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چکیده
کاربرد يک شبکه حسگر بی سیم اغلب بر اساس طول عمر حسگر های استفاده شده در آن محدود می شود و طول عمر
يک نود حسگر اساسا مرتبط است با حجم داده ای که نود حس کرده ،پردازش کرده و انتشار می دهد .با توجه به اينکه
يکی از مهمترين مسائل در شبکه های حسگر بی سیم ،مسأله محدوديت انرژی است ،امروزه روشهای مختلفی در رابطه با
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم مطرح گرديده است که در اين مقاله به بررسی و مقايسه ی اين
روش ها خواهیم پرداخت و در انتها روشی مبتنی بر شبکه های عصبی را ارائه می کنیم و تاثیر آن را به عنوان ابزاری
کارآمد در کاهش مصرف انرژی در کلیهی زمینههای چرخهی وظايف ،روشهای دادهگرا و روشهای مبتنی بر قابلیت
تحرک مورد بحث قرار می دهیم.
واژههای کلیدی :شبکه حسگر بی سیم ،روش های داده گرا ،کاهش مصرف انرژی ،شبکه های عصبی ،چرخه ی وظايف
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Abstract
The application of a wireless sensor network (WSN) is mostly limited based on the lifetime of
sensors used in it and the lifetime of a sensor node is basically related to the volume of data
sensed, processed and published by the node. Considering that one of the major issues in
wireless sensor networks is the issue of energy constraints, today, various methods are
proposed related to the optimization of energy consumption in wireless sensor networks and in
this paper, we are intended to investigate and compare these methods. At the end, we
propose a method based on neural networks and discuss its effect as an efficient tool on
reducing energy consumption in all fields of tasks cycle, data-driven methods and mobilitybased methods.
Keywords: Wireless Sensor Network, Data-Driven Methods, Reducing Energy Consumption,
Neural Networks, Tasks Cycle.
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مقدمه
يک شبکه حسگر بیسیم متشکل از تعداد زيادی از دستگاههای بسیار کوچک است که گرههای حسگر نامیده میشوند
) .(Akyildiz et al, 2017گرههای حسگر عموماً مجهز به قابلیتهای حسگری ،پردازشی و ارتباطی هستند .گرههای حسگر از
نظر مکانی توزيع شده بوده و شرايط مربوط به محیط اطراف خود را اندازهگیری میکنند .وظیفة اصلی گرة حسگر ،جمعآوری
نقاط داده در فواصل زمانی منظم و تبديل آن به يک سیگنال الکترونیکی و انتشار سیگنال به گره ی سینک يا ايستگاه مبنا از
طريق رسانههای ارتباطی بیسیم قابل اطمینان است.
با ظهور و تکامل فناوری میکروالکترونیک در دهة 70میالدی حسگرهای ارزان قیمت با ابعاد کوچک و وزن کم تولید شدند،
مواد اولیه جديد برای ساخت حسگر ،کشف و شناخته شده و متعاقب آن اصول جديدی برای مقاصد عملی جمعآوری اطالعات
مطرح گرديد .يکپارچگی حسگر و مدارات الکترونیکی تغییر شکلدهندة سیگنال ،فرصتهای قابلتوجهی را برای بخش عمدهای
از کاربردها پديد آورد .امروزه کاهش حجم و وزن حسگرها و افزايش میزان حساسیت آنها ،هدف اصلی بسیاری از آزمايشگاههای
تحقیقاتی و شرکتهای مختلف میباشد .اما کوچک شدن حجم گرههای حسگر به معنای کوچکتر شدن باتریهای مولد انرژی
آنان بود.
مهمترين دلیل پیدايش و توسعه شبکههای حسگر بیسیم ،کاربردهای پايش مداوم محیطهايی بوده است که دستیابی و
حضور دائمی انسان در آنها ،سخت يا ناممکن میباشد؛ کاربردهايی نظیر پايش مناطق مرزی صعبالعبور ،پايش استحکام سدها،
پلها و جاده ها ،پايش میدان جنگ يا مناطق حساس نظامی و از اين قبیل را می توان نام برد .در نتیجه معموالً شارژ مجدد يا
تعويض گرههای مرده (از کار افتاده به دلیل اتمام منبع انرژی) امکانپذير نمیباشد ،زيرا همانطور که گفته شد اين گرهها معموالً
در محیطها و شرايط سخت ،خشن و غیرقابل دسترس قرار گرفته و اغلب بصورت تصادفی و اقتضايی در محیط پراکنده میشوند
) .(Merrett et al, 2013بنابراين دو نکته طول عمر و میزان پوشش شبکهای در کارايی شبکههای حسگر از اهمیت خاصی
برخوردار است .از آن جايی که کاربردهای پايشی اصوالً کارهای زمانبری هستند ،انتظار میرود که طول عمر شبکههای حسگر
به حد کافی طوالنی باشد .بنابراين مهمترين هدف شبکههای حسگر ،مديريت عاقالنه و منطقی منابع انرژی است.

چالشهای شبکههای بیسیم
به طور کلی شبکههای حسگر با مسائل فنی از قبیل پردازش داده ،ارتباطات و مديريت حسگرها روبرو هستند و از دالئلی
که سبب به وجود آمدن اين مسائل شده است می توان به استفاده از اين شبکه ها در محیطهای خشن (گرما و سرمای زياد) ،نا
معین و دينامیک و همراه با محدوديتهای پهنای باند و انرژی اشاره کرد .همین عوامل سبب شده است تا شبکههای موردی
(بدون زير ساختار) در مسیريابی و کنترل شبکه ،پردازش اطالعات مشترک ،روشهای تقاضا و انجام وظايف خود دچار مشکل
گردند.
