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 ارائه راهکاری برای کاهش انرژی مصرفی شبکه های حسگر بدن:

 رویکردی مبتنی بر بهبود امنیت 
 

 فاطمه ابوالقاسمی

 فوق لیسانس کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سپیدان، ایران

                 fatemehabolghasemi67@gmail.com   

 

 صفیه قاسمی

 آزاد اسالمی، واحد سپیدان، ایرانشگاه هیات علمی، رشته کامپیوتر، دان

             ghasemi.students@yahoo.com  

 

 
 

 چکیده 

 کوتاه نوعاً ها، شبکه این عمر که است این بدن بیسیم حسگر های شبکه در اساسی مشکالت از یکی

 مورد همیشه سیم بدون انتقال های رسانه. است سیستم هر از مهمی بخش امنیت دیگر طرفی از.است

 های رخنه زیرا است تر خطرناک بسیار بهداشتی های مراقبت های برنامه در تهاجم این. اند بوده تهاجم

 درمورد گرفته صورت های بررسی به توجه با. کند تهدید را مراقبت تحت افراد زندگی تواند می امنیتی

 و تکنیکی و فنی کاالتاش بندی، خوشه و امنیت انرژی، مصرف پوشش، های زمینه در هایی الگوریتم

 زمان بسیار یا فوق های الگوریتم با آنها کردن حل که مسائلی به توجه با و گردید مشاهده آنها در کارایی

 ارائه( )فابو  Fabo نام با را خود پیشنهادی الگوریتم برخوردارند، پایینی بسیار کارایی از یا و بوده بر

 انجام بندی خوشه بهترین است شده تعریف که قوانینی به توجه با شده سعی الگوریتم این در. کردیم

 سازی شبیه. یابد افزایش ها بسته ارسال در امنیت حدودی تا و  کند پیدا کاهش انرژی مصرف گیرد،

 58/0 حدوداً  شده ارائه الگوریتم در شبکه کل انرژی رشد. است گرفته انجام Matlab افزار نرم  توسط

. باشد می بیشتر بندی خوشه بدون الگوریتم به نسبت درصد 00/2 و Leach الگوریتم به نسبت درصد

 Leach الگوریتم به نسبت الگوریتم این در پایه ایستگاه به بسته ارسال در موفقیت درصد همچنین

 .است کرده پیدا افزایش %00 حدوداً بندی خوشه بدون الگوریتم در و بیشتر %00 حدوداً

 

 امنیت بدن، حسگر شبکه بیسیم، حسگر شبکه ،انرژی مصرفواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

شبکه حسگر بی سیم بدن مجموعه ای از میکرو یا نانو حسگرهای هوشمند با قابلیت پردازش و ارسال اطالعات به ایستگاه پایهه 

تی دریافت شده است که می توانند به بدن انسان متصل یا درون آن کاشته شده و طی ارتباطات بیسیم به تبادل داده های حیا

از بدن بپردازند. از این نوع شبکه می توان برای مراقبت پزشکی طوالنی مدت بدون ایجاد محدودیت روی فعالیهت ههای نرمهال 

روزانه بیمار به عنوان بخشی از فرایند تشخیص یا نگهداری از بیمار مبتال به بیماری مزمن یا تحت نظر قرار دادن بیمار پهس از 

هدف مدیریت وضهعیت ههای اورژانسهی اسهت اده کهرد. حسهگرهای هوشهمند عملیهات دریافهت و ارسهال  یك عمل جراحی با

پارامترهای حیاتی بیمار )از جمله فشار خون، دمای بدن، اکسیژن اشباع و غیره( از خارج یا داخل بدن و ارسهال آنهها بهه مرکهز 

رد، این حسگرها می توانند با بیمهار تعامهل برقهرار کننهد  بهه مراقبت بهداشتی راه دور را انجام می دهند. در نوع دیگری از کارب

عنوان مثال مدیریت انسولین برای یك بیمار دیابتی را طی تعامل با وی انجام دهند. اطالعات و عالئم حیاتی پس از جمع آوری 

پرسهتار قهرار مهی گیهرد، توسط حسگرها برای بررسی وضعیت سالمتی بیمار از طریق اینترنت یا انترانهت در اختیهار پزشهك یا

بنابراین الزم است با اعمال نیازمندی های کی یت سرویس مقتضی، سرویس های ارتباطی مطمئن جهت ارسال این داده ههای 

حیاتی فراهم گردد. بنابراین یکی از اهداف عمومی این شبکه ها دست یابی به حداکثر گذردهی، حداقل تأخیر و حهداکثر طهول 

رل منابع اصلی اتالف انرژی مثل تصادم گوش کردن بیکار، استراق سهمع و سهربار بسهته ههای کنترلهی عمر شبکه بوسیله کنت

 خواهد بود .

