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چکیده
در شبكههای حسگر بیسیم ،پروتكلهای مسیريابی مبتنی بر خوشهبندی از طريق تقسیم گرههای همسايه به خوشههای مجزا
و انتخاب سرخوشههای محلی برای ترکیب و ارسال اطالعات هر خوشه به ايستگاه مبنا و سعی در مصرف متوازن انرژی توسط
گرههای شبكه ،بهترين کارايی را از لحاظ افزايش طول عمر و حفظ پوشش شبكهای در مقايسه با ساير روشهای مسیريابی به
دست میآورند .با اين وجود ،همه پروتكلهای خوشهبندی ارائه شده تاکنون ،تنها نزديكی جغرافیايی را به عنوان پارامتر
تشكیل خوشهها در نظر گرفتهاند .دراين تحقیق ،با مقايسه الگوريتم . LEACHبا چند الگوريتم خوشه بندی ،برتری آن از لحاظ
افزايش طول عمر و حفظ بیشتر پوشش شبكهای نشان داده می شود.
واژههای کلیدی :حسگر بیسیم ،الگوريتم  ،LEACHکاهش مصرف انرژی ،خوشهبندی ،مسیريابی
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 .9مقدمه
شبكههای حسگر بیسیم با قابلیت مشاهده محیط فیزيكی ،پردازش اطالعات بستر مناسبی برای تحقق محیطهای هوشمند و
کنترلی ايجاد نمودهاند و پلی میان دنیای فیزيكی و دنی ای مجازی اطالعاتی می باشند .اين شبكهها شامل مجموعهای از
حسگرها می باشند که بصورت بیسیم بههم متصل بوده و اطالعات دنیای فیزيكی اطراف خود را جمع آوری میکنند .هر شبكه
حسگر بیسیم قادر است بر محی ط مورد نظر نظارت داشته و آن را کنترل نمايد .وظیفه اصلی گره حسگر ،جمع آوری داده در
فواصل زمانی منظم و تبديل آن به يک سیگنال الكترونیكی و انتشار سیگنال ب ه صورت مستقیم و يا با واسطهی گرههای میانی،
به يک گره مرکزی بنام گره چاهک است .چاهک اطالعات را از حسگرها جمع آوری کرده و دادههای گردآوری شده را مستقیماً
و يا با واسطهی گرههای میانی به يک ايستگاه مرکزی که با محیط بیرون در ارتباط است تحويل میدهد [  .]1يكی از مهمترين
چالشهای شبكههای حسگر ،انرژی محدود گرهها است .عمده مصرف انرژی گرهها مربوط به ارسال و دريافت دادهها توسط

گرهها است.

از بین محدوديتهای پیشروی اين شبكهها ،میزان و نحوه مصرف انرژی از اهمیت ويژهای برخوردار است چرا که اتمام باتری
حسگرها به معنای از بین رفتن آنها میباشد و با توجه به شرا يط محیط کاربرد اين شبكهها تعويض باتریهای هزاران گره
حسگر عمالً امری ناممكن است .همچنین کاهش مصرف انرژی در شبكههای حسگر بیسیم رابطهی مستقیمی با افزايش طول
عمر آنها دارد .لذا برای افزايش طول عمر شبكه سعی میشود توزيع بار در شبكه يک توزيع يكنواخت باشد تا فاصله زمانی بین
مرگ اولین گره و آخرين گره حداقل گردد .جهت نیل به اين هدف ،تاکنون پروتكلهای ارتباطی متعددی ارائه شده است که در
اين بین ،پروتكلهای مبتنی بر خوشهبندی ،به طور قابل توجهی انرژی مصرفی شبكه را پايین میآورد [ .]2
در اين پروتكلها کل شبكه به چندين خوشه افراز میشود و در هر کدام از خوشهها يک گره به عنوان سرخوشه انتخاب می -
گردد .در ا ين حالت بجای آنكه هر گره اطالعات خود را مستقیماً به ايستگاه مرکزی ارسال کند ،آن را به سرخوشه مربوطه
ارسال کرده و در نهايت سرخوشهها پس از جمعآوری و ترکیب دادههای ارسالی از گرههای آن خوشه ،اين دادهها را به ايستگاه
مرکزی ارسال میکنند .در اين پروتكلها انتخاب يک گره در هر خوشه به عنوان سرخوشه و ترکیب دادهها به میزان زيادی در
افزايش مقیاسپذيری و طول عمر شبكه مؤثر است [ .]4

