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گامیدر شبکه هاي بی سیم چند  یپخشهمه الگوریتم تکاملی براي زمانبندي   

 

 چکیده

کانال محدود استفاده موثر از پهناي باند  ،)WMN(چندگامیموفقیت آمیز و بهره برداري از شبکه هاي بی سیم  گسترشچالش فنی در یک 
سه .است) TDMA( یراه دسترسی چندگانه تقسیم زمانبا استفاده از روش استفاده از کانال  زمانبندي پخش یک روش براي حل این چالش.است

مقاله در این ) MA( memeticو الگوریتم ) IGA(، الگوریتم ژنتیک سیستم ایمنی )GA(الگوریتم هاي ژنتیکی  به نام هايالگوریتم تکاملی 
 .گیردمی مورد استفاده قرار  WMN شبکه هاي بی سیم چندگامی در TDMA بوسیله روش یپخش زمانبندي همهبراي حل 

l  اصطالحmemetic  از واژهmeme برداشت شده است 

l (meme)  :یک عنصر فرهنگی یا رفتاري است که به وسیله عوامل غیر ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود 

  .است و به حداکثر رساندن انتقال گره با کاهش زمان محاسبه TDMAهدف به حداقل رساندن طول دوره 

 مشکل بهره برداري بارهتمام دانش موجود در ازو به صراحت  را نشانه گرفته است به طور فعال بهبود راه حل ها IGA ،MAو  GAدر مقایسه با 
حل  از طریق تکاملیو اکتشافی  لگوریتما به طور قابل توجهی چندینMA  تایید می کنند که، نتایج شبیه سازي در موارد متعدد مشکل. می کند
 .نشان می دهد در استفاده بهینه از پهناي باند کانال MA همچنین اثر و ، انجام می دهد  شناخته شده از نظر کیفیت راه حل benchmarkمشکل 

  واژگان

Wireless multihop networks   :شبکه هاي بی سیم چند گامی  

Broadcast scheduling    : زمانبندي همه پخشی  

Genetic algorithm  : الگوریتم ژنتیک  

Immune genetic algorithm  : الگوریتم ژنتیک ایمنی  

Memetic algorithm  : الگوریتمMemetic  

  مقدمه

، مانند روترها در شبکه هاي سیمی یا نقاط از پیش ساختهزیرساخت  به چند گامی و  تک گامی شبکه هاي ،  ad hoc  بی سیم هاي  شبکهدر 
سهیم  در مسیر یابی  گره هاي دیگر هبداده فوروارد   از طریق در عوض، هر گره.تکیه نمی کند شده دسترسی در شبکه هاي بی سیم مدیریت

، هر یک از تک گامیدر شبکه  .انجام می شود اتصال شبکه اساس پویا بر  بطور  فوروارد می کند  را دادهگره  کدام کهاین تشخیص ، بنابراین هستند



بی سیم ، یک یا چند گره  multihopدر شبکه هاي  .هاي دیگر ارتباط برقرار کند MSمی توانند به طور مستقیم با همه ) MS( سیارایستگاه 
 گسترش را بی سیم پوشش شبکه multihopشبکه هاي  .می کند و فوروارد دریافتبسته ها را از طریق لینک هاي بی سیم مسیر  در طولمیانی 
لینک هاي طوالنی  روي که  چهآني نسبت به کمترو انرژي انتقال قدرت ، که به را اصالح کردند  چندین لینک کوتاهي روو انتقال  ، اتصال  دادند

 . می دهد پاسخدر محیط هاي پویا به سرعت و را فراهم می کند سریع  گسترشارتباطات قوي، این همچنین  .دارد نیاز بود مورد نیاز

نشان می  را اتصال دو گره ،و یک خطمی دهد نشان  سیار راایستگاه یک ، هر گره  می دهدنشان را  سادهبی سیم  multihopشبکه  یک 1شکل 
  .محدوده ارتباطی هستندیک در  )ایستگاه سیار( MSدهد که دو 

  

باعث  WMNتحرك گره در . کنند ارتباط برقرار) Cو  Bبه عنوان مثال، ( Aکه می تواند به طور مستقیم با  ندستههایی  A ،  MSهاي  همسایه 
می تواند به طور مستقیم با یکدیگر ها ن MSاست که همه این  WMN  مشکل اصلی در طراحی .می شود تغییرات مکرر در توپولوژي شبکه

  .کنند ارتباط برقرار

 TDMA یک شبکه . می دهدعمل انتقال را انجام  که هر گره حداقل یک اسالتتشکیل شده است ثابت  یطول زمان هاي با اسالت از
multihop تعدادي  بی سیم از MS که هر تشکیل شده است ،MS  تعداد معینی همسایه MS هایی  زمان به اسالتشده است که فرض .دارد

فرض  .تقسیم می شوند MSبه عالوه حداکثر زمان انتشار بین دو بسته برابر با حداکثر طول زمان انتقال  ها  ، هر یک از مدت زمانتقسیم شده است 
بدون نویزهستند و  کانال هاي بی سیم فرض شده است. می کننداستفاده  omnidirectional هاي همه سویی یا   از آنتنها  MSشده است که 

می کنند ، به  عمل  half-duplexیا  در حالت نیمه دوطرفهها  MS .است collisionتنها بدلیل برخورد یا  ناموفق reception یا دریافت یک
 بدون برخورد یا   MSدو یا چند .دهدانجام را هر دو کار می تواند ن، اما کند یا دریافت و  کند می تواند ارسالزمان  یکدر  MS یکعنوان مثال،

nonconflict ها در شبکه هاي برخورد. می توانند مشترك باشنددر یک اسالت  می تواندmultihop ممکن است به دو روش رخ دهد: 
 ثانویه ي  هابرخوردي اولیه و  هابرخورد

  .عمل انتقال را انجام دهندطور همزمان  به زمانی اتفاق می افتد که دو گره متصلي اولیه  هابرخورد

