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چگیده

شبکه حسگر بیسیم متشکل از تعداد زیادی گرههای حسگر است ،که در یک محیط بهطور گسترده پخش شده و به جمعآوری
اطالعات از محیط میپردازد .شبکههای حسگر بیسیم عمدتاً در مناطقی که کاربر نمیتواند حضور یابد مورد استفاده قرار
میگیرد .هدف اصلی در این شبکهها نظارت ،کنترل شرایط و تغییرات جوی ،فیزیکی و یا شیمیایی در محیطی با محدوده معین
میباشد .مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در شبکه حسگرهای بیسیم در سالهای اخیر در کانون توجه بسیاری از محققین
و مراکز بزرگ تحقیقاتی قرار گرفته و تاکنون راهکارهای مختلفی به منظور کاهش توان مصرفی در شبکههای حسگر بیسیم
ارائه شدهاند .در این مقاله با هدف مصرف بهینه انرژی موجود در هر یک از گرههای شبکههای حسگر بیسیم که منجر به
افزایش طول عمر شبکه و دریافت اطالعات دقیقتر از محیط میشود به بررسی و مقایسه روشهای کاهش مصرف انرژی در
شبکههای حسگر بیسیم پرداخته است .جهت تحقق این امر گزیدهای از روشهای بهینه و بروزتر انتخاب شدهاند که نتایج
عملکرد آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
کلمات کلیدي :شبکه حسگر بیسیم ،انرژي ،گره ،کاهش مصرف انرژي

-1مقدمه

شببکههای حسبگر بیسبیم به دلیل هزینه کم و ارتباطات آسبان ،امروزه در بسیاری از کاربردها برای فعالیتهای نظارتی در
محیطهای مختلف اسبتفاده میشبوند .برای اسبتفاده بیشتر و افزایش عمر این شبکههای حسگر بیسیم ،محققان همواره به
دنبال روشهایی هستند که بتوان به وسیله آنها مصرف انرژی را کاهش داد .تمامی حسگرها برای انتقال دادههای خود باید
مسببافت طو نی طی کنند ،در نتیجه تمام گرهها با هم انرژی زیادی را فقط صببرف انتقال دادهها میکنند .یکی از مهمترین
مسببائل در این شبببکهها ،کاهش مصببرف انرژی در توسببعه و بهبود پروتکلهای مس بیریابی برای افزایش طول عمر این نوع
شبکههاست [.]1
یکی از معروفترین و بهترین روشهایی که به منظور مسببیریابی دادهها در شبببکههای حسببگر بیسببیم پیشببنهاد گردید،
روشهایی بود که بر مبنای دستهبندی کردن گرهها و یا به عبارت دیگر بر مبنای خوشهبندی کار میکند .دراین روشها ،ابتدا
همه گرههای داخل شببکه بر اسبار روش خاصبی به دسبتههایی تفکیک میشبوند که در هر دسبته که ابلآ آن را خوشه
مینامند ،یک گره به عنوان سبرگروه دسبته انتخاب میشبود و بقیه گرهها ،گرههای عادی نامیده میشوند .روش انتخاب سر
گروه در هر روش ،معیارهای متفاوتی را مد نظر قرار میدهد .در اکثر روشهای مبتنی بر خوشببه ،هدف اصببلی آن اسببت که
توزیع مصرف انرژی بین همه گرهها یکنواخت گردد [.]2
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 -2بهینهسازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگرهای بی سیم در سال های اخیر در کانون توجه بسیاری از محققین
و مراکز بزرگ تحقیقاتی قرار گرفته و تاکنون راهکارهای مختلفی به منظور کاهش توان مصببرفی در شبببکههای حسببگر بی
سیم ارائه شدهاند .این راه کارها عموما از دو ایده اصلی سرچشمه گرفتهاند که عبارتند از:
 او ً مدیریت توان ،بر اسبار نحوه ارتبا گره های پدر با گره های فرزند و با توجه به فاصله آنها از یکدیگر تنظیم
میشود.
