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  یدهچک
ها نیز از گیري آن دقت در اندازه ،ها هاي مناسب براي تمام رشتهآوردن دادهدستامروزه عالوه بر به

سزایی در ثبت این ین منظور استفاده از حسگرها نقش بههماست. به اي برخوردار  العاده اهمیت فوق
آوري داده در دنیا محسوب  کارهاي جمع ترین راه سیم ازجمله مناسب کنند. حسگرهاي بی ها ایفا می داده
وسیله حسگرها باید به یک ایستگاه پایه منتقل شوند. در ارسال هآوري شده باطالعات جمعشوند.  می

دلیل فاصله زیاد حسگرها از مرکز، انرژي فرستد. بهیماً اطالعات را به مرکز میمستقیم، هر حسگر مستق
توانند دوره کنند، میتر میهایی که فواصل ارتباطی را کوتاهکنند. در مقابل طراحیزیادي مصرف می

کوچک با  به علت اندازههاي حسگر اغلب  ها، گره شبکه نیدر ا. تر کنندحیات شبکه را طوالنی
ها باعث شده  . این محدودیتمواجه هستند قدرت پردازش و منبع انرژي محدودهایی مانند  ودیتمحد

ها در فاصله  هرچه گره اي انجام دهند. ها مطالعات گسترده است که محققان در طراحی این شبکه
کنند تا مصرفی بیشتري مصرف می رژيبیشتري نسبت به گره سرخوشه قرار گرفته باشند زمان و ان

ها ي حسگر از طریق اتصال آنها بندي بهینه گرهنتقال اطالعات به سرخوشه انجام دهند. بنابراین خوشها
سازي  عنوان یک مسأله بهینهمصرفی شبکه به رژيترین گره سرخوشه درجهت کاهش انبه نزدیک
سیم انرژي کارامد در شبکه حسگر بی بنديخوشه همقال این شده در انجام پژوهش شود.مطرح می

هاي حسگر  بندي بهینه گرهخوشه تحقیق این در .دهدنشان می رامبتنی بر الگوریتم رقابت استعماري 
هاي حسگر از طریق اتصال بهینه  مصرفی گره انرژيسیم در جهت کاهش هاي حسگر بیدر شبکه

با  نتایج و دشوبا استفاده از الگوریتم رقابت استعماري انجام می هاي سرخوشه هاي حسگر به گره گره
  .شده است مقایسهسازي ازدحام ذرات الگوریتم بهینه

  
   بندي، الگوریتم رقابت استعماري.سیم، خوشهشبکه حسگر بی: ها هکلیدواژ
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  ه مقدم -1

هاي گوناگون به سرعت در حال گسترش   سیم در بخش هاي حسگر بی هاي اخیر، استفاده از شبکه در سال
مانند  یعیطب يایبال ،يسوز  اطالعات مربوط به آتش آوري نظارت و جمعها در  هشبک نیاست. براي مثال ا
هاي حسگر  ها، گره شبکه نیدر ا. )Neto, 2014(دارند ياریبس يکاربردها ،یو نظام یزلزله و موارد پزشک

این قدرت پردازش و منبع انرژي محدود. هایی مواجه هستند مانند  کوچک با محدودیت به علت اندازهاغلب 
اطالعات اي انجام دهند.  ها مطالعات گسترده ها باعث شده است که محققان در طراحی این شبکه محدودیت

وسیله حسگرها باید به یک ایستگاه پایه منتقل شوند. در ارسال مستقیم، هر حسگر هآوري شده بجمع
د. در شوکز، انرژي زیادي مصرف میدلیل فاصله زیاد حسگرها از مرفرستد. بهمستقیماً اطالعات را به مرکز می

. تر کنندتوانند دوره حیات شبکه را طوالنیکنند، میتر میهایی که فواصل ارتباطی را کوتاهمقابل طراحی
-ها در فاصله بیشتري نسبت به گره سرخوشه قرار گرفته باشند زمان و انرژي بیشتري مصرف می هرچه گره

هاي حسگر از طریق اتصال  بندي بهینه گرهانجام دهند. بنابراین خوشهکنند تا انتقال اطالعات به سرخوشه 
سازي مطرح  عنوان یک مسأله بهینهها به نزدیکترین گره سرخوشه درجهت کاهش توان مصرفی شبکه بهآن
هاي حسگر  ها در شبکه هاي مختلفی براي اتصال بهینه گره الگوریتم .)Rajagopalan, 2006(شودمی
یافته و ها افزایش شدن ابعاد شبکه و تعداد گرهها با بزرگ شده است. اما مرتبه زمانی این الگوریتمسیم ارائه  بی

هاي کالسیک  بربودن الگوریتم . زمان)Goyal, 2014(هزینه زیادي براي بدست آوردن پاسخ بهینه نیاز است
هاي دیگري  ز به استفاده از الگوریتمشود کارایی مناسبی در حل این مسأله نداشته باشند. بنابراین نیا باعث می

هاي مناسب،  است که در زمان قابل قبول، پاسخ مناسبی براي این مسأله بدست آوردند. از جمله این الگوریتم
). Liu, 2014(رقابت استعماري است  هاي تکاملی، الگوریتم هاي تکاملی هستند. یکی از الگوریتم الگوریتم

