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 یجهت کاهش مصرف انرژ میس یسنسور ب یانتخاب دو سرخوشه در هرخوشه شبکه 

 

 یضرور اریبس یطول عمر شبکه ها امر شیافزا یبرا یانرژ رهیذخ م،یسیب یدر شبکه سنسور یسنسور یمحدود گره ها یانرژ لیبه دل - چکیده

 اسیطول عمر و مق قیازآن طر توانیبوده است که م میسیب یسنسور یموفق در شبکه ها یکردیرو ی. خوشه بندرودیبه شمار م تیو حائض اهم

 شده شنهادیشده است . روش پ انیشبکه ب کی یدر گره ها یمصرف یکاهش انرژ کردیروش با رو کیمقاله  نی. در اداد شیشبکه را افزا یریپذ

 یسرخوشه اصل یاز موعد مقرر انرژ شیخوشه و اتمام پ کی یبر رو یکاهش بار اطالعات کردیدو سرخوشه در هر خوشه است که با رواستفاده از 

از  روش پیشنهادی در ساختار. یخوشه اصلسر و  ریخوشه اسسر شوند :  یهر خوشه انتخاب م یبرا رخوشهپژوهش دو س نیخواهد بود . در ا

رد به بهبود عملک یشنهادیپ روشسرخوشه اسیر استفاده می شود. الگوریتم چندهدفه جستجوی فاخته برای یافتن بهترین سرخوشه اصلی و 

که صورت گرفته است  یقیدق یساز هیو شب زیباال بردن طول عمر شبکه منجر خواهد شد . آنال نیو همچن میسیب یشبکه ها در شبکه سنسور

 داده است. شیافزادرصد  6.4طول عمر شبکه را  ،یکنون یها تمیالگور یبا برخ سهیارائه شده در مقا تمیکه الگور از آن است یحاک

  ، الگوریتم جستجوی فاخته چندهدفه.طول عمر شبکه ،كاهش مصرف انرژی   ،سرخوشه  ، بيسيم شبکه سنسوری  :  كليد واژه

 