اتفاق خواهد افتاد که دو گره در زمانی این  .یک گره می رسند بهدو یا چند بسته در یک بازه زمانی واحد که  زمانی اتفاق می افتدي ثانویه  هابرخورد
اند متصل  به آن به طور مستقیم اي که ، گره میانی دو بسته متفاوت از دو گرهپس .را دارند به طور همزمان  انتقالانجام عمل  اجازه پرش فاصله دو 

 متقابل تداخل همان زمان بدون دنمی توان قرار داشته باشند از همبیش از دو گره در فاصله ، اگر  MSدو  .بازه زمانی دریافت خواهید کردیک دررا 
 .دنرا انجام دهن انتقال عمل



به عنوان مثال، باشد  کم اتصال مورد نیازاطالعات ویژگی داراي  WMNزمانبند یک مطلوب است ، زمانبند ذکر شده در باال ویژگی هايعالوه بر 
) پرشبه عنوان مثال، یک یا دو (به تنها در حالی که برخی دیگر  دارند نیاز global  به شبکهبرخی از الگوریتم ها به اطالعات مربوط به اتصال 

 .باید حداقل باشد این اطالعات،  می کند این اطالعات پهناي باند مصرف مخابره کردناز آنجا که  .نیاز دارند localیا   اطالعات اتصال محلی
مورد بحث قرار ] 1[مرجع  16در فصل   بی سیم multihopشبکه هاي  یپخش زمانبندي همه  مسائل اساسی محاسباتی و الگوریتمی در مشکل

هر ایستگاه حداقل یک اسالت براي به طول محدود که در آن اسمی  زمانبنديبا تولید یک   یپخش زمانبندي همه اکثر الگوریتم هاي  .گرفته است
مرجع  NP-complete در  مسألهاین  .کار می کنند می کند  تکرار را  اسمی زمانبندياین پس به طور نامحدود سانتقال اختصاص داده است و 

 ]2[، یک مثال از الگوریتم فعال سازي گره در هستند ]4[ لینک گره و یا فعال سازفعال ساز  WMN زمانبند هاي اکثر  .ثابت شده است] 3، 2[
از هر گره به  را  یک بسته ،که تمام همسایگان آن دارداطمینان که می کند انتخاب براي انتقال  هایی را  گره ،فعال سازگرهیک زمانبند  .آمده است

تضمین می کنند که گره مقصد با موفقیت که می کند براي انتقال انتخاب  هایی را  گرهلینک فعال ساز یک زمانبند  .د کرد نخواه  درستی دریافت
طبقه بندي شده  ها  این الگوریتم .پیشنهاد شده است]17-5، 3، 2[ زمانبنديالگوریتم هاي مختلف براي حل مشکل  .می کند دریافت را بسته

، ]10[ممنوع جستجو ، و ]3[گداختگی میدان متوسط و روش هاي احتماالتی مانند ] 19[، رنگ آمیزي گراف ]18و  2[گراف نظري به است 
  ].8[ ترکیب شده استو با روش ژنتیکی عصبی ] 20، 11[بکه هاي عصبی ، الگوریتم ش]12، 9، 7[الگوریتم ژنتیک 

و به حداقل می رساند اسالت بدون در نظر گرفتن استفاده  را یکی طول قاب: هستند  از دو نقطه هریک  بر اساس ها بسیاري از این الگوریتم 
  .بهینه سازي دو هدف به طور جداگانه منجر به یک راه حل خوب نیست .برساندبه حداکثر  یک فرمدر  اسالت را استفاده از  می کند تالش  يدیگر

ترکیبی از یک ] 8[الگوریتم در  .است زمانبندي همه پخشییکپارچه براي حل مشکل  روشهر دو این معیارها در  در نظر گرفتن رویکرد بهتر 
 که ، GAرویکرد مبتنی بر اصالح  .است عملکردبه حداکثر محدودیت ها و الگوریتم ژنتیک براي دستیابی  جبرانبراي  هاپفیلدشبکه عصبی 

genetic-fix   فضاي قابل مالحظه اي بطور  تا اداره می کند و تولید می کند و افراد با اندازه ثابت را است که داده شده ] 9[در نامیده می شود
تعداد کمتر از با  TDMAقاب یک  .اجرا شده است] 10[در ) حریص  –ممنوع ( tabu–greedyترکیبی الگوریتم  .دهد کاهش را جستجو
ارائه شده ] 12[و عملگر متقاطع اصالح شده در الگوریتم ژنتیک در  ممتاززمان، حداکثر تعداد انتقال با استفاده از روش جمعیت  هاي اسالت
فیلد ماشین حالت بر اساس مفاهیمی که براي  .یابد مینزمان اجرا کاهش تشخیص داده شوند  هااز نسل يتعداد کمتر در حتی اگر راه حل بهینه .است

ر حداکثتحت عنوان  همه پخشی کنندشان بدون برخورد میان خود ی که می تواندیایستگاه ها .داده شده است] 14[ ساخت شده در محدود 
مبنایی براي استخراج حداقل طول قاب که  هااز مجموعه اي از حداکثر سازگارباند پایین تر محکم ناشی شده از  .یها دسته بندي می شوند سازگار

] 16[در . فراهم می کندمنظور به حداکثر رساندن استفاده از اسالت  بهحداکثر سازگار را براي قوانین  مجموعه اي ازالگوریتم . را تشکیل می دهد
اگرچه با توجه به هر دو  .ارائه شده استنبندي زمایک الگوریتم تصادفی ساده و سریع براي پیدا کردن یک استخر از راه حل هاي معتبر مشکل 

، که استپیشنهاد شده  این مشکلبراي خطی عدد صحیح تدوین برنامه ریزي ] 21[در  .می یابدنمعیار توسط این الگوریتم زمان محاسبه کاهش 
با  تحمیل بی خردانهرویکرد  .ایستگاه است 50گرفته شده در نظر در رویکرد  ،اما حداکثر تعداد ایستگاه هاشده است  انجام در کاهش زمان اجرا

تکاملی هم و رویکرد الگوریتم ژنتیک  موقعیت هاي تکرار شده  استفاده می شود به منظور بهبود کارایی با حذف ] 17[برنامه نویسی پویا در 
است که هر عضو از  این تکاملی هم یتماشکال اصلی این الگور .برخورد براي شبکه هاي مش وایمکس بدون مجموعهاستفاده می شود براي حل 