 ثانیاً گروهی دیگر مدیریت توان را بر اسار خاموش نمودن واحد رادیویی در گرههای بیرفعال مورد توجه قرار داده
اند.
چندین روش جهت دسترسی به این امر وجود دارد که عبارتند از:
 یک روش این که تعدادی از گرههای اضببافی را به حالت خواب ببریم که این روش از شببیوههای محبوب و کارآمد
اسبت .به این ترتیآ در طراحی سبخت افزار گره ها اسبتفاده از طره ها و قطعاتی که مصرف پایینی دارند و فراهم
کردن امکان حالت خواب برای کل گره یا برای هر بخش به طور مجزا مهم است.
 دومین روش این اسبببت که میزان محدوده انتقال را به اندازه گره همسبببایه تنظیم کنیم به طوری که جهت ح
کردن و انتقال اطالعات تنها تا فاصله گره همسایه نیاز باشد [.]3
بنابر آنچه گفته شبببد طول عمر گرهها به دلیل محدودیت انرژی منبع تغذیه کوتاه اسبببت لذا عمر باطری عمال عمر گره را
مشبخ میکند و در عمل می بایسبت از انرژی موجود به بهترین شکل استفاده گردد .بنابراین بسیار مهم است که عملیاتی
جهت کاهش مصبرف انرژی و افزایش طول عمر گره حسبگر انجام پذیرد .در این راسبتا افزایش طول عمر شبکه مهم ترین
فاکتور در نظر گرفته شبده برای طراحی پروتکلهای شبکه های حسگر بیسیم است .هر گره برای انتقال اطالعات و پردازش
آنها توان مصبرف میکند که میتوان گفت پرمصبرفترین بخش مربو به فرسبتندهی بیسبیم است .از این رو در طراحی
پروتکلها سبعی بر این است که تا حد امکان قبل از ارسال دادهها با استفاده از الگوریتمهای پردازشی حجم اطالعات کاهش
داده شبود .به موازات تولید توان ،تالش برای کاهش مصرف توان در شبکه بسیار مهم است .صرفه جویی در مصرف توان در
حالت کلی از دو طریق ممکن است:
 -1یک راه ساخت حسگرهایی با مصرف انرژی کمتر.
 -2راه دیگر به کاربردن روشهای مدیریت توان در طراحی نرمافزاری شببکه است .مثالً ارسال  TDMAاز نظر مصرف توان
مناسبآ است زیرا در فاصله هر شیار زمانی که اطالعات هر حسگر ارسال نمیشود ،حسگر در حالت انتظار که مصرف انرژی
بسبیار کمی دارد ،قرار میگیرد .روش های مناسبآ پیکربندی هندسبی شبکه و یا انتخاب والد نیز می تواند مصرف انرژی را
کاهش دهد [.]4
همان طور که گفته شبد یکی از مسبایل مهم و چالش برانگیز در شببکه های حسبگر مساله انرژی و دوره زندگی گره ها در
شبکه است .طول عمر شبکه به طور شدیدی وابسته به طول عمر گره های مجزایی می باشد که این گره ها شبکه را تشکیل
می دهند .این امر بستگی به این ندارد که چگونه طول عمر شبک ه توصیف می شود بنابراین اگر طول عمر گره های مجزا به
درسبتی پیش بینی نشبود در این صورت پارامتر طول عمر شبکه به طور بیر قابل کنترلی تغییر مییابد .از اینرو روشن است
که مدلسازی درست گرههای مجزا پراهمیت میباشد .طول عمر گره های حسگر به دو عامل بستگی دارد:
 -1میزان انرژی مصرفی در طول زمان
 -2میزان انرژی قابل دسترر برای استفاده
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در این میان میزان قابل مالحظهای انرژی توسببط گرههای حسببگر در طول فعالیتهای پردازش داده ،ارتباطات و حسببگری
مصبرف می شبود .در این رابطه نظریات متعددی برای طول عمر شبکه شره داده شده است که از توسعه پارامترهای مختلف
طول عمر شببکه حاصبل شبده اسبت .بر اسبار مصبرف انرژی در هر پارامتر و ملزومات کاربرد خاع طول عمر شبکه این
