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ببضذ کٍ يظيفٍ  حذيدیت محبسببتی، اوزصی ي حبفظٍ میای ضبمل صذَب یب َشاران حسگز بب م سيم، ضبکٍ ضبکٍ حسگز بی - چکيذٌ

َب ي یب ایستگبٌ پبیٍ را بز عُذٌ دارد.  ضذٌ بٍ دیگز گزٌ َبی حس َب ي ويش ارسبل دادٌ دریبفت اطالعبت اس محيط خًد، آوبليش، پزداسش دادٌ

حلی بزای  تًان راٌ بىذی را می َبی خًضٍ مذلگزدد، استفبدٌ اس  َب، مسألٍ اوزصی یک چبلص مُم محسًة می اس آوجبیی کٍ در ایه ضبکٍ

َب  مبوذٌ ي مزکشیت َز گزٌ، سزخًضٍ غلبٍ بز ایه مسئلٍ در وظز گزفت. در ایه مقبلٍ، ابتذا طبق قًاويه فبسی ي بزاسبس ميشان اوزصی ببقی

بب استفبدٌ اس الگًریتم صوتيک بٍ َبی دیگز  َب بزاسبس قًاويه فبسی اوتخبة ضذوذ، سپس گزٌ کٍ سزخًضٍ ضًوذ. پس اس ایه اوتخبة می

ضذٌ َبی مطزح َب، وطبن دَىذٌ بزتزی ريش پيطىُبدی وسبت بٍ سبیز ريشضًوذ. وتيجٍ آسمبیص َبی سزخًضٍ اختصبظ دادٌ می گزٌ

 ببضذ.جًیی در اوزصی می اس وظز افشایص طًل عمز مفيذ ضبکٍ ي صزفٍ

 بٌذی، هلشف اًشطی ن طًتيک، خَؿِػين، هٌغق فاصی، الگَسیت ؿبکِ حؼگش بی -كليذ ٍاطُ
 

 مقذمٍ -1

یي تش هْنػين، بِ عٌَاى یکی اص  یبحؼگش ی ّا ؿبکِ

 ّا ؿبکِػت. ایي ا  ؿذُّای قشى بيؼت ٍ یکن هغشح  یتکٌَلَط

 كِ ّؼتٌذ كَچک ياسبؼ حؼگش یّا گشُ اص یادیص ؿاهل تعذاد

 قشاس اػتفادُ هَسد يغی،هحاعالعات  پشداصؽ ٍ یآٍس جوع یبشا

ّایی بِ ًام  ّويي اهش هَجب پيذایؾ ٍ گؼتشؽ ؿبکِشًذ. گي یه

. یک ؿبکِ حؼگش، هتـکل ػين ؿذُ اػت ّای حؼگش بی ؿبکِ

ّای حؼگشی اػت كِ دس یک هحيظ بِ عَس  اص تعذاد صیادی گشُ

گؼتشدُ پخؾ ؿذُ ٍ بِ جوع آٍسی اعالعات اص هحيظ 

تعييي ّای حؼگش، اص قبل  پشداصًذ. لضٍهاً هکاى قشاس گشفتي گشُ هی

ؿذُ ٍ هـخق ًيؼت. چٌيي خلَكيتی ایي اهکاى سا فشاّن 

ّای خغشًاک ٍ یا غيش قابل  ّا سا دس هکاى آٍسد كِ بتَاًين آى هی

ػين، ًؼل جذیذی اص ؿبکِ حؼگش بی دػتشع سّا كٌين.

ؿذُ بالدسًگ با هحذٍدیت هحاػباتی، اًشطی ٍ  ّای تعبيِ ػيؼتن

ّضاساى حؼگش تـکيل ّا اص كذّا یا  حافظِ ّؼتٌذ. ایي ؿبکِ

ؿًَذ.  ؿذُ اػت كِ هعوَال دس هحيغی دٍس اص دػتشع پخؾ هی

آٍسی اعالعات اص هحيظ پيشاهَى  ٍظيفِ اكلی ایي حؼگشّا جوع

ی حؼگش اص ٍاحذ  ٍ اسػال آى بِ ایؼتگاُ پایِ اػت. ّش گشُ

ػين با بشد  حؼگش، ٍاحذ هحاػباتی، حافظِ ٍ ٍاحذ استباط بی

 [.1هحذٍد تـکيل ؿذُ اػت]