هنگامی که از این رو ممکن است دارد نیاز زیادي  مقایسه ها و محاسبات،این  .باید مقایسه شود راه حلجمعیت مورد آزمون با هر عضو جمعیت 
زمانبندي همه براي حل مشکل ) G-NCNN(بی نظم تکاملی  شلوغ  عصبیشبکه  . پایین آید سرعت این فرآیند اندازه جمعیت بسیار زیاد هستند 



براي رسیدن به دو اي بهینه سازي دو مرحله  رویکرد .داده شده است] 22[ در مرجع  اي در شبکه هاي رادیویی بسته NP-complete ی پخش
و طرح گسترش ) NCNN(شلوغ بی نظم که شبکه عصبی    G-NCNNیک در مرحله اول، .به تصویب رسید هدف با دو تابع انرژي مختلف

هاي انتقال حداکثر  تا مورد استفاده قرار گیرد  NCNNدر مرحله دوم،  .کند پیدارا  حداقل TDMAطول فریم  ترکیب می کند تا را با هم تدریجی 
است با ] HNCNN] (15(هیسترتیک شلوغ  بی نظم شبکه هاي عصبی  .دنپیدا کرا  به دست آمده استدر مرحله اول  که TDMAدر قاب   گره

در مرحله  را طول قاب حداقل تامی کنند ترکیب را با طرح گسترش تدریجی  HNCNNآنها  .مدل معادل پیشنهاد شده است نویز یا اختاللکنترل 
بار اینترنت پروتکل طرح مسیریابی ، کوتاه ترین مسیر بر اساس ]23[در  .برسانندبه حداکثر را ، و انتقال بدون درگیري در فاز دوم  پیدا کنند اول

گرفته شده  در نظر براي ارزیابی عملکرد مختلف، لینک ها و درجه متوسط گره هابا تعداد ها شبکه  .، ارائه شده است)SLBIP(لوله با مدل متعادل 
مرجع در  .را نشان دهد این الگوریتم شده  تا خوبی  زمان محاسبه براي حل مشکالت مسیریابی با الگوریتم هاي دیگر تجزیه و تحلیل  .است

مختلف شبکه دوازده  .کند محاسبهرا شده  محدود -تاخیر درخت مسیریابی چندپخشی گرفته تامورد استفاده قرار بی نظم ، یک شبکه عصبی ]24[
زمان محاسبات  اساسا بر یج نتا.گرفته شده استدر نظرارزیابی الگوریتم  برايمتفاوت  باند ها، گره مقصد و تاخیر لینک، متفاوت هاي با اندازه گره

همه کوتاه ترین  روي پیام هاي تا  است که هر دو ثبات و ذاتا تثبیت تحت یک مدل واقع بینانهساده اي یک الگوریتم توزیع شده  .متمرکز شده است
 اصل موضوع  دنباله اي از .استارائه شده ] 25[در مرجع یابی کندمسیربعدي  Nگره از یک فرایند به دیگري در یک شبکه مکعب گسسته مسیر 

از داد  ، روش هاي تجزیه و تحلیل شده در باال یپخشهمه براي مشکل زمان بندي  .را تشخیص دهدزمان الگوریتم توزیع شده تا  داده شده است
 هنوز براي بنابراین یک الگوریتم  .اعتبار یک الگوریتم استدریک عامل مهم  زمان محاسبات .بین کیفیت راه حل و زمان اجرا رنج می برد وستد

هدف از این کار این  .دهدبهبود در کاهش زمان محاسبه حتی براي یک شبکه بزرگ را کیفیت راه حل نیاز داردکه  یپخشزمانبندي همه مشکل 
در اینجا در که  WMN زمانبند  .دبرسانبه حداکثر ها را و تعداد کل انتقال  دهد کاهش را اسالت ها  زمان ،زمان اجراي قابل قبول یک دراست که 

زمانبندي انتقال  ، زمانبند.می باشدبا اطالعات مورد نیاز اتصال کم  پرشو دو  پرشعالوه بر این یک است گره  فعال ساز از نوع  نظر گرفته شده
 اجراتکاملی الگوریتم با سه  نبندزما یک .می رساند حداکثربه  MSبراي تمام  QoSبا تضمین  را که استفاده از کانال شده اي را مشخص می کند

برتري خود نسبت به پیشنهادي از نظر کیفیت راه حل و زمان اجرا، و به منظور بررسی  MAبراي ارزیابی عملکرد  می شود و یک سري شبیه سازي
با این  .می کندحل را  بهینه سازيبسیاري از مشکالت جستجو و به طور موثر الگوریتم هاي ژنتیک  . انجام می دهد IGAو  GAالگوریتم هاي 

 و پیدا کنند ایین پسرعت همگرایی  اي را بوسیلهو یا آنها ممکن است راه حل بهینه  انداخته شوندراه حل هاي بهینه محلی  به  حال، آنها ممکن است
 GAکردیم  تا به الگوریتم  استفاده منی براي غلبه بر این مشکالت، ما از مفهوم ای .شود سرگردان کورکورانه در فضاي جستجو GA الگوریتم 
یک در تعداد انتقال را   IGAالگوریتم .بدست می آورد فرایند واکسیناسیون در طول پرشاز ماتریس  اطالعاتی الگوریتم ژنتیک ایمنی  .کمک کنیم

 Memeticالگوریتم  .زمان پردازش را کاهش می دهد MA، وب افزایش می دهد ، اما نه در یک زمان محاسبه خ یافته زمانی کاهشاسالت 
که فرزندان می توانند وارث دانش و یا  Lamarckianنظریه  MAعالوه بر داروینیسم،  .است) EA(الگوریتم تکاملی  از اي هنسخه پیشرفت

کرده این ایده را با یکپارچه سازي ارتقاء محلی پیاده سازي MA .را قبول کردند د باشند،در طول عمر خود به دست آوردن والدینشانکه  هاییویژگی
توانایی بهره به طور قابل توجهی  یکپارچگی  ، اینقابلیت ارث بري، و افزایش استاندارد EA داخل  ، مانند جستجوي محلی و اپراتور تعمیر، بهاست

