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چکيده
جمعآوری داده در شبکههای حسگر بیسیم یکی از عملیات مهم این شبکهها میباشد .این
عملیات مستلزم مصرف انرژی است .بدلیل محدودیت انرژی گرهها ،بهرهوری انرژی باید بعنوان
یک هدف كلیدی در طراحی شبکههای حسگر مدنظر قرار گیرد .از اینرو كالستربندی یک
روش مناسب در مدیریت مصرف انرژی ،مورد استفاده قرار میگیرد .برای این منظور روشهای
زیادی پیشنهاد شده است .در بین آنها الگوریتم  LEACHبعنوان روش پایه مورد توجه قرار
گرفته است .در این الگوریتم از روش كالستربندی توزیعشده برای جمعآوری دادهها و تجمیع
آنها استفاده میشود .روش LEACH-Cكه بهبود  LEACHاست ،كالستربندی را به صورت
متمركز انجام میدهد .در این روش جمعآوری مستقیم اطالعات مربوط به سطح انرژی گرهها
در هر دوره ،هزینه انرژی را افزایش میدهد .در این مقاله ایده انتخاب سركالستر با استفاده از
تئوری فازی جهت باال بردن زمان عمر شبکه مطرح شده است .ایده مطرح شده بر روی
پروتکل  LEACH-Cپیادهسازی شده است .نتایج ارزیابی نشان میدهد كه روش پیشنهادی
كارایی بهتری از نظر میزان مصرف انرژی و طول عمر شبکه نسبت به روشهای مشابه دارد.

واژگان کليدي :كالستربندی ،شبکههای حسگر  ،تئوری فازی ،تخمین انرژی.
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فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال چهارم)