ػیين،   ّای حؼگش بیی  تشیي دليل پيذایؾ ٍ تَػعِ ؿبکِ هْن

ّایی بیَدُ اػیت كیِ دػیتيابی ٍ      ّای پایؾ هذاٍم هحيظ كاسبشد

ّیایی   حضَس دائوی اًؼاى دس آًْا، ػخت یا ًاهوکي اػت. كیاسبشد 

العبیَس، پیایؾ فیَساى ییک كیَُ       هاًٌذ پایؾ هٌاعق هشصی كعب

ّیا، پیایؾ    ٍ جیادُ ّیا   آتـفـاى فعال، پایؾ اػتحکام ػذّا، پیل 

هيذاى جٌگ یا هٌاعق حؼاع ًظاهی ٍ اص اییي قبيیل. دس ؿیبکِ    

ّیایی بیا    ّای حؼگش بشای تاهيي اًشطی خَد بِ بیاتشی  هزكَس گشُ

دليل بکیاسگيشی اییي ًیَ      تَاى هحذٍد ٍابؼتِ اػت. ّوچٌيي بِ

ّای خغشًاک ٍ دٍس اص دػتشع، ؿاسط كشدى یا  ّا دس هحيظ ؿبکِ

ّا ػخت یا گیاّی غيیشهوکي اػیت.     ي گشُتعَیض هٌبع اًشطی ای

ِ   بٌابشایي یکی اص چالؾ ػیين،   ّیای حؼیگش بیی    ّای اكیلی ؿیبک

 [. 2اًشطی هحذٍد حؼگشّا اػت]

ّای حؼیگشّا ٍ   ّا، بِ عَل عوش گشُ گًَِ اص ؿبکِ كاسایی ایي

ای ٍابؼتِ اػت لزا تالؽ بشای بْيٌِ كشدى هلیشف   پَؿؾ ؿبکِ

ّای حؼگش بؼیياس حیائض    گشُاًشطی ٍ هذیشیت پَیای تَاى هلشفی 

  ِ ای بيـیتشیي هلیشف    اّويت اػت. اًتقال اعالعیات دسٍى ؿیبک

بٌذی اص  دّذ. خَؿِ اًشطی دس ایي ًَ  ؿبکِ بِ خَد اختلاف هی

 [.3ای اػت] ّای سایج كاّؾ تعذاد اًتقاالت دسٍى ؿبکِ حل ساُ

 ّا بِ كَست تَصیع تشیي ساُ بشای سػيذى بِ تجويع دادُ ػادُ

كٌٌیذُ دس ؿیبکِ اًتخیا      ت كِ تعذادی گشُ تجويیع ؿذُ ایي اػ

ّیا، اص اییي    ّیای گیشُ   ؿَد ٍ اعويٌاى حاكل ؿَد كِ هؼیيش دادُ 

كٌذ. بِ اییي دػیتِ اص پشٍتکیل تجويیع      ّا عبَس هی تجويع كٌٌذُ

ّا، هبتٌی بش دسخت گَیٌذ. اها سٍؽ ساییج دیگیش كیِ بيـیتش      دادُ

بیِ تعیذادی    ّای حؼگش هَسد تَجِ قشاس گشفتِ، ایي اػت كِ گشُ

ؿًَذ ٍ دس ّش خَؿِ یک ػشخَؿِ بشای تجويع  خَؿِ تقؼين هی

ّا سا بِ ایؼتگاُ اكلی اسػال كٌٌیذ.   ؿَد تا دادُ ّا اًتخا  هی دادُ

جَیی  بٌذی باعث كشفِ ایي سٍؽ هبتٌی بش خَؿِ ًام داسد. خَؿِ

 سيم حسگز بی َبی ضبکٍ بىذی خًضٍبزای  تزکيبی فبسی ي صوتيکارائٍ یک ريش 

 3، سضا ؿوؼایی2، جَاد حويذصاد1ُاهيي هحوذؿاّی
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ّا ٍ كاّؾ تعیذاد   بؼياسی دس هلشف اًشطی اص عشیق تجويع دادُ

