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استفاده از الگوریتم کندوی زنبور عسل در 

مسیر یابی بر اساس خوشه در شبکه های حسگر 
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 چکیده 

با توجه به پیشرفت های اخیر فناوری ارتباطات بی سیم در چند دهه اخیر ، مطالعات کارشناسان در زمینه شبکه های گیرندد   

بی سیم هم سیر صعودی را طی کرد  است.بسیاری از این بررسی ها در قالب کتب علمی ، الحاقیه ، الگوریتم و موارد کاربردی 

شبکه ها به طور مستقیم به پروتکل های مسیریابی که روی زمان زنددگی شدبکه تدا یر مدی     اجرا و اعمال شد  اند. کارایی این 

گذارند  بستگی خواهد داشت. خوشه بندی یکی از رایج ترین روش های اجرایی در این مبحث تلقی می شود. ما در این مقالده  

عسل می پردازیم که نشدان دهندد  امتدداد طدول     به بررسی کارایی  انرژی در پروتکل های بر پایه الگوریتم های کندوی زنبور 

عمر شبکه  می باشد. الگوریتم های کندوی زنبور عسل طوری طراحی شد  اند که رفتارهای جستجوگرانه زنبورهدای عسدل را   

شبیه سازی کرد  و به طور موفقیت آمیزی در تکنیک های خوشه بندی مورد اسدتااد  قدرار مدی گیرندد. عملکدرد ایدن روش       

و بهینه سازی گروهی اجزا که پدی  از ایدن مدورد بررسدی قدرار گرفتده اندد ،         LEACHی با پروتکل های متکی بر پیشنهاد

مقایسه می شود. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که الگوریتم های کندوی زنبور عسل میتواند در پروتکل هدای مسدیریابی   

WSN .روند موفقیت آمیزی داشته باشد 

 ه های گیرند  بی سیم ، برپایه خوشه بندی ) خوشه ای ( ، الگوریتم زنبور عسل کلمات کلیدی : شبک

 

 مقدمه  :1

( شامل گر  های گیرند  توزیع شد  هستند که در سال های اخیر توجده بسدیاری را بده     WSNشبکه های گیرند  بی سیم ) 

سوی خود جلب کرد  اند. آنهادر بسیای از حوز  ها مثل کنترل محیط ، سدروی  هدای محدافال سد متی ، ن دامی و خددمات       

عات و داد  های حسی ) گیرند  ( را به مربوط به پی  بینی زمین لرز  ها موفقیت هایی کسب کرد  اند. آنها در ت شند تا اط 

 ایستگا  مربوطه خروجی انتقال دهند. در حقیقت همکاری سازمان ذی ربط برای تحقیق این موارد ، امری ضروری می باشد.

این نود های گیرند   به آسانی برای کاربردهای خاص پیکربندی می شوند. هر چند آن ها نیروی فقط در باتری های غیر قابدل  

 ایگزین با محدودیت انرژی تامین میشود.ج

پردازشگرهای آنها در فرآیند پردازش، انرژی و شبکه های ارتباطی که توسط گر  هدای گیرندد  دارای پهندای باندد کدم مدورد       

استااد  قرار می گیرند محدود میشوند.با  این  محدودیت های موجود در گر  های گیرندد  ، روش هدای جدیددی بدرای قدادر      

در انجام فعالیت های معتبر ارتباطی مورد نیاز خواهد بود. نه تنها یک ارتباط قابل اطمینان الزامی است بلکه طول عمر  ساختن

 زیاد باشند. WSNشبکه ها هم تا جاییکه امکان داشته باشد باید در کاربرد های 

ف به دلیل فاصله میان اجزای ارتباطی مبدا ارتباط مهمترین عامل ات ف انرژی در گر  های گیرند  محسوب می شود . این ات 

و مقصد  می باشد . واحدهای گیرند  و سیستم موقعیت یاب جهانی مرتبط با گر  گیرند  هم نق  مهمی در ات ف انرژی ایادا  

 می کنند.

 GPSاز فناوری نیازمند سخت افزارهایی با سایز بزرگ و منابع انرژی مضاعای شدند ،استااد   GPSاز زمانی که سیستم های 

روی نود های گیرند  هم یک فن آوری پر مصرف و گرانبها محسوب می شدود. وجدود مندابع محددود مسدتلزم پروتکدل هدای        

محافال انرژی در گر  های حسی می باشد. پروتکل های اجرایی این شبکه ها باید ساختار ساد  ، سرعت باال در اجرا و مصدرف  

ه باشند. روش اصلی و پایه در انتقال اط عات از گر  هدای حسدی بده ایسدتگا  اصدلی را      انرژی کم برای یک اجرای موفق داشت

شناورسازی هم تعریف می کنند که همه گر  های گیرند  از طریق فرآیند انتشار ، ارتباط برقرار می کنند. ایدن روش مسدتلزم   

شبکه و حتی به ایستگا  اصلی هم منتشر می کندد.  پهنای باند و انرژی بسیار زیادی می باشد و اط عات را به تمام بخ  های 

کلیه اط عات را در شبکه فرضی که همه گر  ها در واقدع گدر  هدایی کده پتانسدیل  را دارندد ،        SPINپروتکل های خانواد  
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 نمی تواندد تحویدل داد  هدا را ضدمانت کندد. بندابراین مسدیرهای        SPINمنتشر می سازد. هر چند عملکرد آگاهانه داد  های 

چندگانه برای برقراری مطمئن ارتباط مورد استااد  قرار می گیرد. مکانیسم های خوشه بندی بدرای شدبکه هدای گیرندد  بدی      

سیم با شناورسازی اط عات بصورت پشت سر هم  بسیار مناسب هستند. یکی از این پروتکل ها که بیشتر مورد اسدتااد  قدرار   

دو فازی است که در آن، شبکه بصورت یک ردیای از خوشه هدا فعالیدت مدی    نام دارد که شامل پردازش  LEACHمی گیرند 

کند. این پروتکل به طور تصادفی ، سرخوشه هایی را تولید کرد  و فرآیند جمع بندی اط عات در خوشه ها را اجرا می نمایدد.  

LEACH-C   صورت توسعه یافتهLEACH  .است که میزان تناسب انرژی را افزای  می دهدPEGASIS    یکدی دیگدر از

 بود  اما میزان مصرف را در هر چرخه کاه  می دهد. LEACHخوشه های این پروتکل است که بسیار شبیه به 

LEFC  هم در واقع یک الگوریتم خوشه بندی مو ر برایWSN    است که داد  های منطقه ای را به خوشه های مربوطه مدی

دارندد ، موقعیدت گدر  هدای      LEACHرد مو رتری نسبت بده  عملک LEACH- C  ،LEFC , PEGASISرساند. اگر چه 

گیرند  باید پی  از اجرای این پروتکل ها تعیین و شناخته شود. گر  های گیرند  معموالً به طور اتاداقی و تصدادفی گسدترش    

د. این پروتکل ها یافته و سخت افزار سیستم های موقعیت یاب جهانی ، انداز  این گر  ها و هزینه این سیستم را افزای  میده

مناسب نیستند. در سال های اخیر ، پروتکل هدا ی مسدیریابی از الگدوریتم هدای بهینده ی       WSNبرای بسیاری از کاربردهای 

swarmbase   استااد  می کنند که در آن روش های جمع آوری داد  ها روی شبکه گیرند  اجرا می شوند . این الگوریتم هدا

، بایستی دارای ساختاری ساد  و سرعت اجرای باال و مصرف اندرژی کدم باشدند. بهینده سدازی       که روی گر  ها اجرا می شوند

( همانند سازی حرکت و رفتار مورچه ها برای یافتن غذا از الگوریتم هایی در جهدت بداال بدردن      ACOردیای مورچه مانند ) 

 عمر شبکه استااد  می کند.