 موعد هم تا داشت نظر در را مصرفی انرژی میزان و زمان گذر باید بیسیم از یك طرف  حسگر شبکه یك در وظایف انجام برای

باشد و از طرفی دیگر امنیت را باید مد نظر قرار داد تها  نداشته چشمگیر کاهش شبکه ها این عمر طول هم و نرود بین از کارها

 و میهزان شبکه ها، این روی پیش بین محدودیت های از دیگر بیان بسته های ارسالی بصورت صحیح به پایگاه داده برسند. به

 میباشد آنها رفتن بین از معنای به هاحسگر اتمام باتری که چرا .است برخوردار ویژه ای اهمیت از انرژی و امنیت مصرف نحوه

است و همچنهین بهه دلیهل  ناممکن امری عمالً حسگر باتری گره های تعویض شبکه ها، این کاربرد محیط شرایط به توجه با و

 شبکه های در آل ایده حالت حساس بودن زمینه ی کاری شبکه حسگر بیسیم بدن، بسته ها باید بدون تغییر به مقصد برسند.

 عمر طول بیشترین دارای شبکه تا برسد پایان به منظم برنامه ریزی با یا و گره ها باهم همه انرژی که است گونه ای به حسگر

 باشد. ممکن

تهدیدات امنیتی می تواند در طول مسیریابی رخ دهد، مهاجمان ممکن است مقصد داده ها را تغییهر دهنهد، یها مهی تواننهد بها 

عات بزنند. همچنین امکان آنکه بر ارر آسی  دیدن یا اتمام خخیره انرژی رفتار معمول خود را استراق سمع دست به سرقت اطال

از دست دهند، بسیار زیاد است  لذا است اده از روش هایی که بتواند شبکه را از این بدرفتاری مطلهع سهازد، بسهیار قابهل توجهه 

 است..

 زمهان بهه نیهز شهبکه عمهر از این طریهق تا یابد کاهش گره ها رد انرژی مصرف چگونه که است این رو پیش اصلی دغدغه ی

 افزایش یابد و همچنین چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که یك بسته به مقصد رسیده است یا خیر. منطقی

 

 فرضیات پژوهش

o با تغییر چیدمان گره های شبکه حسگر بیسیم بدن، انرژی بیشتری خخیره می گردد.  

o های شبکه حسگر بیسیم در بدن در کنار داشتن انرژی بیشتر، امنیت نیز باال می رود باتغییر چیدمان گره. 

o با ایجاد تغییر در خوشه بندی گره های شبکه حسگر بیسیم بدن، می توان طول عمر شبکه را باال برد. 
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o می توان با ترکی  دو یا چند طرح پوشش گره های شبکه حسگر بیسیم، امنیت شبکه را باال برد. 

 

 وش تحقیق ر
با توجه به بررسی های صورت گرفته درمورد الگوریتم هایی در زمینه های پوشش، مصرف انرژی، امنیت و خوشه بندی از قبیل 

Leach  ،LCA  ،MESH و.. .، اشکاالت فنی و تکنیکی و کارایی در آنها مشاهده گردید و با توجه به مسائلی که حهل کهردن

)فهابو(  FaBoسیار زمان بر بوده و یا از کارایی بسیار پایینی برخوردارند، الگوریتم پیشنهادی با نام آنها با الگوریتم های فوق یا ب

 ارائه می گردد. 

 ضعف الگوریتم های فوق را می توان به صورت موردی در زیر بیان کرد:

 .کندی سرعت 0

 .کمبود کارایی2

 .به نتیجه نرسیدن برخی الگوریتم ها برای برخی از مسائل0

 .غیر بهینه بودن برای مسائل نوین تر 4

 می باشد. « Fatemeh ABolghasemi»اسم الگوریتم پیشنهادی برگرفته از سرنام اسم طراح آن 

خوشه بندی و فهاز دوم شهامل ارسهال بسهته و کلیه مراحل انجام این پژوهش را می توان در دو فاز خالصه کرد. فاز اول شامل 

 ته می باشد.ربت مسیر طی شده توسط هر بس

می باشد. دسته یك شامل گره هایی هسهتند کهه از  0هر گره به نسبت انرژی که دارد دسته بندی می شود. تعداد دسته بندی 

شامل گره ها با انهرزی  0گره هایی قرار دارند که انرژی اشان متوسط است. دسته  2بقیه گره ها انرژی بیشتری دارند. در دسته 

 ها می باشند.  کمتر نسبت به سایر گره

 برای مشخص کردن انرژی هر دسته به صورت زیر عمل می شود: 

بدست می آید. گره هایی که انهرژی اشهان کمتهر از ایهن  Zتقسیم می کنیم. عدد  0باالترین انرژی موجود در بین گره ها را بر 

ت می آید. گره هایی که انهرژی اشهان بدس Tضرب می کنیم. عدد  2را بر  Zقرار می گیرند. سپس عدد  0عدد باشد در درسته 

قهرار مهی  0بزرگتهر اسهت در دسهته  Tمی باشند. و سایر گره ها که انرژی اشان از مقهدار  2قرار می گیرند از دسته  Z,Tبین 

 گیرند. پس از مشخص شدن انرژی گره ها و دسته بندی آنها، فاز خوشه بندی آغاز می شود.