بهترین راه حل به جستجوي  عامل هاي متقاطع ومی کند ایجاد در الگوریتم ژنتیک، جهش ژنهاي جدید براي مردم  .بخشد بهبود می EAبرداري از 
فضاي جستجو را  ،جستجو محلی.می آید جستجوي محلی به دستبا ، این جهت گیري memeticدر الگوریتم .جهت می دهند مردماز ژن در 

و به صراحت با بهره برداري از را نشانه گرفته است به طور فعال  بهبود راه حل  MA .اال می رسدکاهش می دهد و سریع تر به راه حل با کیفیت ب
  .بقیه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است .اهمیت می دهد ،تمام دانش موجود در مورد مشکل



 .می دهد ها یک تعریف رسمی از این مشکل، همراه با محدودیت 2بخش 

 .را توصیف می کنیم، ما سه الگوریتم و اپراتورهاي آن 3در بخش 

با دیگر الگوریتم  MA ،IGAتاخیر زمانی و زمان محاسبه شده توسط ، استفاده از کانال، متوسط یزماناسالت جزئیات نتایج شبیه سازي، مقایسه 
  .آمده است 4هاي رقابتی در بخش 

  .کشیده شده استبه تصویر 5در نهایت، نتیجه گیري در بخش 

 

  WMN   معرفی زمانبند  2

را قابل قبول ي توسط گره ها، در یک زمان اجرا اسالت و حداکثر استفاده TDMAبرخورد با حداقل طول فریم زمانبند بدون یک  WMNزمانبند   
در ابتدا، هر . داردرا  پرشاطالعات مربوط به اتصال به شبکه در داخل شعاع دو  MSزمانبند فرض بر این است که هر یک از در .استکرده  تعیین
MS  به عنوان مثال، ( است زمانی را در یک قاب اختصاص داده اسالتیکMS، i  بازه زمانیi شده است  اختصاص داده ام.( MS بیش   یی کهها

 MSیک  تا  از پیش تثبیت شده استفاده می شودقانون برخی  .هستند i اسالت در طول  نیز واجد شرایط انتقالهستند  MS  iاز  تراز دو گره دور
 iکه از اسالت هایی  MSبه دیگر تا می فرستد  یپخشهمه یک پیام  شده انتخاب  MS .کندانتخاب را  i اسالت واجد شرایط براي انتقال در 

را  انتقال در هر اسالت امکانکه  اجازه می دهدها  MSبسیاري از به  که می کند پیشرفت به این روش الگوریتم  .دهد اطالع می کنند استفاده
با این حال،  .داشته باشند انتقال باید به طور همزمانن ا، بنابراین این گرهداشته باشد با گره هاي دیگر تداخل ممکن است گرهیک  .داشته باشند

  G = (N, E)توسط گراف بدون جهت  دمی توان WMN .ستنیتضمین نمی کند و توپولوژي شفاف را  MSعادالنه میان همه  اسالتتخصیص 
در شبکه  ها شان دهنده تعداد گرهن   |N|.است فرض شده دو طرفهکه  است )انتقال(ها نشان داده لینک  Eمجموعه اي از گره ها و  Nکه در آن 
و  N = {A, B, C, D, E, F, G, H}در شکل یک  .است یزمان اسالت هاي تعداد | M | و، N| = {n1, n2, …, nx}|بعنوان مثال  داده شده

|N| = 8 ماتریس اتصال  .است]CM [ پرش ماتریس  ،نشان دهنده یک ارتباط مستقیم بین گره ها]HM [ و  پرشدر مورد اطالعات اتصال یک
  .هچگونه تداخل  استشبکه داده شده بدون  به داده شدهاختصاص  یزمانهاي اسالت ] SM[هر گره می گوید، ماتریس زمانبند  دو پرش

  

بین وجود مستون نشان دهنده گره هاي شبکه و سطر نشان دهنده ارتباط  .تعریف شده است 1شکل  درشبکه داده شده براي اتصال این ماتریس  
 1یا  0ماتریس مقدار .ترتیب براي گره هاي باقی مانده ، به همینمی گوید  Aدر مورد اطالعات اتصال گره  است، به عنوان مثال، ردیف یک گره ها
 .نشان دهنده وجود یک لینک می باشد 1، که را دارد



  

 .بین گره ها است پرشو دو پرشیک اطالعات ردیف نشان دهنده مقدار .شده استتعریف  1براي شبکه داده شده در شکل  پرشاین ماتریس 

  

، را می گیرد1یا  0مقدار آن .می دهدنشان را  یزمان اسالتهايسطر تعداد .شده استتولید  1شبکه در شکل بهینه براي   TDMA  ماتریس زمانبند
بسته هاي خود را بدون  اجازه دارند  Eو  Aهاي زمانی اول، گره  اسالتدر .را داردانتقال در آن بازه زمانی  اجازهگره نشان می دهد  1که در آن 
 .کنند ارسال تداخل

  هاي تکاملی الگوریتم 3

جان هلند براي ] .26[ می کند شبیه سازي ی را جستجوي ابتکاري است که فرایندهاي انتخاب طبیعی و تکاملتکنیک یک GA  الگوریتم ژنتیک یا
 هستند NP-completeقوي براي مسائل  و ، روش جستجوي موثرها  GA.است دادهارائه  1960 سال در) ها GA(اولین بار الگوریتم ژنتیک 

یک  TDMA  ماتریس زمانبند  .بحث شده است متداولو شرط خاتمه در زیر براي هر سه الگوریتم صالحیت ، جهش، تابع متقاطعانتخاب،  ].27[
به عنوان کروموزوم رشته بیتی  ماتریس زمانبند .گره ها در شبکه است کل تعداد Nاست و  یزمان اسالت تعداد Mکه در آن است  N  *Mماتریس 