رندگان به سوی مقصد ، شبیه سازی می شدود. در ایدن بررسدی هدا ، الگدوریتم      برای بهینه سازی اجزاء ، پرواز پ LEACHدر 

، شدرایط مشدابهی بدا     WSNدر خوشه ها مورد استااد  قرار می گیرد و برای شناسایی و تعیین سرخوشه هدا در   PSOهای 

ا اسدتااد  از روش هدای   هم نتایج مثبتی ایجاد می کند. هر چند شبکه بداال بد   PSOشبکه شبیه سازی شد  داشته و الگوریتم 

، امتداد پیدا کند. روش الگوریتم های کندوی عسدل مصدنوعی )    بهینه سازی دیگری که در خوشه بندی با موفقیت همرا  شود

ABC   یک الگوریتم بهینه سازی)swarm-base  است که برای اجرای خوشه بندیWSN   با هدف کنترل می باشد. مدا در

روش خوشه بندی متمرکز را در انتخاب سرخوشه ها تعمیم دهیم. روش پردازش انتخابی ما روی این مقاله در ت ش هستیم تا 

ایستگا  اصلی و محیط توزیع شد  انجام میشود. سخت افزار پایگا  اصلی معموالً پیشرفته تر از عناصر شبکه مثل سرخوشه هدا  

روی ندود هدای شدبکه اسدت را برمیددارد . در روش هدای        یا گر  های گیرند  هستند. بنابراین این فرآیند سربار مسیریابی کده 

که توسط کارابوگنا مطرح شد و نخستین بار هم با موفقیت همرا  بود ، استااد  می شدود.   ABCخوشه بندی ما ، از الگوریتم 

بدرای   ABCاز خوشه بندی داد  ها با چند متغیر ، برای دادن مجموعه ای از اط عات خوشده بنددی شدد  توسدط الگدوریتم      

 ABCرسیدن به فرآیند بهینه سازی اط عات و داد  های گروهی استااد  مدی کنندد . در روش هدای پیشدنهادی بدر اسدا        

با توجه به نحدو  عملکردشدان مدی باشدد، مثدل انتخداب گدر  هدای          WSNمحور ، هدف ایجاد طرحی مناسب برای گر  های 

 سرخوشه بهینه برای به حداقل رساندن مصرف انرژی. 

ادامه این مقاله به موارد زیر هم اشار  خواهیم داشت و به سازماندهی این مطالدب نیدز خدواهیم پرداخدت ، کده ایدن مدوارد         در

محور، جزئیاتی در خصوص خوشه ها و روش های پیشنهادی ، نتایج و ارزیدابی   ABCعبارتند از : خ صه ای از الگوریتم های 

 ل آخر اینمقاله به نتیجه گیری و بیان اهداف آیند  نیز اشاراتی خواهیم داشت.عملکرد روشهای پیشنهادی. در نهایت در فص
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 کندوی زنبور عسل  الگوریتم:2

 

این الگوریتم نوعی الگوریتم هوشمند  کاوش محور است که مانند رفتارهای هوشمندانه و جستجوگرانه زنبورهای عسدل شدبیه   

ر وجود دارد : محافال ) تماشاگر( ، مامور اکتشافات و زنبورهای کدارگری  سه خوشه زنبو ABCسازی شد  است. . در الگوریتم 

که در فضاهای تحقیقاتی فعالیت می کنند. وقتی که شبکه دارای نود های سرخوشه  باشد ، این زنبورها در فضای تحقیقاتی با 

هدا را کشدف نمایندد. یدک زنبدور       جمعیتی از زنبورها را تحت پوش  قرار می دهد تا سرخوشه ABCپرواز می کنند.  nابعاد 

برای تامین منابع غذایی منت ر می ماند و زنبورهای محافال و کارگر را دراین فاصله م قات خواهد کرد. زنبدوری کده بده طدور     

اتااقی ) تصادفی ( برای امر تحقیق و جستجو وارد عمل می شود را مامور اکتشاف می نامندد. محدل و موقعیدت مندابع غدذایی      

د  را  حل ممکنی برای مشکل می باشد و شهدی که در این منابع غذایی وجود دارد در واقع کیایت ) تناسدب ( را   نشان دهن

 بصورت زیر می باشد: ABCرا تعیین می نماید.شبه کد الگوریتم 

 
زمدانی کده هدر    نیمه اول این شبکه را زنبورهای کارگر و نیمه دوم را زنبورهای محافال پوش  می دهندد.   ABCدر الگوریتم  

زنبور کارگری تصادفاً کاندید می شود تا برای یافتن منابع غذایی جستجو را شروع نماید ، موقعیت اولیه منابع غذایی تولید می 

شود. سپ  هر کدام از زنبورهای کارگر ، منابع غذایی مجاور خود را با توجه به فرمول شمار  یک معین می کنندد. اگدر شدهد    

 ایی جدید بیشتر از منابع قدیمی می باشد.زنبور کارگر به سمت منابع غذایی جدید پرواز می کند.  موجود در منابع غذ

)(          :   1فرمول  kjijijijij XXXV   

را  مجدداور  و  Xkرا  جدداری و  Xiیددک را  انتخددابی ،   Vi( باشددد ،  -1و 1یددک شددمار  تصددادفی بددین )    وقتددی کدده  

 Dj ,...,2,1  تا  1یک انتخاب تصادفی ازd  است وقتی کهD      شعاع را  می باشد. زنبورهدای کدارگر اط عداتی را کده در

خصوص منابع غذایی به دست آورد  اند پ  از تکمیل فرآیند جستجو به زنبورهای محافال منتقدل مدی کنندد. زنبدور محدافال      

غدذایی را  اط عات مربوط به شهد را که از زنبورهای کارگر به دست آورد  بررسی می کند و طبدق فرمدول شدمار  دو ، مندابع     

انتخاب می کند که بیشترین شهد را داشته باشد ، این روش را روش انتخاب چرخشی می نامیم که بهترین شان  را مهیا مدی  

 کند.
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مسداوی بدا تعدداد    تعدداد مندابع غدذایی     SNو  iدر شهد منابع غذایی در موقعیدت    iمیزان مناسب محلول  fitiدر این فرمول 

زنبورهای کارگر می باشد. یکی از زنبورهای محافال ) تماشاچی ( منابع غذایی را انتخاب کرد  و سپ  هدر کددام از آنهدا یدک     

منبع غذایی در نزدیکی شان را پیدا کرد  و میزان شهد موجود را محاسبه می نمایدد. زنبدور مدی تواندد موقعیدت جدیدد را بده        

ی که شهد کمتری داشت را فراموش کند . حتی می تواند موقعیت قبلی را هم به خداطرش بسدپارد.   ذهن  بسپارد و مکان قبل

زنبور کارگر وقتی که یک منبع غذایی را پیدا می کند و از آن استااد  می کند به یک مامور اکتشاف تبددیل شدد  اسدت. هدر     

ند تبدیل شود. در این موقعیت یک را  جدید به طدور  موقعیت مکانی نمی تواند به چرخه هایی که پارامتر محدود تلقی می شو

