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چکیده :خوشهبندی يکي از روشهای مؤثر برای مديريت مناسب انرژی و افزايش طول عمر در شبکههای حسگر بيسيم است.
يکي از شاخصهای دارای اهميت در ساخت خوشههای بهينه ،انتخاب سرخوشه مناسب است که عالوه بر افززايش طزول عمزر
شبکه و داده دريافتي در چاهک ،کاهش انرژی اتالفي را به دنبال خواهد داشت .در اين مقاله ،ابتدا چنزد الگزوريتم خوشزهبنزدی
مبتني بر روشهای هوش محاسباتي 1بررسي شده و سپس ،دو الگوريتم خوشهبندی انرژی آگاه در شبکههای ناهمگن مبتنزي بزر
الگوريتم ژنتيک با عناوين  EAGCA 2و * EAGCAارايه شده است .الگوريتمهای پيشنهادی با استفاده از اطالعاتي از گرهها مانند
ترافيک گره ،انرژی باقيمانده گره ،انرژی گرههای همسايه و فاصله محلي 3و با استفاده از الگزوريتم ژنتيزک ،سرخوشزه بهينزه را
انتخاب و در نهايت ،خوشه بهينه را ايجاد ميکنند .نتايج شبيهسازیها ،توانايي اين الگوريتمها را در ايجاد خوشه مناسب و يزافتن
سرخوشه بهينه ،به خوبي نشان ميدهد .همچنين ،روشهای پيشنهادی بزا ديگزر روشهزای خوشزهبنزدی از جملزه  LEACHو
 EAERPدر شاخصهايي نظير تعداد گرههای زنده ،داده دريافتي در چاهزک و طزول عمزر شزبکه مقايسزه شزده اسزت .نتزايج
مقايسهها ،ناظر بر عملکرد بهتر الگوريتمهای  EAGCAو * EAGCAنسبت به ساير الگوريتمها در افزايش طزول عمزر شزبکه و
افزايش داده دريافتي در چاهک است.
واژههای کلیدی :الگوريتم تکاملي ،الگوريتم ژنتيک ،خوشهبندی انرژی آگاه ،خوشهبندی شبکه حسگر بزيسزيم ،شزبکه حسزگر
بيسيم ناهمگن.

 -1مقدمه

1

پبشرفتهای روز افزون در ساخت مدارات مجتمز و
 1تاريخ ارسال مقاله 1393/06/25 :
تاريخ پذيرش مقاله 1394/04/14 :
نام نويسنده مسئول  :علي قياسيان
نشاني نويسنده مسئول  :ايران -شزهرکرد  -دانشزگاه شزهرکرد -
دانشکده فني و مهندسي  -گروه مهندسي برق

همچنين ،توسزعه ارتباطزات بزيسزيم باعزت توسزعه ريزز
حسگرهايي شده است که بدنه اصلي يزک شزبکه حسزگر
بيسيم را ايجاد ميکنند .به عبارت ديگر يک شبکه حسگر
متشکل از گرههايي است که بزه شزکل متزراکم در محزي
پخش شده و با همکاری يکديگر يک وظيفزه 4مشزتر

را

انجام ميدهند.
امروزه شبکههای حسگر بيسيم در حوزههای مختلف
نظامي ،بهداشت و درمان ،نظارت بر زيسزتگاه ،نظزارت بزر
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فرآيندهای صنعتي و  . . .کزاربرد ويز های دارنزد [ 1و .]2

مصرفي يک مسأله  NP-Hardاست که يکي از چالشهای

ترکيب محدوديتها و نحوه استقرار گرهها درايزن قبيزل از

موجود در حوزه خوشهبندی شبکه حسگر ،انتخاب و نحوه

شبکهها ،ضرورت طراحيهای انرژی آگاه در تمام اليههای

چيدمان سرخوشهها ميباشد [.]6

شبکه را برای اين حوزه دو چندان ميکند .برای نمونزه ،در

در سالهای اخير پروتکلهای خوشهبندی متعددی بزه

اليه شبکه بايد زمان طراحي الگزوريتمهزای مسزيريابي بزه

منظور افزايش طول عمر شزبکه جسزگر مطزرح شزدهانزد.

شاخص محدوديت انرژی مصرفي توجه شود تا الگزوريتم

 LEACHيکي از الگوريتمهای خوشهبنزدی اسزت کزه از

ارائه شده افزايش طول عمر شبکه و کزاهش انزرژی را بزه

روش ساخت خوشه به شکل توزي شده بهره ميگيرد .در

دنبال داشزته باشزد [ .]1بنزابراين ،چزالشهزای فزراوان در

الگوريتم  LEACHانتخاب سرخوشه براسزاس يزک مزدل

شبکههای حسگر مانند :مناب ذخيزرهسزازی ،قابليزتهزای

احتماالتي انجام ميشود .ساير گرهها نيز براساس کمتزرين

محاسباتي ،پهنای باند ارتباطزات و از همزه مهزمتزر منزاب

فاصله به انتخزاب سرخوشزه اقزدام مزيکننزد .بزه هرحزال

انرژی ،در دهه اخيزر پز وهشهزای گسزتردهای را در ايزن

الگوريتم  LEACHتوزي يکنواخت سرخوشهها در محي

حوزه پديد آورده است [ 3 ،و .]4

را تضمين نميکند .همچنين ،در برخي از مراحل بزه علزت

يکي از روشهای مناسب به منظور افزايش طول عمزر

استفاده از مدل احتماالتي برای انتخاب سرخوشزه ،ممکزن

شبکههای حسزگر بزيسزيم اسزتفاده از مسزيريابي سلسزله

است گرهای به عنوان سرخوشه انتخاب شود که شايستگي

مراتبي 5است .در اين نوع مسيريابي ،گرهها در گزروههزای

سرخوشه شدن را دارا نيست.

مجزا به نام خوشه 6قرار ميگيرند و بزرای هزر خوشزه نيزز

از جملزه روشهزای رايزج ديگززر بزرای خوشزهبنززدی

يک سرخوشه 7انتخاب ميشود .گرههای عضو دادههايشزان

شبکههای حسگر ،استفاده از الگزوريتمهزای  K-Meansو

را به سمت سرخوشزه ارسزال مزيکننزد ،سرخوشزههزا بزا

Fuzzy C-Meansاسززت [ .]7در نززوع سززاده از ايززن

دريافت و انجام تجمي بروی دادهها ،آنها را به شکل تزک

الگوريتمها ،ابتدا به تعداد خوشههای مورد نياز ،نقزاطي بزه

گامي يا چندگامي به سمت ايستگاه پايه که به آن چاهزک

8

شکل تصادفي انتخاب ميشوند .سپس ،گرهها با توجزه بزه

گفته ميشود ارسال ميکنند .خوشهبندی گرههزای حسزگر

کمترين فاصله تا مرکز خوشه ،يکي از مراکز خوشزههزا را

ميتواند به عنوان يک عامل مؤثر در کاهش انرژی مصرفي

انتخاب کرده و به آن خوشه ملحق ميشوند و خوشههزای

و به دنبال آن افزايش طول عمر شبکه حسگر و همچنزين،

جديد را ايجاد ميکنند .با تکرار همين روال و بزا ميزانگين

افزايش قابليت گسترشپذيری 9مطرح شود [.]5

گرفتن از فاصله گرهها تا مرکز خوشه فعلي ،مراکزز جديزد

در الگوريتمهای خوشهبندی ،گره سرخوشه بار اضافي

برای خوشهها بدست خواهد آمد.

زيادی را به علت برخي از فعاليزتهزا ،نظيزر تجميز داده،

اين روند تا زماني که تغييری در مکزان مراکزز خوشزه

ارسال داده به سمت چاهک و . . .متحمل ميشود .بنابراين،

حاصل نشود ادامه پيدا ميکند .الگوريتم ارائه شزده در []8

گرههای سرخوشه نسبت به ساير گرهها در معزر

مزر

زودرس به علت انرژی مصرفي باال هستند.

بر اساس الگوريتم  K-Meansعمليات خوشهبندی شزبکه
حسگر را انجام ميدهد .پزس از خوشزهبنزدی ،بزه منظزور

بنابراين ،انتخاب سرخوشه مناسب يکي از چالشهزای

انتخاب سرخوشه مناسب ،نزديکترين گره به مراکز حاصل

اصلي در خوشهبندی شبکه حسگر به شزمار مزيآيزد و در

از اجرای الگوريتم  K-Meansدر مرحله قبل که بيشترين

واق ايزن شزاخص يکزي از عوامزل مهزم در افززايش داده

انرژی را داراست به عنوان سرخوشه انتخاب ميشود .عدم

دريززافتي در چاهززک و کززاهش طززول عمززر شززبکه اسززت.

توجززه ايززن الگززوريتم بززه تعززداد مناسززب سرخوشززههززا و

خوشهبندی شبکه حسگر با هدف کمينه کردن ميزان انرژی

همچنين ،عدم توجه به شاخصهای ديگری مانند فاصله تا

19

هوش محاسباتي در مهندسي برق ،سال ششم ،شماره سوم ،پاييز 94
10

مطرح با عنوان الگوريتم * EAGCAبهبود بخشيده خواهد

و . . . .در زمان انتخاب سرخوشه باعت ايجاد خوشههزايي

شد EAGCA* .با معرفي نزوع جديزد از گزرههزا بزه نزام

غيربهينه ميشود که باعت کاهش طول عمر شزبکه حسزگر

گرههای مستقل ،سعي در بهبزود طزول عمزر شزبکه و داده

ميشود .روشهای خوشزهبنزدی کزه تزاکنون مطزرح شزد

دريافتي در چاهزک نسزبت بزه الگزوريتم  EAGCAدارد.

ازجمله روشهای خوشهبندی کالسيک به شمار ميآيند.

نتايج حاصل ،نشان از عملکرد بهتزر الگزوريتم *EAGCA

چاهک ،ترافيک ارسالي ،درجه همسايگي ،فاصزله محلزي

روش های خوشهبندی کالسيک نسبت به نقاط شروع
به شدت حساس هستند و بيشزتر بزه علزت انتخزاب غيزر

نسبت به الگوريتم  EAGCAو سزاير الگزوريتمهزا مزورد
مقايسه دارد.

صحيح اين نقاط ،الگوريتم مورد نظر به سمت نقزاط بهينزه

در بخش دوم اين مقاله ،مزروری بزر کارهزای پيشزين

محلي همگرا شده و از نقاط بهينه سراسزری دور مزيشزود

درحوزه خوشهبندی خواهد شد .در بخش سوم و چهزارم،

[ .]9واضح است که خوشهبندی شزبکه حسزگر بزا هزدف

به ترتيب مدل انرژی و مزدل شزبکه بيزان شزده اسزت .در

کمينه کردن ميزان انرژی مصزرفي يزک مسزاله NP-Hard

بخش پنجم ،مروری بر الگوريتم ژنتيزک خزواهيم داشزت.

است [ .]10از آنجا که الگوريتم های فرا ابتکاری11رويکرد

بخش ششم به توضيح کامل الگوريتم  EAGCAميپردازد.