پارامترها موجآ حصببول برآوردهای گوناگونی از طول عمر شبببکه میشببوند .هر چند که طول عمر شبببکه به عنوان یکی از
مهمترین پارامترها برای ارزیابی شببکههای حسبگر یا الگوریتم های مورد اسبتفاده در شببکه های حسگر در نظر گرفته شده
است طول عمر شبکه دارای کاربردهای دیگری نیز میباشد .موضوع طول عمر شبکهی حسگر میتواند در فرآیندهای ارزیابی
تحلیلی و همینطور مدلهای شببببیهسبببازی به کار رود .در واقع طول عمر شببببکه یک پارامتر کلیدی برای ارزیابی عملکرد
شببکههای حسبگر میباشبد .این پارامترها شامل پوشش ،اتصال و قابلیت دسترسی گرهها می باشد .بر اسار تحلیل تعاریف
قبلی طول عمر یک تعریف دقیق قابل استفاده در همه حوزههای تحقیقاتی مربو به شبکه حسگر است [.]5
 -3پیشینه پژوهش

برای صبرفه جویی و بهینه کردن انرژی در شبکههای حسگر بیسیم الگوریتمها و روشهای مختلفی پیشنهاد شده که به
مرور کارهای انجام شده در گذشته میپردازیم.
معروفی و همکاران در سببال  ،1335در تحقیقی با عنوان ارزیابی کاهش مصببرف انرژی در شبببکههای حسببگر بیسببیم با
بهینهسازی حرکت گره چاهک ،بیان داشتند :شبکه حسگر بیسیم شبکهای است که از گرههایی با اندازه کوچک تشکیل شده
اسبت که قابلیت ارتبا بیسیم با محیط پیرامون خود را دارد .هر گره مجهز به حسگرهایی است که نوع آن بنابه کاربردهای
شبکه تعیین میشود و اطالعاتی مانند فشار ،صدا ،حرکت و بیره را جمع آوری کرده و در اختیار گرهای به نام گره چاهک که
یک گره پردازنده مرکزی اسببت قرار میدهند .این نوع شبببکهها به دلیل نو بودن نیازمند اسببتفاده از الگوریتمهای متفاوتی
هستند ،با مد نظر گرفتن این مطلآ که در این نوع شبکهها ،منابع انرژی محدود میباشد ،بنابراین ذخیرهسازی انرژی یکی از
نکات مهم در این شبببکهها محسببوب میگردد .در مواردی که گرههای حسببگر متحره هسببتند ،قابلیت تحره میتواند در
نهایت به عنوان ابزاری برای کاهش مصبرف انرژی و به دنبال آن افزایش طول عمر شبکه به کار رود که عمده نگرانیها در
این شبکهها میباشند .در این پیان نامه به بحث کاهش مصرف انرژی به همراه افزایش طول عمر شبکه با استفاده از تحره
گره چاهک پرداخته شده است [.]5
نیک افشبار و همکاران در سال  ،1335در تحقیقی با عنوان ارزیابی کارایی پروتکل پیشنهادی در افزایش پوشش شبکهای در
بهینه سبازی مصبرف انرژی شببکههای حسبگر بیسبیم ،بیان داشتند :شبکه حسگر بیسیم مجموعهای از تعداد زیادی گره
حسگر با ابعاد کوچک و قابلیتهای مخابراتی و محاسباتی محدود که مصرف انرژی در آن از مسائل حائز اهمیت است که در
آن شببکه عصببی نقشبه خودسازماندهی ( )SOMیک شبکه عصبی بدون نظارت است و از نرونهای عصبی در یک ساختار
گرید منظم با ابعاد پایین تشببکیل شببده ،همچنین خوشببهبندی با اسببتفاده از الگوریتم  K-meansکه مجموعه داده را به k
زیرمجموعه تقسبیم میکند و برای انتخاب سبرخوشبه سبه معیار مهم شبامل حسبگری که دارای حداکثر سطح انرژی باشد،
نزدیکترین حسگر به ایستگاه مبنا و مرکز ثقل خوشه در نظر گرفته شده که به منظور برآورد هزینه برای انتخاب سرخوشه ،از
سبه معیار فوق به عالوه یک معیار جدید شامل تعداد دفعات سرخوشه شدن گره است .ارسال داده در این روش همانند مرحله