 مقدمه -1

داشته  یروند روبه رشد رياخ یها در سالها WSNاستفاده از 

و  یبررستت لياز قب یادیز ارياستت . موارد استتتفاده متداول بستت

فشان كوه آتش  يهدف، و كنترل فعال یابیريمس ،یطياكتشاف مح

عمدتا  ميسيب یستنسور یگره ها یراستتا وجود دارد. انرژ نیدر ا

خطرناک،  طیشرا درشتده و  هيته یوميتيخشت/لل یها یبا باطر

استفاده  نرو،یاس . از رممکنيها غ یشارژ مجدد باطر ای ییجابجا

 نیا رود،يها به شتتتمار م WSNمهم در  یمحور مستتهله ا یانرژ

بوده و  یمحور یانرژ /يتکن زين یكه  خوشتتته بند ستتت يدرحال

از آن استفاده  یستنستور یطول عمر شتبکه ها شیاغلب در افزا

 انتقال یدر پردازش كل یادیز یساز نهيمشتکت  به .[1]گردديم

 یمحل ،یخوشه بند ليوجود دارد، از قب WSNاطتعا  و مسائل 

داده ها، كه اغلب از آنها تح  عنوان  یساز ادهيو پ عیتوز ،یستاز

 یستتتاز نهيبه ی. روش هاگردديم ادی یستتتاز نهيمشتتتکت  به

بوده  یادیز اريبس یمحاسبات یتتش ها ازمنديمعمول ن یاتياضیر

 یريبصتتور  چشتتمگ زيمستتائل، محاستتبه ن اسيمق شیو با افزا

گره  یبررو ستتتميست نیا یستاز ادهيپ ی. برا[11]ابدی یم شیافزا

ر اس  كه د ازين یساز نهيروش به /یبه  ميسيب یستنستور یها

 جیالزم بوده و نتا یاندك ایمتوستتط و  یمحاستتبات یهاآن تتش 

الهام -ستت یز یستتاز نهيبه یحاصتتل آورد. روش ها زيرا ن یبهتر

وم، مرس یاتياضیر ینسب  به روش ها یگرفته از لحاظ محاستبات

روش ها را اثبا  نموده و آنها را با  نیا ن،يموثر بوده استتت . مولف

 اسينوع از مسائل مورد ق نیا یعمده برا یاتياضتیر ونيفرموالست

الهام گرفته -ستت یز یستتاز نهيمقاله، ما از به نیقرار داده اند. در ا

 هني. بهمیبريبهره م یخوشتته بند یريحل مشتتکل شتتکل گ یبرا

الهام  ستت یز یستتاز نهيبه ی(، نوعPOSازدحام ذرا  ) یستتاز

 یم یمحبوبف موثر و ستتتاده ا یستتتاز نهيگرفته بوده و روش به

 WSNرفع مسائل مربوط به  یبرا یساز نهيوع بهن نیباشتد. از ا

داده  انباش و  ،یستاز یمحل ،یستاز ادهيپ ،یخوشته بند لياز قب

از  زيهمان قرار دادن ن ای "یبارگذار". عمل [9]گرددياستتتتفاده م

د وجو ع يدر طب یادیز یالهام گرفته شده اس . گونه ها ع يطب

 یزنتده مانده به رقاب  پرداخته و نقش ها یبرا دیتدارنتد كته بتا

 نهيموثر در به یکيتکن ی. عمتل بتارگذارنتدینمتا فتایرا ا یمختلف

 یاز روش ها ی، برخPOSملتمتدل بوده و در چارچو   یستتتاز

 یخوشتته بند یپروتکل هاارائه و بکار بستتته شتتده اند.  یبارگذار

 .[2]ها ارائه شده اند WSN یبرا یادیز اريبس

ها ارائه  WSN یبرا یادیز اريبس یخوشته بند یپروتکل ها

 2 حسين قسوری، *1 محمدرضا ابرقوئی
 كاشان، ایران ،داانشجوی كارشناسی ارشد مخابرا  سيستم ، گروه برق ، دانشگاه ازاد استمی 1

Email: m.r.abarghooie@iaukashan.ac.ir 
 كاشان، ایران ،گروه برق ، دانشگاه ازاد استمیازمان ساستادیار  2

 Ghasvari49@yahoo.com:Email 
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مشهور بوده و گره  یپروتکل خوشه بند /ی، LEACHشده اند. 