 فاز اول: خوشه بندی
 انرژی گره ها و دسته بندی آنها، وارد فاز خوشه بندی می شویم:  پس از مشخص شدن

 پارامتر هر گره نیاز داریم که در زیر به توضیح آنها می پردازیم:  0در این فاز به 

 سطح پوشش 

هر گره نسبت به انرژی که دارد محدوده اطراف خود را پوشش می دهد. هر چه انرژی گره بیشتر باشد محدوده تحهت پوشهش 

 بیشتر می شود.  آن

 فاصله تا گره های تحت پوشش 

 ابتدا از فرمول زیر جهت اندازه گیری فاصله مرکز دو گره است اده می کنیم.

(0)  
  

 

 سپس به کنترل حاالت زیر می پردازیم:

 حالت برای همپوشانی دو گره داریم:  4
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R1 دایره اول( را شعاع سطح پوشش گره اولc1 و )R2 دایره دومشعاع سطح پوشش گر( ه دومc2 .می باشد ) 

 یعنی دو دایره هیچ همپوشانی نسبت به یکدیگر ندارند.  : اگر 0حالت 

 

 

 

 

 

 

 
 دو گره همپوشانی ندارند. -1شکل 

 یعنی یکی از دایره های درون دایره دیگر قرار دارد.  : اگر 2حالت 

 

 

 

 

 

 

 
 یگر قرار دارد.گره ای درون گره ی د -2شکل 

 

 یعنی دو دایره کامال روی یکدیگر قرار دارند.  اگر : 0حالت 

 

 

 

 

 

 
 دو گره کامالً روی یکدیگر قرار دارند. -3شکل 

 : در این حالت دو دایره ممکن است در یك نقطه یا دو نقطه یکدیگر را قطع کنند. 4حالت 

 یره در یك نقطه همپوشانی دارند. یعنی دو دا اگر  :0-4حالت 

 

 

 

 

 

 

 
 محدوده پوششی دو گره با یکدیگر مماس هستند. -4شکل 
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 یعنی دو دایره در دو نقطه یکدیگر را قطع می کنند.  : اگر 2-4حالت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دو گره در دو نقطه یکدیگر را قطع می کنند. -5شکل 

 

  فاصله تا پایگاه داده 

ه مختصات مکانی هر گره و است اده از فرمول مربوط به محاسبه فاصله دو نقطه، فاصهله ههر گهره را تها ایسهتگاه پایهه با توجه ب

 بدست می آوریم. 

 با مشخص شدن مقدار پارامترهای مذکور، می توان طبق قوانین خوشه بندی، شروع به خوشه بندی نمود. 

 د. در زیر به بیان قوانین خوشه بندی پرداخته می شو

 حال با توجه به قوانین زیر برنامه شروع به خوشه بندی می کند: 

اگر یك گره در محدوده دو گره با انرژی یکسان قرار گیرد، به عضویت گرهی در می آید که فاصهله اش تها ایسهتگاه  قانون اول:

 پایه کمتر باشد. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 قانون اول -6شکل 

  

  

BS 

C1 

C3 

C2 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

18 

 

قرار گرفته است. پس طبق قانون به عوضیت گره ای در می آید که تا ایستگاه پایهه  c1,c2ه در محدوده پوششی دو گر c3گره 

 فاصله کمتری دارد. 

اگر یك گره در محدوده دو گره با انرژی یکسان و فاصله یکسان تا ایستگاه پایه باشد، به عضویت گرهی در می آیهد  قانون دوم:

 که تعداد کمتری عضو داشته باشد. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 قانون دوم -7شکل 

 

قرار دارد که فاصله این دو گره تا ایستگاه پایه برابر است، پس به عضویت گره  C1,C2درمحدوده پوششی دو گره ی   C3گره 

 در می آید. C2ای در می آید که اعضای کمتری داشته باشد. که در اینجا به عضویت 

 

ی عضو هیچ گرهی نباشد( بسته به شماره دسته ای کهه دارد بهه عضهویت اگر یك گره در نقطه کور قرار گیرد) یعن قانون سوم:

در مهی آیهد، و  0به عضویت نزدیکترین سرخوشه دسهته  2نزدیکترین سرخوشه به خود و ایستگاه پایه در می آید. ) گره دسته 

ای این است که داده هها گهم هرکدام که نزدیکتر باشند در می آید. ( این کار بر 0یا  2به عضویت سرخوشه دسته  0گره دسته 

نشوند. چون ممکن است فاصله گره تا ایستگاه پایه آنقدر زیاد باشد که انرژی آن گره نتواند جوابگوی انتقال داده تا ایستگاه پایه 