ارسبال داده در پروتکل  CDDAاست که پ از انتخاب سرخوشه با روشهای مذکور ،هر گره سرخوشه داده خود را به سایر
گرههای خوشبه منتشبر میکند .با توجه به شببیه-سبازی انجام شبده میتوان دید برای پروتکل لیچ و پروتکل پیشنهاد شده
زمانی که نصبف گرهها بمیرند پروتکل لیچ  55درصبد و پروتکل پیشبنهادی  88درصد از ناحیه را پوشش داده که با قاطعیت
میتوان ادعا کرد پروتکل پیشنهادی بسیار کاراتر از پروتکل  Leachدر پوشش دادن منطقه عمل نموده است [.]5
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عبیدی و همکاران در سببال  ،1335در تحقیقی با عنوان بررسببی روشهای مسببیریابی با رویکرد کاهش مصببرف انرژی در
شببکههای حسگر بیسیم ،بیان داشتند :امروزه شبکههای حسگر بیسیم به عنوان یکی از مهمترین شبکهها در امر کنترل و
نظارت بر محیط و اهداف متحره تلقی میشبوند .در سال های اخیر این شبکهها به دلیل پیشرفت گرههای حسگر (از لحاظ
کوچک شبدن و میزان حسباسبیت بیشبتر) دچار تغییر و تحول و توسعه فراوانی شدهاند .هرچند که شبکههای مذکور تا کنون
دارای پیشرفتهای زیادی شدهاند ،اما همچنان بحث میزان انرژی موجود در گرههای حسگر دارای محدودیت میباشد (طول
عمر هر گره در حدود یک سال میباشد) .این محدودیت به حدی دارای اهمیت است که ممکن است با از بین رفتن یک گره،
عملکرد کل شببکه دچار اختالل شود و یا اینکه کل شبکه به نابودی کشیده شود .از این رو تاکنون محققین زیادی در جهت
بهینهسبازی مصبرف انرژی شببکههای حسبگر بیسیم فعالیتهایی را انجام دادهاند .فعالیتهایی همچون :ایجاد یک سیستم
انتقال پیام بهینه ،سیستم خواب/بیدار کردن گرهها ،نحوه استقرار گرهها و .]7[ ...
گلزاری و همکاران در مقالهای با عنوان مروری بر روش های کاهش مصببرف انرژی مبتنی بر خوشببهبندی در شبببکههای
حسگر بیسیم به بررسی موضوع مقاله پرداختند .در این مقاله ابتدا روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بی
سبیم به صبورت دسبتهبندی شده و نظاممند معرفی و مرور شد .سپ روشهای موجود مبتنی بر خوشهبندی برای کاهش
مصرف انرژی ،بصورت تفضیلی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت روشهای مختلف شره داده شد با هم مقایسه شد [.]8
در مقالهای که با عنوان "الگوریتمهای خوشبهبندی برای به حداکثر رسباندن طول عمر شببکههای حسگر بیسیم با سنسور
ذخیره انرژی" انجام شد .آنها یک الگوریتم خوشهبندی برای افزایش عمر نودها معرفی کردند که تمرکز آن برروی روشهای
خوشهبندی متمرکز که در ایستگاه اصلی پیاده میشود ،است .این الگوریتم برای حالت تک خوشهای کار میکند و هدف آن
افزایش زمانی اسبت که اولین نود در شببکه میمیرد .مکان سرخوشهها طوری تعیین میشود که این مصرف انرژی کمینه
شببود .برای این منظور محیطهای دایره شببکل اطراف ایسببتگاه اصببلی براسببار وییگیهای وزنی نودها ایجاد کرده و
سرخوشهها را نزدیک به یکسری نقا بهینه انتخاب میکند .همچنین برای اتصال نودهای عادی به سرخوشهها طبق فاصله
از سرخوشه و انرژی باقیمانده سرخوشهها تصمیمگیری مینماید [.]3
الگوریتم سبلسله مراتبی  1EELSDجهت بهبود انرژی شبکههای چند سطحی با توجه به کوتاهترین فاصله معرفی شده است.