ترتیب است که در بخش دوم مروري بر پیشینه تحقیق خواهد شد. در بخش  ادامه ساختار این مقاله بدین
شوند. در بخش چهارم مدل سازي ازدحام ذرات مرور میو الگوریتم بهینههاي رقابت استعماري الگوریتمسوم 

یت در شوند و در نهابیان میها بندي گرههاي تکاملی در خوشهاستفاده از الگوریتمپیشنهادي ارائه و نتایج 
 .شودگیري بیان میبخش آخر نتیجه

  
  پیشینه تحقیق -2

-اي تحت عنوان الگوریتم مورچگان همراه با مکانیزم مهاجرت حریصانه براي مکاندر مقاله 2014لیو در سال 
ها در شبکه حسگر به بررسی مسأله پوشش شبکه با حداقل هزینه و قابلیت اتصال مطمئن پرداخت. یابی گره

یابی را مورد هدف دي با استفاده از الگوریتم مورچگان مسأله پوشش شبکه و کاهش هزینه مکانروش پیشنها
سازي انرژي و کرد تا از این طریق مسأله بهینهقرار داد. این الگوریتم شعاع(برد) برقراري ارتباط را تنظیم می

یابی را کاهش و تعادل بین انسازي نشان داد روش پیشنهادي هزینه مکطول عمر شبکه را بهبود دهد. شبیه
کائو و . )Liu, 2014(کندها و افزایش طول عمر شبکه در شبکه حسگر برقرار میمصرف انرژي میان گره

هاي یابی گرهسازي ازدحام ذرات در مکاناي تحت عنوان مقایسه انواع بهینهدر مقاله 2014همکارش در سال 
هاي جمعیتی مختلف را مورد سازي ازدحام ذرات با توپولوژيهاي مختلفی از بهینهشبکه حسگر الگوریتم

سازي حاکی از این بود که در زمینه شبکه حسگر توپولوژي حلقوي و مربعی مطالعه قرار دادند. نتایج شبیه
اي تحت عنوان در مقاله 2014. برار و همکاران در سال )Cao, 2014(داراي کارایی قابل قبولی هستند
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نظور حداکثر پوشش در شبکه حسگر نامتقارن با استفاده از الگوریتم ژنتیک یک شبکه حسگر میابی بهمکان
هاي نامتقارن داراي بردهاي مختلف هستند را بررسی اي که در آن گرهکه داراي هدف پوشش مؤثر شبکه

حذف همپوشانی ها و یابی گرهحل مؤثري براي مکانسازي نشان داد که روش پیشنهادي راهکردند نتایج شبیه
اي تحت عنوان روشی در مقاله 2015. ژو در سال )Brar, 2014(دهدبراي حداکثرکردن پوشش ارائه می

هاي حسگر براي شبکه 1نیوتن -سازي ازدحام ذرات و الگوریتم کواسییابی براساس الگوریتم بهینهبراي مکان
ها و مقادیر بهینه استفاده شد سپس از این براي یافتن جواب PSO2ارائه دادند. در این روش از الگوریتم 

سازي نیوتن استفاده شد. نتایج شبیه - مقادیر در مرحله تکرار به عنوان مقادیر ورودي براي الگوریتم کواسی
. بارولی و همکاران در )Zou, 2014(ها موفق بوده استیابی گرهبیانگر آن است الگوریتم پیشنهادي در مکان

سازي سیم، تحلیل نتایج شبیههاي توري بیها در شبکهیابی گرهاي تحت عنوان مکاندر مقاله 2015سال 
سیم پرداختند. در هاي توري بیهاي مختلف، به بررسی شبکهبراي پارامترها و توزیع 3WMN-GAسیستم 

ي را ارزیابی هاي تور) براي مسیریاب4توزیع مختلف(نرمال، یکنواخت، نمایی و وایبل 4این مقاله آنها کارایی 
سازي از یک گرفت. براي شبیههاي تأخیري را در نظر میهاي اطالعاتی و مقیاسکردند که نسبت تحویل داده

طور موفقی براي تواند بهکار رفته میسازي نشان داد که سیستم بهاستفاده کردند. شبیه 5HWMPپروتکل 
اي تحت عنوان در مقاله 2015و همکارش در سال  . پنگ)Barolli, 2014(کار رودها بهیابی مسیریابمکان

منظور هاي حسگر بهیابی بهینه براساس الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر به بررسی شبکهالگوریتم مکان
-DVیابی بدون برد از نوع پرداختند. در این مقاله از الگوریتم مکان DV-Hubیابی بدون برد از نوع مکان
Hub سازي حاکی از این سازي شده بود. نتایج شبیهوریتم براساس الگوریتم ژنتیک بهینهاستفاده شد. این الگ

. )Peng, 2015(دهدهاي پیشین افزایش مییابی را در مقایسه با روشبود که روش پیشنهادي دقت مکان
گوریتم یابی بهینه حسگرها با استفاده از الدر روشی تحت عنوان مکان 2015و همکاران در سال  نگچودهاري

BFA6 باشند، پرداختند که توسط هایی که در جستجوي غذا میهاي حسگر به عنوان باکتريبه بررسی گره
توان یک ناحیه از فرض استفاده شد که میاند. در این مقاله از این پیشبهترین اتصاالت ممکن نشان داده شده