باشد، بنابراین برای جلوگیری از گم شدن داده باید به عضویت یك سرخوشه در آید تا داده ههایش را بهه آن سرخوشهه منتقهل 

 ند. ک

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 قانون سوم -8شکل 

B
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C
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در نقطه ی کور قرار دارد و تحهت پوشهش ههیچ گهره ای نیسهت. در ایهن صهورت بایهد بهه عضهویت  C3در این شکل گره ی 

در نظهر  C3به عنوان سرخوشه  C1نزدیکترین گره در دسته باالتر و دارای فاصله کمتر تا ایستگاه پایه در آید. در اینجا گره ی 

 ی شود.گرفته م

یکسان باشد اما در محدوده ی پوشش هیچکهدام نباشهد، بهه  0فاصله اش با دو سرخوشه دسته  2اگر گره دسته  قانون چهارم:

 عضویت سرخوشه ای در می آید که باالتر است یعنی به ایستگاه پایه نزدیکتر است. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 قانون چهارم -9شکل 

قرار دارد پس به عضویت گره ای در می آید که تا ایستگاه پایه فاصهله کمتهری  C1,C2دقیقا بین دو گره ی  C3در اینجا گره 

 داشته باشد. 

، به ایستگاه پایه نزدیکتر بود و در محدوده ی پوشش ههیچ 0نسبت به گره های دسته  2اگر جایگاه گره ی دسته  قانون پنجم:

 تگاه پایه متصل می شود و داده هایش را منتقل می کند. ( خود به طور مستقیم به ایس0سرخوشه ای نباشد)سرخوشه دسته 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 قانون پنجم -11شکل 

 

BS 

C1 

C3 

C2 

d3 

d4 

d1 

d2 

d1=d2 
d3<d4 

 

d1<d2,1 

BS 

C1 

 C2 

d2 d3 d1 

C3 
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نسبت به سایر گره های دسته باالتر به ایستگاه پایه نزدیکتر است. پس برای ارسال اطالعات مستقیماً به ایستگاه پایهه  C3گره 

 ارسال می کند. 

ه پایه کمتر یا برابر فاصله اش تا سر خوشه اش بود، مستقیم به ایستگاه پایه وصل تا ایستگا 2اگر فاصله گره دسته  قانون ششم:

 می شود و داده ها را منتقل می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 قانون ششم -11شکل 

 

 می باشد. پس خودش مستقیما به ایستگاه پایه داده ارسال می کند.  C1تا ایستگاه پایه کمتر از فاصله اش تا  C3فاصله 

 

یکسهان  0تحت پوشش هیچ گره ی دسته یکی نباشد، اما فاصله اش بهه دو سرخوشهه دسهته  2اگر گره ی دسته  ن هفتم:قانو

به عضهویت  2تا ایستگاه پایه یکسان باشد،  گره دسته  0باشد )و این فاصله تا ایستگاه پایه کمتر باشد( و فاصله گره های دسته 

 .  گرهی در می آید که اعضای کمتری داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قانون هفتم -12شکل 

C3 

d3<d1,d2 

BS 

C1 

 

d2 

d1 

d3 

C3 

d1=d2 

BS 

C1 

 

d2 d1 

#subnodes c1=5 

C2 

#subnodes c2=3 
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فاصله اش تا ایستگاه پایه کمتر از سایر گره ها باشد و همچنین در محدوده ی هیچ گرههی نباشهد بهه  0: اگر گره دسته استثنا

ه عضویت نزدیکترین سرخوشه به خودش و ایستگاه پایه در می آید. البته در صورتی که فاصله اش تا سرخوشه کمتر از ایسهتگا

 پایه باشد تا انرژی کمتری برای انتقال داده صرف شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استثنا -13شکل 

با توجه به خوشه بندی گره ها می بینیم هیچ گره ای به گره ی پایین تر از خودش داده ارسال نمی کند. چون در ایهن صهورت 

 جه انرژی بیشتری صرف می شد. داده باید مسافت طوالنی تری طی کند تا به ایستگاه پایه برسد. در نتی

 با این روش خوش بندی مصرف انرژی در انتقال داده کاهش می یابد. 

 

 فاز دوم: انتقال بسته و ثبت مسیر

پس از انجام فاز اول و مشخص شدن سرخوشه ها، وارد فاز دوم که مربوط به انتقال بسته و ربت مسیر طی شده توسط آن می 

 باشد، می شویم. 