مدیریت مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بی سيم
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مقدمه
شبکههای حسگر بیسیم ،كالسی از شبکههای موردی بیسیم هستند .در این شبکهها گرههای حسگر دادهها را از محیط فیزیکی
جمعآوری و پردازش نموده و به ایستگاه پایه  (BS)1ارسال مینمایند .بنابراین اجازه مانیتورینگ و كنترل انواع پارامترهای فیزیکی را میدهند.
هرگره حسگر انرژی محدودی دارد و در اغلب كاربردها امکان جایگزینی منابع انرژی نیست .بنابراین عمرگرههای حسگر بشدت به انرژی
ذخیره شده در باتری آن وابسته است .كالستربندی یکی از روشهای طراحی است كه برای مدیریت در شبکههای حسگر بیسیم استفاده
می شود .در این روش شبکه به تعدادی مجموعه مستقل تقسیم می شود كه به این مجموعهها كالستر گفته میشود .پس هر كالستر دارای
تعدادی گره حسگر و یک گره سركالستر است .گرههای عضو یک كالستر ،دادههای خود را به گره سركالستر مربوطهشان ارسال میكنند .گره
سركالستر دادهها را تجمیع نموده ] [1و آنرا به ایستگاه پایه میفرستد .بنابراین كالستربندی در شبکههای حسگر دارای مزایایی مانند
پشتیبانی از تجمیع داده] ،[1تسهیل جمعآوری اطالعات] ،[2سازماندهی یک ساختار مناسب برای مسیریابی مقیاسپذیر] ،[3و انتشار كارای
داده بروی شبکه] [4میباشد.
جمعآوری داده در شبکههای حسگر بیسیم یکی از عملیات مهم این شبکهها میباشد و برای این منظور روشهای زیادی پیشنهاد
شده است .پروتکل  [5] LEACH2بعنوان یک روش پایه سلسله مراتبی در نظر گرفته شده است .این روش برای كاربردهای مانیتورینگ
مناسب میباشد .هر گره به صورت دورهای اطالعات را حس كرده و ارسال میكند .در این الگوریتم از روش كالستربندی برای جمعآوری
دادهها و تجمیع آنها استفاده میشود .انتخاب كالستر و سركالستر به صورت تصادفی صورت میپذیرد ،لذا هیچ تضمینی برای انتخاب دقیق
تعداد بهینه سركالسترها و همچنین توزیع یکنواخت آنها در سرتاسر شبکه وجود ندارد .بهبودهای بسیاری در مورد پروتکل  LEACHارائه
شده است .روش  [6] LEACH-C3نمونهای از این بهبود است .در ،LEACH-Cشکلدهی كالسترها در آغاز هردوره با استفاده از الگوریتم
متمركز بوسیله ایستگاه پایه انجام میشود .ایستگاه پایه از اطالعات رسیده از گرهها برای پیداكردن تعداد از پیش تعیین شده سركالسترها و
پیکربندی شبکه درون كالسترها استفاده میكند .این اطالعات شامل موقعیت و انرژی گرهها است .بهبود دیگری كه بر روی این الگوریتم
صورت پذیرفته است استفاده از تخمین میباشد .یکی از این الگوریتمها [7] LEACH-CE4،است .در تکنیک پیشنهاد شده سطح انرژی
گرهها در دو دوره اولیه از تمامی گرهها جمعآوری میشود و در دورههای دیگر جمع آوری نمیشود .بجای آن ،میانگین انرژی دورههای اولیه
بکار میرود .با توجه به اینکه تخمین انرژی در این روش دقیق نیست ،این طرح كالستربندی كارا و مناسب نمیباشد .روشهای دیگری هم
برای كالستربندی مطرح شده است كه [8]ABCPو [9]ABEEو [10]HMMنمونهای از آنها هستند
وجود دادههای همبسته زمانی در همه این روشها موجب اتالف انرژی میشود .روش  TINAو بهبود آن برای عدم ارسال دادههای
همبسته مطرح شده است .این روشها خطای گزارشدهی دارند .در [11] LEACH-CECایده عدم ارسال دادههای همبسته زمانی گرهها
با استفاده از سریهای زمانی مطرح شده است .همچنین مدلی جهت تخمین انرژی باقیمانده گرهها توسط ایستگاه پایه ارائه شده است .در
نهایت روشی برای آگاهی ایستگاه پایه از تعداد دادههای همبسته هرگره برای تخمین دقیقتر انرژی پیشنهاد شده است..
شبکه های حسگر بی سیم خود دارای ماهیتی غیر قطعی میباشند و تغییرات در آنها در بسیاری از مواقع پیش بینی نشده است .به
همین علت استفاده از راهکارهای فازی ،به دلیل توانایی آن در مدل نمودن سیستم های غیر قطعی میتواند مفید باشد .سرعت بسیار زیاد در
تصمیم گیری ،كار در محیط های نویزی ،كار با دادههای نادقیق ،كار با پارامترهای ناهمنوع و بعضا متضاد ،عدم نیاز به بار محاسباتی سنگین
وغیره از ویژگی هایی است كه منطق فازی برای ما فراهم میکند .استفاده از تئوری فازی جهت انتخاب سركالستر برای باال بردن زمان عمر
شبکه كارساز خواهد بود.
سازماندهی بقیه مقاله به شرح زیر است :در بخش  2كارهای مرتبط را مرور میكنیم .در بخش  3الگوریتم انتخاب سركالستر را با
استفاده از تئوری فازی ارائه می شود .در بخش  4آنالیز آزمایشات با گرههای موجود ارائه شده است .نهایتا در بخش  5جمعبندی و بحث و
گفتگو را بیان میكنیم.

1 Base Station
2 Low-energy Adaptive clustering Hierarchy
3 LEACH-Centralized
4 LEACH-C-Estimate
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 -1مرور کارهاي مرتبط
LEACH - 1-1
یکی از معروفترین پروتکلهای مسیریابی سلسله مراتبی بر مبنای كالستربندی ،پروتکل  [3] LEACHمیباشد .در این روش اعضای
هر كالستر دادههای خود را به سركالستر میدهند .سركالستر بعد از تجمیع آنها ،اطالعات تجمیع شده را به  BSارسال میكند این باعث
كاهش هزینه ارتباطی میشود .شکل  1این مفاهیم را بیان میكند:

شکل  .1یک شبکه حسگر همراه با کالستربندي

عملیات شکلگیری كالستر و انتقال داده در LEACHدر دو فاز صورت میگیرد كه این فازها در شکلهای  2و 3نشان داده شده
است:

