشه الگوریتم مشکل این رفع برای .نیست قابل استفاده کاربردها از بسیاری در این که شود متفاوت الگوریتم از مختلف

LBG 8[. کند غلبه مشکل این بر قبولی قابل مقدار است به قادر که شد پیشنهاد[ 

 محاسبه مرکز بردار یک خوشه این برای سپس و یگیرد م نظر در خوشه یک صورت به را ها داده تمام الگوریتم ابتدا روش این در
 این به توجه با را ها داده و شکند می بردار 2 به را بردار این سپس(k=1خوشه   تعداد با K-Means الگوریتم اجرای(.کند می

 بردار دو همان ها خوشه اولیه مراکز که K=2 خوشة تعداد با K-Means الگوریتم اجرای( کند می بندی خوشه بردار دو

 تولید نظر مورد خوشة تعداد تا کند می پیدا ادامه والگوریتم شوند می شکسته نقطه چهار به نقطه دو این بعد مرحلة در .)هستند

 .شوند

 :گرفت نظر در بندی خوشه روش این می توان برای را زیر الگوریتم

 .شود می محاسبه مرکز بردار ها داده تمام برای سپس .شود می اولیه دهی مقدار2دعد با )ها خوشه تعداد( M مقدار :شروع -1

 بایستی جدید بردار هر .شود تولید مرکز بردار 2M تا شوند می شکسته جدید بردار 2 به مرکز بردار M از یک هر :شکست-2

 قرار خوشه همان درون
 .باشند دور هم از کافی اندازة به و باشد داشته

 با جدیدی های خوشه 2 مرحلة در شده محاسبه های خوشه اولیه مراکز و 2M خوشة تعداد با K-Means الگوریتم اجرای با-3
 .شود می تولید مراکزجدید
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 صورت این غیر در و یابد می خاتمه الگوریتم بود LBG الگوریتم نظر مورد خوشة تعداد برابر M که صورتی در :خاتمه شرط -4

 .شود می تکرار والگوریتم رفته 2 مرحلة به

  ACO-MRP: بندی خوشه الگوریتم-4-3

 چنین . است شده پیشنهاد مورچگان کلونی الگوریتم و پویا بندی خوشه اساس بر یابی مسیر چند پروتکل یک الگوریتم این در

 مانند ها معیار از برخی.دهد کاهش را حسگر های گره بین انرژی مصرف و اکثر حد به را شبکه عمر طول تواند می رویکردی

 در یابی مسیر طراحی در مهم بسیار هایی معیار عنوان به مسیر طول و باقیمانده انرژی ، ها گره میان ارتباط ، انرژی مصرف
MRP است شده گرفته نظر در . 

 : MRP پروتکل کار نحوه
 یک ، دوم مرحله در .شوند می تشکیل ها خوشه سپس و شود می انتخاب سرخوشه عنوان به نودها میان از نود یک اول مرحله در

 در .شود می استفاده ها نود و ها سرخوشه بین یابی مسیر برای (ACO) مورچگان کلونی الگوریتم مانند یافته بهبود الگوریتم

 می انتخاب دارد بستگی شده ذکر های معیار به که احتمال یک با ها داده انتقال برای را مسیر یک پویا صورت به سرخوشه نهایت
 حد به روش دو به را شبکه عمر طول تواند می . MRPمیگیرد انجام ها داده انتقال ارزیابی تابع یک از استفاده با انتخاب این .کند

 :برساند اکثر

 . شود می انرژی مصرف کاهش باعث خود این که ها خوشه توسط داده انتقال کاهش -

 شبکه در بار پخش برای مسیر چند از استفاده -
 .شوند می نگهداری خوشه هر به بوط مر جدول یک در اطالعات این که دارد اطالعاتی خود همسایگان از نود هر یابی مسیر در

 کاهش را شبکه در انرژی مصرف متوسط و  افزایش را شبکه عمر طول تواند می  MRP که دهد می نشان سازی شبه نتایج
 ]9[دهد.