مؤثری برای حزل مسزائل بهينزه سزازی پيچيزده در علزوم

بخش هفزتم بزه بهبزود الگزوريتم پيشزنهادی و ارائزه يزک

مختلف هستند ،استفاده از اين الگوريتمها برای حل مسائل

الگوريتم پيشنهادی جديد با عنوان * EAGCAميپزردازد.

خوشهبندی مفيد است.

در بخش هفتم به منظور ارزيابي ،الگوريتمهای پيشنهادی با

اين مقاله ،به ارائه يک روش خوشهبندی انزرژی آگزاه

الگوريتمهای  LEACHو  EAERPمقايسه مزيشزوند .در

مبتني بر الگوريتم ژنتيک ) (EAGCAدر شبکههای حسگر

بخش هشتم نتايج تحليل و برخي پيشنهادات برای کارهای

بيسيم ناهمگن پرداخته است که هزدف آن افززايش طزول

بعدی ارائه خواهد شد.

عمر شبکه و افزايش داده دريافتي در چاهک بزا تاکيزد بزر
انتخاب سرخوشه مناسب است .بخش اول تاب برازش اين
الگوريتم به دنبال کمينه کردن مجموع انرژی مصرفي درون
و برون خوشهای ناشي از ارتباطات است .بخش دوم تزاب
برازش کوشش ميکند با درنظر گرفتن شاخصهای انرژی
باقيمانده ،تراکم گرههای همسايه ،فاصله محلي و ترافيزک
ارسالي گره ،سرخوشه مناسب را برای هر خوشزه انتخزاب
کند.
به منظور ارزيابي ،الگوريتم پيشنهادی بزا دو الگزوريتم
 LEACHو EAERPمقايسززه خواهززد شززد وتحليززل و
بررسي نتايج بروی يک سناريو از پيش تعريف شده انجزام
خواهززد گرفززت .تحليززل نتززايج حاصززل ،نشززان از برتززری
الگوريتم  EAGCAدر انرژی مصرفي ،ميزان داده دريزافتي
در چاهک و طزول عمزر شزبکه حسزگر نسزبت بزه سزاير
الگوريتمها دارد.
همچنين ،پس از ارائه الگزوريتم  ،EAGCAالگزوريتم

 -2مروری بر کارهای پیشین
الگوريتم  ]11[ LEACHيکي از الگوريتمهزای اوليزه
در حوزه خوشهبندی شبکههای حسگر بيسيم است که بزه
شکل توزي شده 12به خوشهبندی شبکه حسگر ميپزردازد.
هر گره در ابتدا يک عدد تصادفي بين صفر تا يک را توليد
ميکند .سپس ،بر اساس مقدار حاصل از ( )1ميزان احتمال
سرخوشه شدن در مرحله جاری را مشزخص مزيکنزد .در
صورتي که عدد تصادفي از مقدار احتمال ) T(sکمتر باشد،
گره حسگر به عنوان سرخوشه در مرحلزه جزاری انتخزاب
خواهد شد .که ) T(sاز رابطه زير محاسبه ميشود.
𝑃

()1

𝐺 ∈ 𝑛 𝑓𝑖
1
) 𝑃 𝑑𝑜𝑚 𝑟(𝑃 𝑇(𝑠) = 1 −
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ
{

در اين رابطه P ،عبارت است از درصد مطلوب تعزداد
سرخوشه r ،مرحله جاری و  Gمجموعه گرههايي است که
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در 𝑃 1⁄مرحله قبل سرخوشه نبودهاند .بزه منظزور توزيز

در اين رابطه ND ،مجمزوع فواصزل گزرههزای عضزو

نقش سرخوشه بين تمزام گزرههزا ،در ابتزدای هزر مرحلزه

خوشه تا گره سرخوشزه و 𝐻𝐶𝑁 تعزداد سرخوشزههاسزت.

انتخاب سرخوشه جديزد بزا اسزتفاده از رابطزه ( )1انجزام

هدف انتخاب راهحلي(کروموزم جواب) اسزت کزه مقزدار

ميگيرد .از جمله معايب الگوريتم  LEACHعزدم توزيز

تاب برازندگي برای کروموزم انتخابي کمينه باشد.

مناسب سرخوشهها در محي شبکه و انتخزاب غيزر بهينزه
گرهها به عنوان سرخوشه است.

در [ ،]17 -14نويسزززندگان بزززا در نظزززر گزززرفتن
شاخصهايي ديگری نظير ،انحراف معيار در فواصزل درون

در [ ]12يک روش خوشزهبنزدی مبتنزي بزر الگزوريتم

خوشه ) ،(SDتخمين انرژی ارسالي ) (Eو تعزداد مراحزل

ژنتيک ارائه شده است .دراين الگزوريتم از کرومزوزمهزای

ارسال داده ) ،(Tبه دنبال بهبود تاب برازندگي ارائه شده در

دودويي 13به منظور تعيين نقش هر گره استفاده مزي شزود.

[ ]12هستند .اسزتفاده از ايزن مجموعزه از شزاخصهزا در
تعريف تاب برازندگي مفرو

تاب هدف اين الگوريتم در ( )2بيان شده است.
) 𝐻𝐶𝑁 𝜑𝐺𝐴 (𝐼) = 𝜔 ∗ (𝑇𝐷 − 𝐷) + (1 − 𝜔) ∗ (𝑇𝑁 −

()2

اين اطمينزان را خواهزد داد

که پيکربندی شبکه حاصل از بهترين کرومزوزم ،در ميززان
داده ارسالي بيشينه و در ميزان انرژی مصرفي کمينه خواهد

در معادله ( )2مقدار  TDبرابر با مجموع فواصل تمزام

بود .در نتيجه ،الگوريتم  HCRبا تاب برازندگي بيزان شزده

گرههای حسگر تا چاهک D ،برابر با جم فواصل گرههای

در ( )4نسبت به تاب برازندگي الگوريتم ارائه شده در []12

عادی تا سرخوشه و جمز فواصزل بزين سرخوشزههزا تزا

در ميزان داده ارسالي برتری دارد [.]18

چاهک است TN .برابر با تعداد کل گرههای حسگر𝑁𝐶𝐻 ،

برابر با تعداد سرخوشهها و 𝜔 يک مقدار از پزيش تعريزف

) 𝑖𝑓 𝜑𝐻𝐶𝑅 (𝐼) = ∑ 𝛼(𝜔𝑖 ,

()4

𝑖

}𝑇 ∀𝑓𝑖 ∈ {𝑇𝐷, 𝐷, 𝐸, 𝑆𝐷,

شده است که اشاره به ميزان اهميت هر جزو در تاب هدف
دارد .مقادير کمينه  Dو 𝐻𝐶𝑁 باعت افزايش مقدار به دست
آمده از تاب هزدف مزيشزود .الگزوريتم ژنتيزک در زمزان
تشکيل خوشه به دنبال يافتن راه حلي است که مقدار تزاب
هدف را بيشينه کند .در تاب برازش الگوريتم مفرو

 ،بزه

شاخصهايي نظير ميزان انرژی بزاقيمانزده ،ميززان فاصزله
محلي و مجموع انرژی گرههای همسايه در زمزان تشزکيل
خوشهها اشزارهای نشزده اسزت .عزدم توجزه بزه انتخزاب
سرخوشه مناسب موجب کاهش طول عمر شبکه و کاهش
دادههای دريافتي توس چاهک خواهد شد.
در [ ]13يک روش خوشزهبنزدی مبتنزي بزر الگزوريتم

در اين رابطه ،مقدار  TDبرابر با مجموع فواصل تمزام
گرههای حسگر تا چاهک D ،برابر با جم فواصل گرههای
عضو خوشه تا سرخوشه و جم فواصل بين سرخوشهها تا
چاهک است .برای مثال ،مقدار 𝑑𝐷 برای يک خوشزه بزا k
گره عضزو در ( )5محاسزبه شزده اسزت .همچنزين ،هزر fi

قسمتي از تاب هدف را تشکيل ميدهد .بنزابراين ،مجمزوع
مقادير  fiحاصل از هر قسمت ،کل تزاب هزدف الگزوريتم
 HCRرا تشکيل ميدهد.
𝑘

()5

𝑆𝐵𝐷𝑑 = ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑐 + 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑐,
𝑖=1

ژنتيک ارائه شده است که هدف آن بهبود طول عمر شزبکه

که 𝑐 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,به فاصزله گزره  iتزا سرخوشزه  cو

از طريق کاهش انرژی مصرفي است .در اين الگوريتم هزر

𝑆𝐵 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑐,به فاصزله سرخوشزه  cتزا چاهزک اشزاره

کرومززوزم ،پيکربنززدی شززبکه در مرحلززه جززاری را نشززان

دارد .مقززدار  Eاشززاره بززه مجمززوع انززرژی مصززرفي بززرای

ميدهد .در ( )3تاب برازندگي الگوريتم مورد نظر بيان شده

دريافت و ارسال دادههزای تجميز شزده از خوشزههزا بزه

است.

چاهک دارد.

()3

𝐷𝑁 ∗ )𝜔 𝜑𝐺𝐶𝐴 (𝐼) = 𝜔 ∗ 𝑁𝐶𝐻 + (1 −

اگرچه مقادير اوليه 𝑖𝜔 ها در تاب برازش ( )4به شکل
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دلخواه تعيين ميشود ولي در حين مراحل بعدی اين مقدار

سرخوشه در  EAERPشبيه به الگوريتم  LEACHاسزت.

بر اساس ارزش بهترين کروموزم به روز رساني ميشود.

بنابراين ،معايب انتخاب سرخوشزه در الگزوريتم LEACH

در [ ،]19يک روش خوشهبنزدی مبتنزي بزر الگزوريتم

نظير عدم توجه به انرژی گره سرخوشه و عزدم پراکنزدگي

ژنتيک ارائه شده است که هدف آن بهبود تاب برازش بيزان

مناسب سرخوشهها در شزبکه بزرای  EAERPنيزز وجزود

شده برای الگوريتم [ ]17 -14است .تاب برازش ( )6عالوه

دارد.
در [ ]19يک الگوريتم خوشهبندی تکگزامي و مبتنزي

بزر پزنج شزاخص بيززان شزده بزرای تزاب بززرازش ( ،)4دو
شاخص انرژی باقيمانده ) (REو تعداد بسته دريافتي)(FT

بر الگوريتم تکاملي ) (ERPارايه شده اسزت .هزدف تزاب

را نيز در زمان محاسبه مقدار تاب برازش برای هر کروموزم

برازندگي الگوريتم  ERPکمينه کردن تعداد سرخوشههزا و

در نظر گرفته است fi .برابر با مقدار حاصل از تاب بزرازش

مجموع فواصل درون و برون خوشهای است .کمينه کزردن

برای بخش های مختلف است که مجموع  fiها ،مقدار کزل

مجموع فواصل در الگوريتم  EARشامل سه بخش کمينزه

تاب برازش را تشکيل ميدهد.