 ؿَد. هی ّای اسػالی بؼتِ

ّیای حؼیگش    ّای كاّؾ هلشف اًشطی دس ؿبکِ یکی اص سٍؽ

بٌذی  ّای هبتٌی بش خَؿِ ّا اػت. سٍؽ بٌذی گشُ ػين، خَؿِ بی

عَس ٍػيعی تَػظ جَاهع تحقيقیاتی پزیشفتیِ ؿیذُ اػیت تیا       بِ

ّذف دػتيابی بِ كیاسایی اًیشطی بیاالتش ٍ عیَل عویش بيـیتش دس       

ّای ػلؼیلِ   پشٍتکل ػين تحقق یابذ. ّای حؼگش بی هحيظ ؿبکِ

بٌذی بیِ عیَس قابیل تیَجْی دس هلیشف       هشاتبی هبتٌی بش خَؿِ

 ِ كٌٌیذ. دس اییي هیذل، ؿیبکِ بیِ       جیَیی هیی   اًشطی ؿبکِ، كیشف

ؿَد كِ ّش خَؿِ اص تعذادی گیشُ عضیَ ٍ    ّایی تقؼين هی خَؿِ

جای آًکیِ ّیش    یک ػشخَؿِ تـکيل ؿذُ اػت. دس ایي حالت بِ

ِ ایؼتگاُ اكلی اسػال كٌذ، آى سا گشُ اعالعات خَد سا هؼتقيواً ب

ّیا پیغ اص    بِ ػشخَؿِ هشبَعِ اسػال كشدُ ٍ دس ًْایت ػشخَؿِ

ّای آى خَؿیِ، اییي    ّای اسػالی اص گشُ آٍسی ٍ تشكيب دادُ جوع

ّیا،   كٌٌیذ. دس اییي پشٍتکیل    ّا سا بِ ایؼتگاُ اكلی اسػال هیی  دادُ

ّا ُ عٌَاى ػشخَؿِ ٍ تجويع داد اًتخا  یک گشُ دس ّش خَؿِ بِ

 [.       5،4بِ هيضاى صیادی دس افضایؾ عَل عوش ؿبکِ هَثش اػت]

ای بؼياس هْین اص هٌغیق اػیت كیِ تَػیظ      هٌغق فاصی گًَِ

هغشح ؿیذ ٍ بغیَس جیذی دس     1965صادُ دس ػال  پشٍفؼَس لغفی

هقابل هٌغق دٍدٍیی اسػغَیی قشاس گشفت ٍ ایي هٌغیق ًیِ تٌْیا    

فتییِ اػییت ٍ  دس حییَصُ ترییَسی بلکییِ دس كییٌعت ًيییض بکییاس س   

پظٍّـگشّای صیادی سا هـغَل بِ تحقيیق دس اییي صهيٌیِ كیشدُ     

 اػت.

دس ایي هقالِ جْت بْبَد بخـيذى عیَل حيیات ؿیبکِ، ّیش     

ّیای   گشُ بِ كَست كاهل اص ٍضعيت اًیشطی خیَد، هَقعيیت گیشُ    

ی ػشخَؿیِ    ّوؼایِ ٍ ّوچٌيي هشكضیت یک گشُ ًؼبت بِ گیشُ 

العیات ٍ بشاػیاع هٌغیق    ؿَد ٍ با اػیتفادُ اص اییي اع   با خبش هی

ی سا گشدد. اگش ًتایج الگَسیتن پيـٌْاد فاصی، ػشخَؿِ تعييي هی

دّذ كیِ   هقایؼِ گشدد، ًتایج ًـاى هی ّای دیگش با ًتایج الگَسیتن

گيیشی   ّا، تأثيش چـین  سٍؽ پيـٌْادی دس هقایؼِ با ایي الگَسیتن

 گزاسد.      بش عَل عوش ؿبکِ هی

ش اػیت: دس بخیؾ دٍم،   ػاختاس اداهیِ هقالیِ بیِ كیَست صیی     

كاسّای هشتبظ هشٍس ٍ بشسػی ؿذُ اػت. دس بخیؾ ػیَم، هیذل    

ؿبکِ اسائِ ؿذُ اػت. سٍؽ پيـیٌْادی دس بخیؾ چْیاسم بيیاى     

ًتایج دس بخؾ پٌجن ًـیاى دادُ    ػاصی ٍ اسصیابی ؿذُ اػت. ؿبيِ

گيشی ٍ كاسّای آتی بياى ؿیذُ   ؿذُ اػت. دس بخؾ ؿـن، ًتيجِ

 اػت.