 
  AHC : بندی خوشه الگوریتم-4-4

 به رسیدن آن هدف و است شده استفاده K-mean بندی خوشه و مراتبی سلسله بندی خوشه روش دو ترکیب از رویه این در
 عنوان به انرژی پر نودهای روش این در . است محل یک در شده توزیع شبکه یک برای ها سرخوشه تعیین و ها خوشه بهینه تعداد

 بازگشتی صورت به هم به نزدیک خوشه دو بندی گروه شامل الگوریتم این: مراتبی سلسله الگوریتم. شوند می انتخاب سرخوشه

 روش.گیرند می شکل متفاوتی های خوشه مختلف فواصل در روش این با.شود حاصل بهینه بندی خوشه یک که زمانی تا است

 :است زیر شکل به بندی خوشه

 شود گرفته نظر در خوشه یک عنوان به نود هر -
 مجاورت ماتریس محاسبه -
 :بماند باقی خوشه یک تنها که زمانی تا زیر مراحل تکرار -

 - شده تعیین های معیار اساس بر هم به نزدیک خوشه دو ترکیب -1

 - مجاورت ماتریس کردن روز به -2

 ]7[.باشد می کم های داده برای آن بودن اجرا قابل ، آنها جمله از که دارد معایبی روش این
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 Single-Link : بندی خوشه الگوریتم-4-5

 انحصاری و مراتبی سلسله بندی خوشه روشهای جمله از و است بندی خوشه روشهای ترین ساده و ترین قدیمی از یکی روش این
 دراین .شود می گفته نیز ( Nearest Neighbor ) همسایه نزدیکترین تکنیک بندی، خوشه روش این به .شود می محسوب

 :شود می استفاده زیر ازمعیار B و A دوخوشة بین شباهت محاسبة برای روش

 (3) 
 
 دو بین شباهت روش این در واقع در .باشد می B خوشة به متعلق دادة نمونه یک j و A خوشة به متعلق داده نمونه یک i که

 ]11[. است شده داده نشان بهتر مفهوم این 1 شکل در .است دیگری از عضو یک با یکی از عضو یک بین فاصلة کمترین خوشه،

 

  : LEACHپروتکل خوشه بندی -4-6

 به زمان پروتکل این در ]11[.است سیم بی حسگر های شبکه برای مراتبی سلسله های پروتکل معروفترین از یکی پروتکل این

 تشکیل فاز واقع در که دارد نام اندازی راه اول فاز . شود می تقسیم فاز دو به نیز دور هر .شود می تقسیم دور نام به قسمتهایی

 احتمال تابع یک بنابر اول فاز در .دارد نام پایدار حالت فاز که است شبکه عادی عملکرد به مربوط دوم فاز و است ها خوشه

 تصادفی صورت به عدد یک حسگر ی گره هر که است صورت بدین ها سرخوشه انتشا .شوند می انتشا 2 ها تطبیقی،سرخوشه

 عنوان به گره آن دور آن طول در باشد، شده تعیین ی آستانه یک از کوچکتر عدد این اگر .کند می انتشا یک صفرو بین

 .شود میب اانتخ سرخوشه

 بدین شودو سرخوشه بار یک فقط حسگر هر دورها از صیمشخ تعداد ظرف در که است شده طراحی طوری احتمالی تابع این

 سرخوشه هر شدند، انتخاب ها سرخوشه دور، هر اندازی راه فاز در آنکه از سپد .شو شپخ شبکه کل روی انرژی مصرف صورت

 و کند می باانتخ را خود برای مناسب سرخوشه نیز گره هر و کند می اعالم ها گره سایر به سرخوشه عنوان به را خود انتخاب

 می انجام زمانی ریزی برنامه خود ی خوشه حسگرهای برای سرخوشه هر سپس .کند می اعالم مربوطه سرخوشه به را امر این