ها سازي مکانبراي بهینه BFAاز الگوریتم  فضا را با استفاده از یک شش ضلعی پوشاند. در نتیجه استفاده
اند، حرکت کنند هاي این شش ضلعی که به یکدیگر مرتبط شدهها در شبکه به سمت راسطوري که همه گره

در  2015سان و همکاران در سال . )Nagchoudhury, 2015(شودکه منجربه پوشش کامل فضا می
سگر براساس الگوریتم ترکیبی فرهنگ مورچگان، مکانیزم تکاملی یابی بهینه در شبکه حاي به نام مکانمقاله

شده در فضاي جمعیت به عنوان یک استراتژي تکاملی واحد الگوریتم فرهنگ با الگوریتم مورچگان ترکیب
ها و کند که پس از آن جستجوهاي صورت گرفته در فضاي جمعیت را به وسیله بهترین انتخابعمل می

شود الگوریتم جستجوي فرهنگی جواب بهینه را سریعتر و با پایداري د که باعث میکنها هدایت میپاسخ
 .)Sun, 2015(هاي مرسوم انجام دهدبیشتر نسبت به سایر الگوریتم

 
  

                                                           
1Quasi-Newton  
2Particle Swarm Optimization 
3Wireless Mesh Network Genetic Algorithm  
4Weibull  
5Hybrid Wireless Mesh Protocol 
6Bacteria Forging Algorithm  
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  هاي تکاملیمروري بر الگوریتم -3
  شوند.سازي ازدحام ذرات بیان میهاي رقابت استعماري و بهینهالگوریتمدر این بخش 

  
  ریتم رقابت استعماريالگو - 1- 3

جمعی بوده و معرفی شد. این الگوریتم مبتنی بر هوش 2007الگوریتم رقابت استعماري براي اولین در سال 
  .)Atashpaz-Gargari, 2007(شامل مراحل زیر است

 :يرقابت استعمار یتممراحل الگور
یپخش م تصادفی صورتتجو بهجس يو در فضا یجادا یهاول ياز کشورها یتی: جمعیهاول سازيمرحله آماده

 امپراطور عنوان به هاآن ین. کشورها براساس مقدار هدف مرتب شده و بهترگیرندیقرار م یابیو مورد ارز شوند
که دارند  یستگی. امپراطورها براساس شاشوندیبه عنوان مستعمرات در نظر گرفته م بقیه و شدهگرفته نظر در
 .)Atashpaz-Gargari, 2007(خود ملحق کنند يبه امپراطور یکلون مستعمرات را به عنوان توانندیم

.کشور مستعمره، به شودی) اعمال مسازيیهشب یا سازيجذب (همگون یاستس يمرحله تکرار: در هر امپراطور
شود.  واحد در جهت خط واصل مستعمره به استعمارگر، حرکت کرده و به موقعیت جدید، کشانده می xاندازه 

نیز عددي تصادفی با توزیع  xنشان داده شده است.  d) فاصله میان استعمارگر و مستعمره با 1( در رابطه
  داریم: xیکنواخت (و یا هر توزیع مناسب دیگر) است. یعنی براي 

)1(   
 ي. در هر امپراطورشودیامپراطور و مستعمرات آن با احتمال انقالب انجام م يانقالب بر رو يهر امپراطور در
شود که از امپراطورش بهتر باشد  یافت ايکه مستعمره یصورت گرفته و در صورت يبت درون امپراطوررقا
مستعمراتش  یانگیناز م یبیو ضر رشاخص عملکرد براساس امپراطو يهر امپراطور يشود. برایآن م یگزینجا

  :شودی) محاسبه م2. بدین ترتیب هزینه کل یک امپراطوري براساس رابطه (شودیمحاسبه م
)2(   

 تريقو يحذف و به امپراطور ايمستعمره یفو از امپراطور ضع گیردیامپراطورها صورت م ینب رقابت
 یفمستعمره دارد). اگر امپراطور ضع یافتدر يبرا تريیششانس ب تري(البته امپراطور قو یابدیمیص تخص

 .کندیسقوط م یشو امپراطور یافته یصتخص تريفاقد مستعمره باشد خود به عنوان مستعمره به امپراطور قو
  .)Atashpaz-Gargari, 2007(شودیتکرار م یندخاتمه فرآ یطبه مرحله تکرار رفته و تا برآورده شدن شرا

  
  سازي ازدحام ذراتالگوریتم بهینه - 2- 3

گروهی از  .باشند الهام گرفته شده استاین الگوریتم از حرکت دسته جمعی پرندگانی که به دنبال غذا می
گردند تنها یک تکه غذا در فضاي مورد بحث وجود دنبال غذا میبه پرندگان در فضایی به صورت تصادفی 

اي باشد کردن پرندهتواند دنبالها میدانند. یکی از بهترین استراتژيیک از پرندگان محل غذا را نمیدارد. هیچ
فضاي مسأله مورد  است.م مایه الگوریتتژي در واقع جانترین فاصله را تا غذا داشته باشد. این استراکه کم

حل که به آن هر راهاست.  معادل فضاي مورد جستجو در الگوي حرکت پرندگان PSOالگوریتم جستجو در 
ها) معادل تعداد حلو تعداد ذرات(راه است یک پرندهمعادل  PSO در الگوریتم شودیک ذره گفته می