این صورت است که نسبت به دسته گره ای که قصد ارسال بسته دارد تصمیم گیری اتخاخ می شود. اگهر گهره در  روش کار به

باشد که باید بسته را مستقیما به پایگاه داده ارسال کند. قبل از ارسال بسته، انرژی مورد نیاز و امکان ارسهال بسهته را  0دسته 

انرژی از گره ها کسر می شود. این مقدار انرژی نسبت به وزن بسهته، ضهری  کنترل می کنیم. جهت ارسال هر بسته، مقداری 

ارسال بسته و فاصله محاسبه می شود. ابتدا انرژی گره ی ارسال کننده با انرژی مورد نیاز برای ارسال مقایسه مهی شهود، اگهر 

غیر این صورت بسته بهه مسهیر خهود ادامهه این مقدار از انرژی مورد نیاز بیشتر بود پس گره قادر به ارسال بسته می باشد در 

 نمی دهد و به پایگاه داده نمی رسد. آخرین مسیری که بسته به آن رسیده بود در جدول مربوطه ربت می شود. 

قصد ارسال بسته ای به پایگاه داده داشت، آن بسته را به سرخوشه خود می رستد. سرخوشه مورد نظهر  0اگر گره ای در دسته 

بهود،  0بود پس از دریافت بسته، آن را به سرخوشه اش می فرستد و اگر سرخوشه مورد نظر گره ی دسته  2ته اگر گره ی دس

 بسته را به پایگاه داده می رساند. 

پس از ارسال پاکت ها و ربت مسیر طی شده در جدول مربوطه، میتوانیم آخرین گره ای که بسته به آن رسیده اسهت را پیهدا 

 اگر بسته ای به هر دلیل به مرکز نرسیده باشد از این طریق می توانیم پیگیری کنیم.  کنیم.  در این صورت

پس از هر بار ارسال بسته انرژی گره های ارسال کننده تغییر می کند پهس عمهل خوشهه بنهدی مجهدداً انجهام مهی گهردد و 

 اطالعات جدول مربوط به اطالعات گره ها به روز رسانی می شود. 

 یی ادامه دارد که انرژی تمام گره ها به حدی برسد که دیگر قادر به ارسال بسته به مرکز نباشند. کار شبکه تا جا

 در زیر مراحل خوشه بندی را در قال  فلوچارت به طور م صل آورده شده است:

C3 

d3<d2 

BS 

d2 
d1 

C1 

C2 

d3 
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 شروع

آیا دسته گره یك 

 ؟است

مراحل مربوط به 

را اجرا  2گره دسته 

 کن

 خیر

 بله

خود گره را به عنوان سرخوشه 

 انتخاب کن

 پایان

 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 1فلوچارت گره دسته  -14شکل 
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 :2تعیین سرخوشه گره های دسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

است؟ 2آیا دسته گره   

 0مراحل مربوط به گره دسته 

 را اجرا کن.

گره های در محدوده گره را 

 پیدا کن.

 بله

 خیر

آیا گره هایی در 
محدوده وجود 

 دارند؟

را پیدا کن.  0نزدیکترین گره باال و دسته  االتر در محدوده را پیدا کنگره های ب   

آیا گره باالتری 
 وجود دارد؟

 آیا گره ای پیدا شد؟

ره نزدیکترین گره دسته یك را از همان گ

 های باالیی پیدا شده، پیدا کن

 آیا گره ای پیدا شد؟

صله فاصله خود گره تا گره پیدا شده و فا

 گره پیدا شده تا مرکز را محاسبه کن.

تا مرکز  آیا فاصله خود گره
 کمتر است؟

 خود گره را به عنوان سرخوشه انتخاب

 کن

ره فاصله خود گره تا گره پیدا شده و فاصله گ

 پیدا شده تا مرکز را محاسبه کن.

 آیا فاصله خود گره تا مرکز
 کمتر است؟

گره پیدا شده را به عنوان سرخوشه 

 انتخاب کن.
 پایان

 بله خیر

 خیر

 بله

 خیر

 بله

 بله

یرخ  

 خیر

 بله

 بله

 خیر

2فلوچارت گره دسته  -15شکل   
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 :3تعیین سرخوشه جهت گره های دسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلی

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 بلی خیر

 خیر

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 شروع

است؟ 3آیا دسته گره   

ره های در محدوده را پیدا کن.گ  

آیا گره ای در محدوده 

 وجود دارد؟

ا دو نزدیکترین گره دسته یک ی

طح باالتر را از گره های س

 موجود در محدوده را پیدا کن. 

 آیا گره ای پیدا شد؟

ح نزدیکترین گره دسته یک یا دو در سط

 باالتر و خارج از محدوده را پیدا کن. 

  آیا گره ای پیدا شد؟

 آیا گره ای پیدا شد؟ 

 آیا گره ای پیدا شد؟ 

طح نزدیکترین گره دسته یک یا دو در س

. دوده را پیدا کنپایین تر و خارج از مح  

را  فاصله گره پیدا شده تا گره مورد نظر

 محاسبه کن.

آیا فاصله گره مورد نظر تا 

گره پیدا شده بیشتر  از فاصله 

 اش تا مرکز است؟

 گره مورد نظر را به عنوان سرخوشه

 انتخاب کن .

گره پیدا شده را به عنوان سرخوشه 

 انتخاب کن .