 ,i)در موقعیت  1مقدار  .می دهدنشان را زمانی و انتقال گره  یک اسالتهر سطر و ستون از ماتریس زمانبند  .نشان داده شده استها 1و  ها0شامل 

j)   در ماتریس نشان می دهد که گرهj  یزمان اسالتام براي انتقال در i اولیه  فریم  .ام مجاز استTDMA  برگزیدگان با استفاده از روش جمعیت
یک راه حل بهینه را جستجو  دست کاري شده اند تا  هاي مجموعه اي از کروموزوم MAو  GA ،IGA ].12[چاکرابورتی ساخته شده است 

تولید  براي فرایند والدین اول، انتخاب .دنکنمی را دنبال داروینی اصل بقاي اصلح  ،و انتخاب بازمانده والدینانتخاب براي انتخاب  عامل هاي .دنکن
 مسابقه- Kاین مطالعه  .داشته باشد را مشخصه افراد باید احتمال بیشتر تولید مثل بعنوان مثالتوضیح جایگزین انتخاب طبیعی، یک، معموال است  مثل
می  کنترل را فشار انتخاب ،تعداد K .ندانتخاب می کبه طور تصادفی از جمعیت  فرد K ، برنده را در میان والدین اجرا می کندبراي انتخاب  یانتخاب
نسل  والدینفقط افراد اصلح به عنوان  .می کند فراهم را دوم، انتخاب بازمانده اصل بازمانده اصلح.می دهد باالتر فشار انتخاب باالتر  K به  ، کنند
 افراد ترینمناسب، درصد کمی از قالهدر این م .فاده می شوداز بهترین افراد در هر نسل است تعداديگرایی براي حفظ  ایده نخبه .شده اندانتخاب  بعدي
از بهترین راه  ٪10از هر نسل  .افزایش می دهدبا جلوگیري از از دست رفتن بهترین راه حل  راالگوریتم کارایی این . نسل بعدي باقی می ماند براي

اپراتور متقاطع تک . استخر جفت گیري جمع شده بودندکروموزوم هاي انتخاب شده براي تولید مثل در  .تکرار بعدي باقی می ماند رايحل ها ب
با  PR1 اولین والدین است، یک ردیف تصادفی ازشده  هنگامی که یک نقطه متقاطع مشخص .از جمعیت انجام شده است یردیف روي  اي نقطه

جایگزین شده  PR2با  CH2جایگزین شده است و  PR1کروموزوم حاصل با  CH1 .روبرو می شود PR2 دوم والدین یک سطر تصادفی از



عملگر جهش به شیوه اي متفاوت بسته به تناسب ژن .پس آن جریمه شده استکند نقض را  ها پس از جایگزینی، اگر راه حل محدودیت .است
کیفیت صالحیت تابع  .دهدمی تغییر صالحیت شخصبا توجه به راعملگر جهش یک بیت در کروموزوم انتخاب شده  .می کندرفتار  یانتخاب

 .است تر تنگ پایینی باند کانال متغیر و بر دستیابی مبتنی  زمانبنديبراي مشکل  صالحیت تابع  .ارزیابی می کند را نامزدراه حل هاي ) صالحیت(
معیار قانع شوند یا هر دو  این است که بهترین راه حل عملی، .یا نهشناسایی شده است آن نسل در  که آیا بهترین راه حل می کند نقطه پایان تعیین 

 .شده خارج می شودمی رسد، الگوریتم متوقف می شود و راه حل بهینه براي شبکه داده  پایان این نقطهبه زمانی که نسل تکامل  .راضی شوند

 

 الگوریتم ژنتیک 3.1

سپس اپراتور  .گرفته شده اند، برمی داردخدمت به  والدیننوان به ع ی کهاز جمعیت راپس از مقدار دهی اولیه جمعیت، عملگر انتخاب دو کروموزوم 
را تعریف  اجراي متقاطع  نرخ متقاطع از پیش تعیین شده، احتمال .کنند فرزندان خود را تولیدمبادله می کند تا  والدینبین این دو  را متقاطع اطالعات

  .برخی از ژن ها در فرزندان انجام می شود آرامیبه احتمال، به نام نرخ جهش ، براي تغییر یک جهش با  .می کند

 .را نشان می دهد چارچوب الگوریتم ژنتیک 1الگوریتم  

  

خاتمه یافته  پس الگوریتم با راه حلتعریف شده باشد اگر راه حل بهینه در تولید  .صالحیت مورد ارزیابی قرار می گیردبا شرایط  شدهجمعیت تولید 
 براي  در پایان تکرار، جمعیت هاي تولید شده در نسل .می پردازد بعديتولید به و انجام می شود  گرایی بر روي جمعیت  روش نخبهوگرنه ، است 

 .حذف می شود از جمعیت بهینه  TDMAبه منظور تولید قاب تکرار شده است که  یعنی ، بازه زمانیگرفته می شوند حذف ردیف تکراري 

 

  الگوریتم ژنتیک ایمنی 3.2

اما همچنین به  را می دهند جهانیمطلوب به هر فرد شانس تکاملی براي به دست آوردن  اگر چهو جهش، متقاطع اصلی ژنتیکی  عاملدو  GAدر 
توانایی استفاده از برخی از  GAاز سوي دیگر،  .می شود تا حدي باعث انحطاط کامل دلیل جستجو هاي تصادفی و بدون نظارت در طول پروسه

 .ارائه شدایمنی بر اساس مالحظات فوق، الگوریتم ژنتیک  .معلق را نداردمشکل ویژگی هاي اساسی و آشکار و یا دانش 



  .ساختار الگوریتم ژنتیک ایمنی را نشان می دهد 2الگوریتم 

  

اپراتور یک که به طور عمده  است الگوریتم بهینه سازي هوشمندیک IGA  .اتفاق می افتدعملیات ایمنی براي  مجددراه حل بعد از مرحله تولید 
 انتخاب ایمنی و واکسیناسیون. : استانجام شده توسط دو مرحله  و  ساخته شده است ایمنی

 .اجرا کرده استصورت زیر به  IGAالگوریتم به دانش اضافه شده 

  انتخاب ایمنی 3.2.1

 .براي حذف ردیف تکراري انتخاب شده استمی کند ارضا جمعیت به تازگی ایجاد شده پس از تولید مثل، که محدودیت هاي اولیه و ثانویه، 
 .مرتب می شوند و ذخیره شده در استخر واکسنمتغیر کانال به  دستیابیجمعیت به دست آمده با توجه به 