آگاهی از ويژگیهای شبکه ،يکی از اصول اساسی در عملکرد صحیح حسگرهاست ) .(Estrin et al, 2014هر گره الزم است
که از مشخصات و محل همسا يگان خود آگاهی يابد تا بتواند با آنها اطالعات رد و بدل کرده و همکاری داشته باشد .در شبکههای
ادهاک (بدون زير ساختار) ،توپولوژی شبکه بايستی کامالً به صورت بالدرنگ عمل کرده و شبکه را نوسازی کند تا حسگرهای
خراب شده را حذف و حسگرهای تازه را به شبکه اضافه نمايد .اطالع از کل شبکه برای حس کننده الزم نیست .بنابراين اگر
حسگرها از همسايگان خود اطالع داشته باشند کافیست .از طرفی ديگر ،هر حسگر بايستی مکان خود را از نظر مختصاتی تا
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حدودی بداند .هنگامیکه استفاده از ابزارهای گران قیمتی مانند جی پی اس ) (Hedetniemi et al, 2010در دسترس نباشد،
الگوريتمهايی بايد وجود داشته باشند تا حسگر ،مختصات خود را به کمک آنها تخمین بزند.
در شبکه ای که منابع ،انرژی ،پهنای باند و توان پردازش ،به طور دائمی در حال تغییر است و سیستم بايستی به صورت
خودکار به حیات خود ادامه دهد ،تغییر در ساختار آن  ،يک نیاز اساسی است .به دلیل اين که طرح خاصی برای ارتباطات در
شبکه های بدون زير ساختار وجود ندارد ارتباط بین الگوريتمها و نرم افزارها ضروری است ،به ويژه وقتی که لینکهای ارتباطی به
دلیل غیرقابل اطمینان بودن و محوشدگی ممکن است حذف شوند .به همین دلیل ،تحقیقات بر روی موضوعات مربوط به اندازه
شبکهها و تعداد لینکها و گره ها برای پايین آوردن خطا و باال بردن قابلیت اطمینان در شبکه ضروری به نظر می رسد.
همچنین شبکههايی که بر روی زمین ايجاد میشوند به دلیل اين که از امواج  RFاستفاده میکنند و اين امواج قدرتشان با
افزايش مسافت کاهش پیدا می کند از اين رو مديريت خوبی بر روی تجهیزات ارتباطی و مصرف انرژی طلب میکنند .از طرف
ديگر ،استفاده از روش های استفاده شده در اينترنت مانند ايجاد  ،IPبه دلیل تعداد باالی گرههای حسگر امکان پذير نیست .در
واقع ما بايد بتوانیم شبکه را به هر اندازهای که میخواهیم گسترش دهیم و لذا هیچگونه  IPای در شبکه نبايد استفاده کنیم ،زيرا
استفاده از  IPنیاز به داشتن جداول نگهداری آن را در پی خواهد داشت و اين امر به دلیل محدوديت حافظه و انرژی گرهها امکان
پذير نیست .عالوه بر مسئله آدرسدهی در شبکه ،مسئله مسیريابی ) (Heinzelman et al, 2010نیز با توجه به هندسه زمین و
صرفه جويی در انرژی بايد حل شود ) .(Kahn et al, 2015از موارد مهم ديگر در طراحی شبکه ،چگونگی تاثیر پارامترهای
سیستم (اندازه شبکه ،چگالی گرهها ،شعاع ارتباطی گرهها ،فاصله ايستگاه پايه نهايی ) (Heinzelman et al, 2017و غیره) در
تأخیر ،قابلیت اطمینان ) (Heinzelman et al, 2010و انرژی شبکه است.
گرههای موجود در شبکه حسگر ،بايد برای جمع آوری و پردازش داده همکاری کرده و اطالعات مناسبی تولید کنند.
پردازش اطالعات و به وجود آوردن سیگنالهايی برای همکاری در شبکههای حسگر بیسیم ،يکی از موضوعات مهم در طراحی بوده
و مربوط به پیوند اطالعات در شبکههای پخش شده میباشد .آن چه در اين باره مهم است مرتبه اطالعات تسهیم شده (Handy
) et al, 2013بین گرهها و چگونگی پیوند اين اطالعات در گرههاست .به طور کلی ،پردازش اطالعات مربوط به حسگرهايی که
تعداد آنها زياد است (منابع اطالعاتی)  ،به دلیل افزايش دقت دارای کارايی مناسب تری است ولی نیاز به منابع ارتباطی باال و
مصرف انرژی زيادی دارد .از اين رو طراح اين گونه شبکهها بايستی نوعی مصالحه بین کارايی شبکه و استفاده از منابع شبکه
برقرار کند).(Xiangning et al, 2015
هنگامی که گرهی اطالعات را از گره ديگر دريافت میکند ،اين اطالعات بايستی با اطالعات خود گره پیوند و ترکیب شوند.
روشهای پیوند اطالعات که از قوانین ساده شروع و به مدلهای جديد میرسند همگی وابسته به چگونگی تولید اطالعات هستند.