 .2خوشه بندی
خوشه بندی يكی از روشهايی است که برای پیادهسازی الگوريتمهای مسیريابی استفاده میشود .در خوشه بندی ،محیط شبكه
حسگر بیسیم به بخشهايی به نام خوشه تقسیم میگردد .گرهها در هر خوشه ،داده را از محیط دريافت و به سرخوشه ارسال
میکنند .سرخوشه پس از دريافت ،دادهها را تجمیع می نمايد .پس از تجمیع ،داده از طريق مسیر تکگامه يا چندگامه به
ايستگاه اصلی منتقل می گردد .خوشه بندی دارای يک عیب بزرگ است و آن مصرف انرژی گرهها به صورت غیريكنواخت می -
باشد.
 9.2مسیریابی سلسله مراتبی (مبتنی بر خوشهبندی)
در روشهای مسیريابی سلسله مراتبی (مبتنی بر خوشهبندی) ،گرههای با انرژی بیشتر میتوانند برای پردازش و ارسال
اطالعات به کار گرفته شوند در حالی که گره های با انرژی کمتر برای اجرای کار حسگرها در مجاورت هدف قابل استفاده
هستند .در واقع روش سلسهمراتبی با ايجاد خوشهها و تخصیص وظايف خاص به سرخوشهها میتواند سهم عمدهای در
مقیاس پذيری ،طول عمر و بهرهوری انرژی کلی سیستم داشته و از معماری تکگذرگاهی اجتناب میکنند .مسیريابی
سلسلهمراتبی با انجام اجتماع و ترکیب داده برای کاهش تعداد پیغامهای ارسالی به ايستگاه مبنا ،روش کارآمدی برای مصرف
کمتر انرژی در يک خوشه است .روشهای مسیريابی خوشه بندی بطور بالقوه موثرترين روشها برای کاهش مصرف انرژی در

43

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال اول  ،شماره  ،6دی9318

شبكههای حسگر بوده و در سالهای اخیر کاربرد بسیار زيادی داشتهاند .مهمترين و معروفترين پروتكل از اين دسته،
 ]3 [ LEACHنام دارد.

2.2پروتکل خوشه بندی LEACH
پروتكل سلسهمراتبی خوشه بندی با انرژی پايین  LEACHنخستین و معروفترين پروتكل مبتنی بر خوشه بندی در شبكههای
حسگر بیسیم است که ايجاد خوشهها در آن بصورت توزيع شده انجام میگیرد .مهمترين هدف  ،LEACHداشتن
ايستگاههای مبنای محلی (سرخوشهها) برای کاهش مصرف انرژی ناشی از انتقال دادهها به يک ايستگاه مبنای دوردست است.
 ،LEACHگرههای حسگر اندکی را به طور تصادفی به عنوان سرخوشهها انتخاب کرده و گرههای محلی را به عنوان خوشههای
محلی سازماندهی میکند.
انتساب گرهها به سرخوشهی مربوطه بر اساس نزديكی صورت میگیرد .گرههای غیرسرخوشه دادههای خود را به سرخوشهها
انتقال می دهند .بنابراين تنها سرباری که برای آنها وجود دارد ،برقراری ارتباط درون خوشهای است .گرههای سرخوشه نسبت
به گره های عادی به انرژی بیشتری نیاز دارند .بنابراين انتخاب گرههای سرخوشهی ثابت ،منجر به تخلیه زودهنگام انرژی و
مرگ زودرس آنها میگردد .توازن انرژی سرخوشهها با چرخش نوبتی نقش سرخوشه بین گرههای مختلف برقرار میگردد.
همچنین استفاده از اجتماع/ترکیب داده در سرخوشه ها ،حجم پیغام ارسالی به ايستگاه مبنا را کاهش داده و موجب ذخیرهی
انرژی میگردد .عملكرد پروتكل  LEACHبه چندين دور تقسیم میشود .هر دور با مرحله نصب آغاز میشود که در آن
خوشهها سازماندهی می شوند .به دنبال مرحله نصب ،مرحله انتقال داده قرار دارد که در آن گرههای عادی ،دادههای خود را به
سرخوشهها ارسال نموده و سرخوشه ها پس از انجام اجتماع /ترکیب داده ،بسته مجتمع شده را به ايستگاه مبنا انتقال میدهند
تا میزان اطالعاتی که بايد به ايستگاه مبنا ارسال شود را کاهش دهند.

