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  خالصه

 

روش خوشه بندی گره های حسگر یکی از روش های کارا در کاهش مصرف انرژی شبکه های حسگر می باشد. در 

خوشه گره ای دارای نقش سرخوشه می  هر در گره های حسگر در چند خوشه دسته بندی می شوند. خوشه بندی،های 

ای عضو خوشه داده های جمع آوری شده از محیط هدف را برای سرخوشه خود ارسال کرده و سرخوشه باشد. گره ه

وظیفه انتقال این داده ها به ایستگاه پایه را برعهده دارد. از این رو انتخاب سرخوشه و نحوه توزیع خوشه ها تاثیر بسزایی 

انرژی  به توزیع نا متعادل خوشه ها و بار مصرف د منجرانتخاب تصادفی سرخوشه ها می تواندر مصرف انرژی شبکه دارد. 

 غیرهای روش در سطح شبکه شود که این وضعیت سبب افزایش مصرف انرژی و کاهش طول عمر شبکه می شود. 

 یکی از روش های مناسب برای انتخاب سرخوشهبرای خوشه بندی گره های حسگر در شبکه های حسگر بیسیم  احتمالی

 انتخاب سرخوشه و تشکیل خوشه بر اساس اطالعات محلی انجام می احتمالی. در روش های غیر باشد و تشکیل خوشه می

شود که از توزیع غیر یکنواخت و تصادفی خوشه ها در شبکه جلو گیری می کند. در این مقاله یک الگوریتم خوشه بندی 

حسگر ارائه شده است. برای این کار ما با خوشه ها در شبکه  برای حل مشکل توزیع Leach الگوریتم مبتنی بر فازی

از خود نشان می دهد.  LEACHافزایش طول عمر شبکه در مقایسه با الگوریتم های شناخته شده ای مانند  بهتری برای

مقابل خوشه های تشکیل شده توسط  برای سنجش کیفیت خوشه های تشکیل شده در روش پیشنهادی درما همچنین 

LEACH سنجش خوشه بندی  از شاخص هایDunn و Silhouette کرده ایم که در این آزمون نیز روش  استفاده

  پیشنهادی عملکرد بهتری را از خود نشان داده است.
 

 ، خوشه بندی فازیLEACHبیسیم، خوشه بندی،  شبکه های حسگر کلمات کلیدی:

 

 
 

 

                                                 

استفاده از یک روش فازی تکاملی که ترکیبی از روش خوشه بندی فازیK-Mode و الگوریتم ژنتیک چند هدفه می   

باشد استفاده کرده ایم. در روش پیشنهادی دو هدف فشردگی و تفکیک پذیری خوشه ها به عنوان اهداف الگوریتم در نظر

گرفته شده است. نتایج شبیه سازی طرح پیشنهادی در نرم افزار متلب نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی عملکرد 
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 مقدمه   .1

یشرفت در تکنولوژی های ارتباطی بیسیم در سال های اخیر منجر به رشد و پیدایش انواع شبکه های بیسیم با پ

اشند که برای سنجش و . شبکه های حسگر بیسیم یکی از انواع شبکه های کامپیوتر می ب[1]شده استکاربرد های مختلف 

تی، نظامی، مراقبت از نو در کاربرد هایی نظیر کاربرد های صع بررسی محیط های فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرند

اه پایه و تعداد . شبکه حسگر متشکل از یک ایستگ[2]سالمت و کاربرد های سنجش ونظارت از راه دور استفاده می شوند

زیادی گره با اندازه کوچک بوده که مجهز به تجهیزات مخابراتی بیسیم، واحد حسگر متناسب با کاربرد، پردازشگر مرکزی، 

و  شده. گره های حسگر برای سنجش پارامتر های مورد نیاز در محیط هدف توزیع [3]باتری و حافظه جانبی می باشد

می کنند و ایستگاه پایه اطالعاات جمع به ایستگاه پایه ارسال  اطالعات جمع آوری شده از محیط را با همکاری یکدیگر

آوری شده را به کاربر نهایی ارسال می کند. در این شبکه ها ایستگاه پایه خود می تواند به عنوان دروازه به انواع شبکه های 

 ،دیگر مانند اینتر نت عمل کند که در این صورت طیف کاربرد ها و خدماتی که شبکه حسگر به کاربران ارائه می کند

انرژی مورد نیاز برای  ینتامدر بسیاری از کاربرد های شبکه حسگر، گره ها برای  .[4]گسترده تر و منعطف تر خواهد شد

و با توجه فعالیت های سنجشی، پردازشی و ارتباطی خود از باتری با ظرفیت ذخیره سازی انرژی محدود استفاده می کنند. 