در محیط شبکه ممکن است اطالعات با گذشتن از چندين گره به گره مورد نظر برسند از اين رو ،الگوريتم پیوند بايستی
وابستگی اطالعات رسیده را تشخیص داده و از پیوند مجدد آنها جلوگیری کند .روشی که در بسیاری از شبکهها استفاده میشود
نگه داشتن سابقه داده و مسیر آن است ،اما ممکن است اين روش برای شبکههای دارای تعداد بسیار زياد گره حسگر و با
محدوديت انرژی و منابع پردازشی و ارتباطی عملی نباشد ).(Estrin et al, 2017; Kahn et al, 2015
شبکههای حسگر در بسیاری موارد برای تشخیص ،ردگیری و طبقهبندی اهداف به کار میروند .بنابراين تشريک داده،
هنگامی که چندين هدف در يک ناحیه کوچک داشته باشیم يک مسئله ضروری است .هر گره بايستی مقادير به دست آورده
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برای يک هدف را با مقادير به دست آمده از گرههای ديگر يکسان سازد تا عالوه بر جلوگیری از مقادير تکراری ،پیوند داده نیز
امکان پذير باشد .تشري ک داده بهینه به صورت محاسباتی نیاز به پهنای باند کافی دارد .از اين رو در تشريک داده ،بايد موازنهای
بین کارايی و استفاده از منابع ،برقرار گردد.
از موضوعات ديگری که بايد در پردازش داده به آن توجه گردد چگونگی داشتن قابلیت اطمینان در شبکه با تأخیرهای
موجود و همچنین افزايش عمر شبکه است .شبکهای متشکل از حس کننده های ارزان قیمت ،از نمونه برداری ساده بدون نیاز به
الگوريتمهای پیچیده استفاده میکند ) .(Lindsey et al, 2011برخی الگوريتمها ممکن است از لحاظ سرعت پردازنده و توانايی
ارسال و دريافت ،غیر همزمان باشند .گره های حسگر بايد به طور متناوب دقت نتايج خود را بسنجند و اين عمل را تا رسیدن به
دقت مطلوب ادامه دهند.
در شبکههای حسگر ،دادهها از محیط پیرامون جمع میشوند و در بانک اطالعات حسگرها ذخیره میشوند .داده در
گرههايی منتشر میشود که توسط لینکهای غیر قابل اطمینان به يکديگر وصل شدهاند .همین کار ،بانک اطالعاتی را با چالشهايی
در زمینه مقدار تأخیر ،بالدرنگ بودن و باال بودن قابلیت اطمینان رو به رو میکند .برای کاربرها مهم است که با يک واسط ساده،
شبکه را مورد پرس و جو قرار دهند .به عنوان مثال ،اين واسط میتواند واحدی باشد که ورودی صوتی قبول می کند .کاربران
بايد قادر باشند فرمان هايی از قبیل تغییر در اولويت بندی و تغییر نوع هدفها را صادر نمايند .بنابريان يکی از چالشهای مهم در
مورد اين شبکهها ،طراحی زبانی است که بتوان ،توسط آن بانک اطالعاتی شبکه حسگر را مورد پرس و جو قرار داد.

طبقهی روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر
تاکنون روشهای بسیار متنوعی به منظور کاهش مصرف انرژی گرههای حسگر و در حالت کلی شبکه حسگر بیسیم به کار
گرفته شدهاند .در مواردی اين روشها بر اساس اينکه در کدام يک از اليههای پشته پروتکل طراحی شدهاند ،طبقهبندی میشوند.
برای مثال در ) (Langendoen et al, 2014; Demirkol et al, 2013مطالعات مروری جامعی بر پروتکلهای کاهش مصرف
انرژی در اليه  ،MACانجام گرفته است .همچنین روشهای بسیاری به کاهش ارتباطات در اليه شبکه پرداختهاند که به آنها
پروتکلهای مسیريابی اطالق میگردد.
در ) (Al-karaki et al, 2011مطالعات مروری جامعی بر پروتکلهای مختلف مسیريابی و دستهبندی آنها انجام گرفته
است .اما بهترين و کاملترين طبقهبندی در اين خصوص در ) ،(Anastasi et al, 2014کلیه روشها را صرفنظر از اليهای که
در آن کار میکنند ،به سه دسته طرح کلی تقسیم میکند :
• طرحهای چرخة وظايف
• طرحهای دادهگرا
• طرحهای مبتنی بر قابلیت تحرک
چرخهی وظایف
طرحهای مبتنی بر چرخة وظايف عمدت ًا بر زيرسیستم شبکهای تمرکز دارند .بطور ايدهآل ،راديو بايد به محض اينکه ديگر
دادهای برای ارسال ي ا دريافت وجود ندارد ،خاموش شده و به محض اينکه بستة دادة جديدی شروع به آماده شدن کرد ،فعال
شود .بدين روش ،گرهها بر اساس فعالیت شبکه ،بین دوره های فعال و غیرفعال بطور متناوب در گذر هستند .به اين رفتار
اصطالحاً چرخة وظايف میگويند.