 خوشه هر حسگرهای های داده بین تصادم رخداد از آن بواسطه تا دهد می تخصیص زمانی برش یک حسگر هر وبرای دهد

 اطالعات همه دریافت از پس سرخوشه و فرستد می خودش زمانی برش در را خود ی داده حسگر هر دوم فاز در.شود جلوگیری

 های داده همه سرخوشه هر اینکه به توجه با .فرستد می پایه ایستگاه به و کرده راترکیب آنها اش، خوشه در موجود حسگرهای

 صرفه انرژی مصرف در نتیجه در و پایه ایستگاه به ارسالی های داده حجم در کند، می ترکیب را خوشه در موجود حسگرهای

 .آید می بدست توجهی قابل جویی

 به شرح زیر می پردازیم: LEACHپروتکل مزایای برخی معرفی به حال

 .می میرند ثابت نسبتاً نرخ با و تصادفی بصورت گرهها -1

 . میدهد افزایش پیشین پروتکلهای به نسبت را شبکه عمر طول-2

  .نیست سیستم کل از سراسری اطالعات داشتن به نیاز و است شده توزیع کامالً -3

 

 HEEDپروتکل خوشه بندی -4-7

  .گردد می نظر در را ارتباطات هزینه هم و انرژی هم که است شده توزیع بندی خوشه روش یک HEEDبندی  روش خوشه 

 : ]12[دارد هدف چهار پروتکل این

 .انرژی مصرف توزیع با شبکه عمر طول افزایش -1

 .مرحله ثابتی باتعداد بندی خوشه فرایند به دادن خاتمه-2

 کنترل سری باال کردن مینیمم-3
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 .فشرده های خوشه و شده توزیع خوب های سرخوشه تولید-4

 می صورت نود هر باقیمانده انرژی اساس بر اصل در انتخاب سرخوشه، است، شبکه عمر طول افزایش پروتکل هدف آنجاییکه از

 عنوان به را ها خوشه بین ارتباطات هزینه ما شبکه، عمر طول افزایش نتیجه در و انرژی مصرف کارایی افزایش جهت .گیرد

 و کنیم ایجاد را ها سرخوشه از مجموعه یک تا کنیم می استفاده اولیه ازپارامتر ما .گیریم می نظر در بندی خوشه دوم پارامتر

 هر معموال .دهیم می کاهش را گیرند می قرار سرخوشه یک از بیش محدوده در که نودهایی یا ها گره دوم پارامتر از استفاده با

 بنابراین .کند می رشد نیز پوشش محدوده یابد، می افزایش توان سطح چه هر .دارد انتقال توان سطوح محدودی تعداد نود

 تعیین گردد، می استفاده بندی خوشه حین در و ای خوشه بین ارتباطات در که انتقالی توان سطح با خوشه دامنه یا محدوده

 به دارد کمتری ای خوشه بین ارتباطی هزینه که نودی گردند، می کاندیدا شدن سرخوشه برای نود چندین وقتی .شود می

 .گردد می انتخاب سرخوشه عنوان

 

  PEGASISالگوریتم  -4-8

 مختلف، های خوشه تشکیل جای به پروتکل این در . ]13[است LEACHاین روش در اصل حالت پیشرفت داده شده پروتکل 

  یک

 دریافت و ارسال برای خود ی همسایه با حسگر هر که طوری به شود می برقرار شبکه در حسگرها تمامی بین اتصال ی زنجیره

 داده .شود می انتخاب پایه ایستگاه به ها داده ی فرستنده عنوان به حسگر یک فقط نیز شبکه کل در و است ارتباط در ها داده

 دریافت خود همسایه از ای داده که حسگری هر .شود می فرستاده همسایه حسگرهای حسگرها به از شده آوری جمع های

 که حسگری به ها داده تا کند می پیدا ادامه آنقدر کار این .فرستد می بعدی حسگر به و کرده ترکیب خود ی داده با آنرا کرد،

