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چکیده

یک شبکه حسگر بیسیم از یک گروه حسگرها با محدودیت انرژی و قابلیتهای حسی و ارتباطی تشکیل شده است .آنها باا
هدف شناسایی یا مانیتورینگ رویدادهای خاص از قبیل دما در یک محیط به طور تصادفی توزیع میشوند .محدودیت انارژی
در باتری حسگرها و عدم امکان شارژ مجدد آنها یکی از اساسیترین مسائل در شبکههای حسگر میباشد .در بعضای مواقاع
محدوده حسی حسگرها با همدیگر اشتراک دارند .به همین خاطر امکان ایجاد افزونگای روی اطالعاا دریاافتی و مصارف
انرژی بیهوده در حسگر وجود دارد .این مسئله مصرف انرژی را کاهش و طول عمر شبکه را افزایش میدهد .
یکی از معمولترین روشها برای بهبود پوشش و افزایش طول عمر شبکه ،زمانبندی گرهها است .در این مکانیزم به پوشاش
شبکه ،میزان افزونگی و طول عمر شبکه توجه شده است .بنابراین بایستی حداالمکان گرههای حسگر افزونه به حالت خاوا
روند تا از مصرف انرژی بیشتر و ارسال داده اضافی جلوگیری شود .همچنین بایستی حسگرهایی که بیدار هستند بتواناد کال
محدوده شبکه را بپوشانند .در این پژوهش یک مکانیزم زمانبندی خوا با استفاده از الگوریتم بهینهسازی شعله-پروانه ارائاه
میشود .نتایج ارزیابی نشان میدهد مکانیزم زمانبندی خوا شعله پروانه نسبت به مکانیزم زمانبندی خاوا ازدحاام ارا در
پارامترهای ارزیابی عملکرد مناسبتری را دارد .در این پژوهش مکانیزم زمانبندی خوا پیشنهادی و الگوریتم SSM-PSO
در  Matlabپیادهسازی شده و طول عمر و انرژی ونرخ پوشش و همپوشانی شبکه در آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی :شبکه های حسگر بیسیم ،زمانبندی خواب ،الگوریتم ازدحام ذرات ،الگوریتم بهینهسازی شمع وپروانه