فاز  Setupمرحله شکلگیری كالستر و سركالستر می باشد .در این مرحله انتخاب كالستر و سركالستر بصورت تصادفی صورت
میگیرد .بعد از شکلگیری كالستر ،سركالستر زمانبند  TDMAرا انتشار میدهد تا زمان انتقال داده را برای گرههای عضو مشخص نماید.
سپس وارد فاز  Steady-stateمیشود .در فاز  ، steady- stateهر گره عضو كالستر فقط در تکه زمانی خودش داده را به سركالسترش
انتقال میدهد و در بقیه تکههای زمانی جهت ذخیره انرژیاش به حالت خواب میرود.
در این روش ،سر كالستر انرژی بیشتری را برای دریافت ،پردازش و ارسال مستقیم دادهها به گره  BSمصرف میكند .بنابراین برای
افزایش طول عمر شبکه الزم است كه نقش سركالستر بین گرههای شبکه تعویض شود .بهبودهای بسیاری در مورد روش  LEACHارائه
شده است كه اوال حتی االمکان بهترین كالستربندی و انتخاب سركالستر صورت پذیرد ،ثانیا تا حدامکان سربار این پروتکل كاهش پیدا كند.
روش  LEACH-Cنمونهای از این بهبود است.

LEACH-C-2-1
در ،[6]LEACH-Cشکلدهیكالسترها در آغاز هردوره با استفاده از الگوریتم متمركز بوسیله ایستگاه پایه انجام میشود .ایستگاه
پایه از اطالعات رسیده از گرهها كه شامل موقعیت و انرژی آنها است ،در طول فاز آمادهسازی برای پیداكردن تعداد از پیش تعیین شده
سركالسترها و پیکربندی شبکه درون كالسترها استفاده میكند .بعدا گروهبندی گرهها در كالسترها برای كمینه كردن مصرف انرژی به منظور
انتقال دادههای خود به سر كالسترهای مربوطه انجام میشود .نتایج نشان میدهد كه كارایی كلی LEACH-Cبخاطر شکلدهی بهینه
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كالسترها بوسیله ایستگاه پایه بهتر از  LEACHاست .عالوه بر آن ،تعداد سركالسترها در هر دوره  LEACH-Cبرابر مقدار بهینه مورد
انتظار میباشد .در حالیکه در  LEACHتعداد سركالسترها بخاطر فقدان هماهنگی سراسری ،از یک دور به دور دیگر متفاوت است.
با توجه به اینکه در  LEACH-Cباید در شروع هر دوره انرژی گرهها به  BSارسال شود ،این كار باعث میشود كه انرژی گرهها زود
تخلیه شده و زمان عمر شبکه كاهش یابد .بهبود دیگری كه بر روی این الگوریتم صورت پذیرفته است استفاده از تخمین انرژی میباشد .روش
 LEACH-CEنمونهای از آن است.
LEACH-CE -3-1
در روش  ،[7] LEACH-CEسطح انرژی فقط در فاز تنظیمات دو دوره اولیه از تمامی گرهها جمعآوری میشود و در دورههای دیگر
جمعآوری نمی شود .بجای آن بخاطر اطالع از سطح انرژی باقیمانده هر گره ،میتوانیم از اطالعات دو دوره اولیه ،میانگین مصرف انرژی هر
گره را محاسبه كنیم .یعنی كسر میزان انرژی محاسبه شده از سطح انرژی گره موجب پیشبینی سطح انرژی فعلی میشود .مشکلی كه برای
این الگوریتم مطرح میشود اینست كه اوال تخمین انرژی دقیق صورت نمیگیرد و ثانیا اگر گرهها داده همبسته داشته باشند و عدم ارسال