الگوریتم پیشبنهادی با ایجاد سبطحهایی با اندازه یکسان در زمان راهاندازی شبکه و همچنین با ایجاد خوشههایی جداگانه در
هر سبطح و بکارگیری دو سبرخوشه در هر خوشه با استفاده از تابعی جدید جهت انتخاب آنها بصورت نوینی در بین اعضای
خوشببه و انتقال داده از سببرخوشببهها به ایسببتگاه اصببلی با توجه به کوتاهترین فاصببله گرهها نسبببت به ایسببتگاه اصببلی و
سرخوشههای شبکه ،موجآ بهبود مصرف انرژی شبکه میباشد و سعی در افزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیم دارد .نتایج
شببیهسبازی نشبان داده اسبت که الگوریتم پیشبنهاد شبده  EELSDاز نظر افزایش طول عمر شبکه نسبت به الگوریتمهای
 2EEHCRPو  3LEACHعملکرد بهتری داشته است [.]11
در مقالهای با عنوان "اسببتفاده از الگوریتمهای دادهکاوی جهت بهینهسببازی خوشببهبندی در شبببکههای حسببگر بیسببیم"،
خوشبهبندی به عنوان یک راهحل موثر جهت کاهش مصبرف انرژی در شببکههای حسبگر بیسبیم استفاده میشود و باعث
با رفتن بهرهوری شبببکه میگردد .اما الگوریتمهای رایج خوشببهبندی برای دانسببتن محل فعلی گرهها به شببدت وابسببته به
دسببتگاههای مکانیابی میباشببند .در این جا به مرور مقا تی که از روشهای دادهکاوی جهت خوشببهبندی گرهها اسببتفاده
میکنند پرداخته میشود .این روشها تنها به سوابق گرهها مانند انرژی باقی مانده و نوع دادههای دریافتی از کاوشهای قبل
متکی هستند و سعی دارند با کمترین اطالعات بهترین خوشهبندی را انجام دهند [.]11
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در مقاله [ ]12به مسئله مسیریابی مبتنی بر خوشهبندی در شبکه حسگر بیسیم با هدف کاهش مصرف انرژی و حفظ پوشش
شبکهای میپردازد .برای رسیدن به این هدف از شبکه عصبی نقشه خودسازماندهی (SOM) 1جهت ارائه پروتکل خوشهبندی
مبتنی بر انرژی استفاده شده است .این پروتکل جدید که پروتکل خوشهبندی مبتنی بر انرژی خود سازنده (EBCS) 2نام دارد،
خوشبهبندی را با توجه به دو معیار سبطح انرژی و مختصات مکانی هر گره انجام می دهد و برتری آن از لحاظ افزایش طول
عمر و حفظ بیشتر پوشش شبکهای به اثبات میرساند.
در مقالهای به نحوه خوشهبندی ،ضرورت ،مزایا و ترکیآهای مختلف این الگوها در شبکه حسگر بیسیم پرداخته شده است و
تاثیرات عمل خوشبهبندی در شببکه حسبگر بی سیم اعم از کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع بررسی شده است.