دو ا نزدیکترین گره دسته یک ی

 را از گره های سطح پایین تر

 موجود در محدوده را پیدا کن. 

 پایان

 امکان ندارد

3فلوچارت گره دسته  -16شکل   
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است اده کرده و نتیجهه بها سهایر نتهایج  Matlabو  #Cجهت عمل شبیه سازی، آزمایش فرضیه ها و ارزیابی نتایج از نرم افزار 

یرد و ارسهال بسهته بهه و الگوریتمی که خوشه بندی در آن انجام نمی گ  Leachبدست آمده در روش های دیگر از قبیل روش

 ایستگاه پایه بصورت مستقیم انجام می گیرد، مقایسه شده است.

 متغیر های مورد بررسی و ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل:

 .تعداد پاکت های ارسالی0

 .تعداد پاکت های رسیده به مرکز2

 .تعداد پاکت های ناموفق0

 .درصد پاکت های ناموفق4

 فی در کل شبکه .میزان انرژی مصر8

 .حداکثر انرژی مصرفی6

 تجزیه و تحلیل 

 
 نمایش چیدمان گره ها، محدوده پوششی هر گره و دسته آنها نسبت به رنگ هر گره -17شکل 

 

بصورت تصادفی در نقاط مختلف بدن چیده شهده انهد و نسهبت بهه انهرژی ای کهه دارنهد  C#گره ها در نرم افزار  00در شکل 

 ا مشخص شده است. رنگ های مختلف نشان دهنده ی دسته ی هر گره می باشد. محدوده ی پوشش آنه
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می باشد.  05به صورت شکل  Leachچیدمان گره ها در نرم افزار متل  توسط الگوریتم 

 

 نمایش گره ها در نرم افزار متلب 18شکل 

 

 پس از مشخص شدن دسته گره ها فاز خوشه بندی آغاز می شود. 

 

 از جدول اطالعات گره ها پس از خوشه بندی نمونه ای  1جدول 

گره های در  فاصله تا مرکز X Y لول قطر )س( انرژی نام ایندکس

 محدوده

پاکت های  زیر خوشه ها سرخوشه

 ارسالی

0 L3.1 008 0588 0 244 805 26566 L2.1 L2.1 - 0 

0 L3.2 000 054 0 062 850 26500 L2.2 L2.2 - 0 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

00 L2.1 0482 45002 2 025 824 26548 L1.2 وL1.1و 
L1.3 

L1.2 L3.1 0 

 

 نشان دهنده بخشی از اطالعات گره ها پس از خوشه بندی می باشد. 0جدول 

 ایندکس: شماره ای است که به هر گره تعلق داده می شود و تکراری نیست. 

 . 2یعنی اولین گره از لول  L2.1بخش اول اسم گره ها بر اساس لول آنها می باشد. مثال نام: مربوط به اسم هر گره است. 

 انرژی: نشان دهنده میزان انرژی هر گره است. 
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قطر: مربوط به محدوده پوشش هر گره است که نسبت به انرژی ای که دارند این مقدار تغییر می کند. ههر چهه انهرژی بیشهتر 

 باشد قطر آن گره نیز بیشتر است. همچنین این مقدار بر اساس سانتیمتر می باشد. 

 .  لول: شماره ی دسته ایست که گره نسبت به انرژی ای که دارد در آن قرار می گیرد

 Xو: Y  .نشان دهنده مختصات قرار گیری گره در بدن می باشد 

 فاصله تا مرکز: فاصله مرکز گره تا ایستگاه پایه را نمایش می دهد. 

 گر های در محدوده: در این ستون لیست تمام گره هایی قرار می گیرد که در محدوده ی پوشش آن گره قرار دارند. 

 قرار می گیرد که به عنوان سرخوشه ی آن گره انتخاب شده است. سرخوشه: اسم گره ای در این ستون 

 زیر خوشه ها: لیست گره هایی است که به عنوان زیر خوشه ی ان گره مشخص شده اند. 

 پاکت های ارسالی: شامل تعداد پاکت هایی است که طی اجرای برنامه توسط آن گره ارسال شده است. 

 مربوط به انتقال بسته و ربت مسیر می باشد آغاز می شود.  پس از انجام خوشه بندی، فاز دوم که

 وجود دارد.« مراحل ارسال پاکت ها»یك جدول جهت ربت مسیرهای طی شده توسط هر بسته به نام 
 

 مراحل ارسال پاکت ها -2جدول 

گره ارسال  شناسه پاکت

 کننده

انرژی مورد  وزن رهد گره هدف

 نیاز

موفقیت در 

 ارسال

رسیدن به 

 مرکز

انرژی اولیه گره 

 ارسال کننده

انرژی پایانی گره 

 ارسال کننده

          

 

 تمام مسیرهای طی شده توسط یك بسته در جدول باال، خخیره می شود. این جدول شامل فیلدهای زیر می باشد:

 نام بسته : اسمی که برای هر بسته مشخص می شود. 