3 - 2پیشینه تحقیق
در ]  [3الگوريتم  EEBCDAارائه شده است  .در اين الگوريتم ابتدا محیط شبكه به بخشهای طولی بنام  swim laneتقسیم
میشوند .سپس هر کدام از  lane swimها به بخشهای کوچکتر بنام  gridتقسیم میشوند .اين نوع بخش بندی باعث می -
شود که  gridهايی که از  BSفاصله بیشتری دارند شامل تعداد گرههای بیشتری شوند .در نتیجه تعداد گرههای بیشتری برای
سرخوشه شدن شرکت می کنند و اين باعث متعادل شدن مصرف انرژی در گرهها و بهبود افزايش طول عمر شبكه میشود.
همچنین تعدادی از محققان به بررسی برخی از الگوريتمهای موجود در سالهای گذشته پرداختهاند .از جمله  Abbasiو
همكارانش در مرجع [ ]3مروری بر شاخصترين کارهای انجام شده در اين زمینه تا سال  2002انجام دادهاند .در سال 1991
نیز يک کار مشابه در خصوص مرور و بررسی پروتكلهای مسیريابی مبتنی بر الگوريتمهای خوشه بندی توسط
 ]2 [DeAngelisصورت گرفته است که عالوه بر الگوريتمهای قديمیتر ،نگاهی نیز به کارهای جديد انجام شده تا سال 2012
داشته است.
- 3روش الگوریتم پیشنهادی
در اين روش سعی میشود که يک الگوريتم مسیريابی مبتنی بر الگوريتم  LEACHمعرفی و مقايسه شود .در روش
پیشنهادی از يک روش خوشه بندی مناسب به شكلی استفاده می شود که پارامترهای مربوط به شبكه بهینه شوند .در الگوريتم -
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های خوشه بندی همواره سرخوشه انرژی بیشتری نسبت به خوشهها م صرف می کنند برای رفع اين مشكل بايد در هر مرحله،
سرخوشه تغییر کند اين تغییر اغلب بصورت تصادفی انجام می شود اما در روش پیشنهادی اين انتخاب هدفمند است و بر
اساس میزان انرژی باقیمانده گرهها ،میانگین فاصله بقیه گرههای موجود در آن خوشه و همچنین میزان فاصله با گره چاهک
محاسبه میشود که به نظر می رسد فاز مربوط به انتخاب سرخوشه را هدفمند میکند و موجب مصرف متوازن انرژی گرهها
میشود .اين امر باعث میشود که انرژی گرهها در زمانهای نزديک به هم به اتمام برسد و شبكه پايدارتر گردد .در روش
پیشنهادی همچنین محدوده شبكه ب ه زير قسمتهايی تقسیم میشود برای اينكه بايد مصرف انرژی گرهها متوازنتر شود .در
بیشتر کارهای انجام شده که از خوشه بندی استفاده شده است اندازه خوشهها يكسان و تعداد خوشه ها ثابت در نظر گرفته
شده است ولی در روش پیشنهادی اندازه خوشهها با توجه به فاصله از گر ه چاهک متفاوت در نظر گرفته شده است و تعداد
خوشهها هم با کم شدن گرهها کاهش می يابد .
9- 3پارامترهای شبیه سازی
به منظور مقايسه نتايج الگوريتم پیشنهادی با پروتكل های مشابه پیشین از مدل انرژی مطابق روابط استفاده شده است.
همچنین به منظور پیادهسازی شبكه عصبی  ،SOMاز جعبه ابزار شبكة عصبی نقشة خودسازماندهی که توسط محققان
دانشگاه فناوری هلسینكی ،استفاده شده است .دادههای جدول  1برای مقايسة دقیق نتايج سه الگوريتم به ازاء تعداد گرههای
مختلف به کار گرفته شدهاند .پارامتر ديگری که بايد در شبیهسازی تعیین گردد ،مقدار  . mاين عدد به طور آزمايشی تعیین
میشود و مقدار آن به تعداد بهینهی خوشههايی که انتظار داريم داشته باشیم ،وابسته است .در الگوی اول( با  100گره) فرض
میکنیم  m=13يا  m=20و در الگوی دوم( با  300گره) فرض میکنیم  m=45يا  m=10باشد .همچنین مقادير ضرايب
مربوط به تابع هزينه انتخاب سرخوشه به صورت آزمايشی و بر اساس میزان اهمیت هر معیار در تصمیمگیری تعیین شدهاند:
  0.6 ,   0.1,  0.1 &   0.2
()1
جدول  : 9پارامترهای شبیهسازی