ر هزینه و یا غیر ممکن می باشد. از اینرو بهینه سازی ارژ و تعویض باتری گره ها بسیار پنوع محیط هدف امکان شبه 

مصرف انرژی و افزایش طول عمر این شبکه ها یکی از مسائل پر اهمیت در این زمینه می باشد و بسیاری از تحیقات و 

 .[5, 3]استبر روی روش های افزایش طول عمر این شبکه ها متمرکز بوده  پژوهش های انجام شده در سال های اخیر

ر شبکه های زایش طول عمدر کاهش مصرف انرژی و اف خوشه بندی گره های حسگر به عنوان یکی از موثر ترین روش ها

در هر خوشه گره  به چندین خوشه دسته بندی می شوند.در خوشه بندی گره های شبکه  .[6]استحسگر شناخته شده 

ره های گ می گویند. (CMs) را برعهده داشته و سایر گره های خوشه را گره های عضو خوشه CHیا  ای نقش سرخوشه

هده دارند. گره سرخوشه عضو خوشه وظیفه جمع آوری داده های محیط و ارسال آن ها به سرخوشه مربوط به خود را برع

پس از جمع آوری اطالعات جمع آوری شده توسط گره های عضو، آن ها را به ایستگاه پایه ارسال می کند. خوشه بندی 

به کاهش ترافیک شبکه و در  منجربا انجام پردازش محلی بر روی داده های جمع آوری شده توسط اعضا گره های حسگر 

( Hierarchicalای حسگر می شود. خوشه بندی گره ها با ارائه ساختار سلسله مراتبی )نتیجه آن مصرف انرژی در گره ه

انتخاب  .[3]همراه دارد( به Flatیابی و جمع آوری داده تخت )ی مسیرمقیاس پذیری بیشتری را در مقابل روش ها

و توزیع غیر یکنواخت خوشه ها در سطح گره های شبکه باعث توزیع نا عادالنه بار مصرف انرژی در  CHتصادفی گره های 

 ها می شود. شبکه و مرگ گره

. در این روش گره ها همگن ه می شودگرفت عنوان ورودی سیستم فازی در نظر و با در نظر گرفتن پارامتر مرکزیت گره به

فرض شده اند اما در مورد نحوه توزیع آن ها در محیط هیچ گونه فرضی در نظر گرفته نشده است و گره ها می توانند به 

ندی را به صورت پویا می باشد و همانند آن خوشه ب LEACHصورت تصادفی در محیط توزیع شوند. این روش مبتنی بر 

انجام می دهد و گره های سرخوشه در هر راند تغییر می کنند. همچنین فرض شده است که گره ها می توانند توان 

ارتباطی متفاوتی داشته باشند و قدرت سیگنال خود را متناسب با فاصله گره مقصد تنظیم کنند که برای حفظ پیوستگی 

 .شبکه ضروری است

ی براارائه شده له در ادامه به صورت زیر است: در بخش دو مروری کوتاه بر الگوریتم های خوشه بندی ساختار این مقا 

شبیه سازی چهار مدل شبکه و روش پیشنهادی ارائه شده است و در بخش  بخش سهدر  شبکه های حسگر خواهیم داشت.

در طرح پیشنهادی این مقاله استفاده از یک روش فازی تکاملی برای خوشه بندی گره های حسگر مطرح شده است که در 
آن با استفاده از روش خوشه بندی فازی K-Mode و الگوریتم ژنتیک انتخاب گره های سرخوشه به صورت غیر تصادفی 
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اد هایی برای کار های آتی جهت ادامه این راه نتیجه گیری و پیشنه پنجطرح پیشنهادی و نتایج آن قرار دارد و در بخش 

 آورده شده است. 

 

 مروری بر کار های گذشته  .2

ارائه شده LEACH ه بندی شبکه های حسگر خواهیم داشت. در ادامه مروری بر چند پروتکل مطرح در زمینه خوش

 استفاده Flatشبکه  یکه از معمار جیداده را یو جمع آور یابیریمس یر پروتکل هابهبود مشکالت موجود د یبرا [7]در

 نیا یکند. برا یاستفاده م داده ها در سرخوشه ها یداده ها از روش متراکم ساز یکاهش افزونگ یکنند ارائه شد. برا یم

سرخوشه  ایکه به عنوان رهبر  ییهاگره  لهیگره ها به وس نیکند. ا یم میتقس ییرا به گروه ها بکهش یمنظور گره ها

 یرا بر عهده دارد. سرخوشه داده هانقش هماهنگ کننده در خوشه  سرخوشه شوند. گره  یم لیانتخاب شده اند تشک