هر چه ذره و  شوددار شایستگی دارد که توسط یک تابع شایستگی محاسبه میهر ذره یک مق. پرندگان است
-هم .تري داردتر باشد، شایستگی بیشیکنزد ندر فضاي جستجو به هدف یعنی غذا در مدل حرکت پرندگا
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و به کمک آن مکان بعدي ذره  است که هدایت حرکت ذره را بر عهده دارد جاییجابهچنین هر ذره داراي یک 
ادامه  جستجوکردن ذرات بهینه در حالت فعلی، به حرکت خود در فضاي هر ذره با دنبال. شودمی مشخص

  .)Eberhart, 2000د(که نهایتاً به جواب بهینه دست یابد تا ایندهمی
 به شرح زیر است: PSOمراحل اصلی الگوریتم 

  سازي اولیهمرحله آماده •
 مرحله تکرار  •

  سازي اولیهمرحله آماده
در نظر  جاییو یک بردار جابه شوند و براي هر ذره یک بردار مکانن مرحله جمعیتی از ذرات ایجاد میدر ای

 ظ شایستگیهر ذره محاسبه و بهترین ذره از لحاادامه با استفاده از تابع هدف مقدار هدف . در شودگرفته می
 .)Eberhart, 2000(دشومینگهداري  به عنوان بهترین پاسخ سراسري

  ه تکرارمرحل
حدنصاب برسد و به جواب بهینه یا میزان خطا به  یدندر این مرحله عملیات زیر تا حصول یکی از شرایط رس

شوند عبارتند شود. عملیاتی که در این مرحله انجام میکه تعداد تکرار مشخص به اتمام برسد، تکرار مییا این
 از:

تعیین  )4) و (3( ام از روابط (t+1)در تکرار  Xiو مکان  Viجابحایی  در هر مرحله از تکرار الگوریتم بردار
  د:شونیم
)3( Vi(t+1) =  Vi(t) + C1×rand1(pbesti(t)–Xi(t)) + C2×rand2(gbesti(t)–Xi(t)) 
)4(  Xi(t+1) = Xi(t) + Vi(t+1) 

ü :Xi(t) مکان فعلی ذرهi در تکرار امt ام 
ü :Vi(t) جایی فعلی ذرههبردار جابi در تکرار امt ام 
ü :pbesti(t) بهترین مکان تجربه شده توسط ذرهi تا تکرار  امtام 
ü :gbesti(t) دست آمده میان همسایگان ذرههبهترین مکان بi تا تکرار امt ام 
ü rand1  وrand2 کنندتولید می 1و  0: عدد تصادفی بین)Eberhart, 2000(.  

  
  روش پیشنهادي -4

شود. در این ماتریس استفاده می n×nیک ماتریس دودویی  سازي متغیرهاي تصمیم در مسأله ازبراي مدل
  باشند:ها داراي مفاهیم، تعاریف و قیود زیر میدرایه
ü  درایهxii  بیانگر مقدار درایه بر روي قطر اصلی ماتریس است. اگرxii=0 ي باشد یعنی گرهi ام در شبکه

معنی که است بدین xii=1صورت دهد در غیرایني دیگري سرویس نمیهیچ گرهگره حسگر است و به
 هاي حسگر سرویس دهد.تواند به گرهام سرخوشه بوده و میiگره 
ü  اگرxii=0  باشد گرهi ي ازاي همهتواند سرویس دهد بنابراین بهدیگري نمی حسگر بوده و به هیچ گره

xij  در سطرi .ام مقادیر صفر است 
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ü  اگرxii=1  باشد گرهi هاي دیگر سرویس دهد بنابراین در سطر به گرهتواند سرخوشه بوده و میi ام
سرویس  iاز گره سرخوشه  jباشد یعنی گره حسگر  xij=1یافت که  jتوان ستونی مانند ماتریس می
 کند.دریافت می

ü  در هر سطر ماتریس رابطهxij≤xii  همواره برقرار است در این وضعیت اگرxii=0  باشد در این حالت
باشد در این  xii=1سرویس دهد. اگر  jتواند به گره حسگر است و نمی iگره  است زیرا xij=0حتماً 

باشد  xij=1کند و اگر سرویس دریافت نمی iاز گره سرخوشه  jباشد یعنی گره حسگر  xij=0حالت اگر 
 کند.سرویس دریافت می iاز گره سرخوشه  jیعنی گره حسگر 

ü ها در مجموع برابر تعداد گرهn 0.15هاي سرخوشه بین شود و تعداد گرهته میگره در نظرگرفn  0.3تاn 
 شود.در نظرگرفته می

شود هرچه فاصله حسگر از سرخوشه بیشتر باشد انرژي بیشتري براي اتصال حسگر به سرخوشه مصرف می
ها متناسب با  ها به سرخوشهیابد بنابراین نحوه اتصال حسگربدین ترتیب انرژي مصرفی شبکه افزایش می

شود و هدف اتصال حسگر به نزدیکترین سرخوشه موجود در جهت کاهش انرژي مصرفی له مطرح میفاص
  شود.) استفاده می5از فاصله اقلیدسی طبق رابطه ( iاز سرخوشه  iشبکه است براي تعیین فاصله حسگر 

)5(  
  

فاصله  d(head(i),i)ام و iمختصات حسگر  (xi,yi)ام و iمختصات سرخوشه حسگر  (xhead(i),yhead(i))که 
 ام است.iام از سرخوشه iحسگر 