-1مقدمه

شبکه های حسگر بی سیم بدلیل داشتن اهداف نظارتی و دیده بانی ،به ناچار انرژی زیادی را مصرف می کنند که نتیجه ایان
عمل کاهش طول عمر این شبکه ها می باشد .الزم به اکر است که طول عمر باطری این گره های حساگر در حادود یاک
سال می باشد که این زمان بطور مستقیم در ارتباط با طول عمر کل شبکه حسگر است .از این رو ما قصد داریم تاا بواساطه
این تحقیق ،مدلی جهت کاهش مصرف انرژی این شبکه ها ارائه دهیم .بر این اساس ،راه حل پیشنهادی به این ترتیب است
که ،در زمانی که تعدادی از گره ها در حال ارسال اطالعا به ایستگاه پایه هستند (گره های فعال/بیدار) ،ساایر گاره هاا در
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حالت غیر فعال (خوا ) قرار گیرند .بنابراین ما قصد داریم تا بواسطه انجام این تحقیق عملیا مربوط به خوا  /بیدار کاردن
گره های موجود در یک شبکه حسگر را از طریق الگوریتم خوشه بندی انجام دهیم][1
ویژگیهای خاص شبکههای حسگر بیسیم از قبیل انرژی محدود ،سختافازار ارزان ،تعاداد گارههاای زیااد و عادم امکاان
استفاده از عناصر دقیق سختافزاری به جهت پائین نگه داشتن قیمت تمام شده که از تمایزا بین شبکههای حسگر بیسیم
و سایر شبکهها است موجب شده تا پروتکلهای این شبکه با محدودیتهایی مواجه شود .عدم امکان شاارژ مجادد ،محادود
بودن توان پردازشی ،کم بودن حجم حافظه و احتمال خرابی گرهها در محایط پویاای شابکه از عاواملی اسات کاه طراحای
پروتکل این شبکهها را با محدودیت مواجه کرده است].[3،2
در این مقاله یک روش جدید خوشه بندی مبتنی بر زمان بندی خوا و بیدار ارائه می گردد که در آن باه هار خوشاه ،یاک
سرخوشه اصلی و تعدادی گره غیر سرخوشه تعلق می گیرد .این سرخوشه ها از نظر قابلیت های محاسباتی و مخابراتی نسبت
به سایر گره ها از توان بیشتری برخوردار هستند .گره سرخوشه در وضعیت فعال (بیدار) و سایر گره ها در وضعیت خوا قارار
می گیرند .گره های غیر سرخوشه تنها از طریق سیگنال مخصوصی که توسط ایستگاه مبنا فرستاده می شاود ت ییار حالات
داده و وضعیت فعال( بیدار)پیدا می کنند .هنگامی که انرژی سرخوشه اصلی کوچکتر از سایر گره های خوشه شاود و یاا ایان
گره به هر دلیل از بین برود ،یکی از 'گره های غیر سرخوشه که نسبت به سایرین اولویت بیشتری دارد از طریق پیامی کاه از
ایستگاه مبنا دریافت می کند فعال شده و به سرخوشه اصلی تبدیل می گردد .بنابراین می توان با صرف هزینه کم و امکانا
موجود ،طول عمر شبکه های حسگر بی سیم را افزایش داد].[5-4
در ادامه این مقاله در بخش  3مروری بر کارهای پیش تر انجام شده در زمینه خصوص زمانبندی شبکه های حساگر بیسایم
انجام می شود ،در بخش  2روش پیشنهادی شرح داده می شود ،در بخش  4ارزیابی روش پیشنهادی انجاام مای گیارد و در
نهایت در بخش  5جمعبندی نهایی مقاله صور می گیرد.
-2مروری بر کارهای پیشین