Scene6

Scene1

Parameter

555

155

N

100 100

Area
Location of

()452655

BS

76m

Dcrossover

5.4J

Initial Energy

45n.j/bit

 fs
 mp
Eelec

15pJ/bit/m6
5.5510pJ/bit/m5

- 4ارزیابی کارایی

4 nJ/bit/signal

EDA

5555 bits

Packet Size

در اين تحقیق الگوريتم پیشنهادی  ،LEACHنحوهی تشكیل خوشهها با الگوريتمهای خوشهبندی  EBCSمقايسه شده است.
همانطور که در شكل  1مالحظه میکنید ،در پروتكل  EBCSهر خوشه شامل گرههای همسايه است و مرز بین خوشهها به
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سادگی قابل جداسازی است .ولی در پروتكل  ،LEACHبه دلیل استفاده از معیار سطح انرژی گرهها در خوشه بندی ،بعد از
اينكه سطح انرژی گرهها تغییرات قابل مالحظه ای پیدا کند .نتايج اين الگوريتم حاکی از آن است که هر خوشه لزوماً در
برگیرنده گرههای همسايه نیست بلكه در واقع مجموعهای از گرههای پرانرژی و کمانرژی است به طوری که توازن انرژی در بین
همهی خوشهها حفظ گردد .به عبارت ديگر نزديکترين گرههای کم انرژی و پرانرژی ،به طور مجازی در يک خوشه قرار
میگیرند.

سرخوشه4
سرخوشه1
سرخوشه3
سرخوشه2

سرخوشه5

سرخوشه1
سرخوشه2
سرخوشه3
گره مرده

سرخوشه4

شکل : 9الف  -نحوه تشکیل خوشه ها در  EBCSب  -نحوه تشکیل خوشه ها در LEACH؛ سرخوشه ها در  EBCSبا عالمت  و در
 LEACHبا عالمت  نشان داده شده اند.
.