 

 ذضتٍمزيری بز کبرَبی گ -2

 [، یک سٍؽ هبتٌی بش هٌغق فاصی بشای كاّؾ هلشف6دس ]

ػين اسائِ ؿیذُ اػیت. دس اییي     ّای حؼگش بی اًشطی دس ؿبکِ

گيشًیذ. دس   ّا ؿکل هی خَؿِ LEACHالگَسیتن ّواًٌذ الگَسیتن 

ّا یک عذد تلیادفی بیيي ییک تیا كیفش تَليیذ        ّش دٍس توام گشُ

كوتش بَد، آًگاُ گیشُ ؿیاًغ خیَد سا بیا      Poptكٌذ كِ اگش اص  هی

اػتفادُ اص قَاًيي فاصی هحاػبِ كشدُ ٍ یک پيام كاًذیذ ّوشاُ بیا  

كٌذ. ایي پيام بیذیي هعٌیی اػیت كیِ گیشُ       ؿاًغ خَد تَليذ هی

حؼگش كاًذیذ ػشخَؿِ ؿذى هتٌاػیب بیا هقیذاس ؿیاًغ اػیت.      
Popt  :بِ كَست صیش تعشیف ؿذُ اػت 

(1)  Popt p  

ییک هقیذاس    ًشخ دسخَاػت ػشخَؿِ ؿذى ٍ pكِ دس آى

 كٌذ. ثابت اػت كِ ًشخ كاًذیذ ؿذى بشای ػشخَؿِ سا تعييي هی

PSO-MVپشٍتکییل
 ػییاصی يٌییِبْسٍؽ  ی يییض بییش پایییًِ [7] 1

ِ ی ٍ اص آًجایاػت  اصدحام رسات ّیا  كِ هلشف اًشطی دس ػشخَؿی

ادل ّای دیگیش بيـیتش اػیت ّیذف اییي سٍؽ هتعی      ًؼبت بِ گشُ

بیِ كیَست  قیشاس     PSO-MVكشدى هلشف اًشطی اػت. دس سٍؽ 

كٌیين بیِ اییي     یهی ػشخَؿیِ اًتخیا     عٌَاى بِدادی دٍ گشُ سا  

ِ ػشخَؿِ اكلی ٍ دیگشی  عٌَاى بِكَست كِ  یک گشُ   عٌیَاى  بی

. كِ ػشخَؿِ اكلی ٍظيفیِ سلیِ كیشدى    باؿذ یهػشخَؿِ ّوکاس 

سػذ سا داسد. اص هعایب ایي سٍؽ اعالعاتی كِ اص ػشخَؿِ دٍس هی

تَاى بِ ایي ًکتِ اؿاسُ كشد كِ تعذاد بْيٌِ ػشخَؿِ بشای آى هی

 دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.

GA دس سٍؽ
پيـٌْاد ؿذُ اػت كِ ؿبکِ سا بِ  [8] 2

ی حغ ّا دادُػال تعذادی خَؿِ تقؼين كٌين اها بِ جای اس

دس ّش  هتحشکی عاهل تعذاداص  ّا آى ،ؿذُ اص گشُ بِ ػشخَؿِ

 ّا دادُآٍسی كٌٌذ. عاهل هتحشک ٍظيفِ جوع یهخَؿِ اػتفادُ 

ٍ اسػال آى بِ ایؼتگاُ پایِ سا بش عْذُ  ّا دادُ،  تجويع ّا گشُاص 

ؿًَذ: آسایِ  یهتقؼين  ِیساآدس دٍ  ّا كشٍهَصٍمیي سٍؽ اداسد. دس 

ی ٍ آسایِ تشتيبی. دس ایي سٍؽ ّذف اػتفادُ اص الگَسیتن گشٍّ

 سایؾ آٍ بْيٌِ عاهل هتحشک  طًتيک بشای هحاػبِ تعذاد

يش اػت ٍ تأخٍ ًيض ػٌجؾ ؿبکِ با اػتفادُ اص هعياس  ّا خَؿِ

دٌّذ  یهّا ًـاى ػاصیگيشد. ؿبيِ یًوهلشف اًشطی سا دس ًظش 

ُ اص عاهل هتحشک ی حؼگش هلشف اًشطی سا با اػتفادّا گشُكِ 

 .دٌّذ یهكاّؾ 

 EAUCFالگَسیتن
اًذاصُ  با ؿذُ بٌذی تَصیع خَؿِ یک سٍؽ 3

باؿذ. ایذُ ایي  ّای غيشیکؼاى بشاػاع سٍیکشد فاصی هی خَؿِ

سٍؽ پيذاكشدى یک ؿعا  ّوؼایگی هٌاػب بشای ّش گشُ با دس 

ًظشگشفتي هيضاى اًشطی باقيواًذُ گشُ ٍ فاكلِ گشُ تا ایؼتگاُ 
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ّا بشای  باؿذ. دس ابتذا با یک سٍال تلادفی بشخی اص گشُ اكلی، هی