تکنولوژی حسگر به عنوان یک تکنولوژی مهم برای دسترسی به اطالعا در عصر حاضر به طور گسترده استفاده شده است.
در سالهای اخیر ،ارتباطا بیسیم و محاسبا نهفته به شد در حال گسترش میباشاد .اساتفاده از شابکههاای حساگر
بیسیم با قابلیتهایی نظیر حس کردن ،محاسبا و توانایی برقراری ارتباط با گرههای همسایه ت ییرا قابل توجه در زندگی
بشر ایجاد کرده است .به همین خاطر ،شبکه حسگر بیسیم در صنعت و دانشگاه به شد مورد توجه قرار گرفته است .شبکه
حسگر بیسیم از یک مجموعه گرههای کوچک و ارزان تشکیل شده است که ساختار آن به صور خود سازمانده و بر اساس
یک کار خاص طراحی میشود].[8-6
ژیو و همکارانش یک بررسی کلی روی انواع مسائل پوشش و اتصال در شبکه¬های حساگر انجاام داده¬اناد ] .[9مسائله
پوشش معموال به سه دسته تقسیم می¬شود :پوشش هدف(نقطه) ،پوشش محایط و پوشاش ماانع .هادف اصالی از مسائله
پوشش نقطه ،پوشش دادن مجموعه¬ای از نقاط متحرک یا ایستا می¬باشد .برای حل ایان مشاکل روش¬هاای بسایاری
مطرح شده است .در مسئله پوشش محیط ،هدف پوشش دادن قسمتی از محیط شبکه میباشد .در مسئله پوشش مانع ،هدف
اصلی تشخیص نفوا به داخل شبکه است .پوشش مانع می¬تواند بعنوان یک پوشش با هدف حداقل کردن احتمال تشخیص
ندادن برخی از نفواها به داخل شبکه حسگر استفاده ¬شود .این قبیل از مسائل پوشش نسبت به مسائله پوشاش کامال باه
تعداد کمتری گره حسگر نیاز دارد.
ژاو و همکارانش مسئله پوشش را بعنوان مسئله بزرگترین درخت پوشش مدل کرده اند و نشان دادند که یاک مسائله NP-
 Hardمی باشد .آن ها الگوریتم های تقریبی ابتکاری را برای افزایش طول عمر شبکه پیشنهاد کرده اند].[11
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دایت ریچ و همکارانش یک بررسی کلی روی مسئله پوشش و اتصال انجام داده اناد .آن هاا باه ارزیاابی الگاوریتم¬هاای
پیشنهادی در زمینه پوشش و اتصال پرداخته¬اند و همچنین ،آن¬ها معیارهای جدیدی بارای ارزیاابی کاارایی روش¬هاای
پیشنهادی ارائه کرده-اند].[11
شومن و همکارانش یک پروتکل زمانبندی برای بهینهسازی مصرف انرژی ارائه دادند] .[13در این زمانبندی هار حساگر در
دورههای زمانی گسسته بیدار میماند .در این پروتکل زمانبندی زمانی که حسگر خوا است ،بسته داده را دریافت کرده ولای
در بافر تا زمانی که حسگر بیدار شود ،اخیره میشود .در این زمانبندی از سیستم زمانی با فرآیند ورودی برنولی استفاده شاده
است.
این پروتکل زمانبندی مصرف انرژی و تعداد بستههای انبار شده در بافر حسگرها را کاهش مایدهاد .باا ایان حاال در ایان
زمانبندی انرژی باقیمانده حسگرها ،ترافیک درخواستی حسگرها و توازن در مصرف انرژی حسگرها مورد توجه قارار نگرفتاه
است.
نیکوالس و همکارانش یک پروتکل زمانبندی خوا با سودمندی انرژی و تکنیاک تقسایم زماانی  TDMAارائاه دادناد
] .[12تکنیک تقسیم زمانی  TDMAتوازن در مصرف انرژی و تاخیر انتقال داده از حسگرها به چاهک را افزایش میدهاد.
این توازن با استفاده از یک زمانبندی مناسب به تحقق رسیده است که در آن فقط یک بازه زماانی خاوا از تقسایم زماانی
 TDMAبه تاخیر انتقال داده از حسگر به چاهک اضافه میشود ،به عبار دیگر برای هر حسگر فقط یک گره از گرههای
مسیر میتواند خوا باشد.