و Xiتصادفی ایجاد می شود که در فرمول شمار  سه تعریف شد  است . منابع را با  Dj ,...,2,1   در این فرمول محاسدبه

 هم در شکل شمار  یک آمد  است. ABCمی کنیم و نمودار الگوریتم 

))(1,0( minmaxmin

jjjj

i XXrandXX   

 

 نبور عسل حاوی الگوریتم مصنوعی کندوی ز WSNپروتکل  :3

 

برای شبکه هایی که سیستم موقعیت یداب جهدانی نددارد و توسدعه یافتده اسدت را        ABCدر این مقاله پروتکل های الگوریتم 

بررسی می کنیم. هدف اصلی از فعالیت این پروتکل ها افزای  طول عمر شبکه از طریق به حداکثر رساندن تعداد بسدته هدای   

ب تکنیک خوشده بنددی پروتکدل    انتقال یافته از طریق خوشه بندی می باشد. مکانیسم بسته بندی پروتکل پیشنهادی بر حس

LEACH  اجرا می شوند که در آنجا سرخوشه ها داد  های جمع آوری شد  از خوشه هایشان را پردازش می کنند. سرخوشه

برای ارتباط با ایستگا  اصلی اسدتااد  مدی کنندد.     TDMA MAC برای ارتباط با خوشه هایشان و ازCDXA MACها از 

( می باشد. انتخداب ایدن    CH، پردازش انتخابی سرخوشه ها )  LEACHهای پیشنهادی و تااوت های اساسی میان پروتکل 

از یک روش انتخدابی   LEACHدر پروتکل های پیشنهادی اعمال می شوند در حالیکه  ABCسرخوشه ها از طریق الگوریتم 

 تصادفی استااد  می کند.

ی متمرکز شد  بنا شد  که در پایگا  داد  ها اجدرا مدی شدود.    پروتکل پیشنهادی خوشه بندی شبکه بر پایه یک الگوریتم کنترل

، شبکه می تواند بده   Kو تعداد خوشه  Nپایگا  داد  ها یک گر  با انرژی نا محدود می باشد. در یک شبکه گیرند  با گر  های 

 قسمت های زیر تقسیم بندی شود:

 را انتخاب کرد  است. به طور تصادفی ، سرخوشه  Kمرحله یک ( ارزش گذاری جمعیت ، هر 

 مرحله دوم ( ارزیابی عملکرد مناسب هر جزء در زمانی که :

i   هر گر :ni  : در شبکه 

a ( محاسبه فاصله موجود .Ki CHn   KCHو همه سرخوشه ها   ni(  میان  ,
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 ABC: گام های اصلی الگوریتم 1تصویر 

 

b  تعیین :ni   درKCH ( وقتی که فاصلهKi CHn ,  =  )} (Ki CHn Kvk }(  فاصله  , ,...2,1min  

ii   محاسبه عملکرد مناسب . 

 مرحله سوم : به روز رسانی موقعیت با استااد  از الگوریتم های بهینه سازی 

 چهارم: تکرار مرحله دو تا چهار تا آن جایی که تعداد این چرخه ها به حداکثر برسد.مرحله 

 

 بندی براساس استراتژی مسیر یابی  خوشه  :1-3

 

، گر  های گیرند  ، داد  ها را جمع آوری و به مقصدی که یا در نزدیکی پایگا  داد  و یا خود آن است   WSNدر کاربرد های 

ارسال می نمایند . در روش خوشه بندی سرخوشه ها اط عاتی را در خصوص داد  های رایدج گدر  هدای گیرندد  جمدع آوری      

یی جمع آوری می کنند. مهمترین ایدد  جمدع آوری داد  هدا ،    کرد  و سپ  این اط عات خام را در قالب اط عات انتزاعی نها

ترکیب اط عات بدست آمد  از گیرند  های مختلف ، اجرای فرآیندهایی ساد  و به حداقل رساندن داد  ها پی  از انتقال آنهدا  

برد دارد و کدار  WSNیکی از شناخته شد  ترین روش های خوشه بندی اسدت کده در    LEACHبه پایگا  می باشد. پروتکل 

طول عمر شبکه را تا حد زیادی افزای  می دهد. به ن ر می رسد که هر گر  قابلیت رسیدن ایستگا  اصلی را داشته باشد. گر  

 ها در شبکه خودشان سرخوشه ها را انتخاب می کنند. فرآیند انتخاب سرخوشه ها در هر دور انجام می پذیرد.  

 (  1 , 0رند  ، عددی را به طور تصادفی انتخاب می کنند ) های گی LEACH   ،nodeدر روش احتمالی 
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 T(  nهم کمتر باشد ، گر  گیرند  خودش بعنوان یدک سرخوشده عمدل مدی کندد . )       T(  nوقتی این عدد از میزان آستانه ) 

را دارد که به ترتیب درصدی از سرخوشه ها ، شاخص گردش اخیر ، شاخص گر  گیرند  و مجموعه  G , n , r , pپارامترهای 

 انتخاب نشد  اند  را محاسبه می کند. P/1ای از گر  ها که در گردش های 

      :    4فرمول شمار   
 )/1mod(.1 PrP

P
nT


 

ها از یک خوشه بده طدور مسدتقیم بدا      nodeاول یکی از در دو مرحله انجام می شود. در مورد  LEACHارتباط در الگوریتم 

سرخوشه ارتباط برقرار می کند و در مورد دیگر ، سرخوشه اط عات جمع آوری شدد  را بده پایگدا  مدی رسداند. گدر  گیرندد         

دور   سرخوشه ها را انتخاب می کند. هر گیرند  برای اینکه یک سرخوشه باشد تصمیم گیری می کند. فرآیند انتخداب در هدر  

انجام می شود. پ  از این فرآیند در هر چرخه ، سرخوشه ها در گیرند  های دیگر شبکه پراکند  می شدوند. سدپ  هدر گدر      

گیرند  برای هر خوشه از طریق انتخاب سرخوشه هایی که حداقل انرژی ارتباطی را الزم دارند ، به یکدیگر متصدل مدی شدوند.    

 که صد گیرند  دارد پنج عدد می باشد . LEACHتعداد بهینه خوشه ها در سیستم 

پ  از سازمان دهی خوشه ها در شبکه ، هر سرخوشه ، طرحی برای گردآوری اط عات داد  های گر  گیرند  در خوشه هدایی  

استااد  می کنند ، تولید می کنند . پ  از آن سرخوشه ها داد  های جمع آوری شد  را بدرای   TDMAXACکه از پروتکل 

به ایستگا  اصلی ، ارسال می کند. ما به بررسی مدل شبکه گیرند  های  CDAMز تداخل به صورت کدهای دارای جلوگیری ا

را گرو  بنددی   LEACHبی سیمی می پردازیم که شامل پایگا  داد  و تعدادی گر  گیرند  است که در هر چرخه خوشه های 

یگا  داد  ها تشکیل شد  کده دارای دو مرحلده اسدت ) تصدویر     می کند. روش پیشنهادی از یک مکانیسم کنترلی متمرکز در پا

 ( . 2شمار  

در مرحله اول ، شبکه اولیه وقتی که گر  گیرند  در یک ناحیه گسترش پیددا مدی کندد ، سداخته مدی شدود. در ایدن مرحلده         

این فاصدله ، گدر  هدا     اط عاتی در خصوص فاصله میان همه گر  ها و وضعیت انرژی جمع آوری می شود. برای دریافت میزان

پیام های اط عاتی را به شبکه ارسال می کنند. هر گر  این پیام را از گر  های دیگر با سیگنال های متاداوت دریافدت کدرد  و    