عالوه بر مسبائل ذکر شبده مباحث کیفیت سبروی در شبکههای حسگر بیسیم از اهمیت بسیار با یی برخوردارند .مواردی
همچون نرخ تأخیر ،از دسبت رفتن بسبتهها و میزان تحملپذیریخطا در شببکه نیز با مباحث خوشهبندی محقق خواهد شد.
پروتکلهای معرفی شده در این مقاله از برآوردهکردن موارد با توسط مکانیزم خوشهبندی حکایت دارد .زم به ذکر است که
تعداد خوشه بهینه از عواملی است که موجآ کاهش سربار شبکه ،افزایش راندمان و بهبود مسیریابی و توزیع بار در شبکه نیز
میگردد .پ از خوشهبندی ،در برخی از موارد بررسی شده در این مقاله نیاز به خوشهبندی مجدد نیز میباشد [.]13
در مقالهای روشببی برای انتخاب سببرخوشببه در سبباختار درختی با کمترین هزینه ارائه شببده اسببت .این پروتکل براسببار
خوشبه بندی تطبیقی با انتخاب سرخوشه قطعی موجآ به تعویق افتادن مرگ اولین گره ،گره میانی و آخرین گره سرخوشه در
شببکه گردیده اسبت .بدین صبورت که روشهای هوشبمندی در بحث انتخاب سرخوشه انجام پذیرفته است که گرهها بدون
اطالع از موقعیت مکانی خود در شبکه اقدام به انتخاب سرخوشه بهینه مینمایند [.]14
ایده اصبلی بر روی پروتکل  LEACHبا هدف بهبود مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه اعمال شده است .در این مقاله
براسببار انرژی باقیمانده گرههای سببرخوشببه ،فاصببله آنها تا چاهک و دورهایی که گره در آنها سببرخوشببه بوده اسببت در
فرآیندهای آتی تصبمیمگیری خواهد شبد .بدین صورت که گره سرخوشهای که انرژی باقیمانده کم ،فاصله از چاهک زیاد و
حضور به عنوان سرخوشه در شبکه را داشته است دیگر شانسی برای سرخوشگی نخواهد داشت .نتایج شبیهسازی حاکی از آن
اسبببت کبه مرگ اولین گره ،گره میبانی و آخرین گره در پروتکل پیشبببنهادی به ترتیآ  %35 ،%41و  %25دیرتر از پروتکل
 LEACHاتفاق میافتد [.]15
در مقالهای به کاهش مصبرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از معماری شبکهسازی تعریفشده نرمافزار برای
شبکههای حسگر بیسیم (SDN_WISE) 3پرداخته شده است .شبکههای حسگر بیسیم یکی از پرکاربردترین انواع شبکهها
در دنیای امروزی میباش بند .این نوع از شبببکهها در زمینههای متفاوتی از جمله صببنعتی ،نظامی ،پزشببکی و  ...کاربرد دارند.