 واکسیناسیون 3.2.2

باالتر با احتمال بیشتري استفاده می  صالحیتبا تغییر ژن یک جمعیت فردي با دانش قبلی براي به دست آوردن  صالحیتواکسیناسیون براي بهبود 
همان  طول در .می کند شناسایی را اولین انتقال گره در جامعه  IGA.یک کروموزوم از استخر واکسن براي واکسیناسیون گرفته شده است .شود

براي انجام این  .را داشته باشندد اجازه انتقال در همان بازه زمانی ن، می توانندارندانتقال گره با  یدیگر، که تداخل هاي ، برخی از گرهیاسالت زمان
،  می کند ایجاد تداخلانتقال گره با  در حال حاضرآن   که آیا چک شده است پرش و با ماتریس  شده است کار، یک گره به صورت تصادفی انتخاب

ژن کروموزوم انتخاب شده بر اساس دانش به . می دهد همان بازه زمانی اجازه انتقالدر گره انتخاب شده به گره به یک جهش یافته، اگر نه ارزش 
 .افزایش می دهدها را  تعداد انتقال  از این رو فرایند واکسیناسیونشده ویرایش می شود شبکه داده  پرشدست آمده از ماتریس 

 

 Memeticالگوریتم  3.3

و تالش براي بهبود  در عواملکه فرآیندهاي جستجوي محلی  است )EA(الگوریتم هاي تکاملی  تعمیم) Memetic )MAالگوریتم هاي 
 .است ، به دلیل کاربرد گسترده اي برتر Memeticدر مقایسه با روش هاي دیگر، الگوریتم هاي  ].31- 28[فراهم کرده است را  صالحیتشان



 .جزئیات مشکل خاص بستگی دارد بهاغلب  MA  ، روند طراحی کارآمدMAبا وجود نتایج خوبی به دست آمده توسط برخی از 

 .داده شده استنشان   3در الگوریتم  Memeticالگوریتم ر اساخت

  

مسابقات انجام می شود ساخته -Kاز انتخاب  براي تولید مثل است و با استفادهوالدین جمعیت اولیه با استفاده از روش جمعیت نخبگان و انتخاب 
 شدهاحتمال داده جهش و عملگر جهش بر اساس  اجرا شده استکروموزوم هاي انتخاب شده، یک اپراتور متقاطع تک نقطه اي روي  .شده است

 .شود شده استاجرا  MAبر روي کروموزوم ها در  اصالح کننده بهینه ساز ودنباله بعد از تقاطع و جهش،  .انجام شده است

 بهینه ساز 3.3.1

جاري  در جمعیت Xعملکرد گره  qx.کاهش می دهد براي هر گره دستیابی تعیین کانالبوسیله را  یزمان هاي تعداد شکاف، MAبهینه ساز  مرحله
فاز بهینه ساز  ).2. (است تعریف شده  Eq، با استفاده از  زمان داده شده اسالتدر  xنود  ها اجرا شده توسط ، به عنوان مثال، تعداد کل انتقالاست
در بازه  .است انتقالانجام در حال  Jزمان اسالت  دیگر گره در برخی از همان که آیا تعریف می کند، سپس دهر گره را بدست می آور هايانتقال

که زیر مجموعه اي از  هایی ردیف] 12[در  .پس ردیف از آن جامعه حذف شده است qx < 1شامل   شده اند ام، اگر گره هایی که منتقل  jزمانی 
ی را شکل زمان ،کاهش اسالت هاي IGAو  GAدر این مقاله، حذف ردیف تکراري در  .ند، حذف شده ا هستند ردیف تولید شده پس از متقاطع

این  .است اجرا کرده qxبر اساس ارزش ی را بهینه ساز کاهش MA، در حالی که در  در آن جمعیت تکرار شده است ، اگر یک اسالت زمانیداد
 .منتقل شده است TDMAبا محدودیت که هر گره حداقل یک بار در آن فریم  یزمان اسالت تعدادبا حداقل  می کند  تولید ی رامرحله جمعیت

 

 اصالح کننده 3.3.2

  

 اند جایی که گرفته شده سازبهبود مرحله براياز بهینه ساز  هایی جمعیت.و این تنوع راه حل را کاهش می دهد حریصانه استراه  ساز یکبهبود
پس  هاي انتقالتعداد  سازبهبودمرحله ، رشاز ماتریس پبدست آمده دانش  .افزایش یافته استیافته، کاهش  یزمان هاي در اسالت ها  انتقال کل تعداد

 يدر هر تکرار به اجرا درآمد، راه حل بهینه در تعداد کمتر memeticاز آنجا که عملیات الگوریتم  .را افزایش می دهد یهاي زماناسالتاز کاهش 



یافته کاهش  ،پیشنهاد شده است که اخیرا الگوریتم نیز در مقایسه با سایر الگوریتم هاي رقابتی  ياز این رو، زمان اجرا .شده است ها تعریفاز نسل 
 .است

 نتایج شبیه سازي 4

، در مقایسه با کند حل  ی راپخش زمانبندي همهمشکل است تا انجام شده پیشنهادي  MAملکرد مجموعه اي از شبیه سازي هاي براي ارزیابی ع
 ].13[ یتصالحبا و الگوریتم ژنتیک جایگشت ] 12[ GA، ]3[میانگین فیلد بازپخت 

 صالحیتعوامل تابع  .است و درجه شبکه ها | M |زمانی  اسالت هاي، تعداد | N |بخش زیر بحث در مورد نتایج شبیه سازي در مورد تعداد گره 
  تعریف شده است به عنوان ،

  کانالدستیابی به متغیر .1

  :براي کل شبکه

  

  : و براي هر نود 

 

  باند پایین تر تنگ

  

 D(n)  هاي  گرهمجموعه درجه nاست  ،ND است به  شده تولیدتنگ پایین تر  باند ، بر اساس این مقداراست نشان دهنده حداکثر درجه شبکه
  عنوان 