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در واقع چرخه وظايف ،کسری از زمان است که گرهها در طی طول عمر خود فعال هستند .وقتی گرههای حسگر يک عمل
اشتراکی را انجام میدهند ،نیاز به هماهنگی زمانهای خواب و بیداری دارند .بنابراين همراه هر طرح چرخة وظايف ،يک الگوريتم
زمان بندی خواب و بیداری وجود دارد .معموالً اين الگوريتم يک الگوريتم توزيع شده بوده و مبتنی بر آن است که کدام يک از
گرههای حسگر تصمیم بگیرند که چه وقت از حالت فعال (بیدار) به غیرفعال (خواب) تغییر وضعیت پیدا کنند .اين الگوريتم به
گرههای همسايه امکان میدهد تا در آنِ واحد فعال شوند .بنابراين مبادله بستهها را حتی وقتی گرهها با چرخة وظايف پايینی کار
میکنند ،امکانپذير میسازد .طرحهای چرخة وظايف خود به دو طرح فرعی کنترل توپولوژی و مديريت توان تقسیم می شوند.
روشهای داده گرا
طرحهای چرخة وظايف ،معموالً به دادهای که توسط گرههای حسگر نمونهبرداری میشود بیتوجه هستند .ازاينرو،
روشهای دادهگرا حتی میتوانند برای افزايش بیشتر بهرهوری انرژی بهکار روند .در واقع ،حسگری داده به دو روش بر مصرف
انرژی تاثیر میگذارد :کاهش نمونههای غیرضروری و اکتساب داده با بهرهوری انرژی.
از آنجايی که دادههای نمونهبرداری شده عموم ًا دارای همبستگی فضايی -زمانی شديدی هستند ،بنابراين ،نیازی به ارسال
اطالعات افزونه(تکراری) به سینک وجود ندارد .نمونههای داده غیرضروری منجر به اتالف بیهوده انرژی میگردند .حتی اگر هزينه
ی نمونهبرداری قابل گذشت باشد ،برقراری ارتباطات برای ارسال دادههای تکراری باعث اتالف انرژی میگردد .همچنین در
مواردی ،بسته به کاربرد ممکن است مصرف زيرسیستم حسگری غیرقابل گذشت باشد .بنابراين مصرف انرژی زيرسیستم
حسگری نیز الزم است ،کاهش يابد.
کاهش میزان داده
برخی از روشهای دادهگرا به منظورکاهش میزان داده نمونهبرداری شده همزمان با حفظ دقت حسگری در سطحی قابل
قبول برای کاربرد مورد نظر ،طراحی میشوند .هدف همه اين روشها ،کاهش میزان دادهای است که بايد به گرة سینک ارسال
شود .هرچند ،اصولشان با هم متفاوت است .روشهای کاهش داده خود به سه دسته پردازش درون شبکهای ،فشردهسازی داده و
پیشبینی داده تقسیم میشوند.
پردازش درون شبکهای
به معنی انجام اجتماع داده (محاسبه میانگین مقادير) يا ترکیب(فیوژن) دادهها در گرههای میانی بین منبع تا سینک
است .هزينه ی انرژی ارسال يک بیت واحد از اطالعات ،تقريباً با هزينه انرژی پردازش هزاران عملیات در يک گره حسگر معمولی
برابر است .بنابراين ،روش مؤثر ديگر برای کاهش مصرف انرژی ،کمینه کردن تعداد ارتباطات است .برای انجام اين کار ،گرههای
میانی ممکن است چندين رويداد را در يک رويداد ادغام کرده و میزان ارسال اطالعات و اندازة کلی داده را برای ذخیره منابع
سیستم کاهش دهند .میزان کلی کاهش ،عمدتاً ،به مشخصات داده ،نمايشهای رويداد و کاربردها وابسته است .ازآنجايیکه
گرههای حسگر ممکن است دادههای افزونه زيادی را تولید کنند ،بستههای مشابه از چندين گره میتوانند مجتمع شوند ،به
طوریکه تعداد ارسالها کاهش يابند.
فشردهسازی داده(کدینگ شبکهای)
به منظور کاهش میزان اطالعات ارسالی توسط گرههای منبع و بوسیله رمزگذاری اطالعات در گرههای تولیدکننده داده و
رمزگشايی اطالعات در گرههای سینک انجام میشود .با توجه به آنکه ،روش پردازش درونشبکهای در مواردی که همة بستههای
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اصلی در گرههای دريافت کننده مورد نیاز هستند ،نمیتواند بهکار گرفته شود  ،بنابراين اخیراً روش کدينگ شبکهای برای کاهش
ترافیک کلی در شبکهها معرفی شده است.
پیشبینی داده
به معنی نگاه انتزاعی از پديده حس شده است .يعنی مدلی که سیر تکاملی داده را توصیف کند .اين مدل ،میتواند مقادير
حس شده توسط گرههای حسگر را با کرانهای خطای معین ،پیشبینی کند .اين مدل هم در گره حسگر هم در سینک قرار
میگیرد .اگر دقت مورد نیاز ارضا شود ،پرس وجوهای صادر شده توسط کاربران ممکن است از طريق مدل مذکور بدون نیاز به
اکتساب دادههای دقیق از گره ها ،در سینک مورد ارزيابی قرار گیرد .از سوی ديگر اگر اين مدل به اندازه کافی دقیق نباشد ،يعنی
به بازيابی نمونههای حقیقی نیاز باشد و يا الزم باشد که مدل بهروزرسانی شود ،ارتباطات آشکاری بین گرههای حسگر و سینک
مورد نیاز خواهد بود .در کل ،پیشبینی داده ،تعداد اطالعات ارسال شده توسط گرههای منبع و در نتیجه مصرف انرژی مورد نیاز
برای برقراری ارتباطات را کاهش میدهد.