كه بعنوان سرخوشه بصور   کندياحتمال انتخا  م نیرا با ا ییها

 یبرا زيازدحام ذرا  ن یستتاز نهياز به .[8] نمایندعمل  یدوره ا

 ادهيپ ،یساز یمحل ،یخوشته بند لياز قب WSNحل مشتکت  

پروتکل با  نی. هدف اشتتوديو انتشتتار داده ها استتتفاده م ،یستتاز

 زيو ن یخوشتته ا نيكاهش فاصتله ب ق ي، درحقPSOاستتفاده از 

ازدحام  یستتاز نهيباشتتد. به یشتتبکه م یاتتف انرژ یستتاز نهيبه

بکار گرفته شده و در آن  ایپو یساز نهيدر به ،یبند شتهذرا  خو

به منظور قرار دادن حاال   یستلسله مراتب یاز روش خوشته بند

استتتفاده شتتده  ایپو یستتاز نهيمطلو  چندگانه در مشتتکت  به

 های¬گره یتصادف عیبه مستهله توز [4]و همکاران  ويل .[3]است 

 نینام دارد كه طبق ا  DSCBA تمیالگور نیحسگر توجه دارد. ا

 ها¬گره عیشتتعاع خوشتته بر استتاس فاصتتله و نحوه توز تم،یالگور

 انرژی و  اتصال تراكم از ها¬خوشه ليتشک برای و شتده محاستبه

 /ی [5] نيمحمد لم .شتتتود¬می استتتتفاده ها¬گره ماندهيبتاق

( و فاصتتله ارائه EAC)  یبر انرژ یمبتن بندی¬خوشتته تمیالگور

 ی¬ماندهيباق یحسگر بر اساس انرژ های¬گره کهیداده اس ؛ بطور

 های¬گره ني. همچنشوند¬یخود، به عنوان سترخوشه انتخا  م

 های¬سرخوشه، سرخوشه خود را بر اساس فاصله با سرخوشه ريغ

متوازن كردن  لهيبوس EAC تمی. الگوركنند-یانتخا  م هیهمستا

 شیشتتتبکه، طول عمر شتتتبکه را افزا هتای¬گره نيب یبتار انرژ

 .دهد¬یم

 فاخته یساز نهیبه تمیمربوط به الگور میمفاه -2

هام ال /يستتتیوريمتاه یتمهایاز الگور یکیفاخته  یجستتتجو

و  انگیاو  نيتوسط ش 2119است  كه در ستال  ع يگرفته از طب

فاخته  بر اساس  ی[. جستتتجو6است ] افتهید  ستاوش توستعه 

از توسط پرو تمیالگور نیفاخته است . ا یاز گونه ها یبرخ یزندگ

levy فتهایساده توسعه  یتصتتادف /يزوتروپیا یرو ادهيپ یبه جا 

 ونيتوسط رجب 2111ه در سال فاخت یساز نهيبه تمیاس . الگور

 ینیگزیجا ای یاوالد  یپاراز نی[. فاخته مشتتتهورتر4]دیارائه گرد

ده شگف  ز ،یكار هيپرنده شامل خف نیا یباشد. استراتژ یاوالد م

پرنده  یاز تخم ها یکیكردن و ستترع  عمل استت . فاخته مادر، 

تخم  یخود را البت یبرد و تخمگتتذار یم نيب زرا ا زبتتانيمتادر م

از  یعمل نگهدار نیدهد، با ا یقرار م زبانيموجود در النه م یهتا

 ینپرندگا نيب نیگذارد. در ا یم زبانيتخم را بر عهده پرنده ماده م

 یم صيخود تشتتتح یفاخته ها را در النه  یهستتتتند كه تخمها

 یم رونيب خودفتاختته را از النه  یبعضتتتا تخمهتا یدهنتد و حت

 یبرپا م دیهم النه لو رفته را ترک كرده و النه جد یانتدازنتد. برخ

دهد.  یفاخته را نشان م یساز نهيساختار روش به 1كنند.  شکل 

داده شتتده  حيفاخته توضتت یستتاز نهيبه تمیالگور ا يجزئ ریدر ز

 یستتازنهيروش به /ی CS  ایفاخته  یاستت . روش جستتتجو

 نهيل بهحراه یدر جستجو یتکامل یکردیواس  كه ر یفرااكتشاف

 دارد.

 
 [6] هفاخت یساختار روش جستجو: 1شکل 

فاخته در  یاز پرنده ییهاروش از رفتتار جالب توجه گونه نیا

 گش  ینوع  یپرورش تخم الهام گرفته است  و آن را با پرواز لوو

 یرويمشتتتخص پ عیتوز /یاستتت  كه طول گام آن از  یتصتتتادف

 یهاستتتاختن النه، تخم یفاخته به جا یهااز گونه ی. برخكندیم

ها را با و آن گذارندیم گرید یاهاز گونه یاپرنده یخود را در النه

وادار به  زبانيم یپرنده یهتاهتا و جوجتهاز شتتتکتل تخم ديتتقل

 نیبا استفاده از ا ی. پرواز لووكنندینسل خود م یمشارك  در بقا
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و بته ندر   یحتل فعلمشتتتابته بتا راه یهتاحتلروش اغلتب، راه