 

یا حداکثر تعداد نسل ها که  در   D = 1،  شده است بحث براي سه الگوریتم در این مطالعه یشرایط ترمینال .پس راه حل بهینه است D = 1اگر 
 .گرفته شده است500تمام آزمایش هاي ما 

 multihopکه هر کدام یک توپولوژي را امتحان کرده سه الگوریتم  ،و گره هاي مختلفبا درجه به طور تصادفی تولید شده مختلف شبکه هاي 
 .نتایج در نتایج شبیه سازي زیر داده شده استبار انجام شده، مقدار متوسط  150براي تنظیمات خاصی از پارامترها، الگوریتم  .را نشان می دهد



 بر رويو  است 0.001، احتمال جهش 0.30، نرخ متقاطع 500عداد نسل ، حداکثر ت50نتایج این شبیه سازي بر اساس پارامترهاي اندازه جمعیت 
 این سه معیار،

 .است یک D مقدارتنگ باند پایین تر  .1

  .پیدا کردن بهبود در تعداد انتقالبراي کانال دستیابی به متغیر . 2

 Intel Core 2با مشخصات سیستم  XPفعال بر روي ویندوز   Matlab کد زمان اجرا بر روي یک پلت فرم شبیه سازي است با استفاده از.3

Duo T6600 2.2 GHz 

 

 GAنتیجه شبیه سازي  4.1

 .کنیمنشان داده شده بررسی  1جدول  که در یبراي شبکه هاي مختلف را عملکرد الگوریتم ژنتیک این بود که  هدف از اولین شبیه سازي

 

 .شبکه هاي گره کوچکتر با تعداد بیشتري انتقال در نسل قابل قبول اجرا می شود .تا صد گرفته است محدوده پنجاز تعداد گره ها براي شبیه سازي 
متوسط  .شناسایی می کند نسل 489پس از  TDMAلبه با درجه نه راه حل بهینه قاب  200گره با  100با این حال، براي شناسایی یک شبکه 

 .باید کاهش یابد اجرا این به منظور کاهش زمان .می باشد 422 ايگره  100تعداد نسل براي شبکه 

 IGAنتیجه شبیه سازي  4.2

  .است نشان دهنده خروجی تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک ایمنی براي تعدادي از گره ها و لبه هاي مختلف 2جدول 

  



 افزایشرا می تواند توانایی جستجو و سازگاري را بهبود بخشد، تا حد زیادي سرعت همگرا  IGAدر مقایسه با الگوریتم ژنتیک، دانش اضافه شده 
کانال  دستیابی بهبه طوري که  است ، آنتی ژن انتخاب شده است با تعداد بیشتري انتقال بهبود یافتهاسیوندر طول فرآیند واکسن].34- 32[ دهد

، تعداد نسل ها کاهش می یابد، و تعداد متوسط انتقال هر شبکه 1در جدول  GAبا  2در جدول  IGAمقایسه نتایج شبیه سازي در .افزایش می یابد
با درجه اي گره  100براي شبکه هاي .شده استتعریف گره، راه حل با نسل قابل قبول  100گره و  80براي شبکه اي با .بهبود یافته است

، اما کننده استراضی  IGAتوسط  معیار دو اولین با این حال،  .شده است تعریفقیقه د 25دقیقه و  16در راه حل بهینه چهار و پنج، متوسط 
 .می یابدن، به عنوان مثال، زمان اجرا براي یک شبکه بزرگ کاهش یسوم

 

   MAنتیجه شبیه سازي  4.3

 .تنگ و افزایش تعداد انتقال ها متمرکز شده است تر پایینباند در شرایط  ها عمدتا در همگرایی الگوریتمقرار گرفته تا کنون مورد بحث هایی روش 

 ؟ چیست در مقایسه با یکدیگر از نظر زمان ها رابطه این روش :بنابراین، این پرسش مطرح می شود

 ،البه عنوان مث ،ارزیابی شد  پیدا کردن بهره وريبراي    MAنتیجه شبیه سازي.تنظیم شده است Memeticاین به عنوان سوال اصلی الگوریتم 
نیز در زمان محاسبه  هاي کاهش یافته در تعداد نسل را  کانالدستیابی به  داده استبهبود  IGA،  که روشن است2و  1از جدول  .سرعت همگرایی

براي شبکه اي با  MAتعداد نسل و زمان محاسبات شبکه هاي مختلف با استفاده از متوسط ، با دستیابی به کانال متوسط .GAکمتر در مقایسه با 
  .تجزیه و تحلیل شده است 3درجه هاي مختلف در جدول 

 

 .است دقیقه 12.61 دربراي همان شبکه  IGAدقیقه است، کارآمد تر از زمان صرف شده توسط  MA 2.0در اي گره  100زمان براي شبکه 
می  مقایسه MAهنگامی که ما با  شده د به تازگی پیشنهادسایر روش هاي کارآمو   IGAگره، زمان محاسبه در  100براي شبکه اي با بیش از 

براي شبکه هاي گره هاي مختلف با اسالت  MAتولید شده توسط  هاي تعداد کل انتقال .است MAاین مزیت اصلی  .نیستند بسیار کارآمدکنیم 
   .نشان داده شده است 4در جدول و  ] 21[ BSPو ] HNN-GA ]8[ ،TS-GR ]10 شده  با هم مقایسه متفاوتهاي زمانی 



  

 ..نشان داده شده است2با این الگوریتم ها نیز در شکل  MAنمودار مقایسه انتقال 

 

انتقال و  مقدار، نقطه پایان خط نشان دهنده باالترین است انتقال براي شبکه داده شده مقدارنقطه شروع خط عمودي در نمودار نشان دهنده کمترین 
تعداد بیشتري انتقال  MAجدول و شکل ثابت می کند که  .است تولید شده توسط هر الگوریتم هاي نده تعداد انتقالیک خط افقی کوچک نشان ده

زمان . می کندتولید ها تعداد انتقال  مجموع درتا  11 -6در مقایسه با الگوریتم هاي موجود و با تفاوت  می کند براي شبکه هاي مختلف تولیدرا 
 GAافزایش یافته در مقایسه با   MAکانال در دستیابی به  کهجایی  براي شناسایی راه حل هاي مطلوب کاهش می یابد درمحاسبه و تعداد نسل ها 