 را ارسال می کند. گره ی ارسال کننده :گره ای که بسته مورد نظر 

گره هدف :گره ای که بسته در اخرین مسیر به آن رسیده است. مقصد نهایی هر بسته پایگاه داده است، حال اگر بسته به پایگاه 

 می باشد در غیر اینصورت نام آخرین گره ای که به آن رسیده در این فیلد خخیره میشود.  baseداده رسید که مقدار این فیلد 

 ته شامل یك هدر است که مشخص کننده نوع بسته است.هدر :هر بس

 0وزن: بسته به اطالعاتی که درون هر بسته است این مقدار قابل تغییر است. مثال اگر شامل فقط فشهار خهون باشهد مقهدار آن 

بایهت  2قهدار بهه بایت در نظر گرفته می شود اما اگر عالوه بر فشار خون، میزان اکسیژن را نیز به همهراه داشهته باشهد، ایهن م

 افزایش می یابد.

انرژی مورد نیاز :این مقدار با ضرب سه پارامتر فاصله، ضری  انرژی مورد نیاز برای ارسال بسته و وزن بسته محاسبه می گهردد. 

رد این ضری  نشان دهنده انرژی مورد نیاز برای ارسال بسته در بدن می باشد که با توجه به اینکه بدن مورد نظر، بهدن یهك فه

 بزرگسال است یا یك کودک قابل تغییر است. مثال برای بزرگساالن می تواند این ضری  بزرگتر از کودک باشد. 

 موفقیت در ارسال: نشان دهنده این است که بسته به گره ی هدف رسیده است یا خیر.

یعنی بسته دریافت شهده  trueقدار رسیدن به مرکز: نشان دهنده دریافت بسته توسط پایگاه داده می باشد، در صورت داشتن م

 یعنی بسته به پایگاه داده نرسیده است. falseو در صورت داشتن مقدار 

 انرژی اولیه گره: انرژی گره قبل از ارسال بسته
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باشهد انرژی پایانی گره: اختالف مقدار انرژی اولیه گره و انرژی موردنیاز برای ارسال بسته است که اگر این مقدار  بیشتر از ص ر 

 بسته ارسال می شود در غیر اینصورت گره قادر به ارسال بسته نمی باشد.

 در زیر اطالعات مربوط به ارسال یك بسته آورده شده است. 
 

 نمونه ای از ثبت مسیر یک بسته -3جدول 

شناسه 

 پاکت

گره ارسال 

 کننده

انرژی مورد  وزن هدر گره هدف

 نیاز

موفقیت در 

 ارسال

رسیدن به 

 مرکز

ی اولیه گره انرژ

 ارسال کننده

انرژی پایانی گره 

 ارسال کننده

0 Node12 Node11 Packet.1 0 6/00 Yes False 560 4/500 

0 Node11 Base Packet.1 0 8/240 Yes true 2252 8/2005 

 

ای بهه پایگهاه داده قصد ارسهال بسهته  node.12در ابتدا گره ای با نام  0به عنوان مثال با توجه به اطالعات موجود در جدول 

بوده و ابتهدا بسهته بهه آن سرخوشهه ی  node.11متوجه می شود که سرخوشه آن « گره هدف»دارد. با توجه به مقدار ستون 

مربوطه رفته. انرژی مورد نیاز برای این ارسال در ستون مربوطه ربت شده که پس از ارسال بسته به سرخوشه انرژی گهره کسهر 

مشخص می کند بسته به گره سرخوشه رسیده است. مقدار ستون رسیدن بهه مرکهز نیهز « ر ارسالموفقیت د»می شود. ستون 

مشخص می کند که هنوز بسته به  مرکز نرسیده است. در ردیف دوم بسته به مسیر خود ادامه مهی دههد امها در اینجها از گهره 

node.11 یاز مشخص می شود که این گره قادر به ارسال ارسال می شود. گره هدف همان مرکز است. با توجه به انرژی مورد ن

می  trueنیز « رسیدن به مرکز»می شود و مقدار ستون  yes« موفقیت در ارسال»بسته است. پس از ارسال بسته مقدار ستون 

 شود. با توجه به این مقادیر مشخص می شود که بسته به مقصد یا همان ایستگاه پایه رسیده است. 

وجود در جدول مذکور، می توان مسیر طی شده توسط بسته را دنبال کرد. در اینصورت ههیچ بسهته ای در با توجه به مقادیر م

 صورت نرسیدن به ایستگاه پایه، گم نمی شوند.