سازی فواصل درون خوشهای (چسزبندگي خوشزهای )14و

()6

) 𝑖𝑓 𝜑𝐺𝐴 (𝐼) = ∑ 𝛼(𝜔𝑖 ,

پراکنززدگي مناسززب سرخوشززههززا در محززي (انفصززال

}𝑇𝐹 ∀𝑓𝑖 ∈ {𝑇𝐷, 𝐷, 𝐸, 𝑆𝐷, 𝑇, 𝑅𝐸,

خوشهای )15اسزت .بخزش اول تزاب برازنزدگي الگزوريتم

𝑖

 ،ERPدر ( )8اشاره شده است ،که وظيفه اين بخش کمينه
در [ ]18يک الگوريتم خوشهبنزدی پويزا ،تزکگزامي،

کردن مجموع فواصل درون خوشهای است و به چسبندگي

انرژی آگاه و مبتني بر الگزوريتم تکزاملي) (EAERPارائزه

خوشهای اشاره ميکند .مقدار nبه تعزداد گزرههزای عضزو

شده است که هدف آن کزاهش انزرژی اتالفزي ،و افززايش

سرخوشه  iام يزا ( 𝑖𝐻𝐶) اشزاره دارد 𝑑(𝑛, 𝐶𝐻𝑖 ) .نيزز بزه

طول عمر شبکه است.

فاصله بين گره  nام تا 𝑖𝐻𝐶 اشاره دارد.
𝑐𝑛

()7

𝑐𝑛

𝑆𝐵𝜑𝐸𝐴𝐸𝑅𝑃 = (∑ ∑ 𝐸𝑇𝑋𝑠,𝐶𝐻 + 𝐸𝑅𝑋 + 𝐸𝐷𝐴 ) + ∑ 𝐸𝑇𝑋 𝐶𝐻 ,
𝑖

𝑖=1

𝑖

𝑖𝑐∈𝑠 𝑖=1

𝑠𝐻𝐶

) 𝑖𝐻𝐶 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = ∑ ∑ 𝑑(𝑛,

()8

𝑖𝐻𝐶∈𝑛 ∀ 𝑖=1

در رابطه ( 𝑛𝑐 ،)7تعداد سرخوشزههزا و 𝑖𝑐 ∈ 𝑠 تمزام

بخش دوم تاب برازندگي در ( )9اشاره شده است ،کزه

اعضای خوشه  iام است 𝐸𝑅𝑋 .برابر با انرژی مصرفي برای

وظيفه توزي مناسب سرخوشزههزا در سزطح شزبکه را بزر

دريافت داده 𝐸𝐷𝐴 ،برابر با انرژی مصرفي برای تجمي داده

عهده دارد.

توس سرخوشه و 𝐻𝐶 𝐸𝑇𝑋𝑠,انرژی مصرفي بزرای ارسزال
𝑖

داده از گره عضو به سرخوشه  iام است.
تاب برازش ( ،)7کوشش ميکند تا با ايجزاد تزوازن در
فواصل درون و برون خوشهای به خوشزههزای مناسزبي از
نظر انرژی مصرفي دست پيدا کند .به طزوری کزه مجمزوع
فواصل درون خوشهای (از گره عضو خوشه تا سرخوشزه)
کمينه و از طرفي مکان قرارگيزری سرخوشزه نيزز تزا حزد
امکان نزديک به چاهک در نظر گرفته شود.
پس از تعيين سرخوشهها ،هزر گزره غيرسرخوشزه بزه
نزديکترين سرخوشه (به منظور کاهش انرژی مصزرفي در
ارتباطات درون خوشهای) ملحق ميشود .الگزوی انتخزاب

()9

}) 𝑗𝐻𝐶 {𝑑(𝐶𝐻𝑖 ,

𝑛𝑖𝑚

𝑗𝐻𝐶≠ 𝑖𝐻𝐶∀𝐶𝐻𝑖 ,𝐶𝐻𝑗 ,

= 𝑛𝑖𝑚𝑑

در رابطه ( 𝑑(𝐶𝐻𝑖 , 𝐶𝐻𝑗 ) )9فاصله بين دو سرخوشزه
مجزا در شبکه حسگر اسزت .مقزدار  𝑓1برابزر بزا نسزبت
چسبندگي درون خوشهای به انفصال برون خوشهای اسزت
که در ( )10اشاره شده است .هر چه مقدار  𝑓1کمتر باشد،
نشزززان از توزيز ز مناسزززب سرخوشزززههزززا نسزززبت بزززه
يکديگر(انفصال خوشزهای) و کمينزه بزودن فواصزل درون
خوشه ای (اتصال خوشهای) دارد .بنابراين ،هر چزه مقزدار
 𝑓1برای يک راه حل(کروموزم جواب) کمينهتزر باشزد آن
راه حل مناسبتر است.

طراحي يک روش خوشهبندی انرژی آگاه مبتني بر الگوريتم ژنتيک در شبکه حسگر بيسيم ناهمگن
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()10

𝑛𝑖𝑚𝑑𝑓1 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠⁄

بخش سوم تاب برازندگي در ( )11اشاره شزده اسزت،
که هدف اين بخش تعيين تعداد مناسب سرخوشههاست.

) wنشززاندهنززده ميزززان تأکيززد بززروی هززر بخززش از تززاب
برازندگي است که ميتوانزد مقزادير مختلفزي را بزه خزود
اختصاص دهزد .از جملزه معايزب الگزوريتم  ،HSAعزدم

𝑠𝐻𝐶 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 = 𝑓2

توجه به شاخصهايي نظير بار ارسالي گره در زمان انتخاب

تاب برازندگي الگوريتم  ERPدر ( )12به طزور کامزل

سرخوشه است .همچنزين ،در تزاب بزرازش  HSAکمينزه

بيان شده است .مقادير  wو ) (1-wميزان تاکيد بزروی هزر

کردن فواصل سرخوشه تا چاهک به عنزوان يزک شزاخص

بخش از تاب برازندگي را مشخص ميکند.

تاثيرگذار در مصرف انرژی گرههزا ،در نظزر گرفتزه نشزده

()11

()12

𝜑(𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚𝐸𝑅𝑃 ) = 𝑤 ∗ 𝑓1 + (1 − 𝑤) ∗ 𝑓2

الگزززوريتم جسزززتجوی هزززارموني ]20[ 16از جملزززه

است که ممکن است به مر

زودرس گرههای سرخوشزه

منجر شود.

الگوريتمهای فرا اکتشافي اسزت کزه بزه تزازگي در حزوزه
خوشهبندی شبکه حسگر استفاده شده است .در [ ]21يزک

 -3مروری بر الگوریتم ژنتیک

روش خوشهبندی مبتني بر الگوريتم جستجوی هارموني با

امروزه يکي از روشهای مطرح برای حزل دسزتهای از

هدف کمينه کردن مجموع فواصل درون خوشهای و بهينزه

مسززائل بهينززهسززازی ،اسززتفاده از روشهززای موسززوم بززه

کردن مصرف انرژی ارائه شده است که هزدف آن افززايش

روشهای بهينهسازی مبتني بر هوش دسته جمعي است.

طول عمر شبکه حسگر خواهد بود .تاب برازش اين روش

الگوريتمهای خوشهبندی تکزاملي ،بزا بهزره گيزری از
الگوريتمهای تکاملي نظير الگوريتم ژنتيزک ،17بهينزهسزازی

خوشهبندی در رابطه ( )13بيان شده است.
𝜑(𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚𝐻𝑆𝐴 ) = 𝑤 ∗ 𝑓1 + (1 − 𝑤) ∗ 𝑓2

ازدحززام ذرات ،18بهينززهسززازی کلززوني مورچگززان 19و . . .

 𝑓1اشاره به بيشترين فاصله اقليدسي بين گرههزا دارد

تالش ميکنند بهترين جواب ممکن برای ساخت خوشه را

()13

که نحوه محاسبه آن در ( )14بيان شده است.
()14

) 𝑘𝐻𝐶 𝑑(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑖 ,
)| 𝐶|⁄
𝑘

∑

پيدا کنند .به طوری که خوشه حاصل دارای کمينزه مقزدار
( 𝑘𝑥𝑎𝑚 = 𝑓1

𝑘𝐶∈ 𝑖𝑒𝑑𝑜𝑛 ∀

𝑘𝐻𝐶 اشززاره بززه سرخوشززه  kام𝑑(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑖 , 𝐶𝐻𝑘 ) ،

اشاره به فاصله بين گره  iام و سرخوشه  kام و | 𝑘𝐶| اشاره
به تعداد اعضای خوشه 𝑘𝐶 دارد f2 .برابر با نسزبت انزرژی
تمام گرههای زنده به انرژی تمزام سرخوشزههزای مرحلزه
جاری است که در ( )15بيان شده است.
𝑘

()15

𝑁

) 𝑘𝐻𝐶(𝐸 ∑ 𝑓2 = ∑ 𝐸(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑖 )/
𝑗=1

𝑖=1

انرژی مصرفي ،بيشينه مقدار داده ارسالي بزه چاهزک و. . .
باشد .الگوريتمهای [ 17 ،13و  ]23از نمونه الگوريتمهزای
مطرح در حوزه خوشهبندی شبکه حسگر بيسيم مبتني بزر
الگوريتمهای تکاملي است.
الگوريتم ژنتيزک [ ]24نزوع خاصزي از الگزوريتمهزای
تکاملي است که از روشهای زيستشناسي مانند وراثت و
جهش استفاده مي کند .در الگوريتم ژنتيک ،يک کروموزوم،
مجموعهای از شاخصهاست به طزوری کزه يزک راه حزل

) 𝑘𝐻𝐶(𝐸  ∑𝑘𝑗=1مجموع انرژی تمزام سرخوشزههزای

پيشنهادی را برای مسأله ای که الگزوريتم ژنتيزک سزعي در

انتخززاب شززده و ) 𝑖𝑒𝑑𝑜𝑛(𝐸  ∑𝑁𝑖=1مجمززوع انززرژی تمززام

حل آن دارد ،تعريف ميکند .الگوريتم ژنتيک با توليد يزک

گرههای حسگر اسزت .مقزدار کمينزه  ،𝑓1نشزان از کمينزه

جمعيت اوليه تصادفي شروع به کار ميکند .پزس از توليزد

بودن مجموع فواصل درون خوشهای دارد .همچنين ،مقدار

جمعيت اوليه ،درصدی از کروموزمها به تصادف به عنزوان

کمينه  𝑓2در انتخاب گرههايي با انرژی باقيمانده بيشتر بزه

والد از جمعيت فعلي انتخاب ميشوند.

عنوان سرخوشه تاثيرگذار است .بنابراين هدف کمينه کردن

کروموزمهای والد با هم ترکیب شده و با تبادل اطالعات بین

مقدار تاب برازش بيان شده در ( )13است .مقادير  wو (1-

یکدیگر دو کروموزم فرزند را ایجاد میکنند .همچنین ،به
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منظور ایجاد فرزندان بهینهتر از روش جهش نیز میتوان بهره

 ،EAGCAنوع پيوند کروموزمهزا ،جهزش و نحزوه مزدل

گرفت .پس از این مرحله ،نسل جدید با استفاده از تابع

کردن الگوريتم  EAGCAبرای حل با الگوريتم ژنتيک بيان

برازش ارزیابی میشوند .از جمعیت بهترین فرزندان و

خواهد شد.