داده همبسته به منزله اعتبار اطالعات قبلی میباشد ،در این صورت این طرح كالستربندی كارا و مناسب نمیباشد.
LEACH-CEC -4-1
سه تا ایده پیشنهاد شده است -1 .همبستگی زمانی دادهای  -2مدل تخمین انرژی گرهها  -3روش تركیبی.
درالگوریتم وابستگی دادهای زمانی ،از روش پیشبینی سریهای زمانی( )TSF5جهت ارسال یا عدم ارسال داده استفاده شده است.
پس در لحظه  tیعنی شروع هر دوره ایستگاه پایه درصد خطا ) e(tرا به تمامی گرهها ارسال میكند .اولین داده توسط گره حس شده و ارسال
میشود .دادههای دوم و سوم و چهارم براساس الگوریتم  TINAبهبود یافته ارسال میشوند .سپس گره تابع سریهای زمانی را برای تعیین
مقدار پیش بینی مدل خط روند اجرا می كند ،تا مدل روند را ایجاد نماید .در لحظات بعدی داده حس شده با مقدار پیشبینی مدل روند
مقایسه میشود .اگر اختالف بین این دو مقدار از یک حد آستانهای تجاوز كند ،داده به گره مورد نظر ارسال میشود و گره تابع پیشبینی
مدل روند را مجدداً محاسبه می نماید تا مدل خط روند را به روز نماید .در غیر اینصورت گره حسگر داده حس شده را به گره مورد نظر ارسال
نمیكند .مدل پیشنهادی پیشگویی انرژی گرهها را  LEACH-CEC6نامیده و به این صورت توضیح میدهیم .برای انجام بهترین كالستربندی
الزم است انرژی گرهها را بدانیم .روش تخمین یکی از روشهایی هست كه كم هزینه بوده و مناسب میباشد .بنابراین از روش تخمین انرژی
استفاده میكنیم .برای این كار پروتکل  LEACH-Cرا به سه فاز تقسیم كردهایم .فاز توپولوژی سازی setup-state ،و  .steady-stateدر
فاز اول گرهها در شروع شبکه موقعیت خودشان را به ایستگاه پایه ارسال میكنند BS .با توجه به موقعیت گرهها توپولوژی شبکه را ایجاد
می نماید .بعد از اینکه توپولوژی در ایستگاه پایه تشکیل شد ،ایستگاه پایه فاصله گرهها را از همدیگر محاسبه میكند .در فاز تنظیمات با
استفاده از یک مدل ریاضی ساده مقدار انرژی مصرفی هر گره محاسبه میشود و از انرژی اولیهاش كسر شده و مقدار انرژی باقیمانده محاسبه
میگردد .در نهایت كالستربندی را انجام داده و به فاز  steady-stateمیرود .در این
 -2روش پيشنهادي :در این روش برای تعیین سركالستر از روش تئوری فازی استفاده میكنیم كه تعیین سركالستر با استفاده از
سه پارامتر درجه ،انرژی و فاصله انجام می گیرد .هر گره موقعیت خود را می داند .درجه تعداد همسایگان یک گره می باشد .هر گره توسط
الیه  macلیستی از همسایگان یک گامی خود را تهیه می كند و درجه خود را محاسبه می كند .فاصله گره برابر با فاصله هر گره از سركالستر
است .هر گره موقعیت خود را می داند.
فرایند روش پيشنهادي
انتخاب سرخوشه:
فرض كنید {انرژی باال {=} ، Aدرجه باال{=} ، Bفاصله كم {= Cحال فرض كنید ) B(D) ، A(Eو ) C(dتوابع فازی مربوط به
مجموعه های باال باشند