روشهای مبتنی بر قابلیت تحرک
در مواردی که گرههای حسگر متحرک هستند ،قابلیت تحرک میتواند در نهايت به عنوان ابزاری برای کاهش مصرف
انرژی به کار رود .در شبکه حسگر ايستا ،بستههايی که از گرههای حسگر میآيند ،معموالً يک مسیر چند پرشی را تا سینک طی
می کنند .بنابراين ،برخی از مسیرها ممکن است بیش از ساير مسیرها پر شوند و گرههای نزديکتر به سینک بايد بستههای
بیشتری را رله کنند .به طوری که بیشتر مورد تخلیه انرژی قرار میگیرنـد .اگر برخـی از گرهها (احتماالً گره سینک) متحرک
باشند ،جريان ترافیک ممکن است تغییر يابد .اگر دستگاههای متحرک مسئول جمعآوری مستقیم داده از گرههای ايستا باشند،
گرههای معمولی (ثابت) منتظر دستگاه متحرک و عبور پیغامهای مسیر از طريق آن میمانند ،به طوری که برقراری ارتباط در
نزديکی هر گره (مستقیماً يا حداکثر با پیمودن چند پرش) رخ میدهد .در نتیجه ،گرههای معمولی در مصرف انرژی صرفهجويی
میکنند ،زيرا طول مسیر ،میزان درگیری و سربارهای ارسال کاهش میيابد.

نقش شبکههای عصبی در کاهش مصرف انرژی شبکههای حسگر بیسیم
شبکه ی عصبی مصنوعی ،سیستمی بزرگ از اجزاء پردازشی موازی يا توزيع شده بنام نورون يا سلولعصبی است که در
يک توپولوژی گراف به هم متصل شدهاند .نورونها از طريق ارتباطات وزنداری بنام سیناپس به هم متصل میشوند .دادهها جدا
از پردازش ذخیره نمیشوند ،زيرا دادهها ذات ًا به هم متصل هستند .به عبارت ديگر ،شبکههای عصبی مصنوعی ،الگوريتمهای
رياضی هستند که قادر به يادگیری نگاشتهای پیچیده ی بین ورودی(ها) و خروجی(ها) از طريق آموزش تحت نظارت بوده يا
قادر به ردهبندی اطالعات ورودی به روشی بدون نظارت میباشند.
يکی از مهمترين ويژگیهای شبکههای عصبی توانايی تشخیص دادههايی است که تحت تأثیر نويز يا دستکاری عمدی قرار
گرفتهاند .شبکه ی عصبی آموزش ديده ،می تواند تغییرات ناخواسته و نامطلوب را حذف کرده و دادة اصلی را شناسايی کند .در
سکوهای شبکههای حسگر بیسیم که از ماهیت فازی و غیرقابل پیشبینی برخوردار بوده و پارامترهای مختلفی در رفتار آنها
نقش دارند ،شبکههای عصبی از طريق کاهش ابعاد داده که به سادگی از الگوريتمهای خوشهبندی شبکههای عصبی به دست
میآيد ،میتوانند منجر به کاهش ارتباطات و ذخیره انرژی گردند ) .(Kulakov et al, 2012به عالوه از آنجايیکه شبکههای
حسگر بیسیم ماهیت متمرکز دارند ،يعنی اينکه دادههای حاصل ازهمه گرههای شبکه بايد به يک ايستگاه مبنا ارسال شوند،
قابلیت شبکه عصبی در پیشبینی اندازهگیریهای گرههای حسگر میتواند ،ارتباطات غیرضروری را به شدت کاهش داده و باعث
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ذخیره انرژی شبکه گردد.
انگیزه ی مهم ديگر برای بهکارگیری روشهای مبتنی بر شبکههای عصبی در شبکههای حسگر بیسیم ،وجود شباهت
ذاتی بین اين دو است .شبکه های عصبی مصنوعی قوياً از معماری مشابه با شبکههای حسگر بیسیم برخوردارند؛ به طوری که
نورونها معادل گرههای حسگر و ارتباطات وزندار(سیناپسها) معادل لینکهای راديويی میباشند ).(Oldewurtel et al, 2013
همچنین بهکارگیری الگوی شبکه عصبی در محیط شبکههای حسگر میتواند منجر به درکِ بهتر و عمیقتر محیط گردد .با اين
ديدگاه ،می توان کل شبکه حسگر را به عنوان يک شبکه عصبی در نظر گرفت که در آن هر گره حسگر برای تصمیمگیری در
مورد فعالیت خروجی خود از يک شبکه عصبی استفاده کند .بنابراين ،پیادهسازی کارای شبکههای عصبی که از محاسبات
سادهای برخوردار باشد ،میتواند جايگزين الگوريتمهای سنتی پردازش سیگنال شده و پردازش دادهها در گرههای حسگر را با
مصرف منابع(انرژی و محاسباتی) کمتری امکانپذير سازد.