جمعیت نسل قدیم ،نسل جدید تولید میشود .در

شکل ( )1الگوريتم ژنتيک ارايزه شزده اسزت .در ايزن
مقاله ،نحوه توليد جمعيت اوليه و عمل پيوند ،از الگزوريتم
ژنتيک استاندارد متفاوت خواهد بود.

 -1-4نمایش کروموزم
در الگوريتم پيشنهادی اين فصل ،هر کروموزم به نوعي
نشززاندهنززده نحززوه اتصززال گززرههززای حسززگر بززه
سرخوشههاست .طول هر کروموزم برابر با تعداد گرههزای
حسگر در مرحله جاری است.
برای مثال ،اگر مقدار  iامين ژن يک کروموزم نوع دوم
برابر با  jباشد ،يعني گره  niبزه سرخوشزه  gjانتسزاب داده
شده است .برای هر گره حسگر يک عدد انحصاری (شروع
از يک) به عنوان شماره شناسايي در نظر گرفتزه مزيشزود.
بنابراين ،در کروموزم جواب ،انديس هر ژن اشاره به شماره
يک گره حسگر دارد .مقزدار هزر ژن نيزز بزه شزماره گزره
سرخوشه برای گره حسزگر اشزاره دارد .چزون گزرههزای

شکل (:)1فلوچارت الگوریتم ژنتیک

-4الگوریتم EAGCA
يکززي از اصززليتززرين قسززمتهززای يززک الگززوريتم
خوشهبندی بهينه ،انتخاب سرخوشه مناسب اسزت کزه بزه
افزايش طول عمزر شزبکه کمزک خواهزد کزرد .الگزوريتم
خوشهبندی پيشزنهادی ) (EAGCAکوشزش کزرده تزا بزا
بهرهگيزری از برخزي شزاخصهزای حسزگر نظيزر انزرژی
باقيمانده ،مجموع انرژی باقيمانده گرههای همسايه با يک
گززام ،فاصززله محلززي و ترافيززک ارسززالي بززه انتخززاب
سرخوشههای مناسب دست يابد و باعت افزايش طول عمر
شبکه حسگر و افزايش داده دريافتي در چاهک شود .تزاب
برازش الگوريتم خوشهبندی پيشنهای از دو قسمت تشکيل
شده است .قسمت اول اين تاب بزرازش ،بزه کمينزه کزردن
ميزان انرژی مصرفي برای ارسال داده و قسزمت دوم تزاب

سرخوشه از گرههای حسگر انتخاب ميشوند ،بزرای گزره
سرخوشه ،مقدار ژن که نشاندهنده گره سرخوشه است بزا
انديس ژن برابر است.
شکل ( )2يک شبکه حسگر بيسيم با  10گره را نشان
ميدهد .به علت وجود  10گره در شبکه ،کروموزم راه حل
نيز 10ژن خواهد داشت .کرومزوزم راه حزل در شزکل ()2
نشان داده شده است .با توجه به کروموزم جواب g2 ،و g5

به عنوان سرخوشه و مابقي گرهها ،عضزو خوشزه هسزتند.
برای مثال ،گره  n3به سرخوشه  g2متصل است .نکته قابزل
بيان اينکه هزر کرومزوزم نشزاندهنزده يزک جزواب بزرای
خوشهبندی شبکه حسگر است.
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

5

2

5

2

5

2

2

2

5

شکل ( :)2نمایش کروموزم

برازش ،به انتخاب سرخوشه مناسب ميپردازد.
سپس ،به معرفي الگوريتم * EAGCAميپردازيم .اين
الگوريتم کوشش دارد تا با تغييراتي در خوشزههزای ايجزاد
شززده ،عملکززرد  EAGCAرا بهبززود بخشززد .در ادامززه،
وي گيهای الگوريتم ژنتيک نظيزر تزاب بزرازش الگزورتيم

 -2-4جمعیت اولیه
جمعيت اوليه مجموعهای از کروموزمهای توليزد شزده
تصادفي است .هزر کرومزوزم يزک پيکربنزدی غيربهينزه از
شبکه را نشان ميدهد که هر ژن از کروموزم با مقدار  1بزه

طراحي يک روش خوشهبندی انرژی آگاه مبتني بر الگوريتم ژنتيک در شبکه حسگر بيسيم ناهمگن

24

معنای سرخوشه و با مقدار صفر به معنای عضزو خوشزه و
 -1به عنوان گره غيرفعال (مرده) پر شزده اسزت .بنزابراين،

𝐻𝐶𝑛𝑎𝐶 ∈ 𝑖 𝑓𝑖

()17

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑖𝐸
𝑁
𝑗𝐸 {∑𝑗=1
0

= 𝑖𝑇ℎ

بر اساس ( )16برای ژن مربوط به گره  jام در کرومزوزم I

داريم:

𝑗𝐼
𝐻𝐶 = 𝑗𝑒𝑑𝑜𝑛 𝑑𝑛𝑎 1 𝑖𝑓 𝐸(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑗 ) > 0

()16

𝐻𝐶 = 0 𝑖𝑓 𝐸(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑗 ) > 0 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑗 = 𝑛𝑜𝑛 −
𝑖𝑓 𝐸(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑗 ) = 0

−1

{

}𝑁 ∀𝑗 ∈ {1,2,3, … ,

اين جمعيت به عنوان راهحزلهزای اوليزه تصزادفي بزه
الگوريتم ژنتيک به منظور شروع کار تحويل داده مزيشزود.
از آنجززا کززه جمعيززت اوليززه اثززر بززااليي در رسززيدن بززه
جوابهای بهتر دارد ،در عو

ايجزاد جمعيزت اوليزه بزه

شکل کزامال تصزادفي از روش آگاهانزهتزری بزرای ايجزاد
جميعت اوليزه در الگزوريتم  EAGCAبهزره گرفتزه شزده
است.
در اين روش ،ابتزدا ميزانگين انزرژی گزرههزا محاسزبه
مزيشزود و سزپس ،بزه تصزادف از گزرههزايي کزه انزرژی
باقيمانده باالتر از ميانگين دارند تعزدادی گزره بزه عنزوان
سرخوشه انتخاب خواهد شد .در کرومزوزمهزای تصزادفي
حاصل از اين روش ،گرههايي به عنوان کانديزد سرخوشزه
( 𝐻𝐶𝑛𝑎𝐶 ) انتخاب خواهنزد شزد کزه انزرژی بزاقيمانزده
باالتری از ميانگين انرژی کل گزرههزا دارنزد و در واقز از
انتخاب گرههايي با انرژی پايين به عنوان سرخوشزه پرهيزز
ميشود.

مجموعه 𝐻𝐶𝑛𝑎𝐶 اشاره به مجموعه گرههايي دارد که
ميزان انرژی فعلزي ايزن گزرههزا از ميزانگين انزرژی تمزام
گرههای زنده بيشتر است 𝐸𝑖 .اشاره به انرژی فعلزي گزره i

ام و  Nاشاره به مجموع گرههای زنزده در مرحلزه جزاری
دارد.

 -3-4تابع برازش
ميزان ارزش هر کروموزم نسبت به ساير کرومزوزمهزا
براساس تاب بزرازش تخمزين زده مزيشزود .در الگزوريتم
ژنتيک مقدار حاصل از تاب برازش برای هر کروموزم ،تاثير
بااليي در ايجاد نسل بعدی از نسل فعلي دارد.
همانگونه که پيش از اين نيز بيان شد انزرژی مصزرفي
در يک فرآيند ارسال داده به چاهک برابر با انرژی مصرفي
برای ارسال داده از گره عضزو خوشزه تزا گزره سرخوشزه،
انرژی مصرفي برای تجمي داده توس سرخوشه و انزرژی
مصرفي برای ارسزال داده توسز سرخوشزه اسزت .نحزوه
محاسبه مقدار انرژی مصرفي ياد شده برای  Kگره حسزگر
به شکل رياضي در ( )18آمده است.
𝐾

()18

𝑆𝐵𝐸 = ∑ 𝐸𝑇𝑖,𝑐 + 𝐾 ∗ 𝐸𝑅 + 𝐸𝐷𝐴 + 𝐸𝑇𝑐,
𝑖=1

𝐾∑ برابر با مجمزوع انزرژی مصزرفي K
مقدار 𝑐𝑖=1 𝐸𝑇𝑖,

بهره گرفتن از اين روش سبب مزيشزود تزا الگزوريتم

گره عضو خوشه برای ارسال داده به سزمت سرخوشزه()c

ژنتيک با سرعت بيشتری به سمت جواب بهنيه سراسری و

است 𝐾 ∗ 𝐸𝑅 .و 𝐴𝐷𝐸 به ترتيب به مجموع انرژی مصرفي

انتخاب سرخوشه مناسب حرکت کند .نحوه انتخزاب گزره

سرخوشه برای دريافت دادههای از  Kگره عضزو و انزرژی

سرخوشه برای جمعيت اوليه در ادامه بيان شده است .ابتدا

مصرفي سرخوشه برای تجمي دادههزا اشزاره دارد𝐸𝑇𝑐,𝐵𝑆 .

هر گره يک عدد تصادفي بين صفر تا  1را حدس ميزنزد.

انرژی مصزرفي بزرای ارسزال داده تجميز شزده از سزوی

اگر مقدار عدد تصادفي حدس زده شده کمتر از 𝑖 𝑇ℎباشد

سرخوشه( )cبزه چاهزک اسزت .بخزش اول تزاب بزرازش

و گره مورد نظزر نيزز عضزو مجموعزه کانديزد سرخوشزه

الگوريتم  ،EAGCAمشابه رابطه باال به دنبال کمينه کزردن

يعني 𝐻𝐶𝑛𝑎𝐶 باشزد ژن مربزوط بزه آن گزره در کرومزوزم

انرژی مصرفي گرههای عضو خوشه به منظور ارسال داده تا

جوابهزای تصزادفي برابزر يزک قزرار مزيگيزرد ،در غيزر

سرخوشه و انرژی مصرفي گرههزای سرخوشزه بزه منظزور

اينصورت ،ژن مزورد نظزر برابزر بزا صزفر در نظزر گرفتزه

تجمي و ارسال داده به چاهک است.

ميشود .نحوه محاسبه 𝑖 𝑇ℎدر ( )17بيان شده است.