Time series forecasting
. LEACH-CE-correlated

5
6
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شکل -4انرژي

𝑡𝐸 > 𝐸ℎ𝑖𝑔ℎ
} 𝑡𝐸0 < 𝐸 < 𝐸ℎ𝑖𝑔ℎ
0
𝐸 < 𝐸0

1

𝐸−𝐸0
{=A€
𝐸ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝐸0

شکل  - 5درجه

𝑡𝐷 > 𝐷ℎ𝑖𝑔ℎ
} 𝑡𝐷0 < 𝐷 < 𝐷ℎ𝑖𝑔ℎ
0
𝐷 < 𝐷0

1

𝐷−𝐷0
𝐷{=)B(D
ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝐷0

در مرحله بعد این تابع مورد محاسبه قرار می گیرد

شکل -6فاصله

1

𝑟𝛼 < 𝑑
} 𝑟 < 𝑑 < 𝛼0
0
𝑟>𝑑

𝑑𝑟−

𝑟)𝛼C(d)={(1−

 :dفاصله از  chدر خوشه مربوطه است
بعد از اینکه انرژی گره سرخوشه به مقدار كمتر از  E0رسید برای هر گره كه در یک گامی اش قرار دارد ،بعنوان مثال گرهی با مختصات
( )xn, ynفرض كنید  Enانرژی گره مذكور Dn ،درجه و  dnفاصلهاش تا ) ، cluster head= (xh, yhمقادیر ) B(Dn) ، A(Enو C(d(xn,
)) yn),( xh, yhرا محاسبه می كند سپس:
))F(n)= α A(En) + β B(Dn) + ɣ C(d(xn, yn),( xh, yh
را محاسبه میكند و سپس ) max f(niو  niε Cكه در آن  Cخوشه ای است كه ) ( xh, yhمختصات سرخوشه آن می باشد .اگر این
ماكزیمم برابر با ) f(njباشد آنگاه سرخوشه به گره  njاطالع می دهد كه خود را سرخوشه معرفی كند.
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در رابطه باال ( αو  βو  ) ɣبترتیب وزنهای مربوط به انرژی ،درجه و مركزیت می باشند .بعبارت دیگر اگر سطر  iام ماتریس زیر را به
ترتیب انرژی ،درجه و فاصله گره  iام از سرخوشه مربوط به خودش بگیریم (با فرض اینکه  Nگره در خوشه  Cموجود باشد) در اینصورت:
) 𝐴(𝐸1 ) 𝐵(𝐷1 ) 𝐶(𝑑1
⋮
⋮
⋮
𝑇
]M=⟦ 𝐴(𝐸𝑖 ) 𝐵(𝐷𝑖 ) 𝐶(𝑑𝑖 ) ⟧*[𝛼 𝛽 ɣ
⋮
⋮
⋮
) 𝑁𝑑(𝐶 ) 𝑁𝐷(𝐵 ) 𝑁𝐸(𝐴
=[ 𝛼𝐴(𝐸1 ) + 𝛽𝐵(𝐷1 ) + ɣ𝐶(𝑑1 ), … , 𝛼 𝐴(𝐸𝑖 ) + 𝛽𝐵(𝐷𝑖 ) + ɣ𝐶(𝑑𝑖 ),…,

𝛼 𝐴(𝐸𝑁 ) + 𝛽𝐵(𝐷𝑁 ) +
]) 𝑁𝑑(𝐶ɣ
كه در آن  diفاصله گره  iام از سرخوشه خود می باشد.

𝑁∑=M
) 𝑖𝑑(𝐶𝑖=1 𝛼 𝐴(𝐸𝑖 ) + 𝛽𝐵(𝐷𝑖 ) + ɣ
M=[Mi] , 1≤ i ≤N Mj=max Mi
گره  njخود را بعنوان سرخوشه معرفی میکند.
توجه :توجه شود كه برای محاسبه فاصله از سرخوشه نیازی به دانستن موقعیت مکانی گرهای همسایه نیست .زیرا فاصله را می توان از
روی قدرت سیگنال دریافتی و تفاضل زمان بدست آورد( .روشهای زیادی وجود دارد).

 -3شبيه سازي و ارزیابی نتایج
 -1-3محيط شبيهسازي
شبیهسازی بر روی سیستم عامل لینوكس  Fedora core.10و با استفاده از شبیهساز شبکه  NS2انجام یافته است.
پروتکل  LEACHو  LEACH-Cاز پروژه  uAMPدانشگاه  MITبر روی  NS2پیادهسازی شده است.
سناریوهای تعریف شده برای محیط شبیهسازی واقعی در زیر مشخص شده است:
 توپولوژی شبکه حسگر با استفاده از  111گره
 ابعاد محیط حسگر 111*111متر
 تعداد كالستر 5

 سرعت ارسال داده 1Mbps

 ایستگاه پایه در موقعیت ( 51و)111
 طول هر دوره  21ثانیه

 سرعت انتقال بی سیم 11 *3m/s
 انرژی اولیه هرگره  2ژول
گیرندهها و فرستندهها از مدل ] [3پیروی میكنند كه پارامترهای آنها عبارتند از:
8