ؿًَذ. ّش گشُ كاًذیذ دس هحذٍدُ  ػشخَؿِ ؿذى كاًذیذ هی

ّای كاًذیذ دیگش با تَجِ بِ اًشطی  ّوؼایگی خَد با گشُ

با اًشطی باقيواًذُ بيـتش پيشٍص ایي   كٌذ ٍ گشُ باقيواًذُ سقابت هی

دس گام ؿَد.  هی اًتخا  سقابت خَاّذ ؿذ كِ بِ عٌَاى ػشخَؿِ 

تش هلحق  ّای دیگش بِ ػشخَؿِ ًضدیک گيشی خَؿِ، گشُ ؿکل

 .[9]ؿًَذ هی

TPSO-CRالگَسیتن
بٌذی ٍ هؼيشیابی  یک سٍؽ خَؿِ ،4

باؿذ. دس  هی (PSO)ػاصی اصدحام رسات  بشاػاع الگَسیتن بْيٌِ

لِ أبٌذی ٍ هؼيشیابی بِ عٌَاى دٍ هؼ  ایي الگَسیتن بِ خَؿِ

بٌذی ّذف یافتي  د. دس خَؿِؿَ ػاصی جذا اص ّن ًگاُ هی بْيٌِ

ّایی اػت كِ باعث كاّؾ اتالف  یک هجوَعِ بْيٌِ اص ػشخَؿِ

گزاسی بشای  اًشطی ؿَد. ّوچٌيي دس هؼيشیابی اص یک تابع اسصؽ

ّا  بذػت آٍسدى یک دسخت هؼيشیابی بْيٌِ دس بيي ػشخَؿِ

ؿَد. دس ّش دٍ بخؾ اص سٍؽ اصدحام رسات بشای  اػتفادُ هی

 .[10]ؿَد ادُ هیػاصی اػتف بْيٌِ

 مذل ضبکٍ -3

ػين پيـٌْادی،  خلَكياتی كِ بشای هغالعِ ؿبکِ حؼگش بی

 اًذ اص: ؿًَذ، عباست دس ًظش گشفتِ هی

 ُباؿٌذ. ّا ّوگی داسای اًشطی ٍ تَاًایی یکؼاًی هی گش 

       ِّش گشُ بِ عیَس هتٌیاٍ  دادُ سا حیغ كیشدُ ٍ ّويـی

 ای بشای اسػال داسد. دادُ

  بِ كَست تک گاهی اػت.ػيؼتن 

 ُّییا قادسًییذ فاكییلِ سا بشاػییاع قییذست ػییيگٌال،     گییش

 گيشی كٌٌذ. اًذاصُ

 ِداًذ. تواهی اعالعات سا دس هَسد حؼگش هی ایؼتگاُ پای 

      ایؼتگاُ پایِ اص ًظش اًیشطی، حافظیِ ٍ قیذست هحاػیباتی

 ؿذ. با هحذٍد ًوی

 ريش پيطىُبدی -4

 اّؾدس ایي بخؾ بِ تـشیح سٍؽ پيـیٌْادی بیِ هٌظیَس كی    

پشداصین. سٍؽ اسائِ  ػين هی ّای حؼگش بی هلشف اًشطی دس ؿبکِ

ؿذُ دس اییي هقالیِ، ابتیذا بیا اػیتفادُ اص هٌغیق فیاصی، بْتیشیي         

هاًیذُ ٍ هشكضییت    ّایی كِ قابليت باالتشی اص لحاػ اًشطی باقی گشُ

عٌَاى كاًذییذای ػشخَؿیِ    ّای دیگش داسًذ سا بِ آى ًؼبت بِ گشُ

ّای دیگش بش اػاع الگَسیتن طًتيک  گشُ ؿًَذ ٍ ػپغ اًتخا  هی

 ؿًَذ. هی ّای ػشخَؿِ اختلاف دادُ  بِ گشُ

 