 

  یافته ها

 به نتایج زیر دست پیدا کردیم.  leachپس از اجرای برنامه به سه روش پیشنهادی، بدون خوشه بندی و 

 ت های ارسالی می باشد. مربوط به پاک 0نمودار 
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 اطالعات پاکت های ارسالی در سه الگوریتم مورد مقایسه 1نمودار 

 

ستون اول مربوط به تعداد پاکت های ارسالی می باشد که همان طور که مشاهده می کنید تعداد پاکهت ههای ارسهالی در روش 

 یگر است. بدون خوشه بندی بیشتر از دو روش د

ستون دوم مربوط به تعداد پاکت های رسیده به مرکز می باشد که باز در روش بدون خوشه بندی مقدار بیشتری بدسهت آمهده 

 اما اختالف این مقدار در سه روش کم است. 

روش بهدون ستون سوم مربوط به تعداد پاکت های ناموفق می باشد یعنی پاکت هایی که به مرکز نرسهیده انهد. ایهن مقهدار در 

خوشه بندی از همه مقادیر بیشتر است و این موضوع خوشایند نمی باشد. در روش پیشنهادی این مقدار از دو روش دیگر کمتر 
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مطلهوب مهی  Leachاست و این نکته نشان می دهد که تا اینجا الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم بدون خوشهه بنهدی و 

 باشد. 

پاکت هایی است که به مرکز نرسیده اند. که همانطور که مشاهده می شهود ایهن درصهد در روش  ستون چهارم مربوط به درصد

پیشنهادی از دو روش دیگر کمتر می باشد. با مشاهده این مقدار مشخص می شود که در ایهن روش نسهبت بهه دو روش دیگهر 

 %00حهدوداً  Leachشده نسبت به الگهوریتم  پاکت های بیشتری با موفقیت به مرکز ارسال می شوند. این درصد در طرح ارائه

 کمتر می باشد.  %00کمتر و نسبت به الگوریتم بدون خوشه بندی 

بیشتر و حدوداً  Leachنسبت به الگوریتم  %00درصد پاکت هایی که با موفقیت به مرکز رسیده اند در طرح پیشنهادی حدوداً 

 ت. نسبت به الگوریتم بدون خوشه بندی بیشتر بود اس 00%

 به مقایسه میزان کل انرژی مصرفی در سه روش مذکور پرداخته می شود.  2در نمودار 

 

 میزان کل انرژی مصرفی در سه الگوریتم مورد مقایسه 2نمودار 

 

بیشتر می باشد و این همانطور که در شکل باال مشاهده می شود مقدار کل انرژی مصرفی در روش پیشنهادی از دو روش دیگر 

نشان دهنده این است که در روش پیشنهادی انرژی بیشتری خخیره شده و توانسته نسبت به سایر روش ها تعهداد پاکهت ههای 

 بیشتری به مرکز برساند و درصد پاکت های ناموفق کاهش یابد. 

  
 گیریبحث و نتیجه

در زمینه های پوشش، مصهرف انهرژی، امنیهت و خوشهه بنهدی از با توجه به بررسی های صورت گرفته درمورد الگوریتم هایی  

و.. .، اشکاالت فنی و تکنیکی و کارایی در آنها مشاهده گردید و با توجه به مسهائلی کهه حهل Leach  ،LCA  ،MESHقبیل 

 Faboیتم پیشنهادی با نهام کردن آنها با الگوریتم های فوق یا بسیار زمان بر بوده و یا از کارایی بسیار پایینی برخوردارند، الگور

 )فابو( ارائه گردید. 

و الگوریتم بدون خوشه بندی که در محیط نرم افزاری متله  انجهام شهد بهه ایهن  Leachبا توجه به پیاده سازی دو الگوریتم 

برابهر  020/0و  Leachبرابهر الگهوریتم  0058/0نتیجه دست پیدا کرده که مقدار کل انرژی است اده شده در طرح پیشهنهادی 

و نسبت بهه روش بهدون خوشهه  % Leach 58/0الگوریتم بدون خوشه بندی می باشد. در طرح پیشنهادی نسبت به الگوریتم 
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، در ههر بهار ارسهال و Leachافزایش انرژی داشته است.الزم به خکر است جدا از تمام این مقایسات، در الگوریتم  % 08/2بندی

 رژی کسر می شود. همچنین تولید، ارسال و دریافت هر بسته هزینه دارد. دریافت بسته توسط هر گره، مقداری ان

 پیشنهاد برای کارهای بعدی

بیشتر روی مصرف انرژی کار شده است و نسبت به مسئله امنیت اشاره ی کمهی گردیهده اسهت. پیشهنهاد بهه  این الگوریتمدر 

 له دستکاری بسته ها توسط مهاجمین کار کنند. محققین بعدی این است که می توانند عالوه بر ربت مسیر، روی مسئ

چون زمینه کاری این تحقیق بدن انسان می باشد، تأخیر در ارسال بسته ها ممکن است جان فرد را به خطر بیاندازد، لذا بهتهر 

 ته باشند.است محققین بعدی به این مسئله توجه کنند و سعی در ارائه الگوریتم هایی جهت ارسال بسته ها بدون تأخیر داش

  منابع
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