شببکههای حسبگر بیسبیم به دلیل سباختار خاصبی که دارند با چالشهای بسیاری مواجه هستند .چالشهایی از جمله عمر
گرههای حسبگر ،توان مصبرفی گرهها ،حافظه محدود و قدرت پردازشبی کم که بیشبتر به دلیل سبباختار این نوع از شبکهها
میباشببد و تا حدود زیادی عملکرد و کارایی این نوع از شبببکهها را تحت تاثیر قرار میدهد .یکی از مهمترین چالشهایی که
محققان با آن رو به رو هسبتند مصبرف انرژی گرههای حسگر و طول عمر شبکه حسگر بیسیم میباشد .به دلیل اینکه اکثر
گرههای حسبگر به صبورت یکبار مصبرف هسبتند ،یعنی بعد از این که باطری گره از تمام توان خود استفاده کرد دیگر قابل
اسبتفاده مجدد یا تعویض نمیباشبد ،اگر هم قابل تعویض باشبد به دلیل با بودن هزینه تعویض به صرفه نیست که باطری
تعویض شبود ،با جبار باید گره حسبگر جدیدی را جایگزین کرد .تعویض گرههای حسگر از کار افتاده و یا گرههای حسگری
که معیوب شبدند موجآ کاهش عمر شببکه حسبگر میشود ،به همین دلیل افزایش طول عمر شبکه حسگر از چالشهای
مهم شبببکههای حسببگر میباشببد .هدف از این پیوهش این اسببت که با پیادهسببازی یک شبببکه حسببگر بیس بیم مبتنی بر
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 SDN_WISEمیزان کاهش مصببرف انرژی و تاثیر آن در طول عمر شبببکه حسببگر بیسبیم مورد بررس بی قرار گیرد .در این
پیوهش نتایج بدسبت آمده با یک شببکه حسبگر بیسبیم عادی مورد مقایسبه قرار میگیرد .برای شببیهسبازی از شبببیهساز
 COOJAکه یک شبیهساز مخت شبکههای حسگر میباشد ،استفاده میشود [.]15
1
در مقالهای به بهبود مصبرف انرژی در شببکههای حسبگر بیسبیم با اسبتفاده ترکیبی از الگوریتمهای مسیریابی  EARو
 2PGRپرداخته شبده اسبت .یک رویکرد برای طو نی کردن عمر شبکههای حسگر بیسیم ،بهبود روشهای مسیریابی است
که با بهرهگیری از توابع احتمال ،هوشبمندانه از تمامی عناصر شبکه در انتقال دادهها استفاده نموده و موجآ تقسیم بار انتقال
داده در شبکه ،بر روی همه گرهها و جلوگیری از اتمام انرژی گرههای پرکاربرد و به طبع آن اتمام عمر شبکه میگردد .در این
تحقیق یک پروتکل مسبیریابی جدید با رویکرد استفاده مشتره از مزایایی الگوریتمهای مسیریابی داده محور و الگوریتمهای
مسببیریابی بر پایه موقعیت ارایه میشببود و در این الگوریتم جدید از تابع تعیین هزینه و تابع احتمال انتخاب مسببیر الگوریتم
 EARبه همراه تابع انتخاب زاویه الگوریتم  PGRبه صببورت مشببتره اسببتفاده شببده و در نهایت تابع احتمال انتخاب مس بیر
جدیدی برای آن پیشبنهاد شده است که هدف آن انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بیشترین احتمال در افزایش طول عمر
شبکه است .این تابع احتمال با درنظر گرفتن میزان انرژی زم جهت ارسال داده از یک مسیر و بررسی میزان انرژی باقیمانده
در همان مسبیر ،بعد از ارسبال داده برای ارسبالهای بعدی به هر مسبیر احتمالی را نسببت داده که بعد از آن مسیری که در
موقعیت جغرافیایی انتخاب شبده بین گره فرسبتنده و چاهک قرار دارد و بیشبترین عدد احتمال به آن اختصباع داده شده را
برای ارسبال انتخاب مینماید .کارایی برتر این پروتکل از لحاظ افزایش طول عمر مفید شببکه و حفظ بهتر پوشش شبکه ای
در مقایسه با پروتکل های اولیه  EARو  PGRبا انجام شبیهسازی به اثبات رسیده است .با نتایج بدست آمده ،انرژی باقیمانده
در شببکه پ از اتمام شببیهسازی در مسیریابی با پروتکل جدید حدود  %12بیشتر از مسیریابی با پروتکل  PGRو حدود %8
بیشتر از مسیریابی با پروتکل  EARاست و اگر طول عمر شبکه را زمان خاموش شدن اولین گره در شبکه در نظر گرفته شود
در پروتکبل جبدیبد اولین گره  7ثانیه دیرتر از پروتکل  PGRو  14ثانیه دیرتر از پروتکل  EARخاموش میشبببود و به طور
میانگین میتوان گفت که حدود  % 11طول عمر شبکه با پروتکل جدید افزایش یافته است [.]17
در [ ]18به ارزیابی کاهش مصبرف انرژی در شببکههای حسگر بیسیم با بهینهسازی حرکت گره چاهک پرداخته شده است.