يکي از شاخصهای مؤثر در کمينه کزردن انزرژی يزاد
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شده ،فاصله ارسال داده است .تاب برازش ياد شده کوشش

 Nاشاره به کل گرههای شبکه 𝛽𝑖 ،يزک متغيزر بزاينری

ميکند تا با ايجاد توازن در فواصل درون و برون خوشهای

است که مقدار آن در صورتي که گره  iام سرخوشه باشزد

به خوشههای مناسبي دست پيدا کنزد .ايزن بخزش از تزاب

برابر با يک و در صورتي که گره  iام سرخوشه نباشد برابر

برازش ،خوشههايي ايجاد خواهد کرد که مجمزوع فواصزل

با صفر اسزت .هزدف 𝑖𝛽 جلزوگيری از تزاثير شزاخص 𝑖𝛼

درون خوشهای (از گره عضو خوشه تا سرخوشه) کمينزه و

مربوط به گرههای عضو خوشه در رابطه ( )20اسزت .هزر

از طرفي مکان قرارگيری سرخوشه نيز تا حد امکان نزديک

چه مجمزوع 𝑖𝛼 1/گزرههزای کانديزد سرخوشزه در يزک

به چاهک در نظر گرفته شود تا ميزان انرژی مصرفي بزرای

کرومزززوزم کمتزززر باشزززد ،کرومزززوزم مفزززرو

شزززامل

ارتباطات درون و برون خوشهای کمينه شزود [ .]18رابطزه

سرخوشههای بهتری خواهد بود .چگونگي محاسزبه 𝑖𝛼 در

( )19بخش اول تاب بزرازش الگزوريتم پيشزنهادی را بيزان

( )21بيان شده است.
𝑗𝑑𝑖,
𝑖𝐸
𝑥𝑎𝑀𝑇
( = 𝑖𝛼
(∗)
) ∗ ∑ (1 −
)
𝑥𝑎𝑀𝐸
𝑖𝑇
𝑖𝑅

ميکند.
𝑐𝑛

𝑋𝑅𝐸 𝜑𝐸𝐴𝐺𝐶𝐴_𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛1 (𝐼𝑘 ) = (∑ ∑ 𝐸𝑇𝑋𝑠,𝐶𝐻 +
𝑖

()19

()21

𝑖𝑐∈𝑠 𝑖=1

𝑗𝐸
)
𝑥𝑎𝑀𝐸

𝐵𝑁∈𝑗

∗ ∑ (1 −
𝐵𝑁∈𝑗

𝑐𝑛

𝑆𝐵+ 𝐸𝐷𝐴 ) + ∑ 𝐸𝑇𝑋𝐶𝐻 ,
𝑖

𝑖=1

در اين رابطه  NBمجموعه همسزايگان تزکگزامي در
شززعاع  Rگززره  iام R ،شززعاع اسززتاندارد ارسززال داده گززره

مقادير شاخص باال در بخش دوم اين مقاله مفصل بيان
شده است .در واق تاب برازش ياد شده به شزکل ضزمني،
به انتخاب سرخوشههايي اقدام ميکند که ميزان فاصله ايزن
سرخوشهها تا چاهک کمينه شود .اگرچه شاخص فاصله تا
چاهک يک مقدار مؤثر در انتخزاب سرخوشزه اسزت ،امزا

حسگر 𝐸𝑖 ،برابر با انرژی باقيمانده جزاری گزره 𝐸𝑀𝑎𝑥 ،i

بيشترين انرژی موجود در مرحله جاری 𝑇𝑀𝑎𝑥 ،برابزر بزا
بيشترين ترافيزک توليزد شزده در مرحلزه جزاری توسز
گرههای زنده و 𝑖𝑇 برابر بزا ترافيزک توليزدی گزره  iام در
مرحله جاری است.

شاخصهای ديگر نظير مقزدار انزرژی بزاقيمانزده ،مقزدار

بر اساس ( )21هر چه سرخوشههای انتخاب شزده در

ترافيک ارسالي و ميزان تراکم گرههای همسايه در انتخزاب

يک کروموزم دارای مقدار انرژی باقيمانزده بيشزتر ،مقزدار

سرخوشه نيز تاثيرگذارهستند که در تاب برازش ياد شده نه

ترافيک کمتر ،مجموع انزرژی همسزايههزا کمتزر و فاصزله

تنها بزه روشزني بزه وجزود ايزن شزاخصهزا در انتخزاب

محلي کمتری باشند ،شاخص 𝑖𝛼 بيشتر و مقدار حاصزل از

سرخوشه اشارهای نشده ،بلکه بزه شزکل ضزمني نيزز ايزن

بخش دوم تاب برازش ( )20کمتر خواهد شد کزه نشزان از

شاخصها در تاب برازش استفاده نشده انزد کزه بزه نزوعي

وجود سرخوشههای مناسب تر در کروموزم ياد شزده دارد.

ضعف تاب برازش [ ]19است .بنابراين ،نياز است تا با ارائه

در ( )22تاب برازش الگوريتم  EAGCAبه طور کامل بيان

يک تاب برازش جديد ،شاخصهای ياد شده را به روشزني

شده است.
∗ (1⁄𝛼𝑖 )] + 𝜔2

در انتخاب سرخوشه دخيزل و سرخوشزههزای بهينزهای را
برای يک خوشه انتخاب کنيم .هزر چزه مقزدار حاصزل از
بخش دوم تاب برازش ،برای يزک کرومزوزم کمتزر باشزد،
سرخوشههای انتخزاب شزده توسز کرومزوزم يزاد شزده
بهينهتر هستند .نحوه محاسبه بخش دوم تاب برازش بزرای
کروموزم  Ikدر ( )20بيان شده است.
𝑁

()20

) 𝑖𝛼𝜑𝐸𝐴𝐺𝐶𝐴_𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛2 ( 𝐼 ) = ∑ 𝛽𝑖 ∗ (1⁄
𝑘

𝑖=1

𝑁
𝑖𝛽 ∑ [ ∗ 𝜑𝐸𝐴𝐺𝐶𝐴 (𝐼 𝑘 ) = 𝑚𝑖𝑛 {𝜔1
𝑖=1
𝑐𝑛

()22

𝑋𝑅𝐸 ∗ [(∑ ∑ 𝐸𝑇𝑋𝑠,𝐶𝐻 +
𝑖

𝑖𝑐∈𝑠 𝑖=1
𝑐𝑛

}] 𝑆𝐵+ 𝐸𝐷𝐴 ) + ∑ 𝐸𝑇𝑋𝐶𝐻 ,
𝑖

𝑖=1

 𝜔1و  𝜔2ميزان اهميت هر بخزش از تزاب بزرازش را
مشخص ميکند .برای آنکه عالوه برخوشهبنزدی مناسزب،
انتخاب سرخوشه مناسب نيز در تاب بزرازش مزدنظر قزرار
بگيرد ميتوان وزن  𝜔1را بزرگتر از  𝜔2درنظر گرفت.
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 -6-4جهش

 -4-4انتخاب
فرآيند انتخاب به دنبال يزافتن کرومزوزمهزای بهينزه از

جهش يکي از پديدههزای علزم ژنتيزک اسزت کزه بزه

جمعيت فعلي بزرای مرحلزه پيونزد 20و سزاخت جمعيزت

ندرت در برخي از کروموزومها رخ ميدهزد و در طزي آن

جديززد اسززت .روشهززای متفززاوتي نظيززر چرخززه رولززت،

فرزندان وي گيهايي پيدا خواهند کرد که بزه هزيي يزک از

الگوريتم تورنمت و الگوريتم رتبهبندی به منظزور انتخزاب

والدين متعلق نيسزت .نقزش جهزش در الگزوريتم ژنتيزک

کروموزمها استفاده ميشود .در اين مقاله ،از روش چرخزه

بازگرداندن مواد ژنتيکي گم شزده و يزا پيزدا نشزده داخزل

رولت به منظور انتخاب کروموزمها استفاده شده اسزت .در

جمعيززت اسززت ،تززا از همگرايززي زودرس الگززوريتم بززه

چرخه رولت احتمال هر کروموزم بزر اسزاس مقزدار تزاب

جوابهای بهينه محلي جلوگيری شود .در جهش يکسزری

برازش و براساس ( )23محاسبه ميشود.

از ژنها را به طور تصادفي برگزيزده صزفرها را بزه يزک و

()23

𝑖𝐹1/
𝑁∑
𝑖𝐹𝑗=1 1/

= 𝑖𝑃

يکها را به صفر تبديل ميشود .از آنجا که عمل جهش در
طبيعت به ندرت رخ ميدهد ،در الگزوريتم ژنتيزک هزم بزا

در اين رابطه  Nبرابر با تعداد جمعيت اوليه کروموزمها

احتمال بسيار کم (کمتزر از  )05 .0عمزل جهزش را انجزام

و 𝑖𝐹 برابر با مقدار تاب برازش هر کروموزم است .سزپس،

ميدهيم .جهش مورد اسزتفاده در الگزوريتم  EAGCAبزه

جمز تجمعززي هززر کرومززوزم از جمعيززت براسززاس ()24

شکل تصادفي ژن مورد نظر را انتخزاب مزيکنزد و جهزش

محاسبه ميشود .با استفاده از توزي يکنواخزت يزک عزدد

صفر به يک و بالعکس را انجام ميدهد.

تصادفي بين  0و  1توليد ميشزود .اولزين کرومزوزمي کزه
مقززدار عززدد تصززادفي از مقززدار تجمعززي احتمززاالت آن

 -7-4مراحل اجرای الگوریتم EAGCA

کروموزم کمتر باشد ،بزه عنزوان کرومزوزم هزدف شزناخته
ميشود.
()24

𝑖

𝑗𝑃 ∑ = 𝑖𝐶
𝑗=1

 -5-4پیوند
عمزززل ترکيزززب دو کرومزززوزوم از جمعيزززت فعلزززي
(والززدين )21و بززه دسززت آوردن دو کرومززوزوم جديززد
(فرزندان )22را پيوند مينامند .الگوريتمهای متفزاوتي نظيزر

الگوريتم  EAGCAيک الگوريتم خوشهبندی مرکززی
است که در آن چاهک با دريافزت اطالعزات جزانبي نظيزر
انرژی باقيمانده ،ترافيک ارسالي ،تعداد گرههای همسايه از
گرههای حسگر به انتخزاب سرخوشزه و ايجزاد خوشزههزا
مبادرت ميورزد .سپس ،نقش هزر گزره مشزخص شزده و
چاهک از طريق بسته کنترلي به گزرههزای حسزگر اطزالع
رساني ميکند .مراحل اجرای الگوريتم پيشنهادی در جدول
( )1بيان شده است.
جدول ( :)1مراحل اجرای الگوریتم EAGCA

پيوند يک نقطزهای ،دو نقطزهای و يکنواخزت بزرای عمزل

 )1هر حسگر مختصات مکاني ،ترافيک و انزرژی جزاری خزود را در

پيوند استفاده ميشزود .نزوع پيونزد مزورد اسزتفاده در ايزن

قالب پيام  Helloبه سمت چاهک ارسال ميکند.

پ وهش ،پيوند ترکيبي شامل پيونزد يزک و دو نقطزه ای و

 )2دريافززت پيززامهززای  Helloتوسزز چاهززک و اجززرای الگززوريتم

يکنواخت است .در پبوند يکنواخت يک رشته ماسک 23بزه

خوشهبندی( )EAGCAبا بهره بردن از الگوريتم ژنتيک

طول رشته والد از اعداد تصادفي صفر و يزک پرمزيشزود.
اگر بيت  iماسک صفر باشد ،ژن  iرشته جديد برابر با ژنi

 )3پس از خوشهبندی ،چاهک نقش هر حسگر را بزا اسزتفاده از پيزام
 Replyاطالع رساني ميکند.
 )4هر سرخوشه با استفاده از پروتکل  TDMAيک زمزانبنزد ارسزال

ام والد اول و در غيراينصورت برابر با بيت  iام رشته دوم

داده ايجاد کرده و به گرههای عضو اطالع رساني ميکند.