  آید. ) به دست می6از رابطه ( iبه سرخوشه حسگر  iانرژي مصرفی اتصال حسگر 
)6(  

  انرژي مصرفی به ازاي هر متر فاصله است. که در آن 
) 7شود. بنابراین رابطه (ن میها تعیی ها با سرخوشه نها و فاصله آانرژي مصرفی شبکه نیز متناسب با حسگر

  کند.تابع هدف مسأله را مطرح می
)7( 

 

کند و سرویس دریافت می head(i)از سرخوشه  iباشد در این حالت حسگر  xi,head(i)=1) اگر 7در رابطه (
 costi,head(i)کند. سرویس دریافت می head(j)از سرخوشه  jباشد در این صورت حسگر  xhead(j),j=1اگر 

به سرخوشه  jانرژي مصرفی اتصال حسگر  i ،chead(j),jبه سرخوشه حسگر  iنرژي مصرفی اتصال حسگر ا
است که  jو  iبراي هر دو حسگر  head(j)و  head(i)هاي  است. هدف انتخاب نزدیکترین سرخوشه jحسگر 
هاي  ندي بهینه گرهبها متصل شوند تا انرژي مصرفی شبکه کاهش یابد. بنابراین هدف خوشه ها به آنحسگر

ها در جهت کاهش انرژي مصرفی شبکه و افزایش طول عمر  ترین سرخوشهها به نزدیک حسگر و اتصال آن
-اي به سرخوشه دیگر انرژي کمتري مصرف میشبکه در نظر گرفته شده است. براي ارسال بسته از سرخوشه

در نظر گرفته  0.7حقیقات مقدار آن معموالً ها و تاست و در مقاله 1عددي بین صفر و  αشود بنابراین ضریب 
  شود.می
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  بهبود الگوریتم رقابت استعماري - 1- 4
  روش زیر استفاده شده است: 3در جهت بهبود الگوریتم رقابت استعماري از 

هاي پیشین براي تخصیص مستعمرات به امپراطورها از توزیع احتمال یکنواخت پیوسته استفاده ) در روش1
باعث انجام جستجوي محلی ضعیف در هر امپراطوري و یا جستجوهاي غیربهینه شده و زمان شده است که 

دهد. در جهت بهبود الگوریتم رقابت استعماري از روش چرخ همگرایی را افزایش و سرعت آن را کاهش می
پراطوري شود که براساس شایستگی امپراطورها با تابع هدف عمل کرده و هرچه امانتخاب رولت استفاده می

یابد به این ترتیب مقدار تابع هدف بهتري داشته باشد شانس دریافت مستعمرات براي آن افزایش می
  یابد.جستجوهاي محلی هدفمندتر، زمان همگرایی کاهش و سرعت الگوریتم افزایش می

) براي بهبود الگوریتم رقابت استعماري و ایجاد تنوع در فضاي پاسخ، همچنین جلوگیري از افتادن الگوریتم 2
در نقطه بهینه محلی در عمل انقالب از عملگر تعویض استفاده شده است. در این حالت دو سطر یا دو ستون 

  شوند. به تصادف انتخاب شده و با یکدیگر تعویض می
سازي در انقالب به دلیل نوع عملکرد تغییرات بیشتري نسبت  رقابت استعماري عملگر معکوس ) در الگوریتم3

شود. در این وضعیت کند و با نرخ تنوع باال در فضاي پاسخ موجب خروج از نقاط بهینه میبه تعویض ایجاد می
  شوند.ابجا میها به صورت معکوس با یکدیگر ج دو سطر یا ستون به تصادف انتخاب و مقادیر بین آن

  
  مراحل روش پیشنهادي - 2- 4

ها در شبکه حسگر از الگوریتم رقابت استعماري به عنوان مدل  بندي بهینه گرهبراي حل مسأله خوشه
ها شود. براي کدگذاري مسأله از روش کدگذاري باینري استفاده شده و ماتریس پاسخپیشنهادي استفاده می

هاي حسگر است. ماتریس پاسخ به عنوان موقعیت  تعداد گره nکه شود تعریف می nxnبه صورت ماتریس 
شود. در این مرحله موقعیت هر نمایش داده شده می npopشود و تعداد کشورها با کشور در نظرگرفته می

بندي براي مسأله است حل خوشهشود که نتیجه آن براي هر کشور یک راهکشور به صورت تصادفی تعیین می
شود و بندي است، تعیین میحل خوشهشور انرژي مصرفی براساس موقعیت کشور که یک راهسپس براي هر ک

شود. سپس کشورها براساس مقدار تابع هدف (انرژي به عنوان مقدار تابع هدف کشور در نظر گرفته می
در شود و براساس آن مستعمرات شوند و براساس تابع هدف چرخ انتخاب رولت تشکیل میمصرفی) مرتب می

  یابند. هر استفاده از چرخ رولت به امپراطورها تخصیص می
دهد ) موقعیت یک کشور را نشان می1شوند. شکل (در الگوریتم پیشنهادي ابتدا جمعیتی از کشورها ایجاد می

هاي غیرصفر بر روي ) ارائه داده است. در ماتریس باینري درایه2بندي در شکل (حلی به صورت خوشهکه راه
) 1دهنده حسگرها هستند. شکل (هاي صفر بر روي قطر اصلی نشانها و درایه دهنده سرخوشهصلی نشانقطر ا