 های سرخوشه کانذیذ تعیین گره -4-1

دس فاص اٍل، اص دٍ پاساهتش صیش بشای اًتخا  ػشخَؿیِ اػیتفادُ   

 كٌين:    هی 

 دّذ.   اًشطی گشُ: اًشطی باقيواًذُ ّش گشُ دس ؿبکِ سا ًوایؾ هی

ای دس هيیاى هجیاٍساى    ًظش تا چِ اًذاصُ ی هَسد هشكضیت گشُ: گشُ

خَد ًؼیبت بیِ بعیذ ؿیبکِ دس هشكضییت قیشاس داسد سا هـیخق        

 كٌذ. هی

تیَاى اص دٍ هتغيیش فیاصی بیشای      بشاػاع اییي تَضیيحات هیی   

ػاصی اییي دٍ پیاساهتش اػیتفادُ كیشد. هیا بیشای ّیش ییک اص          فاصی

ِ   پاساهتشّا دٍ حالت فاصی دس ًظشگشفتِ  این. عبق قَاًيي فیاصی ػی

ّیا دس ًظیش    هاًذُ گشُ ٍضعيت صیاد، هتَػظ ٍ كن بشای اًشطی باقی

ّا ّن ػِ ٍضعيت ًضدییک،   گشفتِ ؿذُ اػت ٍ بشای هشكضیت گشُ

ؿیَد. تَابیع عضیَیت دٍ هتغيیش      هتَػظ ٍ دٍس دس ًظش گشفتِ هی

 اػت.   ( آهذ2ُ( ٍ)1فاصی دس ؿکل )
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 ها (: تابع عضویت انرشی گره1شکل) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Central of Node

M
em

be
rs

hi
p 

D
eg

re
e

Far CloseMedium

 
 ها رکسیت گره(: تابع عضویت م2شکل)

تَاى بشای  ( هی1( جذٍل )if-thenبشاػاع قَاًيي فاصی )

ای  ّای ؿبکِ یک ؿاًغ اًتخا  دس ًظش گشفت. گشُ ّشیک اص گشُ

كِ داسای هقذاس احتوال بيـتشی باؿذ ؿاًغ بيـتشی ّن بشای 

 .ؿذى خَاّذ داؿت ػشخَؿِ
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ّای  گشُ احتوال اًتخا  ی بشای هحاػبِ if-then(: قَاًيي 1جذٍل)

 ػشخَؿِ

 ؿاًغ اًتخا 
اًشطی باقيواًذُ ّش 

 گشُ
 هشكضیت ّش گشُ

 ًضدیک كن كوی ضعيف

 هتَػظ كن ضعيف

 دٍس كن خيلی ضعيف

 ًضدیک هتَػظ هتَػظ باال

 هتَػظ هتَػظ هتَػظ

 دٍس هتَػظ هتَػظ پایيي

 ًضدیک صیاد خيلی قَی

 هتَػظ صیاد قَی

 دٍس صیاد كوی قَی

  ( آهیذُ 2ی ّشییک اص ػیغَح، دسجیذٍل )   هقادیش احتوال بشا

ّا بشاػیاع هٌغیق فیاصی هـیخق      اػت. پغ اص ایٌکِ ػشخَؿِ

ّا تخليق  ّا ّن عَسی بِ اعضای ػشخَؿِ ؿذًذ، بایذ ػایش گشُ

 ّا هتعادل باؿذ. یابٌذ كِ هلشف اًشطی دس توام ػشخَؿِ

 (: هقادیش احتوال بشای ّش یک اص ػغَح2جذٍل)

 هقذاس احتوال ؿاًغ اًتخا 

 1/0 خيلی ضعيف

 2/0 ضعيف

 3/0 كوی ضعيف

 4/0 هتَػظ پایيي

 5/0 هتَػظ

 6/0 هتَػظ باال

 7/0 كوی قَی

 8/0 قَی

 9/0 خيلی قَی

 الگوریتم شنتیک  ها براساس تخصیص اعضای سرخوشه -4-2

  ِ ای  ّذف اكلی اص الگَسیتن طًتيک ایي اػت كِ اعضا بیِ گًَی

ف اًشطی بیِ حیذاقل   ّا اختلاف دادُ ؿًَذ كِ هلش بِ ػشخَؿِ

 بشػذ.