فرکدان    fمدی باشدد.    j , iفاصدله میدان گدر      djiسپ  طبق فرمول شمار  پنج مسافت را محاسبه می نماید. در این فرمول 

Pنور ،  سرعت cارتباطی ، 
r   طول فرکان  وP

s  طول سیگنال فرستند   است. اگر متغیرهایc  وP
s    وf    ، ابدت باشدند S  را

 می توان از طریق این فرمول محاسبه کرد: 

   :   5فرمول شمار       kfPCSwherePSd sr

ji 4/.,.
2/12/1 

 

و استراتژی های پیشنهادی به ندرم افدزار سیسدتم موقعیدت      LEACHتااوت عمد  میان نسخه های پیشرفته و توسعه یافته 

( بستگی دارد. در طرح خوشه بندی پیشنهادی این مسافت با استااد از فمرول شمار  پنج محاسدبه مدی    GPGیاب جهانی ) 

آوری پیدام  بسیار هزینه بر خواهد بود. نمدودار فرآیندد جمدع     GPGشود و انجام این فعالیت بدون استااد  از سخت افزارهای 

 نشان داد  شد  است . 3های اط ع رسانی در شکل شمار  
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 گام های اصلی پروتکل پیشنهادی:2تصویر 

 

پ  از دریافت و محاسبه این فاصله گر  ها این اعداد را به ایستگا  هایی که در فرآیند انتخاب مورد استااد  قرار می گیرندد ،   

 ارسال می کنند.

را داراست ، به انجام می رسد. فرآیند انتخاب سرخوشده هدا مسدتلزم     ABCاین فرآیند با اجرای برنامه متمرکزی که الگوریتم 

که فاصله میان گر  ها را تعیین کند. این اعداد در جدولی مانند جدول شمار  یدک ذخیدر  مدی شدود. پد  از       اط عاتی است

مرحله اول ، اط عات جمع آوری شد  به طور دور  ای ، اعمال می شوند. در مرحله نخست ) نصب ( سازماندهی خوشه هدا بدا   

پذیرد. سپ  گر  های گیرند  بده نزدیدک تدرین سرخوشده هدا       استااد  از انتخاب سرخوشه ها در چرخه های من م انجام می

متصل می شوند. پ  از این فرآیند انتخاب داد  های دور  ای شبکه با سرخوشه های مرحله دوم جمع آوری خواهندد شدد. در   

در اندرژی  استوار است ، فرآیند انتخاب سرخوشه ها ،بر اسا  تدابع عضدویتی کده     ABCروش پیشنهادی که بر پایه الگوریتم 

ارتباطی که یک عامل مهم تلقی می شود کسب کرد  اند ، انتخاب می شوند. فاصله میدان اجدزای ارتبداطی بدا میدزان مصدرف       

انرژی رابطه تنگاتنگی دارد. یک گر  فرستند  سیگنال های داد  ها را در یک سطح معین و آنتن باال برای یک ارتبداط موفدق ،   

بیشتر ) طبق فرمدول شدمار  شد  (     dال به طور تعریف شد  ای در انتقال سیگنال با میزان انتقال می دهد. مقدار این سیگن

 کاه  می یابد.

 
 : دریافت پیام های اعالن و محاسبه فاصله3تصویر 
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 :فیلد های مقادیر فواصل متقابل1جدول 

 
 

مقدار سیگنال دریافتی که توسط آنتن رادیویی ابزارهای گیرند  ) حسی ( دریافت شد  است وقتی که فاصله ارتباطی  6فرمول 

باشد ، قابلیت مدل فضای آزاد را تعریف می کنند. ع ئم اختصاری که در این فرمول استااد  می شدوند   Limitdکمتر از میزان 

srsrعبارتند از  AALPP ,,,,,    که نشان دهند  آنتن های فرستند  و گیرند  ، طول موج سیگنال انتقالی  ، مسافت میدان

اجزای ارتباطی ، ارتااع  ) طول ( آنتن ، قدرت سیگنال انتقالی و نیروی سیگنال گیرند  می باشد. ایدن گمدان وجدود دارد کده     

یگنال را در زمانی که نیروی سیگنال گیرند  بیشتر و یا برابر با بیشترین میدزان  ابزار گیرند  به طور موفقیت آمیزی می تواند س

S   باشد تاسیر نماید. این عدد در واقع پارامترهای سخت افزاری تعریف شد  ای برای دریافت گیرند  هدای   7در فرمول شمار

 رادیویی می باشد.

فرمول شمار   ش       
 2

2

..4

...

dH

AAP
P

rss
r 
 

rPSر  هات :   فرمول شما  

 در فرمول شمار  ش  افزای  می یابد فرمول شمار  هات هم تغییر می کند: rPوقتی که 

:    8فرمول شمار  
  22

2

..4

...

dH

AAP
S

rss 
 

sr( ، آنتن ) Sو هنگامی که حساسیت رادیویی )  AA ( باشد و عددد   L(  و ارتااع آنتن )  ( طول موج سیگنال انتقالی )  ,

 به قرار زیر خواهد بود. 9در فرمول هشت اضافه شود ، آنگا  فرمول   ابت  

    :  9فرمول شمار  
 

2

2

.

.4.







rs AA

LHS
 

قدرت انتقال در ارتباط موفق با اجزای مقصد در مسافت نیاز دارد. در ایدن فرمدول   اط عاتی در خصوص مقدار  9فرمول شمار  

 به ن ر می رسد که مصرف انرژی مجذور فاصله در مدل فضای آزاد باشد.

ها از یک ارتباط مستقیم که فاصله بردار  WSNدر شکل شمار  چهار ، اجزای ارتباطی مثل گر  های گیرند  و ایستگا  ها در 

d  نامید  می شود استااد  می کنند. یکی دیگر از نمونه هایWSN       در تصویر شمار  پنج آمدد  اسدت کده در آن داد  هدا از

طریق روش خوشه بندی جمع آوری شد  اند. در این نمونه ، ارتباط چند گانه با سرخوشه ها برای انتقال یدک بسدته تکدی بده     

 ام  است . jتعداد اتصاالت خوشه  mjتعداد خوشه ها  nپایگا  داد  انجام می شود. در این الگو 



11 

 

 
 :دریافت داده توسط روش ارتباط مستقیم4تصویر 

 

 
 :دریافت داده توسط روش خوشه بندی5تصویر 

 

فاصله میان پایه و سرخوشه و فاصله میان سرخوشه و گر  گیرندد  را نشدان مدی دهدد . در روش خوشده بنددی         d, bبردار و 

پیشنهادی ، یک پایگا  داد   ابت با چند خوشه وجود دارد که این خوشه ها به طور پویا در هر چرخه ، گرو  بندی مدی شدوند.   