. با شودیم ديجستجو تول یبعد یدور از آن در مرحله یهاحلراه

 یوجستج یاز پرواز لوو یريگبا بهره توانیم یژگیو نیتوجه به ا

 نیكرد. بنابرا یسازادهيساختار پ /یرا تنها با  یو ستراستر یمحل

. ابدییكاهش م تمیالگور یاجرا یبرا ازيمورد ن یتعتداد پتارامترها

 .كندیم  يتبع ریاز سه قانون ز CS تمیرالگو

 /یو آن را در  گذاردیتخم م /یهر فاخته در هر زمان     -1

 .دهدیقرار م یتصادف یالنه

را  یتخم، نستتتل بعد یباال  يتفيهتا بتا كالنته نیبهتر    -2

 .دهندیم ليتشک

كه توستتتط  یثاب  استتت  و تخم زبانيم یهاتعتداد النه  -3

 زبانيم یتوسط پرنده  Paفاخته گذاشتته شتده است ، با احتمال

تخم را دور  تواندیم زبانيم یحال  پرنده نی. در اشودیكشتف م

 ،یستتادگ یبستتازد. برا دیجد یاالنه را ترک كرده، النه ای اندازديب

( یهاحل)راه یهارا با النه هاتعتداد النته nاز   Paكستتتر توانیم

 نمود. نیگزیجا دیجد

 DCH-NCS روش پیشنهادی -3

محدود بودن گره  ليبه دل ميس یدر ستاختار شتبکه حسگر ب

 به دهيچيحافظه، محاسبا  پ  يها از لحاظ قدر  پردازش و ظرف

پردازش در قالب  جهيشتتود و نت ی( واگذار مBS) یاصتتل ستتتگاهیا

. در روش رديگ یموجود در شتتبکه قرار م یگره ها اريدر اخت اميپ

به فرد و شناسه  رشناسه منحص یهر گره حستگر دارا یادشتنهيپ

ساختار  2شکل  صتفر در نظر گرفته شتده است . یاصتل ستتگاهیا

 BSابتدا روش پيشتتنهادی را نشتتان می دهد.در فاز شتتماره ی/ 

 یشتتتنهاديدر روش پاطتعا  تمامی گره ها را دریاف  می كند. 

 1-3گردد، كه در شکل  یم ميبه سه بخش مهم تقس BS فهيوظ

نظار  به  BS فیوظا نیاز مهمتر یکینشتتان داده شتتده استت . 

راستا  نیسرخوشه اس . در ا یعملکرد گره ها به خصوص گره ها

BS مرتب اطتعا  گره ها را جمع  یزمان یبته صتتتور  بتازه ها

 مياز گره ها تصتتتم یافتیدر عا كنتد. بتا توجه به اطت یم یآور

و در  ريخ ایاس   ازيمجدد ن یخوشته بند ایشتود كه آ یم یريگ

سرخوشه شدن خواهند شد و در  دینودها كاند یبرخ ازيصتور  ن

 چندجستتتجوی فاخته  تمیبا استتتفاده از الگور یادامه خوشتته بند

 یبرا ريمس نیهر خوشه بهتر یبرا  یشود. در نها یهدفه انجام م

 گردد. یسرخوشه انتخا  م قیاز طر  ارسال اطتعا
 

 
 پيشنهادیساختار روش : 2شکل 

 مدل سیستم -3-1

 : باشد یم ریما در مورد مدل شبکه به شرح ز ا يفرض

باشتتتند،  یكوچ/ م یها یگره ها مجهز به باطر یتمام .1

 نیاختصتاص داده شده بوده و ا هياول یانرژ یهر گره دارا نیبنابرا

 باشد.  یمحدود م زين یانرژ

حسگر قرار  هيدور از ناح ی(، در فاصله اBSداده  ) گاهیپا .2

 ندارد.  یانرژ  یمحدود چگونهيداشته و ه

 ییباشتتد. كارها یخود م یتياطتعا  موقع یهر گره دارا .3

 ها صور  گرفته اس .  WSNدر  یساز یمحل یدر راستا

كنترل قدر  هستند تا  یگره ها مجهز به واحدها یتمام .4

 ردد. گ ميبا درنظر گرفتن فاصله تنظ ،یقدر  انتقال

 باشند. یم یگره ها فاقد حال  حركت یتمام .5

 
 DCH-NCSمدل از ساختار شبکه  /ی : 3شکل 
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 DCH-NCS  پروتکل  -6