ؿَد كِ هقذاس  جوعيت اٍليِ الگَسیتن بِ ایي كَست تَليذ هی

 ی ؿواسُ ػشخَؿِ اػت، دٌّذُ ّش طى )دسّشكشٍهَصٍم( كِ ًـاى

ّیا تخلیيق    بشاػاع احتواالتی كِ دس قؼوت فیاصی بیِ آى  

ؿیًَذ. بیشای تعيیيي هقیذاس ّیش طى اص سٍؽ       دادُ ؿذ، اًتخا  هی

( iFّیا )  ؿیَد.  بشاصًیذگی كشٍهیَصٍم    دُ هیای اػتفا اًتخا  ستبِ

 آیذ: عبق سابغِ صیش بذػت هی

(2)  
1

1

| |

i
i

i k k

F

E E



 



 

 

هياًگيي اختالف اًشطی دٍسكًٌَی ؿیبکِ بیا    iدس ایي سابغِ

اًییشطی باقيواًییذُ دٍس كٌییًَی  kEدّییذ. دٍس قبلییی سا ًـییاى هییی

ٍ1kE  دّذ. اًشطی ؿبکِ دس دٍس قبلی سا ًـاى هی 

ِ    بشای اًتخا  كشٍهیَصٍم   ای ٍ بیشای   ّیا اص اػیتشاتظی هؼیابق

ِ   تشكيب آى ؿیَد. اػیتشاتظی    ای اػیتفادُ هیی   ّیا اص سٍؽ دًٍقغی

ِ   ای بِ ایي  هؼابقِ ؿیَد كیِ جوعيیت     هیی  كَست دس ًظیش گشفتی

ِ  كشٍهَصٍم ِ    ّا بی ؿیًَذ ٍ اص بیيي دٍ    دٍ هقایؼیِ هیی   كیَست دٍبی

كشٍهَصٍم، كشٍهَصٍهی كِ داسای بشاصًذگی بيـتشی اػت اًتخیا   

 ؿَد. هی

كٌذ. دٍ ؿیشط   ّش طى بشاػاع احتوال جْؾ، جْؾ پيذا هی

 اػت: بشای تَقف الگَسیتن دس ًظش گشفتِ ؿذُ

ایین،   ای الگَسیتن تعييي كیشدُ بِ تعذاد تَليذ ًؼل كِ دس ابتذ

 بشػين.

ّیا   تکشاس هتَالی، ّيچ بْبَدی دس بشاصًذگی كشٍهیَصٍم  10دس 

 ًذاؿتِ باؿين.

 سبسی ي ارسیببی وتبیج ضبيٍ -5

ّییا آى ّییا سا دس هتلییب   بییشای اسصیییابی عولکییشد الگییَسیتن  

كٌين.  ػاصی كشدُ ٍ دس ػٌاسیَّای هختلفی اص ؿبکِ اجشا هی پيادُ

ّیای   ّا اص لحاػ تعذاد گیشُ  اػاع كاسایی الگَسیتنّا سا بش الگَسیتن

ّیا بشاػیاع    دّين ٍ الگَسیتن صًذُ هَسد بشسػی ٍ اسصیابی قشاس هی

 دّين. ّا با ّوذیگش هَسد هقایؼِ قشاس هی ایي هعياس

بشای اسصیابی ًتایج، اص هیذل اًیشطی اػیتفادُ ؿیذُ دس هشجیع      

گیشُ بیشای   (، اًشطی هلشفی ّش 3اػت. سابغِ ) [ اػتفادُ ؿذ11ُ]

كٌذ. ّوچٌيي اًشطی هلشفی ّش گشُ  ّا سا هحاػبِ هی اسػال دادُ

گشدد. دس سابغیِ   ( هحاػبِ هی4اػاع سابغِ ) بشای دسیافت دادُ بش

(3 ،)kدّذ ٍ  ، تعذاد بيت اسػالی سا ًـاى هیd   ًِـاًگش فاكیل ،

ِ    kاسػال دادُ،  اػت. لزا ّش گشُ بشای اص  dبيیت دادُ بیِ فاكیل

)خَد بِ اًذاصُ  , )k dtxE كٌیذ ٍ ّیش گیشُ بیشای      اًشطی هلشف هی

)بيت دادُ بِ اًذاصُ k دسیافت )krxE كٌذ اًشطی هلشف هی. 