خواهد بود .اين روش روی تک تک بيتها اعمال ميشود.

 )5پس از تشکيل خوشهها ،ارسال داده از سمت گزرههزای عضزو بزه
سرخوشهها و از سرخوشهها به چاهکها شروع ميشود.

)6

پس از اتمام مرحله ارسال داده ،به مرحله  1برو.
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عملکززرد اصززلي الگززوريتم  EAGCAرا در دو بخززش

بر اساس پروتکل  TDMAگرههزای حسزگر فقز در

مختلف با عنوان مراحل  2و 5مزيتزوان بررسزي کزرد کزه

زمان ارسال داده قسمت راديويي را فعال کزرده و در زمزان

عبارتند از:

ديگر اين بخش سختافزاری گره خاموش اسزت .اسزتفاده

 مرحلزززه انتخزززاب سرخوشزززه و ايجزززاد خوشزززه

از پروتکل  TDMAعالوه بر کاهش انزرژی مصزرفي ،بزه
کاهش تصادم 27بستههای داده نيز کمزک مزيکنزد .پزس از

()Clustering Setup
 مرحله ارسال داده ()Data Transmission

ارسال داده از سمت گزرههزای حسزگر بزه سرخوشزههزا،
عمليات تجميز داده توسز سرخوشزه انجزام و دادههزای

 -1-7-4بخش انتخاب سرخوشه و ایجااد خوشاه

تکراری حذف ميشود.
در برخي از پيکربندیهزای موجزود ،اگزر گزره عضزو

()Clustering Setup
در مرحله ساخت خوشه ،گرههزای حسزگر اطالعزاتي

خوشه ،داده ارسالي را به شکل مستقل بزه چاهزک ارسزال

نظير انرژی باقيمانزده ،ترافيزک و مختصزات مکزاني را در

کند انرژی کمتری مصرف خواهد کرد که نتيجه آن افزايش

قالززب يززک پيززام سززالم )Hello Message( 24بززه سززمت

طول عمر شبکه و افزايش داده دريافتي در چاهک خواهزد

چاهک ارسزال مزيکننزد .چاهزک پزس از دريافزت تمزام

بود .اين انرژی مصرفي شامل :انرژی مصرفي برای ارسزال

پبامهای  Helloارسالي حسگرها ،ميانگين انرژی گرههزای

داده ،انرژی دريافت داده توس سرخوشه ،انزرژی تجميز

حسگر را محاسبه مزيکنزد .گزرههزايي کزه ميززان انزرژی

داده و انرژی ارسال داده توس سرخوشه خواهد بود.

باقيمانده آنها بيشزتر از ميزانگين انزرژی باشزد کانديزدای

 -5الگوریتم *EAGCA

مناسبي برای سرخوشه شدن هستند.
الگوريتم ژنتيک با توليد جمعيت تصادفي اوليه شزروع

بر اساس شکل ( ،)3گرههای  Aو  Bبه دو شيوه قزادر

به کار ميکند و پس از اتمام تعداد مراحل اجرای الگوريتم

به ارسال داده به چاهک هستند .در شيوه اول ،گرههزای A

ژنتيک ،بهترين کروموزم انتخزاب مزيشزود کزه پيکربنزدی

و  Bبايد داده را تحويل گرههای سرخوشه خود به ترتيزب

شبکه حسگر شامل سرخوشزههزا و اعضزای سرخوشزه را
نشان مزيدهزد .چاهزک بزا اسزتفاده از پيزامهزای پاسزخ

25

 CH1و  CH2دهنززد و گززرههززای سرخوشززه نيززز پززس از
تجمي ز  ،داده را بززه چاهززک ارسززال کننززد .در شززيوه دوم،

( ،)Message Replyنقززش هززر گززره و نحززوه انتسززاب

گرههای  Aو  Bبه جای ارسزال داده بزه سزمت گزرههزای

گرههای عضو خوشه به سرخوشه را به گزرههزای حسزگر

سرخوشه ،داده خود را به شکل مستقيم به سمت چاهک و

اطالع رساني ميکند .پس از شکلگيری خوشهها ،هر گزره

مستقل از سرخوشهها ارسال ميکنند.

سرخوشه وظيفه دارد تا با اسزتفاده از پروتکزل TDMA26

در شيوه اول ارسال داده ،انرژی مصرفي برابر است بزا:

يک برنامه زمانبندی برای ارسال داده گرههای عضو خوشه

انرژی ارسال داده از گره  Aو  Bبه سمت سرخوشزههزای

ايجاد کند Clustering Setup .در ابتدای هر مرحله اجزرا

 CH1و  CH2به فواصزل  d1و  ،d2انزرژی دريزافتي داده

شده و انتخاب سرخوشه و ساخت خوشزههزای جديزد را

توس سرخوشهها و انزرژی ارسزال داده از سرخوشزه بزه

انجام ميدهد.

چاهک با مسافتي بيشتر از  d1و .d2
در شيوه دوم ارسال داده ،انرژی مصرفي برابر است بزا:

 -2-7-4ارسال داده ()Data Transmission
پس از آنکه سرخوشهها انتخاب و برنامزه زمزانبنزدی

انرژی ارسال داده از گره  Aو  Bبه سمت چاهک به شکل
مستقل به فواصل  d3و .d4

ارسال داده گره حسگر توس سرخوشزههزا بزه گزرههزای

همانگونه که روشن است انرژی مصزرفي ارسزال داده

حسگر اعزالم شزد ،گزرههزای حسزگر بزر اسزاس برنامزه

نوع دوم بهينهتر از ارسال داده نزوع اول اسزت .در ارسزال

زمانبندی به ارسال داده به سمت سرخوشه شروع ميکند.

طراحي يک روش خوشهبندی انرژی آگاه مبتني بر الگوريتم ژنتيک در شبکه حسگر بيسيم ناهمگن
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𝐴𝐷𝐸 𝐸1 = 𝐸𝑇𝑋𝐴,𝐶𝐻 + 𝐸𝑅𝑋 +

داده نوع اول ،به علت انرژی مصرفي باال ،گرههای حسزگر

𝑘𝑛𝑖𝑆+ 𝐸𝑇𝑋𝐶𝐻,

دچار افزت انزرژی شزديد شزده و در نتيجزه دچزار مزر
زودرس خواهد شد که نتيجزه آن کزاهش داده ارسزالي بزه

𝑘𝑛𝑖𝑆𝐸2 = 𝐸𝑇𝑋𝐴,

()25

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑓 𝐸1 > 𝐸2

سمت چاهک ،افزايش انزرژی اتالفزي و افززايش داده گزم

𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑖𝑓 𝐸1 ≤ 𝐸2

شده در شبکه است .بنزابراين ،دو عيزب روش ارسزال داده
نوع اول ،مر

زودرس گرههای سرخوشه و انرژی مصرفي

باالست.

{=𝐴

در رابطه باال 𝐸1 ،انرژی مصرفي مزورد نيزاز براسزاس
شيوه ارسال داده نزوع اول اسزت 𝐸2 .بزه انزرژی مصزرفي

برای بيان الگوريتم * EAGCAنيزاز بزه معرفزي نزوع

موردنياز برای ارسال داده به شکل مستقيم يا به شيوه ارسال

سوم از گرههای حسگر به نام گرههای مستقل است .گرهای

داده نوع دوم اشاره ميکند .برای هر گره عضو خوشه مانند

که به شکل مستقيم به ارسال داده به سزمت چاهزک اقزدام

گره  Aمقادير  𝐸1و  𝐸2محاسبه شده سپس ،در صورتي کزه

کند گره مستقل ناميده ميشود .الگوريتم * EAGCAپزس

 𝐸1بزرگتر از  𝐸2باشد گره مستقل و در غيزر ايزنصزورت

از پايززان خوشززهبنززدی و دريافززت بهتززرين کرومززوزم يززا

گره عضو خوشه باقي خواهد ماند .در جدول ( )2مراحزل

پيکربندی حاصل از اجرای الگوريتم  ،EAGCAبه انتخاب

اجرای الگوريتم * EAGCAبيان شده است.

گرههای مستقل و تصحيح خوشههای ايجاد شده ميپردازد
تا با استفاده از گرههای مستقل ،ميزان داده دريافتي و طزول
عمر شبکه حسگر را افزايش و از مر

زودرس گزرههزای

جدول ( :)2مراحل اجرای الگوریتم *EAGCA
 )1ابتززدا الگززوريتم  EAGCAاجززرا و در پايززان ،کرومززوزم پيکربنززدی
حاصل ميشود.

سرخوشه نيز دوری کند .نتايج شبيهسزازی نشزان از بهبزود

)2

الگززوريتم * EAGCAنسززبت بززه الگززوريتم  EAGCAدر

محاسبه ميشود .نوع گره براساس مقادير حاصل و بر اساس رابطه بيزان

تمامي شاخصهای شبيهسازی دارد.

شده مشخص مي شود.

شبه کد مربزوط بزه اجزرای الگزوريتم * EAGCAدر
جدول ( )2آمده است .رابطه ( )25به چگونگي تغيير تقش
گرههای عضو خوشه به گره مسزتقل در پيکربنزدی جديزد
اشاره ميکند در حاليکه ممکن اسزت برخزي از گزرههزای

 )3کروموزم اصالح شده به عنوان پيکربندی بهينزه بزه دسزت آمزده در
مراحل ساخت خوشه برای الگوريتم * EAGCAاستفاده خواهد شد.

 -6ارزیابی الگوریتمهای پیشنهادی
در اين بخش ،الگوريتمهای پيشزنهادی در مقايسزه بزا

عضو خوشه بدون تغيير نقش در پيکربندی جديد حضزور
داشته باشند.

به ازای هر گره غيرسرخوشه در کرومزوزم نهزايي مقزدار  E1و E2

يززک الگززوريتم خوشززهبنززدی کالسززيک و يززک الگززوريتم
خوشهبندی مبتني بر هوش تکاملي ارزيابي خواهد شد.
الگوريتمهای پيشزنهادی بزا الگزوريتمهزای LEACH

] [11و ] EAERP[19مقايسه شده است .هر دو الگوريتم
فر

شده در بخش دوم اين مقاله به شکل کامزل تحليزل

شدهاند.
نحوه چيدمان گرههای حسگر در محي  ،مقادير انرژی
اوليه و ترافيک ارسالي اوليه در تمام شبيهسازیها به شزکل
کامال تصادفي توليد ميشود .همانگونه که بيان شزد تمزام
شکل (:)3نمایش گرههای مستقل در *EAGCA

شزبيهسزازی بزه شزکل نزاهمگن در

سناريوهای مطزرح در
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انرژی اوليه و ترافيزک ارسزالي هسزتند .بنزابراين ،سزناريو

چاهک را دارند-4 .شبکه حسگر از نوع نزاهمگن اسزت و

شبيهسازی تا حد زيادی به واقعيت نزديک خواهزد بزود و

تمام گرهها در انرژی ارسالي ،ترافيزک ارسزالي متفزاوت از

ميتوانيم تا حدی عملکرد الگوريتم پيشنهادی را در محي


يکديگر هستند -5 .شبکه حسگر دارای تنها يک چاهک و

واقعي نيز بررسي کنيم .برای پيادهسازی الگوريتم پيشنهادی

ظرفيت داده ورودی آن به شکل نامحزدود در نظزر گرفتزه

اين مقاله از نرم افزار متلزب 2012 28اسزتفاده شزده اسزت.