شبکههای عصبی در طرحهای چرخهی وظایف
از شبکههای عصبی می توان برای مديريت پويای توان و زمانبندی چرخه وظايف گرههای حسگر (تعیین اينکه کدام گره
در چه زمانی خواب يا بیدار باشد) استفاده کرد ) .(Xue et al, 2014در اين روش ،زمان رويداد بعدی يک سری غیرثابت است
که با استفاده از شبکههای عصبی موجک تا حد امکان بطور دقیق پیشبینی میشود .شبکه عصبی مذکور در واقع يک شبکه سه
اليه است که در اليه مخفی از تبديل موجک مورلت استفاده میکند.گرههايی که در حالتهای خواب عمیقتری قرار دارند ،انرژی
کمتری مصرف می کنند اما تأخیرِ بیشتر و مصرف انرژی باالتری را برای بیدار شدن موجب میشوند .بنابراين حالت گرهها از
طريق پیشبینی زمان رويداد بعدی و تعیین زمان آستانهای که با انرژی باقیمانده گرهها در ارتباط است و مقايسه اين دو زمان
تعیین میشود.
نتايج شبیهسازی در ) (Xue et al, 2014نشان می دهند که مصرف انرژی ،بطور قابل توجهی کاهش يافته و طول عمر
کلی شبکههای حسگر بیسیم با روش پیشنهادی به شدت افزايش می يابد .نتايج مقايسه ی سیاست پیشنهادی با روش قبلی
مديريت پويای توان نشان می دهد که مصرف انرژی گرههای حسگر با نرخهای متفاوت از دست دادن رويداد در سیستم
پیشنهادی افزايش میيابد .اما اين روش ) (Xue et al, 2014دارای اشکاالتی نیز است .يکی از اشکاالت اين طرح آن است که
تأخیر را آنالیز نمیکند .در حالی که تأخیر ،پارامتر بسیار مهمی در شبکه حسگر است .دوم اينکه بايد به طريقی مشکل چگونگی
جلوگیری از،ازدست دادن رويدادها را در زمانیکه گرهها در حالت خواب به سر میبرند ،بطور مؤثر مديريت نمود.
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شکل  : 1ساختار توپولوژیك شبکه عصبی موجك ).(Xue et al, 2014

شبکههای عصبی در کاهش داده
پیشبینی دادههای حسگر به کمك شبکههای عصبی
روشهای جديد حسگری با بهرهوری انرژی از طريق پیشبینی اندازهگیری حسگر ،توانايی زيادی در کـاهش ارتباطـات در
شبکه حسگر از خود نشان داده است .در اين روشها ،گرة سینک مدل سریهای زمانی را استخراج میکند تا خواندنهای محلـی
را به جای برقراری ارتباط مستقیم با حسگرها و دريافت اندازهگیریهای واقعی ،پیشبینی کند .با اين وجود ،روشهای قبلی تنهـا
محدود به مدلهای بازگشتی خودکار خطی بوده و تنها برای مدلسازی پديدة خطی در نظر گرفته شدهاند .طبیعتاً ،اين مدلهای
خطی برای عمل تخمین فرايندهای نويزدار چندبعدی غیرخطی نامناسب هستند.
در روش ديگر ) ،(Raghunathan et al, 2015چارچوبی جديد مطرح است ،که با مدل سریهای زمانی غیرخطی برای تخمـین
اندازهگیری ترکیب شده و از طريق يادگیری نگاشتی که با ويژگیهای طوالنی مدت فرايند مورد نظر تطـابق دارد ،مصـرف انـرژی
کاهش می يابد .اين مدل ،نیاز به تخمین مجدد مکرّر پارامترهای مدل را برطرف میکند .در نهايت با کم شدن نیـاز بـه برقـراری
ارتباط بین گره سینک و گرههای حسگر ،مصرف انرژی را کمینه میکنـد .محققـان بـرای انجـام عمـل مـذکور از شـبکه عصـبی
بازگشتی المن استفاده نمودند .همچنین برای آموزش اين شبکه از روشهای مبتنی بر نیوتن مرتبة دوم بهره جستند.
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الف) مدل خطی

ب) مدل غیر خطی

شکل  : 2تخمین اندازه گیری حسگرها ).(Raghunathan et al, 2015

پردازش درون شبکهای به کمك شبکههای عصبی
از آنجايی که در شبکههای حسگر بی سیم ،انجام محاسبات ،کمتر از ارتباطات به مصـرف انـرژی نیـاز دارد ،ذخیـره انـرژی قابـل
توجهی از طريق اجتماع داده قابل دستیابی خواهد بود .اجتماعداده ،ترکیب دادههای به دست آمده از منابع مختلف با اسـتفاده از
توابعی نظیر اجتماع ،انتخاب کمینه ،انتخاب بیشینه و میانگینگیری است .برخی از اين توابع يا به صورت جزئی و يا کامل در هـر
گره حسگر اجرا میشوند و به گرههای حسگر امکان میدهند تا کاهش داده درونشبکهای را اجرا کننـد .اجتمـاع داده بـه کمـک
روشهای پردازش سیگنال نیز امکانپذير است .در اين حالت ،به آن ترکیبداده (ديتافیوژن) میگويند که يک گره قادر به تولیـد
يک سیگنال دقیقتر بوسیله کاهش نويز و استفاده از برخی روشها نظیر شکلدهی پرتو موج به منظور ترکیب سیگنالها است.