هاي  سرخوشه هستند و بقیه، گره 7و  5، 1هاي  گره و با فرض اینکه گره 11نحوه کدگذاري پاسخ در حالت 
سپس موقعیت کشور ها تعیین شده است.  ) حسگرها و سرخوشه2دهد. در شکل (حسگر هستند را نشان می

  شود.ها تعیین می هاي حسگر به سرخوشه گیرد و انرژي مصرفی اتصال گرهمورد ارزیابی قرار می
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 : ماتریس پاسخ در الگوریتم پیشنهادي1شکل 

 

 ها هاي حسگر به سرخوشه اتصال گره :2شکل 
 

شوند و کشورهاي باقیمانده با استفاده از چرخ عنوان امپراطور تعیین میدر این وضعیت بهترین کشورها به 
بندي یابند. شایستگی کشورها براساس خوشهانتخاب رولت به عنوان مستعمره به امپراطورها تخصیص می

سازي شود. در حلقه تکرار الگوریتم پیشنهادي، سیاست همگونها تعیین می شده و انرژي مصرفی آنانجام
شود. اس موقعیت امپراطور و موقعیت مستعمرات انجام شده و موقعیت جدید هر مستعمره محاسبه میبراس

سازي دهد. در همگونسازي و تعیین موقعیت جدید مستعمره را نشان می) اعمال سیاست همگون3شکل (
 بخش) در 1طه (در نظر گرفته شده و طبق راب x(t)سازي با  و مقعیت مستعمره قبل از معکوس tموقعیت با 

  شود.سازي انجام شده و موقعیت مستعمره تعیین میوم مطرح شده عمل همگونس
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 سازي  و تعیین موقعیت جدید مستعمره اعمال سیاست همگون :3شکل 
  

  
و گیرد بندي جدیدي ایجاد کرده است بنابراین مورد ارزیابی قرار میموقعیت جدید مستعمره روش خوشه

  شود. انرژي مصرفی شبکه تعیین می
طور که در فصل دوم مطرح شد عمل انقالب شود. هماندر این مرحله عمل انقالب بر روي مستعمره انجام می

در الگوریتم رقابت استعماري در جهت خروج الگوریتم از نقاط بهینه محلی و ایجاد تنوع و جستجوي سراسري 
گیرد. در الگوریتم پیشنهادي عمل انقالب با استفاده از عملگرهاي تعویض و یدر الگوریتم مورد استفاده قرار م

شود. در این گام یکی از اعمال تعویض و سازي به ترتیبی که در فصل دوم بیان شده انجام می معکوس
  شود.سازي به تصادف بر روي موقعیت مستعمره انجام می معکوس

  شوند. تصادف انتخاب شده و با یکدیگر تعویض می : در این روش دو سطر به1) تعویض سطرها1
  شوند. تصادف انتخاب شده و با یکدیگر تعویض می : در این روش دو ستون به2ها) تعویض ستون2
: در این روش دو عنصر بین عناصر ماتریس به تصادف انتخاب شده و با یکدیگر تعویض 3) تعویض عناصر3

  شوند. می
شوند و با یکدیگر : در این روش دو عنصر از قطر اصلی به تصادف انتخاب می4) تعویض عناصر قطر اصلی4

  شوند.تعویض می
شوند و عناصر بین دو سطر منتخب به : در این روش دو سطر به تصادف انتخاب می5سازي سطري ) معکوس5

  شوند.صورت معکوس تعویض می
شوند و عناصر بین دو ستون منتخب ب می: در این روش دو ستون به تصادف انتخا1سازي ستونی ) معکوس6

 شوند.به صورت معکوس تعویض می
                                                           
1Swap Rows 
2Swap Columns 
3Swap  
4Diagonal Elements 
5Inversion Rows  
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دهد. انجام عمل تعویض باعث را نشان می 9و  5اي از اعمال عملگر تعویض بر روي سطرهاي ) نمونه4شکل (
  به حسگر تبدیل شود. 5به سرخوشه و گره سرخوشه  9شد گره حسگر 

  

 
 سطري در الگوریتم پیشنهاديعمل تعویض  :4شکل 

  
دهد. انجام عمل را نشان می 8و  2هاي اي از اعمال عملگر تعویض ستونی بر روي ستون) نمونه5شکل (

  متصل شود. 1به سرخوشه  8و گره حسگر  5به سرخوشه  2تعویض ستونی باعث شد گره حسگر 
  

 
 یشنهاديعمل تعویض ستونی در الگوریتم پ :5شکل 

  
دهد. انجام عمل را نشان می 5تا  2هاي اي از اعمال عملگر تعویض سطري بر روي سطر) نمونه6شکل (

  به سرخوشه تبدیل شود. 5به حسگر و گره حسگر  2تعویض سطري باعث شد گره سرخوشه 
                                                                                                                                                                          
1Inversion Columns  
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 سازي سطري در الگوریتم پیشنهادي عمل معکوس :6شکل 

  
دهد. انجام عمل را نشان می 4تا  2هاي سازي بر روي ستون اي از اعمال عملگر معکوسونه) نم7شکل (
  متصل شود. 7به سرخوشه  2و حسگر  5به سرخوشه  4سازي باعث شد که حسگر  معکوس

  