 - 9- 4مقایسه کارایی الگوریتم پیشنهادی با پروتکل های پیشین از لحاظ طول عمر شبکه
الگوريتم پیشنهادی  LEACHبا سه معیار انتخاب سرخوشه که قبالً در پروتكل LEA6Cدر مرجع [  ]1به کار گرفته شده،
مورد آزمايش قرار گرفته است .نتايج نشان میدهند که انتخاب گرهی سرخوشه با معیار حداکثر سطح انرژی ،همواره کارايی
بهتری نسبت به دو معیار ديگر از خود نشان می دهد که فاصله قابل توجهی با نتايج اين دو معیار دارد .بنابراين ،بهترين کارايی
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 LEACHبا نتايج دو پروتكل قبلی يعنی  EBCSو  LEA6Cبه ازاء مقادير هر دو الگوی جدول  1در يک گراف مورد مقايسه
قرار گرفته است .مقايسه با استفاده از سه معیار استاندارد در الگوريتمهای مسیريابی شبكهی حسگر صورت گرفته است:
زمان مرگ اولین گره  :شمارهی دوری که در آن اولین گره شبكه به دلیل اتمام انرژی از کار میافتد.
زمان مرگ نیمی از گرهها :شمارهی دوری که در آن نیمی از گرههای شبكه (در الگوی اول  30گره و در الگوی دوم  200گره)
به دلیل اتمام انرژی از کار افتاده باشند.
زمان مرگ آخرین گره :شمارهی دوری که در آن آخرين گرهی شبكه به دلیل اتمام انرژی از کار میافتد.
نتايج به دست آمده از سه پروتكل و نتايج به دست آمده از الگوريتم  LEACHبا معیارهای مختلف انتخاب سرخوشه به ازای
الگوی اول در جدول  2و به ازای الگوی دوم در جدول  4آمده است .الزم به يادآوری است ،در پروتكل  ،LEA6Cانتخاب
سرخوشه ب ا معیار حداکثر سطح انرژی در نظر گرفته شده است .همچنین نتايج با میانگینگیری از جامعهی آماری به دست
آمده است.

جدول  2مقایسه ی نتایج سه الگوریتم و معیارهای مختلف انتخاب سرخوشه (الگوی اول)
زمان مرگ

زمان مرگ نیمی از

زمان مرگ اولین

آخرين گره

گرهها

گره

992

110

123

922

241

323

192

121

132

الگوريتم

LEACH
LEA2C(maximum
)energy
EBCS(maximum
)energy

تعداد گرهها=100

1203

993

32

)EBCS(nearest to BS

(الگوی اول)

1331

143

32

)EBCS(nearest to GC

1132

211

332

)EBCS(COST
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جدول  3مقایسهی نتایج سه الگوریتم و معیارهای مختلف انتخاب سرخوشه (الگوی دوم)
زمان مرگ
آخرين گره

زمان مرگ نیمی از
گرهها

زمان مرگ
اولین گره

الگوريتم

1103

1013

129

LEACH

1012

1033

132

LEA6C(maximum
)energy

1034

999

939

EBCS(maximum
)energy

1321

1120

11

)EBCS(nearest to BS

1212

1032

22

)EBCS(nearest to GC

2113

931

214

)EBCS(COST

تعداد گرهها=300

30

(الگوی دوم)
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الف

ب
شکل  : 2مقایسه کارایی سه الگوریتم  LEA2C ،LEACHو  EBCSاز لحاظ تعداد گره های زنده به شماره دوره های الگوریتم ،الف :در
الگوی اول؛ ب :در الگوی دوم