-3روش پیشنهادی

شبکه حسگر بیسیم از محدودیتهایی نظیر کمبود منابع انرژی ،پایین بودن قدر پردازش و کمبود منابع اخیرهساازی رناج
میبرد .در این شبکهها داده با استفاده از یک مدل چند-گامی از حسگر به چاهک انتقال مییابد .اگر یک گره داده دریاافتی
از حسگرهای همسایه را به منظور اخیره انرژی و افزایش طول عمر رد کند ،گذردهی شبکه کاهش مییابد.
کنترل چگالی یک روش مناسب برای افزایش طول عمر با حفظ گذردهی میباشد .در ایان روش گارههاا زمانبنادی شاده و
بعضی از گرههای اضافی زمانی که شبکه به طور کامل پوشش داده شد ،به خوا میروند.
ما در این پژوهش یک الگوریتم زمانبندی خوا با الهام از الگوریتم بهینهسازی شعله-پروانه 1ارائه میدهیم .گرههای شبکه
به  3قسمت تقسیم میشوند -1 :گرههای مازه :گرههایی هستند که ارتباط میان گرههای دیگر را برقارار مایکنناد و وییفاه
انتقال داده های آنها به سمت چاهک را بر عهده دارند .فقط این گرهها میتوانند در الگوریتم زمانبندی خوا شرکت کنند -3
گرههای عادی :این گرهها که انرژی باتری آنها نسبت به گرههای مازه کمتر است وییفه جمعآوری داده از محایط و انتقاال
آنها به چاهک از طریق گرههای مازه را بر عهده دارند .این الگوریتم زمانبندی از سه فاز عملیاتی تشکیل مازه ،3بازیابی مازه
و الگوریتم زمانبندی مازه تشکیل شده است .فاز تشکیل مازه فقط یک بار در ابتدای اجرای الگاوریتم ،انجاام مایشاود .فااز
بازیابی مازه فقط زمانی که یک گره از مازه بمیرد ،اجرا میشود ،ولی فاز زمانبندی مازه به طاور دورهای اجارا شاده و در هار
دوره با استفاده از الگوریتم بهینهسازی شعله-پروانه یک مجموعه گره از گرههای مازه را به عنوان گارههاای فعاال انتخاا
کرده و بقیه گرهها به خوا میروند.
در این پژوهش ،محدوده نظار هر حسگر دایره ای با مرکزیت حسگر است .همچنین فرض شده اسات کاه هماه حساگرها
محدوده حسی یکسانی با شعاع حسی  Rsدارند .یک ساختار سلسله مراتبی میان گرههای مازه و گرههای عادی وجاود دارد.
MFO: Moth-Flame Optimization
Backbone
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وییفه اصلی گرههای مازه ،انتقال داده از حسگرها به سمت چاهک میباشد .در ساختار سلسله مراتبی این پژوهش ،سرخوشه
از الیه پایین تر شبکه به عنوان یک عضو از الیه باالتر در نظر گرفته شده است .برای گرههای همسایه چاهاک ،چاهاک باه
عنوان سرخوشه در نظر گرفته شده است .منابع حسگرهای عادی از قبیل انرژی ،حافظه و قدر پردازشی محدود است .آنهاا
مسئول جمع آوری داده از محیط و ارسال آن به سرخوشهها میباشند .گرههاای سرخوشاه مناابع انارژی و حافظاه و قادر
پردازشی بیشتری دارند .آنها عالوه بر ارسال دادههای خود ،دادههای دریافت شده از گرههای عادی را نیز باه چاهاک انتقاال
می دهند .با توجه به آنچه گفته شد ،در این پژوهش یک شبکه ناهمگن مورد توجه قرار گرفتاه اسات .شابکههاای نااهمگن
دارای مزایای زیر است:
در این شبکه گرههای عضو خوشه مصرف انرژی پایین دارند ،زیرا دادههای خود را به سرخوشه ارسال مینماید.
سرخوشهها قبل از ارسال داده به چاهک ،دادههای جمعآوری شده از اعضا را تجمیع مینماید.
اعضای خوشه فقط مسئولیت جمعآوری داده دارند و در عملیا مسیریابی شرکت نمیکنند .همین مسائله ساربار بساتههاای
کنترلی را کاهش میدهد.
شبکه خوشهبندی شده مدیریت آسانتار و انعطاافپاذیری بیشاتری نسابت باه ت ییارا مکارر محایط دارد .خوشاهبنادی
مقیاسپذیری شبکه را افزایش میدهد و برای گسترش شبکههای بزرگ بسیار مناسب است.
مکانیزم زمانبندی خوا در چاهک اجرا می شود .این مکانیزم به مانند الگوریتم بهینهسازی شعله-پرواناه از دو فااز عملیااتی
راهاندازی و بهینهسازی جوا های کاندید تشکیل شده است .فاز راهاندازی فقط یکبار اجرا میشود ،ولی فااز بهیناهساازی تاا
زمانی که رابطه ( )1برقرار باشد ،ادامه مییابد.
Sleep_iter  Max_sleep_iter
()1
مکانیزم زمانبندی خوا پیشنهادی به مانند الگوریتم بهینهسازی شعله-پروانه یک الگوریتم مبتنی بر جمعیت است .به عبار
دیگر در هر مرحله از الگوریتم زمانبندی خوا پیشنهادی یک مجموعه جوا کاندید جدید ایجااد مایشاود .در هار مرحلاه
مجموعه جوا های کاندید با یک ماتریس  MSleep_iterنشان داده میشود کاه  Sleep_iterشاماره مرحلاه اجارای
الگوریتم زمانبندی را نشان میدهاد .مااتریس  MSleep_iterیاک مااتریس از مرتباه  d×nاسات کاه در آن  dتعاداد
جوا های کاندید در هر مرحله اجرای الگوریتم میباشد n .نیز تعداد حسگرها در شبکه را نشان میدهد.
در فاز راهاندازی  Sleep_iter=0در نظر گرفته میشود .در فاز اول بهینهسازی  Sleep_iter=1در نظر گرفته شده و با
هر بار اجرا یک واحد اضافه میشود .بنابر این در فاز راهاندازی  MSleep_iterبا  M0نمایش داده میشاود .همچناین در
مراحل اول ،دوم و سوم از فاز بهینهسازی به ترتیب ماتریسهای  M2 ،M1و  M3ایجاد مایشاود .مااتریسهاای ، M4
 M5و … نیز به همین صور برای مراحل بعدی نامگذاری میشود.