روشهای ترکیب داده برای پردازش توزيعشده دادههای بهدست آمده از حسگرهای متعدد ،جهت ذخیره انرژی بـا کـاهش
هزينه محاسباتی و افزايش دقّت با حذف اندازهگیریهای دارای نويز از دادههای همبسـته بـهکار گرفتـه میشـوند .مسـلماً ادغـام
دادههای بدست آمده از حسگرهای غیرهمنوع در میدان حسگرها ،نسبت به دادههای بدست آمده از يـک حسـگر واحـد ،آگـاهی
وضعیتی کاملتری را به ما ارائه میکند .حسگرهای غیرهمنوع ،با همبخشی و به اشتراکگذاشتن اندازهگیریهای متعامد(مشـابه)
يا مکمل يکديگر ،چشمانداز جامعی از محیط را برای ما ايجاد میکنند و با کاهش هزينه محاسباتی ،حجم دادة ارسالی و اجتنـاب
از روشهای پردازش متمرکز که به ارتباطات زيادی نیاز دارد ،در مصرف انرژی صرفهجويی میکنند.
يکی از موارد مهمی که در ترکیب داده شبکههای حسگر مطرح است ،لزوم استفاده از سیستمی هوشمند است که بتواند با
دقّت باال و بطور خودکار و کارا ،دادههای غیرهمنوع بدست آمده از منابع مختلف را ترکیب کرده و در مـواردی کـه دادههـا تحـت
تأثیر نويز و يا تقلّب عمدی قرار گرفته باشند نیز قادر به شناسايی و ردهبنـدی آنهـا باشـد .يکـی از ايـن روشهـای هوشـمندانه
میتواند استفاده از شبکههای عصبی باشد .ترکیب دادههای حسگر با ارقام مشخص به روشهای معروفی نظیـر فیلتـر کـالمن يـا
آماربیسی استناد میکند .اما در موقعیتی که هیچ مدل آماری مشخصی برای عدمقطعیت (تخمینخطا) وجود نداشـته باشـد ،بـه
جای اين روشها ،روشهای ديگری مثل ترکیب داده حسگری مبتنی بر قاعده ،منطق فـازی و شـبکههای عصـبی بايـد اسـتفاده
شوند ).(Winter et al, 2017
آمارهای رديابی بر اساس روشهای آموزشی شبکههای عصبی مصنوعی با مقـادير واقعـی يـا شبیهسـازی شـده بـه شـبکه
عصبی آموزش داده می شود .شبکة عصبی ،اثرات اختالالت محیطی يا عمدی بر دادهها را بر اسـاس آموزشـی کـه دريافـت کـرده
است ،خنثی میکند .برای پردازش آمارهای رديابی و ويژگیهای حسگرها ،ساختارهای خاصی اتخاذ میگردد .ضمن اينکه ترکیب
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دادههای حسگرهای غیرهمنوع نیز با اين روش تضمین میگردد.
در يک سیستم توزيعشده ،انتساب رديابی -به -رديابی ،رديابیهايی را میگیـرد کـه بـر روی حسـگرهای چندگانـه شـکل
گرفتهاند و سعی میکند رديابیهايی را که به هدف يکسانی مربوط میشوند ،مرتبط کرده و ردهبندی کند .اين الگوريتم بـه ازای
بیش از دو هدف NP-Hard ،است و يک روش تقريبی برای يافتن جواب ،مورد نیاز میباشد .برای حـل ايـن مسـأله  ،روشـی بـا
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پیشنهاد داده شده است .اين روش مبتنی بر شبکههای عصبی هاپفیلـد بـوده و همـواره در
 17/4درصد از زمان ،راهحل بهینه را میيابد و راهحلی پیدا میکند که جواب درست را در زمان باقیمانده تخمین میزند.
اگرچه شبکههای عصبی ،روشهای همه منظوره ای برای حل مسائل هستند ،اما پردازش در اين شبکهها بسیار سنگین و
پردردسر است .يکی از مشکالت اصلی اين شبکهها ،روش تشخیص حجم مناسب دادههای آموزشی است .اعمال دادههای
آموزشی خیلی کم يا خیلی زياد ،ممکن است باعث شود که سیستم در تصمیمگیری اشتباه کند .پیشنهاد شده است که برای
انجام شناسايی در هر سکو و میانگین وزنی که از تصمیمات شناسايی حاصله گرفته میشود ،بايد از سیستمهای خبره استفاده
کرد ).(Kittler et all, 2011
شبکههای عصبی در شبکههای حسگر متحرک
انتساب دادههای حسگر موبايل (متحرک) در رديابی اهداف ،يکی از مهمترين مسائل در شبکههای حسگر بیسیم است .مهمترين
موضوعی که در الگوريتم های انتساب داده مطرح است ،تفکیک دادة حسگر به مجموعه مشاهدات مربوط به چنـد هـدف مختلـف
است .موضوع مهم ديگر جلوگیری از تأثیر دوگانه بین حسگرهای متحرک به ازاء هدفی واحد است .الگوريتمهـای انتسـاب داده از
سه بخش تشکیل میشـوند :اکتسـاب ،پـردازش و ترکیـب .رديـابی حسـگر متحـرک بـا الگوريتمهـای انتسـاب داده ،شـرط الزم
سیستمهای ديدهبانی حسگری متحرک در شبکههای حسگر بیسیم اسـت ) .(Feng et al, 2013الگوريتمهـای مختلفـی بـرای
انتساب داده به خصوص در مسألة رديابی اهداف چندگانه پیشنهاد داده شدهاند؛ نظیر انتساب داده احتمالی مشترک ( )JPDAکه
برای محیطهايی که تعداد هدفهای کاذب زياد است ،مناسب میباشد ).(Chung et al, 2014
اما  JPDAبه دلیل متکی بودن به روشهای مبتنی بر همسايگی معموالً روابط بین اندازهگیریهای حسگرها و رديابیهای
هدف موجود را بصورت مستقل در نظر گرفته و با عدم قطعیت و تأخیر مواجه است .بنابراين روشهای شبکه عصبی مبتنی بر
شبکة عصبی هاپفیلد برای حل اين مشکل پیشنهاد داده شدند ) .(Sengupta et al, 2011مشکل شبکة عصبی هاپفیلد اين
است که تعیین مقادير وزنها در آن بسیار دشوار بوده و معموالً به نتايج نامعقولی ختم میشود .اخیراً محققان ،شبکهعصبی
هاپفیلد را با الگوريتم ژنتیک ترکیب کرده و آنرا  HNN-GAنامیدهاند ) .(Salcedo et al, 2016آنها اين روش را در يک راهبرد
مبتنی بر عامل متحرک به کار گرفتند که با استفاده از بار شبکهای پايین و همکاری عاملهای متحرک ،میتواند انتساب وظايف
به گرهها را بهینه کند.