ای بهینه و مناسب در هر چرخه اجرا می کند. پد  از آن گدر  هدای    یک ایستگا  الگوریتم مسیریاب را برای تولید سرخوشه ه

گیرند   سرخوشه را بر اسا   کوتا  ترین فاصله تعیین می نمایند. اگر یک گر  در فاصله  ابتی از چند سرخوشه قدرار بگیدرد ،   

سرخوشده هدا و اط عاتشدان وارد     الگوریتم اولین خوشه ای که در لیست قرار گرفته را در بر می دارد. پ  از انجام این مراحل

شبکه خواهند شد و یک چرخه آماد  می شوند. در هر چرخه اط عات جمع آوری شد  در دو مرحله ، اعمال خواهندد شدد. در   

مرحله نخست ، گر  ها اط عات را به نزدیک ترین سرخوشه ها ارسال می کنند و در مرحله بعد ، سرخوشه ها اط عات جمدع  

رکیب کرد  و به ادامه حرکت می پردازند. از زمانی کده روش پیشدنهادی فرآینددهای پیهیدد  تدر و محاسدباتی       آوری شد  را ت

ندوعی الگدوریتم    LEACHهم بیشتر از قبل مورد توجده قدرار گرفدت.     LEACHالگوریتم  بیشتری را مورد استااد  قرار داد،

شوند ( است که بیشتر روی گر  های گیرند  که قابلیت سخت افزاری کمتری دارند ، اعمدال مدی شدود . هدر      پراکند  ) پخ 

چند الگوریتم مسیریاب روش پیشنهادی در پایه های ن یر سخت افزارهای پر قدرت در مواردی که مشدک ت بزرگدی در یدک    

 سیستم پیدا می شود ، اجرا می گردد.

 

 :یک آرایه مسیر2جدول 
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   ABC: تابع عضویت پیشنهادی برای  2-3

 

ABC  برای تعیین سرخوشه ها در مواردی که هر را  نشان دهند  یک آرایهK  آیتمی و هر ایتم شامل یک نود است ، تعریف

جمعیتدی ) خوشده ای ( از    ABCمی شود. نمونه این را   مرتب و من م را می توانیدد در جددول شدمار  دو مشداهد  کنیدد.      

پدرواز مدی کنندد. هدر کددام از       kزنبورها را برای یافتن سرخوشه ها بکار می گیرند. زنبورها به سوی مکان تحقیقاتی بدا ابعداد   

زنبورهای کارگر با سرخوشه های گر  های گیرند  ارتباط برقرار خواهند کرد. نسبت انتخاب سرخوشه ها را نسبت عدددی هدم   

با نسبت مصرف انرژی در هر چرخه نسبت عک  دارد. اگر ما زمان انتقال هر بسته اط عات را یادداشت کندیم ،  می گویند که 

Pمصرف انرژی را با حاصلضرب نیروی انتقال ) 
S ( در زمان )t    می توان محاسبه کرد. فرمول های شمارد  د  و یدازد  حدداقل )

 توجه به فرمول شمار  نه (  انرژی مورد نیاز هر خوشه را محاسبه می کند ) با 

فاصله میان سرخوشه و ایسدتگا  و   bام و سرخوشه ،  iفاصله میان گر   dشاخص گر  ،  iتعداد گر  ها ،  mدر این فرمول ها ، 

E     انرژی انتقال خوشه می باشد. وقتی چند خوشه وجود داشته باشد ، محاسبه حداقل مصرف انرژی روی فواصدل تدا یر گدذار

شداخص   Jبنابر فرمول شمار  دوازد  ( که مجموع مصرف انرژی را در خوشه هدا نشدان میدهدد . در ایدن فرمدول       خواهد بود )

 امین سرخوشه و ایستگا  می باشد. . jفاصله میان  bjامین سرشاخانه و  jامین گر  و   iفاصله میان  dijخوشه ها ، ، 

    فرمول شمار  د    
x

i

i

x

i

s

i tbdPE )..( 22 

 باشد ، فرمول شمار  یازد  بدست می آید: tو  حاصلضرب  wاگر 

22    فرمول شمار  یازد  :  bdE
m

i

i  

  فرمول شمار  دوازد  :    


mj

i

jij

n

j

n

j

bdwE )(. 22

1

 

به این ترتیب با کاه  مصرف انرژی فاصله میان گر  ها و سرخوشه ها ، فاصله میان سرخوشه ها و ایسدتگا  هدم کداه  مدی     

یابد. زمانی که سرخوشه انرژی کافی را برای برقراری ارتباط در چرخه جاری فراهم شود ، میزان انرژی گر  ها هم برای انتخاب 

Eانرژی کافی را برای دریافت پیام ها ) اهمیت پیدا می کنند. یک سرخوشه باید 
PX   از گر  ها در خوشه و انتقال این پیام هدا )

 (E
TX .به پایه فراهم کند ) 

fبر طبق این مطالب ، عملکرد و تابع عضویت ) 
dist       را در فرمول شمار  سیزد  می توان محاسبه کدرد کده بدا مصدرف اندرژی )

Eژی نسددبت عکدد  دارد و در فرمددول شددمار  مصددرف انددر
PX  وE

TX   را هددم مددی توانیددد بدسددت بیاوریددد. ع ئددم اختصدداری

ijEmEEkEEb jjTXRX

lelcamp ام  ، تعدداد گدر     iبه ترتیب شاخص گر  ، شاخص خوشه ، سطح انرژی ، گر   ,,,,,,,,,

پارامتر تقویدت  ام ، انرژی انتقال ، انرژی مصرفی دریافت پیام ، تعداد پیام های انتقالی ، پارامتر رادیوالکترونیک ،  jها در خوشه 

 ام و پایه می باشد. jکنند  انتقالی و فاصله میان سرخوشه 

 فرمول شمار  سیزد  :           

 F
CWA

 = f
dist 

=   122 )(.


 
mj

i

jij

n

j

bdw  

 فرمول شمار  چهارد :

 TXRX

jj EExE  .  
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kEE elecRX .      2... j

ampelecTX

i bkEkEE   

 

 CWAپروتکل پیشنهادی از همان تابع عضویتی که در فرمول شمار  سیزد  حاصل شد  ، استااد  می کند . نام این پروتکدل  

یا همان الگوریتم مسیریاب شبکه گیرند  بی سیم می باشد. برای ایجاد داد  هایی با ساختار مناسب کده توسدط سرخوشده هدا     

تماع و متراکم ساختن درون خوشه ای بی  از پی  مدورد اسدتااد  قدرار    در فرآیند اج TDMAجمع آوری شد  اند پروتکل 

می گیرد. این پروتکل در ارتباط با ایستگا  ها که سخت افزارهایی پیهید  تر از گر  های گیرند  دارند هم مورد اسدتااد  قدرار   

 را بخوبی دارا می باشند. MACمی گیرند. آنها توانایی مقایسه شدن با استانداردهای 

 

   بهبود تابع عضویت :3-3

 

سرخوشه ها مسئول ترکیب اط عات و داد  های جمع آوری شد  از خوشه ها و هدایت به پایه هستند. هنگامی که پیدام هدای   

ارسالی و محاسباتی از پایه به گر  های سرخوشه افزای  پیدا می کند ، انرژی این گر  ها هدم نسدبت بده گدر  دیگدر افدزای        

 خواهد یافت.