-4ارزیابی روش پیشنهادی

در این فصل ابتدا مسئله زمانبندی در شبکه حسگر بی سیم شرح داده شده است .ساپس روش طراحای و مدلساازی ریاضای
الگوریتم بهینهسازی ارائه شده است .در بخش  ،4-2مدل انرژی و مدل شبکه در این پژوهش نشان داده شده است.
برای ارزیابی روش پیشنهادی با روش  PSOو  LEACHباا توجاه باه موقعیات ایساتگاه و تعاداد  111گاره در نظار
می گیریم .بعد به صور جداگانه برای  311 ،111و  211گره ،تعداد گرههاای زناده ،انارژی باقیماناده در دورهاای مختلا ،
مقادیر  1FNDو  1HNDرا در سه روش مطرح شده ،مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم .مقدار  Tبرابر با  1/2انتخاا
شده است..
Fisrt of the Node Dies
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ما در این پژوهش نیز شبکه را به یک مازه و یک مجموعه گرههای عادی تقسیم میکنیم .همچنین در الگوریتم پیشانهادی
به مانند الگوریتم  ،SSM-PSOیک ساختار سلسله مراتبی میان گرههای مازه و عادی شبکه در نظار گرفتاه شاده اسات.
وییفه گرههای عادی ،دریافت دادههای حسی از محیط و ارسال آن به چاهک از طریق گرههای مازه میباشد .گرههای ماازه
نیز عالوه بر ارسال داده حسی دریافت شده از محیط به چاهک ،دادههای دریافتی از گرههای عادی را نیز تجمیع و سپس باه
چاهک ارسال مینماید.
مکانیزم انتخا مازه و همچنین مکانیزم بازیابی مازه در پروتکل پیشنهادی به مانند الگوریتم زمانبنادی  SSM-PSOمای
باشد .با این حال در این پژوهش از الگوریتم بهینهسازی شعله-پروانه برای طراحی مکانیزم زمانبندی پیشنهادی مورد استفاده
قرار گرفته است.
جدول  1نتایج شبیهسازی از این حالت را نشان میدهد .همانطور که در ایان جادول دیاده مایشاود ،الگاوریتم پیشانهادی
عملکرد بهتری نسبت به  PSO COLLABORATIVE EVOLUTIONدر معیارهای  FNDو  HNDدارد.
جدول  :1مقایسه روش پیشنهادی و روش PSO