 ایستگاه با

 برای را ای همسایه آن حسگر هر که است صورت بدین همسایه حسگرهای با حسگرها بین ارتباط .برسند است، ارتباط در پایه

 به جای PEGASISکه  در این استLEACH و PEGASIS بین تفاوت .باشد نزدیکتر آن به که کند می انتخاب زنجیره به اتصال

می  عهده به را پایه ایستگاه با ارتباط کار حسگر یک فقط درنهایت و کند می استفاده حسگرها بین اتصال ی زنجیره از خوشه

 بهتر لفختم های اندازه با هایی شبکه برای % 311 تا % 100 بین PEGASISکه  دهد می نشان سازی شبیه نتایج . گیرد.

 ایستگاه به ارسالی های داده کردن کم همچنینو  LEACHدر ها خوشه تشکیل قسمت حذف بخاطر بهبود اینکند  می عمل

 در .باشد می پایه ایستگاه به نهایی ی داده ارسال در زیاد تاخیر آمدن بوجود PEGASIS اصلی آید. اما مشکلبدست می  بدست پایه

 .شود می محسوب پروتکل این پذیری مقیاس برای بزرگ مانعی پایه، ایستگاه با ارتباط برای حسگر تنهایک وجود ضمن

 
  TEENپروتکل  -4-9

 گزارش سریع گیری، اندازه حال در پارامتر در ناگهانی تغییرات است قرار که است شده طراحی شرایطی برای پروتکل این

 گزارش پایه ایستگاه به شود، حاصل نظر مورد تغییر وقتی بلکه نیست فعال شرایط در دائما شبکه کاربردها، دراین . ]14[شود

 .شود می داده

TEEN هم با هستند هم نزدیک که حسگرهایی که است صورت بدین پروتکل این عملکرد .است مراتبی سلسله پروتکل یک 

 .رسد می پایه ایستگاه به نهایت در و کند می پیدا ادامه نیز دیگر ی مرحله یک کار این و دهند می تشکیل خوشه یک

 ی آستانه ها، آستانه این اسامی .فرستند می حسگرها همه به را آستانه دو ها سرخوشه .شدند تشکیل ها خوشه اینکه از بعد

 بدست مقدار اگر که است گیری اندازه حال در پارامتر از مقداری واقع در سخت ی آستانه .باشند می تخس ی وآستانه نرم

 این واقع در .افتد نمی اتفاق این دیگر باشد کمتر اگر ولی شود، می گزارش آمده بدست مقدار باشد، بیشتر آستانه این از آمده

 ارسالی های داده حجم از صورت بدین و شود گزارش است دلخواه محدوده در پارامتر مقدار وقت هر که شود می باعث آستانه

 .شود می کاسته زیادی حد تا
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 اما باشد سخت ی آستانه زیر آمده بدست مقدار وقت هر که است گیری اندازه حال در پارامتر از مقداری نرم ی آستانه اما

 وجود .کند می گزارش را پارامتر مقدار هم باز حسگر باشد، مقدار این از بیش قبلی ی نمونه با شده گیری اندازه پارامتر اختالف

های  داده حجم توان می سخت و نرم ی آستانه سطوح تنظیم با .شود می ارسالی های داده کاهش باعث نیز نرم ی آستانه

 می اول مرحله سرخوشه به را خود ی داده حسگر هر پایه ایستگاه به ها داده ارسال برای .کرد تنظیم را پایه ایستگاه به ارسالی

 TEENشود. می فرستاده پایه ایستگاه به نهایت در و فرستد می دوم مرحله سرخوشه به را آن نیز اول مرحله سرخوشه.فرستد

 شبکه در خاصی اتفاق وقت هر یعنی .نباشد نظر مورد پریودیک صورت به اطالعات گزارش که است مناسب کاربردهاییدر 

 .شود گزارش رخداد

 