(3) ( , )k d E k k dtx elec amp
2

E      
 

(4) ( )k E krx elecE  
 

0.00001JEelecكِ دس آى  bit  ٍ0 . 0 0 0 0 0 2J
a m p b i t   

 باؿذ. هی

ػاصی  ( ػٌاسیَّای هختلف بشای اسصیابی ًتایج ؿبي3ِجذٍل )

 دّذ.   سا ًـاى هی
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 هقادیش هشبَط بِ ػٌاسیَّای هختلف (:3جذٍل)

 ػٌاسیَّا
ؿبکِ اًذاصُ 

(m) 
ّش اًشطی 

 (jگشُ )

ّا  فاكلِ گشُ

ایؼتگاُ بِ 
BS

6
 

 ّا تعذاد گشُ

ػٌاسیَی 

 اٍل
 200×200 150 200 50 

ػٌاسیَی 

 دٍم
 200×200 150 200 100 

ػٌاسیَی 

 ػَم
 200×200 150 200 200 

( هـخلات پاساهتشّیای الگیَسیتن طًتيیک اػیتفادُ     4جذٍل)

 ًـاى هی دّذ. اّا س ؿذُ دس ؿبيِ ػاصی
 (: هـخلات پاساهتشّای الگَسیتن طًتيک4جذٍل)

 هـخلات پاساهتشّای الگَسیتن طًتيک

 اعذاد كحيح ّا ًحَُ ًوایؾ كشٍهَصٍم

 9/0 احتوال تشكيب

 05/0 احتوال جْؾ

 Generation اًتخا  باصهاًذُ

، سٍؽ اسائیِ  LEACHّیای   الگَسیتن پيـٌْادی بیا الگیَسیتن  

 [13]( ٍ سٍؽ اسائیِ ؿیذُ دس هشجیع    GA) [12]ؿذُ دس هشجیع  

(Fuzzy     سا اص دٍ دیذگاُ صهاى هشدى اٍلیيي گیشُ ٍ صهیاى هیشدى )

 دّين. ّای حؼگش هَسد هقایؼِ قشاس هی ًيوی اص گشُ

الگَسیتن پيـٌْادی تَاًؼتِ اػت عَل عوش ؿیبکِ سا ًؼیبت   

بِ الگَسیتن ّای دیگش افضایؾ دّیذ. بیا تَجیِ بیِ اییي ًتیایج دس       

ّا دیشتیش   ّا ًؼبت بِ ػایش الگَسیتن پيـٌْادی هشگ گشُالگَسیتن 

ّیا صًیذُ    ؿَد، لزا عوش ؿبکِ تیا صهیاًی كیِ ّویِ گیشُ      ؿشٍ  هی

 بْتش اػت. پيـٌْادی  ّؼتٌذ دس الگَسیتن  
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های زنذه در  ها از لحاظ تعذاد گره :    مقایسه کارایی الگوریتم3شکل

 سناریوی اول
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های زنذه در  ا از لحاظ تعذاد گرهه : مقایسه کارایی الگوریتم4شکل

 سناریوی دوم
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های زنذه در  ها از لحاظ تعذاد گره : مقایسه کارایی الگوریتم5شکل

 سناریوی سوم

 گيزی ي کبرَبی آیىذٌ وتيجٍ -6

دس ایي هقالِ، ها یک پشٍتکیل جذییذ خَؿیِ بٌیذی هتوشكیض      

 طًتيیک فیاصی ٍ   ّای الگَسیتن تشكيبی اصهبتٌی بش اًشطی بشاػاع 
ػين اسائِ كیشدین. پاساهتشّیایی كیِ دس     ّای حؼگش بی ی ؿبکِبشا

ایي الگَسیتن هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت هیَاسدی چیَى عویش    

ّای صًذُ ٍ ًشخ كاػتِ ؿیذى اًیشطی ؿیبکِ دس     ؿبکِ، تعذاد گشُ

 باؿٌذ. عَل عوش آى هی

ّای  کِّذف ها، اسائِ الگَسیتوی اػت كِ هلشف اًشطی دس ؿب

كیاّؾ دّیذ ٍ هلیشف اًیشطی سا ًؼیبت بیِ        سا ػیين   حؼگش  بی

ّای هَجَد حذاقل كٌیذ. الگیَسیتن اسائیِ ؿیذُ هبتٌیی بیش        سٍؽ

فیاصی ٍ   ّیای  تشكيبیی اص الگیَسیتن   بٌذی اػت كِ بشاػاع خَؿِ

 عشاحی ؿذُ اػت.    طًتيک
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ّیا دس   توام گشُ عٌَاى كاسّای آتی، دس الگَسیتن پيـٌْادی بِ

شفتِ ؿیذُ بیَد، لیزا دس    ثابت دس ًظش گ ػين، ّای حؼگش بی ؿبکِ

ّیا   تویام گیشُ  ای اص الگَسیتن سا صهاًی كِ  تَاى ًؼخِ اداهِ كاس هی
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