 Cuckoo یپروتکل ارائه شتتده ما بصتتور  كامل از بارگذار

Search استفاده كرده و اطتعا  حاال  شبکه  یدر خوشته بند

 عیرا بصتتتور  هتدفمند مدنظرقرار داده و به منظور توازن در توز

 .کنديرا انتخا  م SCH ،یو بهبود بازده انرژ یانرژ

 نهیبه تمیبا استفاده از الگور یفاز خوشه بند -6-1

 فاخته یساز

در  یستترخوشتته عدد یتعداد نودها یبخش ابتدا برا نیدر ا 

نحوه محاستتبه تعداد ستترخوشتته را  1شتتود. رابطه  ینظر گرفته م

نود ستتتر  /ی گره، هر  یكه به ازا یمعن نیدهد.بد یم شینما

 شود. یخوشه در نظر گرفته م

(1) 𝐶_𝐶ℎ =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑒

𝛼
 

 

C_Ch استتتتفاده در  یبرا یانتخاب یتعداد ستتترخوشتتته ها

 باشد. یفاخته م یساز نهيبه تمیالگور

 هیاول تیجمع -6-1-1

 یفاخته شتتتامل بردار تمیدر الگور هياول  يهر كتدام از جمع

بردار  نیعنصتتر استت . هر عنصتتر از ا C_Chمتشتتکل از تعداد 

بردار و انتخا   نیخودرو را در خود دارد. ستتاخ  ا /یشتتناستته 

 یانجام م ینامزد سرخوشه به صور  تصادف یشتناسته خودرو ها

 سیاز اند یاربرد هياول  ياز جمع ستتتگاه،یهر ز ق يشتتود. در حق

شده  ليتشک C_Chنامزد سترخوشته شدن به تعداد  یخودروها

 Xiر باشد، ه ریبه صور  ز ستگاهیكه اگر هر ز بيترت نیاس . بد

 فاخته خواهد بود. /یهم 
Habitat = [X1, X2, …, XC_Ch] 

  تیجمع ارزشگذاری -6-1-2

با استفاده از  ستگاههایميزان مناستب بودن )یا مقدار ستود( ز

ها  Xكه هر كدام از  یبه دست  می آید. در صورت یتابع ستازگار

را به عنوان نامزد سترخوشه شدن در  ستتگاه،ی)فاخته ها( در هر ز

 یها Xهر كدام از  یارزش ستتتودمنتد ری. معتادلته زمیرينظر بگ

 كند. یسرخوشه را محاسبه م

 زي(، نBS) یاصتتتل گاهیو پا SCH نيفاصتتتله ب دیدر آخر، با

 مايخود را مستق یانباشتت یداده ها SCH رایز رد،يمدنظر قرار گ

نيز باید در مرز خوشه  SCHگره . دینمايارسال م یاصتل گاهیبه پا

و در راستای سين/ باشد تا كمترین انرژی را برای ارسال داده ها 

بر  یمبن را  iگره  /یf(i)تابع تناستتب به ستتين/ مصتترف كند . 

 :ميکنيم فیتعر ریمتحظا  به شرح ز نیا

(2) 

 
 