شده است.

شبيهساز نوشته شده بروی يک کامپيوتر با ،CPU Core i5
 6GByte RAMو بزروی سيسزتم عامزل Windows 7

 SP1اجرا شده است.

شاخصهای سناريو مورد استفاده در ايزن شزبيهسزازی
در جدولهای ( )3و ( )4و
جدول ( )5بيان شده است .بستههزای داده کنترلزي در

از مدل راديويي بيان شده در [ ]11برای محاسبه ميزان

گزرههزا
مرحله ساخت خوشه و به منظور ارسال اطالعات 

انرژی مصرفي ارتباطات راديويي در ارسزال داده )𝑑𝐸𝑡𝑥(𝑘,

ميشود .در ابتزدای هزر مرحلزه از اجزرا
تا چاهک استفاده 

و دريافت داده )𝑑(𝑥𝑟𝐸 استفاده مزيشزود .انزرژی مصزرفي

شبيهسازی ،گرهها از طريزق بسزتههزای  Helloمختصزات،


برای ارسال داده به طول  kبيت و به فاصله  dبين دو گره i

انرژی باقيمانده و ميزان ترافيک ارسالي خود را به چاهزک

و  jدر  Error! Reference source not found.بيزان

خوشهبندی را شروع

ميکنند .سپس ،چاهک عمليات
اعالم 

شده است.

بستههای کنترلزي  Replyنقزش هزر
و در نهايت ،از طريق 
𝑗𝐸𝑡𝑥(𝑘,𝑑)𝑖,

()26

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 ∗ 𝑘 + 𝐸𝑓𝑠 ∗ 𝑘 ∗ 𝑑2 𝑁1,𝑁2 𝑖𝑓 𝑑 ≤ 𝑑0

{=
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 ∗ 𝑘 + 𝐸𝑚𝑝 ∗ 𝑘 ∗ 𝑑4 𝑁1,𝑁2 𝑖𝑓 𝑑 > 𝑑0

همچنين ،انرژی مصرفي برای دريافت داده به طزول k
بيت بزين دو گزره  iو  jدر Error! Reference source

 not found.بيان شده است.
()27

𝑘 ∗ 𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸 = 𝑗𝐸𝑟𝑥(𝑘)𝑖,

𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸 برابر با انرژی مصرفي مدارت فرسزتنده گيرنزده
است و 𝑠𝑓𝐸و 𝑝𝑚𝐸 انرژی الزم برای ارسال  kبيت داده بزا
نرخ خطای بيتي قابل قبول است .همچنين ،مقادير بزاال بزه

ميکند .همچنزين ،در
گره در مرحله جاری را اطالعرساني 
مرحله ارسال داده ،سرخوشهها با اسزتفاده از بسزته کنترلزي
گزرههزا را بزه اطزالع
 Helloبرنامه زمانبندی ارسزال داده 
گرههای عضو خوشه ميرساند .در اين سناريو وزن  W1در

حدود  4برابر وزن  W2در نظر گرفته شده اسزت .ايزن بزه
معنای تاکيد باال بروی انتخاب سرخوشه مناسب نسبت بزه
مزيتزوان
ايجاد خوشههای بهينه در اين سناريو است .البته 
وزنهای فوق متناسب بزا نزوع هزدف
مقادير ديگری برای 
(خوشهبندی بهينزه يزا انتخزاب سرخوشزه بهينزه) در نظزر
جوابهايي ديگر نيز يافت.

گرفت و در پي آن
فرآیند انتخاب به دنباال یاافتن کروماوزمهاای بهیناه از

فاصزله ارسزال داده در مزدل  Free Spaceو multipath

جمعیت فعلی برای مرحله پیوناد و سااخت جمعیات جدیاد

 fadingوابسززته اسززت [ .]22مززواردی کززه در زمززان شززبيه

است .چرخه رولت به عنوان عملگر انتخاب در مرحله پیوناد

سازی بايد به آن توجه کرد -1 .محي استقرار گرهها يزک

داده در این سناریو استفاده شده است .فرآیند تولید جمعیات

مرب  N*Nاست و گرهها با استفاده از توزيز تصزادفي در

اولیه در الگوریتم ژنتیاک ماورد اساتفاده در ایان پاشوهش،

محي پخش شده اند .تمام گرهها و چاهک به شکل ايسزتا

براساس میزان انرژی باقیمانده و بر اساس رابطه ( )17اسات.

در محي قرار دارند -2 .گزره حسزگر دارای کنتزرل تزوان
خروجي بر حسب فاصله است .بنابراين ،ميتواند برحسب
فاصله ،ميزان توان ارسالي را کاهش يا افزايش ميدهزد-3 .
تمام گرهها توان ارسال داده به شکل مستقيم به سمت گزره

عملگرهای مختلف در ایجاد جمعیات نسال

در پایان نیز سهم
جدید برحسب درصد بیان شده است.

جدول ( )4به بيان شاخصهای مورد استفاده الگوريتم
ژنتيززک پرداختززه اسززت .روش پيونززد مززورد اسززتفاده در
الگوريتم ژنتيک از نوع ترکيبي است و از سزه روش پيونزد

طراحي يک روش خوشهبندی انرژی آگاه مبتني بر الگوريتم ژنتيک در شبکه حسگر بيسيم ناهمگن
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نقطهای و يکنواخت اسزتفاده شزده اسزت.
يک نقطهای ،دو 
ميزان درصد هر روش پيوند در هر مرحله بيان شده است.
جدول ( :)3شاخصهای محیط شبیهسازی

شبیهسازی
به نوع گرههای مرده در طول مدت شبيهسزازی اشزاره
ميکند .بر اساس شکل ( ،)4تعداد گرههای سرخوشه مرده
در الگززوريتم  EAGCAو * EAGCAبززه علززت انتخززاب

شاخص

سناريو شماره يک

ابعاد محي استقرار

 300* 300مترمرب

مختصات چاهک

(150و )150مرکز

تعداد گرهها

100

انرژی اوليه گره

 05 .0~2 .0ژول

سرخوشه مناسب دارد .از طرفي ،الگوريتم * EAGCAنيزز

تعداد مراحل اجرا

800

به علت بهره بردن از گرههای مستقل ،بار کمتری بزر روی

اندازه بسته

 3072~5120بيت

اندازه بسته کنترلي )(Hello-Reply

 64بيت

وزن W1

72 .0

وزن W2

18 .0

جدول (:)4شاخصهای الگوریتم ژنتیک

سرخوشه مناسب نسبت به ساير الگوريتمهزا بسزيار کمتزر
است و بيشترين گرههای مزرده از نزوع گزرههزای عضزو
خوشه هستند که نشان از ايجاد خوشههای بهينه و انتخزاب

سرخوشهها اعمال ميکند .بنابراين ،ميزان مر

سرخوشهها

در روش * EAGCAاز روش  EAGCAنيز کمتر است.
تززاب بززرازش الگززوريتم  EAERPفقز کمينززه کززردن
انرژی ارتباطات درون و بزرون خوشزهای اسزت .بنزابراين،
تاب برازش  EAERPبه شکل ضمني کوشش در انتخزاب

شاخص

--

مراحل اجرای الگوريتم ژنتيک

40

جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيک

20

الگوريتم توليد جمعيت اوليه

بر اساس انرژی باقيمانده

الگوريتم پيوند

(يکنواخت ،دو و تک نقطهای)

الگوريتم انتخاب(پيوند)

چرخه رولت

 EAERPمززدنظر قززرار نگرفتززه انززد کززه موجززب انتخززاب

الگوريتم جهش

تصادفي

سهم عمل پيوند در جمعيت جديد

% 50

سرخوشههای غيربهينه خواهد شد .درالگزوريتم LEACH

سهم عمل جهش در جمعيت جديد

%20

گرهای به عنوان سرخوشه دارد که تا حد امکان به چاهزک
نزديک باشد .بنابراين ،شاخصهزای ديگزری نظيزر انزرژی
باقيمانده و ترافيک ارسالي که تاثير بزهسززايي در انتخزاب
سرخوشه بهينه دارند در روش انتخزاب سرخوشزه توسز

نيز به علت انتخاب سرخوشزه بزه شزکل تصزادفي و عزدم
توجه به انرژی گرهها تعداد سرخوشههای مرده نيز افزايش

سهم عملگر پيوند يک نقطهای

%10

سهم عملگر پيوند دو نقطهای

%20

يافته است .اين مر

سهم عملگر پيوند يکنواخت

%70

طول عمزر شزبکه ،افززايش انزرژی اتالفزي و کزاهش داده

جدول ( :)5شاخصهای ارسال داده
Eelec
Efs

50 nJ/bit
10 pJ/bit/m
0013 pJ/bit/m4 .0

Efs

87 m
5 nJ/bit

d0
EDA

 -1-6تحلیل نتایج انواع گارههاای مارده در طاول

باال در تعداد سرخوشه باعت کزاهش

دريافتي در چاهک خواهد شد .انرژی اتالفي عبارت اسزت
از انرژی که توس گرههزای عضزو بزرای ارسزال داده بزه
سرخوشه مصرف شده ،ولي گره سرخوشه پس از دريافزت
داده به علت عدم وجود انرژی الزم ،از ارسال دادهها امتناع
ميکند.
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Total Dead Nodes
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Dead ClusterHeads
60

100

Dead ClusterMembers
90

90

80
50

80
70
Number of Nodes

40

Number of Nodes

50

30

50
40

20

30

60

Number of Nodes

60

40

*EAGCA
EAGCA
EAERP
LEACH

70

30
20

20

10
10

10
0

0



0

شکل ( :)4مقایسه انواع گرههای مرده در الگوریتمهای مختلف
First Node Dead-Half Alive Node
250
*EAGCA
EAGCA
EAERP
LEACH

200

150
rounds

100

50

Half Node Alive

First Node Dead

0

شکل ( :)5مقایسه شاخص  FNDو HNA

 -2-6تحلیل نتایج شاخصهای  FNDوHNA
شکل ( )5به مقايسه ميزان بهبود الگوريتمهای مختلف
در شاخص  FND2و  HNA1پرداخته است .از آنجزا کزه
طول عمر شبکه يک مفهوم کاربرد -محور است ،.بايزد بزه
اقتضای شراي اين شاخص را تعريف کزرد .در [ 25و ]26
از شاخصهايي نظير  HNA29و  FND30به منظور تخمزين
طول عمر شبکه حسگر بيسيم استفاده شده است .در ايزن
شبيهسازی FND ،به مر

نخستين گره و  HNAبه مزر

نيمززي از گززرههززای حسززگر اشززاره دارد .علززت بهبززود
شاخصهای  FNDو  HNAدر الگوريتمهای  EAGCAو
* ،EAGCAانتخاب سرخوشه مناسب است کزه نتيجزه آن
کاهش انرژی اتالفي و افزايش طول عمر شبکه ميباشد.
بنززابراين ،در الگززوريتم * EAGCAبززه علززت کززاهش
انرژی اتالفي شاهد بيشترين بهبود عملکرد و در الگوريتم
 LEACHبه علت بيشترين مقزدار انزرژی اتالفزي شزاهد

کمترين بهبود در عملکرد شاخصهای ياد شده هستيم.