  ..داده شده است 3 در شکل ] 12[و تغییر در الگوریتم ژنتیک  MAگرفته شده توسط  یزمانمقایسه متوسط  ].12[

  



و نتایج به دست آمده در مقایسه با الگوریتم هاي حل شده است  MA با استفاده از قرار گرفته مورد بحث ] 3[در  benchmark مشکل دو
، ]22[ G-NCNNتدریجی بی نظم شلوغ ، شبکه هاي عصبی ]G-HNCNN ]15هیسترتیک تدریجی بی نظم شلوغ  دیگر مانند، شبکه عصبی

، الگوریتم ]14[ FSMAمحدود  ماشین حالتیتم مبتنی بر ، الگور]GACFS ]17برخورد مجموعه بدون تکاملی براي هم الگوریتم هاي ژنتیکی 
  . نشان داده شده است 5در جدول ] 3[ MFAبازپخت فیلد اصلی  و به الگوریتم ] CPGA ]13 با صالحیت ژنتیکی جایگشت

  

تعداد  در نظر گرفتنبا  2ت شده استجزیه و تحلیل  #لبه در مثال  66گره با  40و شده است تجزیه و تحلیل  1 #در مثال  لبه 70گره با  30
 دستیابی به  MA، شده است دیده می شود تاخیر زمانی محاسبه  5همانطور که در جدول  .کانال و تاخیر زمانی دستیابی به، یزمان هاي اسالت
به طور اخیرا پیشنهاد شده  هایی که دیگر الگوریتمبا در مقایسه  MAاین نشان می دهد که  افزایش می دهد یکمترین تاخیر زمانرا با  کانال
  .تري اجرا می شودموثر

 .می کند مقایسه MAبا را کانال الگوریتم هاي مختلف  دستیابی به و یتاخیر زمان 4شکل 

 

و نشان می دهد که زمان محاسبه تا حد کرده است مقایسه ] 21[ BSPو ] HNN-GA ]8الگوریتم هاي را با   MAزمان محاسبه  6جدول 
   .یافته استزیادي کاهش 



 

 .مقایسه می کندها را با تعداد کل گره  MAو  GA ،IGAتعداد انتقال تولید شده توسط  (a)5 شکل 

 .با تعداد گره هاي شبکه هاي مختلف مقایسه می کند MAو  GA ،IGAگرفته شده توسط  ها تعداد نسل (b)5 شکل 

  

کانال در زمان محاسبه قابل  دستیابی بهو ي اجرا می شود موثربطور تنگ  باند پایین تردر شرایط  memetic  این نتایج نشان می دهد که الگوریتم
تا  15براي شبکه هاي مختلف از  MAو ] HNN-GA ]8[ ،G-NCNN ]22تاخیر زمانی گرفته شده توسط متوسط  .می یابدقبول افزایش 

  .مقایسه شده است6در شکل  250

  



تعداد کل انتقال تولید شده توسط  همچنین بدست آمده که 6، از شکل ی بوجود می آیدکاهش تاخیر زمانداشته باشد تعداد انتقال بیشتري وجود  اگر 
MA  باال استمقایسه می شود هنگامی که نسبت به دو الگوریتم دیگر. 

 .در شکل استفاده می کند MAاز تعریف شده متناظرش که بهینه  TDMAو قاب  3.4لبه با درجه متوسط  85با  اي گره 50نمونه شبکه یک 

7(a, b)  است از آنجا که حداکثر درجه شبکه شش . نشان داده شده استMA کرده  تولید انتقال 61 ی بازمان اسالتدر هفت را بهینه  زمانبند
  .است 6.27زمانی است و متوسط تاخیر  0.174کانال براي این شبکه  دستیابی به .است

  

 ].23[شده است مقایسه  SLBIPبراي تعدادي از گره ها و لینک هاي مختلف با  MA ات ، زمان محاسب7در جدول 



  

 و جلوتر دراخیرا پیشنهاد شده هایی که الگوریتم  نسبت  بلکه، IGAو  GA بانه تنها در مقایسه  MAکه  متوجه می شویماز تمام جداول و ارقام 
   .دارد يبهتراجراي  شدبحث  شان مورد

 نتیجه گیري 5

همه  زمانبندي تا قرار گرفت خاص دامنه مورد بحث memeticالگوریتم ژنتیک ایمنی و یک الگوریتم اضافه شده به  الگوریتم ژنتیک پایه، دانش
، در حالی را نشانه گرفته بودبهبود راه حل هاي  یبه طور فعال IGA ،MAو  GAدر مقایسه  .را حل کند بی سیم multihopشبکه هاي  یپخش
، در حالی که الگوریتم ژنتیک  بهره برداري کردتمام دانش موجود در مورد مشکل از   MA .بود کورکورانه در فضاي جستجو سرگردان GAکه 

اما  می دهدافزایش  یافته زمانی کاهش اسالت در یک را تعداد انتقال   IGA .استفاده کرددر طول فرایند واکسیناسیون  پرشایمنی از دانش ماتریس 
 شبکه هاي بزرگ زمان محاسبه براي ، در مقاالت قبلی، اشکال اصلی به نقل از نویسندگان .می کند غلبهبر آن  MA، نداردمحاسبه خوب زمان 

 ، و زمان اجرا تاییدها  کانال، تعداد نسل استفاده ازدر شرایط را  MAنتایج شبیه سازي مزایاي  .است که تا حد زیادي در این مقاله کاهش می یابد
را براي  MAنتیجه اثربخشی و بهره وري  .دست یافتدر مقایسه با الگوریتم هاي دیگر در زمان اجرا کوتاه تر  تنگ پایین تر باند به  MA .می کند

 گره 500حتی براي شبکه هاي بزرگ با بیش از  را زمان محاسباتتا افزایش بیشتر می تواند انجام شود  .می کند پخش تاییدمشکل زمانبند ي همه 
 .دهدکاهش 
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