 یگره ها ماندهيباق ی،   انرژ i ی، گره ستتنستتورniكه در آن 

تعلق  Pاز ذره  CKاست  كه به خوشه  یی،   گره هاi یستنستور

تعداد  زيزنده در چارچو  بوده و   ن یتعتدا گره ها Nداشتتتتته، 

 یکشب یبازده انرژ   نیباشد. بنابرا یخوشته ها در شبکه م نهيبه

 یانرژ یكه دارا کنديم نتخا را ا ییرا متدنظر قرار داده و گره هتا

 ییباشند.   تعداد گره ها یبعنوان سترخوشه م یشتتريب ماندهيباق

فاصتتله  زيمتعلق بوده؛ و    ن Pاز ذره  CKاستت  كه به خوشتته 

  نيب یخوشه ا نيفاصتله ب  نیباشتد. بنابرا یآنها م نيب یدستياقل

 f(i). تابع تناستتب دهديرا كاهش م داده گاهیستترخوشتته ها و پا

 یگره ها نيفاصتتتله ب ممينيم متانده،يبتاق یانرژ ممیمتاكز یاراد

 یلاص گاهیسترخوشه و پا نيفاصتله ب ممينيم زيخوشته، و ن نيماب

 مينیگزيرا برم یبستته به تابع تناسب باال، گره ا نرو،یباشتد. از یم

راه حل  زيو ن MCHارزش تناستتتب همانند  ممیماكز یكته دارا

 آن مرحله یاقتدام ط نیابوده، و  SCHهمتاننتد  رحتدمطلو یز

 باشد. یو مناسب م نهيبه ینشیگز

 ستگاهیز نیبهتر سمت به ها فاخته مهاجرت -6-1-3

به  اهستگیز نیفاخته ها، بهتر ستگاهیز یبا توجه به ارزشتگذار

-3شود. با استفاده از رابطه  یحاصل م یعنوان نقطه مطلو  نسب

مستتائل  یبرا 5-3. اما ستتاختار معادله رديانجام گ دیمهاجر  با 5
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 لیجزء مسا ینوشتته شتده است  و مستهله خوشتته بند وستتهيپ

ا ر قیضر  و تفر مع،ج یعملگرها ليدل نيگستسته اس . به هم

 كرد. در فاز مياستفاده خواه ریطبق ستاختار گستسته به صور  ز

 نیهتدف حركت  فتاختته ها به ستتتم  بهتر COAمهتاجر  از

 ریبه صور  ز وستهيپ COAاست . رابطه مهاجر  در  ستتگاهیز

 اس .

(3) 
XNextHabitat = XCurrenttHabitat + 𝐹

× (XGoalPoint

− XCurrentHabitat) 
F به سم  نقطه  یحركت یاس  كه گامها یعدد تصتادف /ی

 یبرا یگستستته روش COAدر  نیكند. بنابرا یم نييهدف را تع

به نقطه هدف در هر تکرار مورد  دنيحرك  و رس نیمدل كردن ا

 یضتتتر  و جمع موجود برا قیتفر مياستتت . در ادامه مفاه ازيتن

 .شوديم فیگسسته باز تعر یفضا

( برابر Si- Sj، اختتف آنهتا )Sjو  Siهر بردار   ی: براقیتفر

 .اد دفعا  به كار بردن عملگر اس از حداقل تعد یاس  با دنباله ا
(4) si − sj = M = O(si) , O(sk) , . . ., O(sl) = sj 