باتری این سرخوشه ها اغلب مانند نود های دیگر انتخاب می شوند که این باتری ها وقتی به حد بحرانی می رسند نمی توانندد  

عملکرد خوبی داشته باشند. بنابراین مشکل خالی شدن سریع انرژی در باتری های سرخوشه موضوع مهم و نگران کنند  ای به 

ه به میزان باتری گر  های گیرند  صورت می پذیرد. ذکر این نکتده ضدروری اسدت    ن ر می رسد. محاسبه صحیح از طریق توج

که زمانی که یک گر  بعنوان یک سرخوشه مکررا انتخاب می شود ، سطح انرژی آن به سرعت کاه  می یابد. با افزای  طدول  

انتخاب یک سرخوشه ، سطح انرژی هر  عمر شبکه ، فعالیت این گر  ها ) که باتری ضعیف تری دارند ( هم بهبود می یابد. برای

( نشدان میدهدد و در فرمدول      cگر  کمتر از سطح استاندارد خواهد بود. این روش انحراف مصرف اندرژی را از حدد مطلدوب )    

شمار  پانزد   currentارزش آستانه ای ،   ,

jE   سطح انرژی سرخوشهj در مجموعه ای ا ( ز اجزای امm  و )energyf   هدم

 100بود  تا مقدار عضدویت بدین    0و  9مجموعه ای از  ،  0مجموعه ای از اعداد  مقدار عضویت می باشد. در این فرمول 

 درصد را فراهم سازد تا زمانی که سطح باتری تا سطح بحرانی کاه  پیدا می کند.   90تا 

 فرمول شمار  پانزد   
















  )(min 1

current

j

m

jenergy

energy

Eif
f

f
C  

 

 وانید مشاهد  کنید.در فرمول شمار  شانزد  یک مدل ریاضی از این گر  بدست می آید که در شکل شمار  ش  هم می ت

 فرمول شمار  شانزد :

 ef
EE

E
Q energy

current

j

m

j

current

i

n

j

current

j

m

j








1

)(min)(min

)(min
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سدطح   currentEتعداد سرخوشه و  mشاخص سرخوشه در چرخه ،  jتعداد گر  های شبکه ،  nشاخص گر  ،   iدر این فرمول 

 10برای تعیین درجه تحدب تابع عضویت استااد  می شدود. یعندی زمدانی کده      Qانرژی نرمال گر  می باشد. از پارامتر 
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باشد. الگوریتم هایی که از سطح انرژی مناسب در کنار مصرف صحیح این انرژی استااد  می کنند را نسدخه   90%است 

 (  هم می نامند. ICWAپیشرفته خوشه های شبکه گیرند  بی سیم دارای الگوریتم مصنوعی زنبور عسل ) 

 
 :نمودار تابع عضویت سطح انرژی6تصویر 

 

 پیشنهادی معیاری با عملکرد صحیح  :کیفیت 4-3

 

( ، استانداردهای مهم در ارتباط اط عات می باشد که شامل پارامترهای مثل تأخیر ، بی  باتی و  QOSکیایت این سروی  ) 

سدیریاب  پهنای باند هستند. تاخیر در تحویل بسته ها ، یکی از این پارامترهاست که به طور مسدتقیم روی عملکدرد پروتکدل م   

تا یر می گذارد. افزای  کیایت و هم چنین زمان تحویل بسته ها به یکدیگر مربوط هستند.  تدا یر پدارامتر تداخیری بدا تعدداد      

بسته های تحویل داد  شد  در یک زمان خاص نشان می دهد که تاخیر کمتری در انتقال بزرگترین بسته های اط عاتی وجود 

  می باشد.دارد و این دلیلی بر کیایت باال

 ،یک چرخه ارسال تمام اط عات جمع آوری شد  از خوشه ها به سر خوشه ها می باشد. WSNدر مدل 

مورد استااد  قرار می گیرد، بزرگترین خوشه ، حداکثر زمان را برای فرآیند جمدع آوری اط عدات    TDMAزمانی که پروتکل 

  را دارد بیشترین تاخیر را در یدک چرخده تولیدد مدی کندد. بدر       خواهد داشت. خوشه ای که بیشترین تعداد اجزای تعریف شد

 همین اسا  تابع عضویت طبق فرمول شمار  هاد  به دست خواهد آمد.  

 فرمول شمار  هاد  :

   1

,...,1 1max


  ini

qos mf  

ام خواهد بود. فرمول هات زمان انتقال خوشده هدایی کده شدامل       iتعداد اعضای خوشه  miتعداد خوشه ها ،  nدر این فرمول 

mi     از خوشه به سر خوشه و از سر خوشه به ایستگا  است را محاسبه می کند. الگوریتم های مسیر یابی که از سدطوح اندرژی

ر شبکه گیرند  بدی  استااد  می کنند ، نسخه پیشرفته و توسعه یافته خوشه های متکی ب Qosمناسب ، مصرف انرژی بهینه و 

 ( نامید  می شوند. ICWAQسیم الگوریتم مصنوعی زنبور عسل ) 

 

   متحد شدن ) یکی شدن ( توابع عضویت :5-3

 

( معدین و مشدخص مدی     1 , 0، کیایت مناسب سرخوشه های پیشنهادی از طریق مقدار عضویت در رندج )   ABCالگوریتم 

 می توان وزن را تعیین کرد. می باشد که با استااد  از پارامتر  energyfو  distf. فرمول شمار  هجد  شامل  شود

 فرمول شمار  هجد  :
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energydistICW A fff )1(.    

 

QosICWAفرمول شمار  نوزد  تابع عضویت  ff با هم ترکیب می کند . پی  از مرحله ترکیب مقدادیر    را از طریق پارامتر ,

 عضویت  در هر دو فرمول ، باید نرمال سازی شود : 

 فرمول شمار  نوزد  :
QosICWAICWA fff ).1(.    

 

 

 نتایج شبیه سازی :4

 

( با پارامترهای مختلف محیط با به کدارگیری یدک مددل     ICWAQ , ICWA, CWAکارایی پروتکل های پیشنهاد شد  ) 

گر  که بده   100موازی مجزای دور  ای انتقال داد  ها در آزمایشگا  امتحان شد  اند. در شبیه سازی ها ، شبکه مرکب است از 

mmطور تصادفی در یک منطقه ی  ابت  500500  (  و یک ایستگاM575,250 نز )    دیک کنار  ی زمینده قدرار گرفتده

است. فرض شد  است که هر گر  ظرفیت برقراری ارتباط با دیگر گر  ها در زمینه به مانند ایستگا  پایه دارد. روش پیام رسانی 

رونیدک  شرح داد  شد به کار رفته است. پارامترهای رادیوالکت ( 27با آنتن های ایزوتوپ ) همگرا ( در فضای ازاد مانند آنهه در )

E
elec   نیروی تقویت کنند  فرستندE

amp ( گاته شد، انداز  بسته ی 11مانند آنهه در )k   و ارتباط دور  ایf    بدرای دریافدت

و فرسددددتادن قسددددمت هددددا اسددددت کدددده مقدددددار ایددددن پارامترهددددا بدددده ترتیددددب گرفتدددده شددددد  انددددد.            

bitnjmbitpjkbitskbit /50,//100,512,/250 در آزمایشات تمامی گیرند  های محیط در یک سدرعت زمینده بده     2

( فرض شد  می فرستد که انتقال تمامی داد  ها را فراهم می کند. در این مدل انرژی  انتقدال کاندال فدرض    11مانند آنهه در )

dشد  که متناسب با 
 کاه  می یابد ) مربع مسافت (   2

از     PSO(  20( و پروتکدل هدای )   11) LEACHیج شدبیه سدازی بدا پروتکدل     برای ارزیابی پروتکل های پیشنهاد شد  نتا

بدرای الگدوریتم    05/0اجرا مقایسه شد  اند. مقدار احتمال انتخاب گر  بده عندوان سرخوشده      10طریق  بدست آوردن مقادیر 

LEACH  برای الگوریتم  5و مقدار سرخوشه کهABS  وPSO  گرفته شد وE
TX   وE

RX    رژی اسدت کده بدا    پراکنددگی اند

 : 21و  20( محاسبه شد  است. مانند رابطه های  kbitو مقدار پیام ها )  dاستااد  از مسافت 

 (20   )kEE elecRX . 