شببکه حسبگر بیسبیم شببکهای است که از گرههایی با اندازه کوچک تشکیل شده است که قابلیت ارتبا بیسیم با محیط
پیرامون خودرا دارد .هر گره مجهز به حسبگرهایی اسبت که نوع آن بنا بر کاربردهای شبکه تعیین میشود و اطالعاتی مانند
فشبار ،صدا ،حرکت و بیره را جمعآوری کرده و در اختیار گرههایی به نام گره چاهک که یک گره پردازنده مرکزی است قرار
میدهند .این نوع شبکهها به دلیل نو بودن نیازمنداستفاده از الگوریتمهای متفاوتی هستند ،با مد نظر گرفتن این مطلآ که در
این نوع شبببکهها ،منابع انرژی محدود میباشببد ،بنابراین ذخیره سببازی انرژی یکی از نکات مهم در این شبببکهها محسببوب
میگردد .در مواردی که گرههای حسبببگر متحره هسبببتند ،قابلیت تحره میتواند در نهایت به عنوان ابزاری برای کاهش
مصرف انرژی و به دنبال آن افزایش طول عمر شبکه به کار رود که عمده نگرانیها در این شبکهها میباشد .در این مقاله به
بحث کاهش مصرف انرژی به همراه افزایش طول عمر با استفاده از تحره گره چاهک پرداخته شده است.
 -4نتیجهگیری

شببکههای حسگر بیسیم که برای نظارت و کنترل یک محیط خاع مورد استفاده قرار میگیرند ،از تعداد زیادی گره حسگر
ارزان قیمت تشببکیل شببدهاند که به صببورت متراکم در یک محیط پراکنده میشببوند .یکی از عمدهترین چالشها در این نوع
شببکه ها ،محدودیت مصرف انرژی است که مستقیما طول عمر شبکه حسگر را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به مطالعات
Energy Aware Routing
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انجام شبده در این زمینه میتوان گفت صبرفهجویی انرژی درشببکههای حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتمهای بهبودیافته
خوشبهبندی سبلسبله مراتبی رویکرد جدید و دسبتاوردی نو در زمینهی شببکههای حسبگر بیسبیم میباشد و روش انتخاب
سرخوشه یکی ازعواملی است که برمیزان انرژی کل تأثیر میگذارد.
 -5مراجع

[ .]1زارعی ،باقر ،نوزادبناب ،مهدی ،حیدری پور ،مسببعود ،1332 ،ارائهی رویکردجدیدی مبتنی بر پیشبینی برای ردیابی هدف
درشبکههای حسگر بیسیم ،اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطالعات.
[ .]2مرندی فرد ،الهام و اسبماعیل زینالی ،1333 ،بهبود مصبرف انرژی با کمک الگوریتم خوشبهبندی چند سطحی در شبکه
حسگر بیسیم ،ششمین کنفران مهندسی برق و الکترونیک ایران ،گناباد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد.
[ .]3فرهمند ،مصببطفی ،دهقان ،مهدی ،1335 ،کاهش مصببرف انرژی در شبببکههای حسببگر بیسببیم با اسببتفاده از معماری
 ،SDN-WISEچهارمین کنفران بینالمللی مهندسی برق ،کامپیوتر و الکترونیک.
[ .]4علی اکبری ،علی ،وکیلی ،اسببدا  ،1335 ،بهبود مصببرف انرژی در شبببکههای حسببگر بیسببیم با اسببتفاده ترکیبی از
الگوریتمهای مسیریابی  EARو  ،PGRدومین همایش ملی پیوهش های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر.
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