J / bit
4

J / bit / m

 15

8

J / bit , E tx  E rx  5 . 0  10

J / bit / m ,  two  ray  amp  1 . 3  10
2

 11

8

E elec  5 . 0  10

 1 . 0  10

free  space  amp



E ,E

 tx rxقدرت ارسال و دریافت برای هر بیت است.
آزمایش با پروتکلهای  LEACHو  LEACH-Cو  CEC LEACH-و FUZZY-LEACH-Cانجام یافته است.

نتایج شبيه ساري
در شبیه ساز  NS2ودر پروتکلهای LEACHو  ، LEACH-Cدادهها با توزیع  Uniformتولید میشوند .ولی واقعیت اینست كه
گرههای حسگر پدیدههایی را كه مشاهده میكنند بصورت پیوسته با زمان تغییر میكنند .بنابراین اطالعاتی كه توسط گره دریافت میشود با
همدیگر وابستگی دارند .پس دادههایی كه در شبیهساز تولید میشود باید توزیع نرمال داشته باشند.
ما هر یک از پروتکلهای مورد نظر را  21بار اجرا كرده ایم و نمودارهای حاصل میانگین نتایج حاصل از اجراها میباشد.
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شکل  7مقدار مصرف انرژی را در هر دوره نشان داده شده است  .در این شکل پروتکلهای  LEACHو  LEACH-Cو LEACH-
 CECو الگوریتم پیشنهادی  FUZZY-LEACH-Cرا مقایسه كرده و سپس مقادیر مصرف انرژی را برای هر یک از آنها بدست همانطور
كه مشاهده میشود روش  FUZZY-LEACH-Cاز همه روشهای ذكر شده عملکرد بهتری دارد.
250

150
LEACH

100

LEACH-C
LEACH-CEC

مقدار انرژی مصرفی

200

50

FUZZYLEACH-C

0
20
60
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
540

زمان

شکل .7ميزان مصرف انرژي در کل توپولوژي شبکه

شکل  8تعداد گرههای زنده را در زمانهای مختلف نشان میدهد .در این شکل 4 ،روش ذكر شده در باال ،از لحاظ تعداد گرههای زنده
در هر دوره بررسی شده است ،همانطور كه در شکل  8میبینید در روش  FUZZY-LEACH-Cتعداد گرههای زنده از همه روشها بیشتر
است .در شکل  ،8در پروتکلهای متمركز مرگ گرهها از زمان  311شروع شده است اما در پروتکل توزیع شده مرگ گرهها از زمان 111آغاز
شده است.
120
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LEACH-CEC
FUZZY-LEACH-C
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شکل .8تعداد گرههاي زنده
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نتیجه گیری
این مقاله مشکل انتخاب سركالستر را در تمامی پروتکلهای مطرح شده حل میكند .بنابراین با یک روش فازی انتخاب سركالستر به
صورت بهینه انجام می گیرد و در نتیجه زمان عمر شبکه افزایش مییابد .همچنین در پروتکل  ،leach-cارسال دورهای اطالعات گرهها را
حذف كردیم .با استفاده از الگوریتم FUZZY-LEACH-Cدیگر نیازی نیست كه در هر دوره ،گرهها اطالعات خودشان را به ایستگاه پایه
ارسال كنند .فقط در آغاز بکار شبکه موقعیت خود را به ایستگاه پایه ارسال میكنند و ایستگاه پایه توپولوژی شبکه را ایجاد كرده و با استفاده
از روش فازی سركالستر را در هر دوره تعیین مینماید.
در كل ما با استفاده از شبیه سازی ،زمان عمر شبکه را در پروتکل  LEACH-CEبا استفاده از الگوریتم فازی پیشنهادی ،بهبود دادیم
و اتالف انرژی جلوگیری كردیم .در كارهای آینده سعی خواهیم كرد خوشه بندی را در شبکه های حسگر موبایل با استفاده از تئوری فازی
انجام دهیم.
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