FND

585 PSO

251

اناااااااارژی
باقیمانده()j
29

HND

885

425

45

روش

COLLABORATIVE
EVOLUTION

روش پیشنهادی

اگار معیاار  FNDدر نظار گرفتاه شاود روش پیشانهادی %21 ،کارآمادتر از [PSO COLLABORATIVE ]31
 EVOLUTIONاست و اگر معیار  HNDبرای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار بگیرد روش پیشنهادی  %15بهتار از
 PSO COLLABORATIVE EVOLUTIONاست.
به دلیل اینکه  PSO COLLABORATIVE EVOLUTIONدر طول خوشهبندی ،سطح انرژی باقیمانده
از گره های حسگر را در نظر نمی گیرد ،عملکرد ضعی تری را دارد .اما این الگوریتم از یاک مادل احتمااالتی خاالص بارای
خوشهبندی استفاده میکند که برای بدست آوردن بهترین راه حل کافی نیست.
شکل  1توزیع تعداد گره های حسگر زنده را با توجه به تعداد دور برای هر الگوریتم به تصویر می کشاد .ایان شاکل باه
وضوح نشان می دهد که مرگومیر گره های حسگر در روش پیشنهادی بعد از همه الگوریتم های دیگر آغاز خواهد شد .آخرین
ستون از جدول  1نشاندهنده کل انرژی باقیمانده در دور  511در هر الگوریتم است .
نمودار کلی آن در شکل  1نشان داده شده است .با استفاده از اطالعا موجود در این ستون باازده انارژی از الگاوریتمهاای
شبیهسازی شده مقایسه شده است .از آنجایی که هر گره حسگر دارای یک ژول انرژی اولیه است .کل انارژی شابکه حساگر
بیسیم در ابتدا دارای صد ژول است .باتری هرگره با افزایش هر دور تخلیه میشود.
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شکل  :1انرژی باقیمانده در  111گره (به ژول)

.
-5نتیجه گیری

یک شبکه حسگر ،مجموعهای شامل تعدادی حسگر بیسیم است که از طریق ارسال فرکاانس رادیاویی باا همادیگر یاا باا
ایستگاه پایه ارتباط دارند .موقعیت هر گره حسگر بیسیم بسته به کاربرد میتواند ثابت یا مت ییر باشد .وییفه هر حسگر ایان
است که اطالعا مربوط به شرایط فیزیکی محیط را بهصور مستقیم یا از طریق گرههای واساط(روش غیار مساتقیم) باه
ایستگاه پایه مرکزی مخابره نماید .دادههای جمعآوری شده توسط هر حسگر میتواند شامل میزان و جهات وزش بااد ،دماا،
زوایای تابش نور خورشید ،فشار و غیره باشند .بر اساس تفاو های اکر شده شبکههای حسگر بیسایم باا ساایر شابکههاا،
بسیاری از الگوریتمهای جدید برای مشکل انرژی در شبکههای حسگر بیسیم پیشنهاد داده شده و مطالعا ماروری چنادی
نیز در این زمینه انجام شده است .این مکانیزمهای زمانبندی خوا و بیدار ،ویژگیهای ااتی شابکههاای حساگر باه هماراه
نیازمندیهای ویژة کاربرد و معماری این شبکهها را مورد توجه قرار دادهاند .برای کمیناه کاردن مصارف انارژی ،روشهاای
زمانبندی مختلفی پیشنهاد شاده از برخای از شاگردهای معاروف زمانبنادی نظیار اجتمااع داده و پاردازش درونشابکهای،
خوشهبندی ،اختصاص نقشهای مختل به گرهها و روشهای دادهمحور استفاده میکنند.
بر اساس تفاو های اکر شده شبکههای حسگر بیسیم با سایر شبکهها ،بسیاری از الگوریتمهای جدید برای مشاکل انارژی
در شبکههای حسگر بی سیم پیشنهاد داده شده و مطالعا مروری چندی نیز در این زمینه انجام شده است .این مکانیزمهاای
زمانبندی خوا و بیدار ،ویژگیهای ااتی شبکههای حسگر به همراه نیازمندیهای ویژة کاربرد و معمااری ایان شابکههاا را
مورد توجه قرار داده اند .عمل یافتن و انتخا گره ها برای خوا و بیداری شبکههای حسگر بیسیم ،مسالة ساادهای نیسات
زیرا محدودیتهای انرژی و ت ییرا ناگهانی در وضعیت گرهها (مثل خرابی) باعث ت ییرا مکرر و غیارقابال پایشبینای در
ساختار توپولوژیک شبکه می گردد .برای کمینه کردن مصرف انرژی ،روشهای زمانبندی مختلفی پیشنهاد شاده از برخای از
شگردهای معروف زمانبندی نظیر اجتماع داده و پردازش درونشبکهای ،خوشهبندی ،اختصاص نقشهای مختل به گرههاا و
روشهای دادهمحور استفاده میکنند.
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