 
 سازي ستونی در الگوریتم پیشنهادي عمل معکوس :7شکل 

  
بندي جدید، تابع هدف فراخوانی شده و انرژي مستعمره و تعیین خوشه پس از اعمال عمل انقالب بر روي

 شود.ها تعیین می هاي حسگر به سرخوشه مصرفی اتصال گره
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بندي بهتر و انرژي مصرفی کمتري اي که خوشهشود و مستعمرهدر این گام رقابت درون امپراطوري انجام می
  شود. ابجا میرا حاصل کرده باشد در صورت وجود با امپراطورش ج

ها براساس انرژي مصرفی امپراطور و ضریبی از میانگین انرژي مصرفی در این گام شاخص عملکرد امپراطوري
  شود.مستعمرات محاسبه می

شود در این گام رقابت بین امپراطورها انجام شده و امپراطور قوي و ضعیف براساس شاخص عملکرد تعیین می
  یابد.راطوري ضعیف حذف شده و به امپراطوري قوي تخصیص میدر این وضعیت مستعمره از امپ

شوند. خروجی الگوریتم پیشنهادي مراحل بیان شده در قسمت فوق تا زمان خاتمه الگوریتم تکرار می
  بندي را دارد به طوري که انرژي مصرفی شبکه کمترین مقدار ممکن است.امپراطوري است که بهترین خوشه

 
  از الگوریتم رقابت استعمارينتایج استفاده  - 3- 4

، 150، تعداد مستعمرات 200براي حل مسأله تعداد کشورها برابر  رقابت استعماريدر استفاده از الگوریتم 
سازي) و (در عمل همگون 2، ضریب جذب 400، تعداد دفعات تکرار الگوریتم برابر 50تعداد امپراطورها 
) نتایج اجراي الگوریتم رقابت 1فته شده است. جدول ((در عمل انقالب) در نظرگر0.6احتمال انقالب 

شده، میانگین پاسخ در آخرین تکرار، زمان اجراي الگوریتم، تعداد استعماري را برحسب بهترین پاسخ یافته 
هاي اشتباه ها، تعداد حسگر یافته به سرخوشهها، تعداد حسگرها، تعداد حسگرهاي درست تخصیص  سرخوشه
  دهد.ت و زمان همگرایی را نشان مییافته، دق تخصیص

  
  

 ارزیابی نتایج استفاده از الگوریتم رقابت استعماري :1جدول 

40 30 20 Position(n) 

7014066 3837782 1655183 Best Cost(j) 

7014066 3837782 1655183 Mean Cost(j) 

626 500 378 Time(s) 

4 4 3 Head(n) 

36 26 17 Node(n) 

35 25 17 True Positive(n) 

1 1 0 False Negative(n) 

97.22 96.15 100 Accuracy(%) 

253 139 68 Convergence(i) 

  
رقابت ) نحوه همگرایی تابع هزینه و میانگین تابع هزینه اعضاي جمعیت در هر تکرار الگوریتم 8شکل (

  دهد.گره نشان می 20را در حالت  استعماري
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 گره 20بع هدف در الگوریتم رقابت استعماري در حالت نحوه همگرایی تا :8شکل 
  

 20در حالت  رقابت استعماريها در شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم  بندي بهینه گره) نحوه خوشه9شکل (
  ها با رنگ سبز نشان داده شده است. دهد. حسگرها با رنگ زرد و سرخوشه گره را نشان می

  

 

 گره 20در شبکه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري در حالت  بندي حسگرها خوشه :9شکل 
  

رقابت ) نحوه همگرایی تابع هزینه و میانگین تابع هزینه اعضاي جمعیت در هر تکرار الگوریتم 10شکل (
  دهد.گره نشان می 30را در حالت  استعماري
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 گره 30ي در حالت نحوه همگرایی تابع هدف در الگوریتم رقابت استعمار :10شکل 

  
در حالت  رقابت استعماريها در شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم  بندي بهینه گره ) نحوه خوشه11شکل (

  ها با رنگ سبز نشان داده شده است. دهد. حسگرها با رنگ زرد و سرخوشه گره را نشان می 30
  

 

 گره 30م رقابت استعماري در حالت بندي حسگرها در شبکه با استفاده از الگوریت خوشه :11شکل 
  

رقابت ) نحوه همگرایی تابع هزینه و میانگین تابع هزینه اعضاي جمعیت در هر تکرار الگوریتم 12شکل (
  دهد.گره نشان می 40را در حالت  استعماري
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 گره 40نحوه همگرایی تابع هدف در الگوریتم رقابت استعماري در حالت  :12شکل 
  

در حالت  رقابت استعماريها در شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم  بندي بهینه گره وه خوشه) نح13شکل (
  ها با رنگ سبز نشان داده شده است. دهد. حسگرها با رنگ زرد و سرخوشه گره را نشان می 40

  

 

 هگر 40بندي حسگرها در شبکه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري در حالت  خوشه :13شکل 
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  سازي ازدحام ذراتنتایج استفاده از الگوریتم بهینه - 4- 4
، تعداد 200سازي ازدحام ذرات براي حل مسئله تعداد اعضاي جمعیت برابر در استفاده از الگوریتم بهینه
و ضریب یادگیري  4962/1، ضریب یادگیري شخصی 4/0، وزن اینرسی 400دفعات تکرار الگوریتم برابر 