(21 )2... dkEkEE ampelecTX  

انرژی فراهم کند. برای مدلسدازی یدک     j 100ما از یک باتری لیتویم کوچک در گر  ها استااد  کردیم که می تواند در حدود 

و بده   100jدرصد گر  هدا   20میزان انرژی متااوت در ن ر گرفته شد  است .مث  به طور تصادفی به  WSNروش واقع بینانه 

 20در محیط اولیه شبیه سازی داد  شد  است. در آزمایشات ، تا زمانی که مقددار گدر  هدای زندد       40jدرصد باقی ماند   80

داوطلب انرژی شبکه خالی شد  فرض شد  و شبیه سدازی   5کل گر  ها است شبکه باال قرار دارد و یا با داشتن کمتر از درصد 

پایان یافته است. در شبیه سازی ها مشاهد   مسافت بین گر  های انتقال دهند  و دریافت کنند  مدی تواندد آسدان تدر باشدد.      

elecampمترهای رادیو کلید تعیین مقدار انرژی مصرف به مانند پارا EE کیایت پیمانه های انتقال دهندد  و دریافدت کنندد      ,
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elecampرادیددویی را آمدداد  سددازی مددی کنددد. بددرای سدداخت یددک سددنج  قابددل اطمینددان مقدددارهای      EE بدده ترتیددب  ,

bitnjmbitpj /50,//100  .( نشان داد  شد11انتخاب شد  اند. به مانند آنهه در ) 2

 
      :کل اتالف انرژی برای مقادیر مختلف7تصویر 

 

 

 
     :اتالف انژی کل برای مقادیر مختلف 8تصویر 

 

 

نتایج منحصر به فرد پارامترها را در نزدیکی مقدار انتخاب شد  توضیح می دهد که کدل اندرژی مصدرف شدد  را      8و  7عک   

می دهد. با توجه به عک  دید  می شود  dبه گرو  دریافت کنند  در مسافت  k-bitبرحسب ژول برای فرستادن یک بسته ی 

elecampکه داشتن مقدار کمتر  EE باعث مصرف انرژی کمتر می شود ، مانندد انتقدال رادیدویی کیایدت پدایین ، بده خداطر         ,

 مسافت ارتباط کمتر .

 9فاصله ی بین گر  های فرستند  و دریافت کنند  یک پارامتر فیزیکی دیگری برای تعیدین اندرژی مصدرف اسدت . در عکد       

 وسیله ی فضای آزاد نمونه رادیو افزای  یافته است. نشان داد  شد  است که پراکندگی انرژی در میدان  ابت مسافت به 

مقدار کل سیگنال ها از شبکه در طی مدت عمر شبکه جمع شد  است که فرض شد  است شبکه طدول عمدر بیشدینه داشدته     

باشد. انرژی مصرف کل گر  ها در یک چرخه یک پارامترضروری برای تعیین طول عمر شبکه است. بخاطر اینکه تقلیل اندرژی  

(  18ر خوشه ها  بسیار بیشتر از بقیه است سطح انرژی این گر  ها باید بررسی شد  باشد. برای گرفتن این مقادیر معادلده )  س

 است پیشنهاد شد  است. که وابسته به مقدار 
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 :کل انرژی اتالف شده برای فواصل مختلف9تصویر 

 

 

را نشدان داد    3( داد  شد  و در جدول  0و  1که در برد )  مقدار مختلف  7برای  ICWAنتایج کارایی پروتکل  10شکل 

 CWAبه مانند پروتکدل    ICWAمیل میکند پروتکل  0به  شد  است را نمای  میدهد. روشن است وقتی که در محیط 

( 10( aدرصد گر  ها می میرند ) عک  ) 80که مستقل از سطح انرژی است رفتار می کند . این روش های شبیه سازی وقتی 

درصد انرژی شبکه مصرف شد  است متوقف می شود. برای مشاهد  مقدار کل سیگنال های دریافت شد  مانندد آنهده از    80و 

مقدادیر دیگدری را دارد خواهدد    باشد شبکه طول عمر بیشتری را نسبت به زمدانی کده   =  3/0عک  ها دید   شد. وقتی 

 داشت که به خاطر دریافت مقدار سیگنال های کوچکتر در طول عمر شبکه است .

تند . یدک  اضافه می کندکه اندرژی مصدرفی و سدطح اندرژی هسد       ICWAبه  Qosیک پارامتر افزای     ICWAQپروتکل 

پارامتر    بعنوان وزن مقدارQos ( اگر پارامتر  19در تابع عضویت ترکیب شد  استااد  می شود . رابطه ی )  میدل   0به

 رفتار خواهد کرد.   Qosبدون ضابطه  ICWAمانند پروتکل   ICWAQکند پروتکل 

 
 برای انرژی باقی مانده شبکه 𝛃: مقادیر bبرای نود های زنده و  𝛃:مقادیر a:11تصویر 

 

 𝛅و𝛃:بهترین مقادیر برای پارامتر های 3جدول 
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 80نشان می دهد. شبیه سازی تدا زمدانی کده      ( 0و1مقدار مختلف در برد )  7بر   ICWAQنتایج کارایی پروتکل  11تصویر 

( ادامه دارد، بدرای مشداهد  ی    11(  bدرصد انرژی شبکه مصرف شود ) شکل )  80( و  11(  aدرصد گر  ها بمیرند ) شکل )

قرار گرفته است مشاهد  مدی شدود. در    3/0که مقدار آن  مقدار کل سیگنال های دریافت شد  به مانند آنهه که در پارامتر 

گر  های زند  ی بیشتری نسبت به سایرین در طی طول عمر کدل فدراهم مدی     برای  9/0دید  شد که استااد  از  11شکل 

ی مو ری را بده وسدیله ی انتقدال مقددار بیشدتر سدیگنال را       مصرف انرژ برای  9/0کند. با توجه به عک  دید  می شود که 

 فراهم می کند.

در دور  های گذشته در مقابل سدیگنال   برای مقدارهای متااوت   ICWAQنشان می دهد کارایی پروتکل  12(  aعک  )

انتقال سیگنال بیشتر برای یک دور  ی محدود از شروع به خاطر طدول    5/0و  3/0و  1/0های دریافت شد . اگر چه مقادیر 

را به خاطر به تاخیر افتادن  9/0عمر کوتا  تر شبکه است فراهم می کند. برای گرفتن مقدار طول عمر کافی شبکه ، گر  مقدار 

دار بهتدرین پدارامتر کدارایی بهتدری بدرای      مانند مق 9/0کمتر بر انتقال مقدار مشابه  سیگنال ها به کار می برد. بنابراین مقدار 

f(  ضابطه تابع انرژی )  = 1بررسی نشود )  Qosطول عمر بیشینه شبکه دارد. زمانی که  Qosضابطه 
 ICWA    باشد بایدد  )

 بر روی تصمیم مو رتر باشد . طول عمر بیشتر در عوض رسیدگی سروی  مناسب ایجاد می شود.  

بهتدرین مقدادیر پارامترهدا را     ICWAQنشان داد  شد  اند پروتکدل پیشدنهاد شدد  ی     و  بهترین مقادیر  3در جدول 

 استااد  می کند.