 :EACالگوریتم  -4-11

عنوان  مانده خود،به باقی انرژی اساس بر حسگر های گره یعنی . ]15[است فاصله و انرژی بر مبتنی بندی خوشه الگوریتم یک

 انتخاب همسایه های سرخوشه با فاصله اساس بر را خود سرخوشه غیرسرخوشه، های گره همچنین.شوند می انتخاب سرخوشه

 فاز دو دارای که میدهد افزایش را شبکه عمر طول شبکه های گره بین انرژی بار کردن متوازن بوسیله الگوریتم این.کنند می

 شبکه، در گره هر اندازی، راه فاز طول در.است خوشه ایجاد و سرخوشه انتخاب فاز این اصلی هدففاز راه اندازی:  ]61[. است

 تواند می و کرده دریافت را خود های همسایه مقادیرانرژی گره هر همچنین.کند می پخش شبکه در را خود فعلی انرژی میزان

 گره یک اگر.کند مرتب نزولی صورت به را انرژی ومقادیر محاسبه را همسایه هر و خود بین فاصله سیگنال، توان براساس

 پیام یک صورت این غیر شود،در سرخوشه خودش جاری درنوبت که گیرد می تصمیم باشد، داشته را انرژی مقدار باالترین

 زمانبند یک سرخوشه سپس.شود آن خوشه از عضوی تا کند می ارسال دارد را انرژی مقدار باالترین که های گره الحاق به

  زمانبند سرخوشه یک سپس.شود آن خوشه از عضوی تا کند می ارسال دارند را انرژی مقدار باالترین که هایی گره به الحاق

TDMA   کند می ارسال خوشهایجاد کرده و آنرا به همه اعضای. 

 های بسته خوشه اعضای شد، تثبیت شبکه های خوشه تمام زمانبندی و شدند تشکیل ها خوشه که زمانی فاز حالت پایدار:

مربوط به خود ،به سرخوشه   TDMAفریم در را خود به مربوط داده بسته هرگره.کنند می ارسال سرخوشه به را خود داده

 می خاموش برسد فرا ها آن انتقال نوبت که زمانی تا انرژی کردن ذخیره برای اعضا سایر های انتقال و کرده ارسالخودش 

 .کند می ارسال مبنا ایستگاه به ها سرخوشه،داده شد، دریافت داده های بسته تمام که زمانی.شوند

 

 نتیجه گیری

 وانرژی حافظه کوچک های اندازه کم، باند پهنای تراکم، محدود، تغذیه منابع مثل بیسیم حسگر های شبکه متفاوت ویژگیهای 

 از یکی به را بیسیم های شبکه در انرژی مصرف ها، شبکه این باتری محدود عمر . میسازد پذیر آسیب را شبکه محدود،

انرژی درشبکه های حسگربیسیم ارایه شده روش های متفاوتی برای کاهش مصرف  . است کرده تبدیل اصلی چالشهای

است. در این میان الگوریتم های مسیریابی به روش خوشه بندی بیشترین تالش ها را به خود اختصاص داده 

 از یکی سرخوشه انتخاب روشهای . گیرد صورت کمتری انرژی با ها داده انتقال که میشوند باعث خوشهبندی روشهای.است

تعدادی از الگوریتم های ارایه شده به صورت مختصر معرفی شد. اما .گذارد تأثیرمی کل انرژی میزان بر که است عواملی

 همچنان تالش ها برای یافتن یک الگوریتم کامال بهینه ادامه دارد.

 

 

 و مراجع: منابع
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دومین همایش ، بررسی و مقایسه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم، 1393کانی نژاد, رسول و محمد عالیی، گر]6[

 لی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی،م

سیم با استفاده از الگوریتم های خوشه ، کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی 1394شرعی, ساجده و مریم عادل خواه، ]15[

شاخه  -مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، انجمن مهندسین برق و الکترونیک بندی، کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد 
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