سازي ازدحام ذرات را برحسب ) نتایج اجراي الگوریتم بهینه2نظرگرفته شده است. جدول ( در 3/1سراسري 
ها، تعداد شده، میانگین پاسخ در آخرین تکرار، زمان اجراي الگوریتم، تعداد سرخوشهبهترین پاسخ یافته 

یافته،  صیصهاي اشتباه تخها، تعداد حسگریافته به سرخوشهحسگرها، تعداد حسگرهاي درست تخصیص 
  دهد.دقت و زمان همگرایی را نشان می

  
 سازي ازدحام ذرات ارزیابی نتایج استفاده از الگوریتم بهینه :2جدول 

40 30 20 Position(n) 
7048559 4017713 1856200 Best Cost(j) 
7073383 4017713 1856200 Mean Cost(j) 

649 523 384 Time(s) 
5 5 4 Head(n) 

35 25 16 Node(n) 
31 22 15 True Positive(n) 
4 3 1 False Negative(n) 

88.57 88 93.75 Accuracy(%) 
266 265 258 Convergence(i) 

  
سازي  بهینه) نحوه همگرایی تابع هزینه و میانگین تابع هزینه اعضاي جمعیت در هر تکرار الگوریتم 14شکل (

  هد.دگره نشان می 20را در حالت  ازدحام ذرات
  

 

 گره 20سازي ازدحام ذرات در حالت  بهینهنحوه همگرایی تابع هدف در الگوریتم  :14شکل 
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در  سازي ازدحام ذرات بهینهها در شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم  بندي بهینه گره ) نحوه خوشه15شکل (
  ز نشان داده شده است.ها با رنگ سب دهد. حسگرها با رنگ زرد و سرخوشه گره را نشان می 20حالت 

  

 

 گره 20سازي ازدحام ذرات در حالت  بهینهبندي حسگرها در شبکه با استفاده از الگوریتم  خوشه :15شکل 
  

  
سازي  بهینه) نحوه همگرایی تابع هزینه و میانگین تابع هزینه اعضاي جمعیت در هر تکرار الگوریتم 16شکل (

  دهد.یگره نشان م 30را در حالت  ازدحام ذرات
  
  

 

 گره 30سازي ازدحام ذرات در حالت  بهینهنحوه همگرایی تابع هدف در الگوریتم  :16شکل 
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در  سازي ازدحام ذرات بهینهها در شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم  بندي بهینه گره ) نحوه خوشه17شکل (
  گ سبز نشان داده شده است.ها با رن دهد. حسگرها با رنگ زرد و سرخوشه گره را نشان می 30حالت 

  

 

 گره 30سازي ازدحام ذرات در حالت  بهینهبندي حسگرها در شبکه با استفاده از الگوریتم  خوشه :17شکل 
  

  
سازي  بهینه) نحوه همگرایی تابع هزینه و میانگین تابع هزینه اعضاي جمعیت در هر تکرار الگوریتم 18شکل (

  دهد.ان میگره نش 40را در حالت  ازدحام ذرات
  

 

 گره 40سازي ازدحام ذرات در حالت  بهینهنحوه همگرایی تابع هدف در الگوریتم  :18شکل 
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در  سازي ازدحام ذرات بهینهها در شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم  بندي بهینه گره ) نحوه خوشه19شکل (
  رنگ سبز نشان داده شده است. ها با دهد. حسگرها با رنگ زرد و سرخوشه گره را نشان می 40حالت 

  

 

 گره 40سازي ازدحام ذرات در حالت  بهینهبندي حسگرها در شبکه با استفاده از الگوریتم  خوشه :19شکل 
  

  
  گیرينتیجه -5

هاي حسگر از طریق مصرفی گره انرژيهاي حسگر در جهت کاهش بندي بهینه گرهخوشه برپایه این مقاله
در بخش دوم به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه  .استهاي سرخوشه گر به گرههاي حساتصال بهینه گره

هاي حسگر پرداختیم و دیدیم براي حل مسأله بندي بهینه گرههاي خوشهسیم و روشهاي حسگر بیشبکه
کرد. در ها استفاده هاي تکاملی و سایر الگوریتمتوان از الگوریتمهاي حسگر میها در شبکهگرهبندي خوشه

سازي ازدحام بهینه رقابت استعماري وهاي هاي تکاملی پرداختیم. الگوریتمبخش سوم به معرفی الگوریتم
و نتایج کمی و کیفی استفاده  هسازي مسأله پرداختسازي و پیادهذرات بررسی شدند. در بخش چهارم به مدل

رقابت استعماري با انرژي ست که الگوریتم هاي تکاملی نمایش داده شد. نتایج حاکی از این ااز الگوریتم
% در مقابل الگوریتم 97.22% و 96.15%، 100و دقت  7014066و  3837782، 1655183مصرفی 

% و 88%، 93.75و دقت  7048559و  4017713، 1856200سازي ازدحام ذرات با انرژي مصرفی بهینه
است بنابراین نتایج  هاي حسگر را انجام دادهبندي گرهگره خوشه 40و  30، 20% به ترتیب به ازاي 88.57
  سازي ازدحام ذرات دارد.دهنده عملکرد بهتر الگوریتم رقابت استعماري در برابر الگوریتم بهینهنشان
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