 

 
 برای انرژی باقیمانده شبکه 𝛅:مقادیرbبرای نود های زنده شبکه  𝛅:مقادیرa:11تصویر 

 

 

 
 : تعداد نوع های زنده برای پروتکل های مختلفbبرای زمان های انتقال و  𝛅: مقادیر a:12تصویر 
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نشدان   13و  12(  bدر عکد  )   LEACH , PSO-1(  پروتکل های  ICWAQدر سنج  کارایی پروتکل پیشنهاد شد  )

( می توانند یافت شوند شدامل سدنج  هدایی در پروتکدل هدا بدا        12( و در )  11داد  شد  اند. شرح اط عات پروتکل ها در )

، معادلده ی تدابع غیدر مطدابق پروتکدل        K، خوشده هدای ایسدتا ، خوشده ی      MTEاستااد  از انتقال مسدتقیم ، مسدیریابی   

(LEACH , PSO-1   ،ABC-2 , PSO-2 , ABC-1  وICWAQ  به طور خ صه در جدول )داد  شد  اند. 4 

موفقیت بیشتری نسبت به نتایج دیگر می دهدد. در مرحلده     PS-1( نتیجه گرفته شد که پروتکل  11و 15و 20در مطالعات ) 

( مطالعده شدد.    20با استااد  از تابع غیدر مطدابق مانندد آنهده در )     ABC-1ی ساخت یک مقایسه ی قابل اطمینان پروتکل 

PSO-1  وABC-2  و پروتکل, PSO-2  مشابه تابع غیر مطابق استااد  شد. نتایج کارایی پروتکل های یاد آوری شد  شامل

LEACH (  در عکb  )12 داد  شد  اند.    13و 

 
 : زمان های انتقالb: نرمال سازی انرژی شبکه و a:13تصویر 

 

 

 
 :توابع عضویت استفاده شده توسط پروتکل ها4جدول 

 
 

 

کارایی پروتکل ها به وسیله رسم کردن تعداد گر  های زند  به حالت عادی در آمد مشاهد  شد  اند. انرژی از بین رفتده و کدل   

 13(  b ( )aو ) 12( bهدای  ) زمان تحویل در مقابل کل مقدار سیگنال های دریافت شد  که می تواندد بده ترتیدب در عکد      

دید  شود. افزای  کارایی به وسیله نگه داشتن انرژی و نگه داشتن تعداد گر  های زند  تا حد ممکن فراهم شد  اسدت. عکد    

(b  )12  نشان می دهد که پروتکلABC-2   منجر به کمترین مرگ در طی عمل گرد آوری داد  ها می شود. وقتی که تعدداد
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نشدان مدی    13(  aبار بیشتر سیگنال از بقیه دریافت می کند. عک  ) 5/1کاه  می یابد پروتکل در حدود  گر  زند  به نصف

کارایی بیشتری از بقیده بده وسدیله      ABC-2دهد سیگنال های دریافت شد  به وسیله میانگین انرژی از بین رفته در پروتکل 

 به آسانی دید  شود که انرژی کل نزدیک به تمام شدن است. ذخیر  بیشتر انرژی مصرفی دارد. تااوت در کارایی می تواند

 
 :نمونه ای از توزیع گره های حسگر14تصویر 

 

 

جمع آوری داد  های بیشتری را در زمان های کوتاهتر انجام می دهد.  ABC-2دید  می شود که پروتکل  13(  bدر عک  ) 

 و یک نتیجه موفق در سروی  نامناسب ایجاد می کند.

کارایی مشابه ای را انجدام مدی رسداند کده      PSO-2  و  ABC-1و  PSO-1از سوی دیگر ، دید  شد  است که پروتکل های 

کدارایی بهتدری     ABC-2زمان های مشابه می فرستند. در کل پروتکل سیگنال دریافت شد  در  5000سه پروتکل در حدود 

. در ضمیمه موقعیدت گدر     LEACHو  PSO-2و  PSO-1و  ABC-1نشان میدهد نسبت به کارایی دیگر خوشه ها مانند 

  اسدت.  ها و مقدار سیگنال های دریافت شد  برای پیکربندی داد  شد  بر پایه ی اسدتااد  الگدوریتم هدای شدبکه ا بدات شدد      

سرخوشده هدا ، مقددار اعضدای هدر       I, S, n,m,j,rپیکربندی ها به وسیله نوبت ها به صورت عک  نشان داد  شد  اند مانندد  

خوشه ، مقدار گر  های زند  که انرژی کافی برای ارتباط دارند ، مقدار سیگنال های دریافت شد  برای هدر سرخوشده و مقددار    

 د  اند.  کل سیگنال های دریافت شد  فهرست ش

 داد  شد  است. 22امین پیکربندی به وسیله رابطه  iبرای  Sمقدار 

 



Z

j

i EeijnZS
1

امدین   jامدین عنصدر از    iسدطح اندرژی     eijمقدار خوشه ها ،  Zسرخوشه است ،  j( که  22)   

 ( برای ارتباط با یک تور داشته باشد هستند. Eیک تابع که مقدار گر  های سطح انرژی کم ترین )  nخوشه ، 

موفقیت پروتکل پیشنهاد شد  در این است که به انتخاب سرخوشه مطلوب تکیه می کند. یک نمونده توزیدع در شدبکه شدبیه     

نشان داد  شد  است که در سرخوشه ها با میدان هدا   14خوشه بندی شد  در شکل  ABCسازی شد  که به وسیله الگوریتم 

 ای خوشه ها با دیگر ع مت ها نشان داد  شد  اند.و اعض

به طور یکسان انتخاب شد  است کده   ABCهمانطور که از عک  می توان مشاهد  کرد سرخوشه ها به وسیله ایجاد الگوریتم 

 خوشه ها انداز  های تقریباً برابر مناطق دارند.
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 استنتاج  :5

 

جمع آوری اط عات از زمینه به طور دور  ای است. افزای  مقددار کلدی سدیگنال     WSNSهدف اصلی استااد  از کاربردهای  

بگیرد. در این صاحه انرژی جدیدد   WSNSهای جمع آوری شد  در طی طول عمر شبکه ضروری است تا بیشترین سود را از 

ز زمینده خواهدد داشدت.    ذخیر  می کند. روش دور  ای طول عمر بیشتر شبکه به وسیله جمع کردن مقددار بیشدتر سدیگنال ا   

به بهینه سدازی خوشده    ABCمو ر استااد  می شود و جستجو سریع خصوصیات الگوریتم  ICWAQپروتکل پیشنهاد شد  

بدا   ABCهای گر  در انتخاب پیشرفت تدریجی سر خوشه را  عبدور دور  را تعیدین مدی کندد. موفقیدت خوشده ی الگدوریتم        

تنها طول عمر شبکه را امتدداد نمدی دهدد همهندین      ICWAQمقایسه شد  است. پروتکل  PSO , LEACHپروتکل های 

یک مکانیسم سروی  مناسب برای رسیدگی به تاخیرات بین سیگنال های دریافت شد  از خوشه ها بده کدار مدی بدرد. نتدایج      

بیشینه و انتقال میندیم بده    می تواند طول عمر شبکه ICWAQشبیه سازی  ابت می کند که در یک دور  ی انتقال پروتکل 

بر روی دور  ی شبکه های شامل گر  هدای متحدر     ABCتاخیر می اندازد . در کار بعدی مشغول مطالعه خوشه با الگوریتم 

هستیم مانند مقایسه کارایی الگوریتم در مقابل دیگر الگوریتم های بهینه سازی و تجزیه ا ر کانال های شلوغ و فیزیکی دیگر و 

 بر روی موفقیت خوشه های نزدیک دید  می شود. MACیه ی نتایج ال
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