تحلیل نتایج داده دریافتی در چاهک
شززکل ( )6ميزززان داده دريززافتي توسزز چاهززک در
الگوريتم پيشنهادی را با ساير الگوريتمها مقايسه مزيکنزد.
اتالف انرژی کزم در الگزوريتم  EAGCAسزبب افززايش
طول عمر شبکه حسگر و در نتيجزه ،بيشزينه شزدن مقزدار
شززاخص داده دريززافتي در چاهززک اسززت .از طرفززي ،در
الگوريتم * EAGCAبه علت ارسال داده بهينهتزر ،انزرژی
اتالفي کمتر و افزايش داده دريزافتي بهتزری را در چاهزک
خواهيم داشت.
الگززوريتم  EAERPو  LEACHبززه علززت انتخززاب
سرخوشه نامناسب اتالف انرژی بااليي خواهند داشت کزه
نتيجه آن کاهش داده دريافتي در چاهک است.

طراحي يک روش خوشهبندی انرژی آگاه مبتني بر الگوريتم ژنتيک در شبکه حسگر بيسيم ناهمگن
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7

Total Recieved data in SINK

x 10

15

10

5

800

700

600

400
rounds

500

300

200

100

0

)Total Recieved data in SINK(bits

*EAGCA
EAGCA
EAERP
LEACH

0

شکل ( :)6مقایسه داده دریافتی در چاهک بین الگوریتمها
Total Alive Nodes
100
EAGCA
*EAGCA
EAERP
LEACH

90
80
70

50
40

Number of Nodes

60

30
20
10

800

700

600

500

400
rounds

300

200

100

0

0

شکل ( :)7مقایسه تعداد گرههای زنده در طول شبیهسازی

 -3-6تحلیل نتایج تعداد گرههای زنده در طاول

 -4-6تحلیاال نتااایج نساابت اناارژی م اارفی

شبیهسازی

سرخوشهها به داده دریافتی در چاهک

شکل ( )7به مقايسه تعداد گرههای زنده در کل مراحزل
شبيهسازی اشاره ميکند .همانگونه که پيش از اين نيز بيان
شد ،عدم توجزه الگزوريتمهزای  LEACHو  EAERPدر
انتخاب سرخوشه مناسب انزرژی اتالفزي را افززايش و بزه
دنبال آن ،باعت افزايش مر

گرهها در اوايل استقرار شبکه

خواهد شد؛ که نيتجه آن کاهش طزول عمزر شزبکه اسزت.
الگوريتمهزای  EAGCAو * EAGCAبزه علزت انزرژی
اتالفي کمتر طول عمر باالتری نسبت به ساير الگزوريتمهزا
دارند .همچنين ،در* EAGCAبرخي از گزرههزا بزه طزور
مستقل به ارسال داده به سمت چاهک مبادرت ميورزند که
اين عامل باعت صرفهجويي در انرژی مصرفي برای ارسال
داده ميشود و برتری * EAGCAنسبت بزه  EAGCAرا
نشان ميدهد.

شزکل ( ،)8بزه مقايسزه نسزبت انزرژی مصزرفي تمززام
سرخوشهها به کل داده ارسالي از سمت سرخوشه به سمت
چاهک در مرحله جاری پرداخته است .بر اساس رابطه باال،
هر چه مقدار داده ارسالي بيشتر يا کل انرژی مصرفي کمتر
باشد ،مقدار عددی اين شزاخص نيزز کمتزر خواهزد بزود.
بنابراين ،مقدار کمتر اين شاخص اشاره به ارسزال داده بزاال
به سمت چاهک با مصرف انرژی کم دارد .عالوه بزر ايزن،
مقدار کمتر اين شاخص به ايجاد خوشههای بهينه و کاهش
انرژی اتالفي در شبکه اشاره دارد.
بززر اسززاس شززکل ( ،)8مجمززوع انززرژی مصززرفي در
الگززوريتم * EAGCAو  EAGCAنسززبت بززه EAERP

کمتر بوده است .همچنين EAGCA* ،با کمتزرين انزرژی
مصرفي سرخوشه ،بيشترين داده ارسالي به سمت چاهزک
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را داشته است .بنابراين ،مقزدار شزاخص يزاد شزده بزرای

سرخوشههای نامناسب باعت ارسال داده کمتزر بزه سزمت

* EAGCAکمترين مقدار نسبت به سايرين خواهزد بزود.

چاهک و مصرف انرژی باالتر شده است که اين امر باعزت

 EAGCAدر مقايسززه بززا * EAGCAبززه علززت عززدم

افزايش مقدار شاخص ياد شده ،شده است.
همچنززين ،مقززدار شززاخص مفززرو

بهرهگيری از وجود گرههای مستقل در ارسال داده ،انزرژی

در الگززوريتم

مصرفي باالتر و کاهش داده دريافتي در چاهک را به دنبزال

 LEACHبه علت کمينه بودن داده دريزافتي در چاهزک و

خواهد داشت .بنزابراين ،مقزدار شزاخص يزاد شزده بزرای

بيشينه بودن انرژی مصرفي سرخوشههزا ،نسزبت بزه سزاير

 EAGCAبززززاالتر اسززززت .امززززا در  EAERPوجززززود

الگوريتمها بيشتر است.

-8

x 10

7

x 10

9

5
4
3
2
1

6

)Total Recieved data in SINK(bits

6

15

10

5
*EAGCA
EAGCA
EAERP
LEACH

5

4

3

2

1

0

0

)Total Energy Consumption of CHs(Joule

7

)CH Energy Consumption/Recieved data(J/bit
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مفرو

پرداخته شده است .هر چه مقدار انزرژی مصزرفي

کمتر و ميزان بستههزای دريزافتي در مقصزد بيشزتر باشزد،

در [ ]27شاخصبهره وری انرژی مصرفي تعريف شده

ميزان بهره وری انرژی باالتر خواهزد بزود .الگزوريتمهزای

که عبارت است از :مجموع بستههای رسيده به مقصزد بزه

پيشنهادی براسزاس تعريزف بزاال دارای بزيشتزرين ميززان

مجموع انرژی مصرفي گرههزای حسزگر شزبکه .در شزکل

بهرهوری انرژی است.

( )10بززه مقايسززه بهززرهوری انززرژی بززرای الگززوريتمهززای
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مجمززوع داده دريافززت شززده در چاهززک بززر حسززب
کيلوبايت به مجموع داده توليزد شزده در شزبکه برحسزب
کيلوبايت را نرخ موفقيت داده مينامند [ .]27هر چه مقدار
داده دريافتي در چاهک نسبت بزه داده توليزد شزده بيشزتر
باشد ،درصد نرخ موفقيزت بيشزتر اسزت .شزکل ( )10بزه
مقايسه نرخ موفقيزت در الگزوريتمهزای مختلزف پرداختزه
است.

 -7نتیجهگیری و کارهای آینده
در اين مقاله ،دو روش خوشهبندی مبتني بر الگزوريتم
ژنتيک در شبکه حسگر ناهمگن ارايه شد .در خوشهبنزدی
شبکههای حسگر ،يکي از شاخصهای مهم کزه در ميززان
داده دريافتي در چاهک ،افزايش طول عمر شبکه و کزاهش
انززرژی اتالفززي مززؤثر اسززت ،انتخززاب سرخوشززه مناسززب
ميباشد .اما در بيشزتر روشهزای خوشزهبنزدی مبتنزي بزر
الگوريتمهای تکزاملي ،تنهزا بزه ايجزاد خوشزههزای بهينزه
پرداخته شده و به اين شاخص مهم توجه نشزده اسزت .در
اين مقاله ،با بيان يک تاب برازش دو بخشزي ،نزه تنهزا بزه
ايجززاد خوشززههززای بهينززه پرداختززه شززده ،بلکززه انتخززاب
سرخوشه مناسب براساس شاخصهای انزرژی بزاقيمانزده
گره ،تراکم گرههای همسايه و فاصله گره تا چاهک را نيزز
در نظر گرفته شده است .نتايج نشان ميدهد کزه الگزوريتم
 EAGCAدر بيشينه کردن طزول عمزر شزبکه و دادههزای

دريافتي در چاهک و همچنين ،کمينه کردن انزرژی اتالفزي
نسبت به ساير روشها موفقتر عمل کرده است .همچنزين،
با ارايه يک الگوريتم جديد در نحوه ارسال داده بزا عنزوان
الگوريتم * ،EAGCAبه بهبود و ترميم خوشههزای ايجزاد
شده کمک شده است .به عنوان پيشنهاد برای کارهای آينده
ميتوان به بررسزي مقزادير  wهزای متفزاوت بزر عملکزرد
الگوريتم اشاره کرد .همچنين ،به علت اينکه تاب هدف بيان
شده از نوع چند هدفه اسزت ،مزيتزوان از الگزوريتمهزای
بهينهسازی چند هدفه مانند  NSGAIIيا  MOPSOبزرای
حل دقيقتر اين تاب هدف بهره برد .افزون بر اين ،ميتوان
به بررسي تاثير مکان های قرارگيری متفاوت چاهک و تاثير
آن بر شزاخصهزای متفزاوت شزبکه حسزگر اشزاره کزرد.
همچنين ،ميتزوان شزاخص متفزاوت ديگزری را در نحزوه
وزندهي به گرهها در نظر گرفت و رابطه رياضي جديزد را
بززا رابطززه ارايززه شززده در ايززن مقالززه مقايسززه کززرد .از
الگوريتمهای فرا ابتکاری ديگزری نظيزر الگزوريتم ازدحزام
ذرات ،جستوجزوی هزارموني و . . .بزه جزای الگزوريتم
ژنتيک استفاده شده در اين مقاله بهره گرفت و ميزان بهبود
عملکرد ساير الگوريتمهای فرا ابتکاری در يافتن سرخوشه
بهينه را با اين الگوريتم مقايسه کرد .در نهايت ،ميتوان بزه
بررسززي عملکززرد ايززن الگززوريتم بززا سززاير الگززوريتمهززای
خوشهبندی در محي هزای همگزن نيزز پرداخزت و ميززان
بهبود عملکرد اين الگوريتم را در محزي هزای همگزن نيزز
بررسي کرد.
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