خته فا تمیكته عملگر اختتف در الگور یمعن نیبته ان یبنتابرا

ه كار تعداد دفعا  ب یبرابر اس  با توال یگشتیرجايمستائل غ یبرا

وردن به دس  آ یبرا یباشد. به عبارت یعناصرم رييرفته عملگر تغ

 یحركا  ضرور س يگستستته ل یاختتف دو بردار حل در فضتا

 رييتغ قیكه از طر Mj→iتح  عنوان  Siبه  Sjاز را   رييتغ یبرا

دو راه حل  ني. اختتف بمیكرد فیرا تعر دیآ یعناصتر به دس  م

 نشان داده شده اس . ریبه شکل ز

(5) Mj→i = Si Sj 
 Mj→i ستتت ياستتت  كه اگر حركا  در ل یمعن نیبه ا 5رابطه 

 Mj→i س ي. لدیآ یبه دس  م Siاعمال شود راه حل  Sj یرو

كند.  یفاخته را مدل م یجار  ينقطته هدف و موقع نياختتف ب

ه با ك یحركات س يصتور  اختتف دو نقطه برابر اس  با ل نیبه ا

 یمعن نیبه ا شوديمداده  شی( نماa, b, c) یعبار  سته مللفه ا

 كند. رييتغ cبه  دیبا bبردار، مقدار  ی a سیكه در اند

اس   یعدد اعشار /ی كهF ∈ [0, 1]: با در نظر گرفتن ضررب

′𝑀و = 𝐹 ∗ |𝑀| باشد  یم یمعن نیعملگر ضر  به ا نجایدر ا

. در شتتوديانتخا  م M ستت ياز حركا  موجود در ل یكه تعداد

گام  /یتبته عنوان  Fكردن عملگر از پتارامتر  ليتتکم یواقع برا

 نی. اشود یشده استفاده م فیبه ستم  نقطه هدف تعر یتصتادف

كه  Mj→i ستتت ياز حركا  داخل ل یتصتتتادف تنها تعداد دهیا

 كنند. یملثرتر هستند را اعمال م

به  ’Si+ Mحركا  باشتتد،  ستت يل ’Mو   يموقع Si: اگر جمع

 /یباشد كه  یم Siبردار   یرو ’M حركا  ست ياعمال ل یمعن

ه عملگر مهاجر  ب نی. بنابراکنديم جادیدر فضا را ا دیجد  يموقع

 .ابدی یم رييتغ ریفرم ز
(6) Mj→i = XGoalPoint  XCurrentHabitat 

XNextHabitat = XCurrentHabitat ⊕ F ⊗ Mj→i 
 

 یاز خوشه بند یبانیپشت -6-2

ر دانش خود د گاهیبا توجه به اطتعا  موجود در پا یاصل ستگاهیا

بر  ميكه تصم ی. مواردرديگ یم ميتصم یبه خوشه بند ازيمورد ن

 شود عبارتند از : یمجدد م یخوشه بند

خوشه  یگره سر خوشه نسب  به گره ها یانرژ زانيم -

 .كمتر شود

و  نباشد دیکر گره ها اميپ یاگر گره سرخوشه پاسخگو -

ه به عمل خوش ازيكند، ن رييگره تغ  يبه تناسب وضع

 خواهد بود. یبند

 ارزیابی نتایج -5

 یعملکرد پروتکل ها یابیبه منظور ارز یساز هيما از عمل شب

 هياحن /یكه در  شوديتصور م نطوری. اميکنيارائه شتده استفاده م

 یگره سنسور 511تا  111مربع،   متريليم 111در  111حستگر 

  يدر موقع زين BS نيشتتده اند. همچن عیتوز یبصتتور  تصتتادف

(51 ,175)m یم  یبا 75ها برابر با  دهدا اميقرار داشته و طول پ 

درک نحوه  یبرا باشتتد. یم  یبا 15باشتتد كه، راس بستتته آنها 

 یبخش معرف نیدر ا یابیارز یارهايمع  ،یشتتنهاديروش پ یابیارز

 گردد. یم

گره ها  : عبارتستتت  از مجموع  یمصتتترف انرژ نيانگيم -

 موجود در شبکه. یبر تعداد گره ها ميگره ها تقس یمصرف یانرژ

كشتتتد  یكه طول م یانتهتا بته انتها : مد  زمان  ريتتاخ -

 رسد.اطتعا  از مبدا به مقصد ب

نمودار ميزان مصرف انرژی را در روش پيشنهادی در  4شکل 

 مقایسه با روش های دیگر نشان می دهد.
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 یمصرف انرژ زانينمودار م : 4شکل 

ميزان مصترف انرژی در روش پيشنهادی  4با توجه به شتکل 

 نسب  به دو روش دیگر كمتر اس .

پيشتتنهادی در نمودار تاخير انتها به انتها را در روش  5شتتکل 

 مقایسه با روش های دیگر نشان می دهد.

 
 تاخير انتها به انتهانمودار  : 5شکل 

ميزان تتاخير انتهتا به انتها در روش  5بتا توجته بته شتتتکتل 

 پيشنهادی نسب  به دو روش دیگر كمتر اس .

 نتیجه گیری -4

 ،یبا اطتع از فاصله انرژ یمقاله، ما پروتکل خوشه بند نیدر ا

ه جستجوی فاخت یساز نهيدوگانه با استفاده از به یهابا سرخوشه 

روش  نی. در امینمود ی( را مطرح و معرفDCH-CS)چندهدفه 

 SCHو  MCHبه منظور انتخا   جستجوی فاخته یاز بارگزار

و كاهش مصرف  زنتوا جادیا یو برا میخوشه استفاده نمود /یدر 

و فاصله را مدنظر قرار  ماندهيباق یانرژ لياز قب ییفاكتورها یانرژ

از آن اس  كه  یحاك یساز هيبدس  آمده از شب جی. نتامیداد

ه طول عمر شبک جستجوی فاخته پروتکل مطرح شده با استفاده از 

و  LEACHبا  سهیرا در مقا یشتريب یداده و داده ها شیرا افزا

DCH-PSO  دهديم لیتحو یاصل ایستگاهبه . 
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