چنانچه در شكل  2می بینید ،برتری پروتكل پیشنهادی  LEACHدر مقايسه با دو پروتكل قبلی نمايش داده شده است .اين
نتايج ثابت میکنند که الگوريتم پیشنهادی میتواند در الگوی اول در  % 93طول عمر شبكه و در الگوی دوم در  %90عمر
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شبكه ،بقاء کامل شبكه (پوشششبكهای) را تضمین کند .مطابق شكل (  2الف) ،الگوريتم جديد میتواند در الگوی اول ،طول
عمر شبكه را بر اساس زمان مرگ اولین گره %30 ،نسبت به  EBCSو  %41نسبت به  LEA6Cافزايش دهد .همچنین شكل
(  2ب) اثبات میکند که الگوريتم جديد پیشن هادی ،در الگوی دوم ،طول عمر شبكه را بر اساس زمان مرگ اولین گره%22 ،
نسبت به  EBCSو  %11نسبت به  LEA6Cافزايش میدهد( .در دو پروتكل  LEACHو  LEA6Cانتخاب سرخوشه با معیار
حداکثر سطح انرژی در نظر گرفته شده است).
 2- 4ارزیابی کارایی پروتکل  LEACHدر افزایش پوشش شبکهای
از آنجايی که از دست دادن گرههای حسگر فعال در ناحیهای از شبكهی حسگر ،با از دست رفتن پوشش شبكهای،
پايش آن ناحیه را غیرممكن خواهد ساخت ،حفظ پوشش شبكهای يكی از مهمترين معیارهای ارزيابی الگوريتمهای مسیريابی
شبكهی حسگر محسوب میگردد.
برای بررسی پوشش شبكهای پروتكل پیشنهادی  LEACHو مقايسه آن با نتايج پروتكلهای قبلی( EBCSو ) LEA6C
آزمايشی انجام شده است .همان طور که در شكل  4مشاهده می کنید ،به منظور تعیین معیاری منطقی برای اندازهگیری میزان
پوشش شبكهای ،فضای فرضی شبكهی حسگر به  23ناحیهی حسگری مجازی (گريد) تقسیم شده است در شكل  4پوشش
شبكهای  EBCSو  LEACHبا تعداد گرهی مرده برابر(  43گره مرده از  100گره اولیه) مورد مقايسه قرار گرفتهاند .مكان
ايستگاه مبنا در اين حالت ) (x=5, y=-155در نظر گرفته شده است .مقايسه تعداد نواحی زنده در دو الگوريتم ،حاکی از آن
است که  %92 LEACHو  %13 ،EBCSاز پوشش شبكهای خود را حفظ کردهاند .بنابراين  ،LEACHهشت درصد افزايش
در پوشش شبكهای را نسبت به  EBCSاز خود نشان میدهد.
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الف

ب
شکل  : 3مقایسهی پوشش شبکه ای در الف  LEA2C -و ب  LEACH -با  05گره مرده

در شكل  4پوشش شبكهای  LEACHو  LEA6Cبا تعداد گرهی مرده برابر(  30گره مرده از  100گره اولیه) مورد مقايسه
قرار گرفته اند .مكان ايستگاه مبنا در اين حالت ) (x=45, y= 655در نظر گرفته شده است .مقايسه تعداد نواحی زنده در دو
الگوريتم حاکی از آن است که  %33 LEA6Cو  %10 ،LEACHپوشش شبكهای خود را در زمان مرگ نیمی از گرههای شبكه
حفظ کردند .بنابراين  %23 ،LEACHافزايش در پوشش شبكهای را نسبت به  LEA6Cاز خود نشان میدهد .بنابراين
میتوان اين طور نتیجه گرفت که  LEACHدر مقايسه با هر دو الگوريتم ،پوشش شبكهای را به میزان قابل توجهی افزايش
می دهد که اين افزايش با توجه به منطق اين الگوريتم و نحوهی متفاوت تشكیل خوشهها که به توازن بیشتر مصرف انرژی در
شبكهی حسگر منجر میشود ،قابل توجیه است.
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نتیجه گیری- 0
LEACH در اين تحقیق نتايج شبیهسازی پروتكل جديد خوشه بندی مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوريتم جديد پیشنهادی

 سپس با نتايج نموداری و. نشان داده شد، با پروتكلهای قبلیLEACH  تفاوت نحوهی شكلگیری خوشهها در.ارائه گرديد
 از لحاظ افزايش طول عمر مفید شبكه و نیز حفظ پوششLEACH آماری حاصل از شبیهسازی اثبات گرديد که پروتكل
. ) برتری آشكاری از خود نشان میدهدLEA6C  وEBCS( شبكهای نسبت به دو پروتكل مشابه قبلی
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