گروهی از محققان نیز تالش نمودند از مزايای شبکه عصبی هاپفیلد استفاده کنند ،بنابراين روش شبکة عصبی هاپفیلد
رقابتی( )CHNNرا توسعه دادند که با مديريت ماهرانه تابع به روزرسانی (وزنها) و اندازهگیری هزينه ،مسائل بغرنج ذکر شده
فوق را بطور صحیح رفع مینمايد ) .(Feng et al, 2013بنابراين اين روش را میتوان به عنوان سناريويی برای حل رديابی هدف
با حسگرهای متحرک در آرايشهای شبکة حسگر بیسیم اتخاذ نمود .شبکه عصبی هاپفیلد رقابتی يک هاپفیلد توسعه يافته
ال اشتراکی اتخاذ میگردد .هر نورون ،اطالعات را از ساير نورونها دريافت کرده و اطالعات
است که در آن يک تصمیم بصورت کام ً
خود را به ديگر نورونها می دهد .هر نورون با استفاده از اين اطالعات جمعی ،به ازاء کمترين مقدار تابع انرژی از پیش تعريف
شده به حالت پايداری خواهد رسید .پیوند اندازهگیریهای حسگر متحرک و رديابیهای موجود منجر به افزايش دقّت در
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سیستمهای رديابی حسگر متحرک خواهد شد زيرا در محیطهايی که اهداف متراکمی وجود دارند ،اندازهگیریهايی که به واسطه
اهداف نزديک به هم تولید می شوند ،ممکن است الگوريتم انتساب داده را به اشتباه انداخته و منجر به روابط نادرستی گردد .به
عالوه طرح به روزرسانی رقابتی وزن ها ممکن است مشکالت ذکر شده در باال را رفع کرده و همگرايی به وضعیتی ثابت را تضمین
نمايد.

ارزیابی روشهای استفاده شده در کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم
در طرح های مبتنی بر چرخه ی وظايف ب ه طور ايده آل ،راديو بايد به محض اينکه ديگر داده ای برای ارسال يا دريافت
وجود ندارد خاموش شده و به محض اينکه بسته داده جديدی شروع به آماده شدن کرد فعال گردد .در اين طرح گره هايی که در
خواب عمیق تری قرار دارند انرژی کمتری مصرف می کنند اما تأخیر بیشتر و مصرف انرژی باالتری را برای بیدار شدن موجب
می شوند .همچنین بايد به طريقی مشکل چگونگی جلوگیری از از دست دادن رويداد ها را در زمانی که گره ها در حالت خواب
به سر می برند به طور مؤثر مديريت شود.
طرح های چرخه ی وظايف معموالً به داده هايی که توسط گره های حسگر نمونه برداری می شوند بی توجه هستند در
صورتی که در روش های داده گرا به داده های نمونه برداری شده توجه می شود (داده های تکراری ارسال نمی شود) و به اين
صورت بهره وری انرژی افزايش می يابد .در نهايت در مواردی که گرههای حسگر متحرک هستند ،قابلیت تحرک میتواند به
عنوان ابزاری برای کاهش مصرف انرژی (فراتر از طرحهای چرخة وظايف و دادهگرا) به کار رود.
جدول  : 1مقايسهی روشهای مختلف بهینهسازی مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم ).(Xue et al, 2014
روشها

مدیریت توان مصرفی
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نتیجهگیری
در اين مقاله روش های مختلف بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم بررسی و مورد مقايسه
قرار گرفت همچنین تأثیر و نقش شبکه های عصبی به عنوان ابزاری کارآمد در کاهش مصرف انرژی در کلیه زمینه های چرخه
ی وظايف ،روش های داده گرا و روش های مبتنی بر قابلیت تحرک بررسی گرديد .با توجه به توانايی کم نظیر شبکه های عصبی
در پیش بینی ،رده بندی ،شناسايی و ترکیب داده های حسگر به عنوان هدف بعدی پیشنهاد می گردد میزان نقش الگوريتمهای
خوشه بندی شبکه های عصبی در جهت ايجاد خوشه و تأثیرات آن در بهینه سازی مصرف انرژی بررسی گردد.
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