 یدر ارتباطات شبکه ها یکه مصرف انرژ نیکند. با توجه به ا یارسال م هیپا ستگاهیا هاز اعضاء را متراکم و ب یافتیدر

با کاهش حجم داده ها و ارسال به گره سرخوشه که  LEACHباشد،  یداده ها و فاصله تا مقصد م زیساحسگر وابسته به 

که تنها گره  نیبا توجه به ا ی. از طرفاسترا به صورت کارا کاهش داده  یکوتاه از اعضا قرار دارد مصرف انرژ یدر فاصله ا

ی ریطور چشم گه ب هیپا ستگاهیبا ا میارتباطات مستق هست، از حجم هیپا ستگاهیسرخوشه مسئول ارسال داده ها به ا

سرخوشه ها  ،یانرژ عیاز مصرف سر یریجلوگ یبرا LEACHدر  .شده استکاسته  نسبت به پروتکل های با ساختار تخت

 شود. یشبکه عوض م یگره ها نیدر ب یشوند و نقش گره سرخوشه در هر راند به طور تصادف یانتخاب م ایبه صورت پو

شود. در  یم میتقس یو فاز حالت ماندگار یشود و هر راند به دو فاز راه انداز یم میتقس ییبه راند ها LEACH دعملکر

 ستگاهیداده ها و ارسال به آن ها به ا یجمع آور اتیشود و عمل یخوشه انجام م لیانتخاب سرخوشه و تشک یفاز راه انداز

مقدار به نام  کیبا اختصاص  یپروتکل به صورت تصادف نیب سرخوشه در اشود. انتخا یم مانجا یدر فاز حالت ماندگار هیپا

 شود.  یآستانه انجام م

P
if n G

P PT
otherwise




 



 

 

 نیشده ب دیتول یمقدار با عدد تصادف نیا سهیمقامحاسبه کرده و سپس با  راا مقدار آستانه گره ه یتمام یدر فاز را انداز

شده توسط گره  دیتول یاگر عدد تصادف .ریخ ایسرخوشه خواهند بود  یراند جار یکه براکنند  یم نییتع کیصفر و 

که در راند صفر به  یشود. گره ا یبه عنوان سرخوشه انتخاب م یراند جار یگره برا نیکوچک تر از مقدار آستانه باشد ا

به  یکه در راند جار ییاب شود. گره هاتواند به عنوان سرخوشه انتخ یراند بعد نم p/1انتخاب شده تا عنوان سرخوشه 

کند.  یارسال م هیهمسا یگره ها یبرا ریاعالن سرخوشه شدن را به صورت فراگ امیشوند پ یانتخاب م خوشهعنوان سر

گره را به عنوان  نیکترینزد ،یافتیدر گنالیسرخوشه بر اساس قدرت س یبا محاسبه فاصله خود تا گره ها هیهمسا یگره ها

 این هست که LEACHمشکل عمده  کنند. یارسال م طهرا به گره مربو تیدرخواست عضو امیخاب کرده و پسرخوشه انت

و توزیع سرخوشه ها در شبکه به صورت غیر یک  ،در این پروتکل انتخاب سرخوشه ها به صورت تصادفی انجام می شود

 یکه از خوشه بند LEACHداده ها بر خالف  یجمع آور یبرا PEGASIS [8]در و تصادفی انجام می شود.  نواخت

 یشود. برا یداده ها استفاده م یگره ها جهت جمع آور یتمام نیدر ب ریزنج کیکند، از ساخت  یگره ها استفاده م

 کیه از گره ها اطالع دارند و با استفاد ریو سا هیپا ستگاهیا یمکان تیشود که گره ها از موقع یفرض م ریزنج نیساخت ا

ختم  ستگاهیگره به ا نیتر کیشروع شده و به نزد هیپا ستگاهیگره شبکه نسبت به ا نیاز دورتر ریساخت زنج صانهیروش حر

نسبت به گره سرخوشه ارسال  هیگره همسا نیکتریکرده را به نزد یجمع آور طیرا که از مح ییشود. هر گره داده ها یم

ای که مسئول ارتباط با ایستگاه آن ارسال شود. گره  هیهمسا نیتر کینزد ایخوشه به گره سر یکرده تا پس از متراکم ساز

(n) 1 (r mod1/ )    )1(
0
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از مشکالت این  کند. یم هیپا ستگاهیاقدام به ارسال داده ها به ا میبه طور مستق داده ها نیا افتیپس از در پایه است،

ا ارسال به ایستگاه پایه اشاره کرد که با الگوریتم می توان به تاخیر زیاد در ارسال داده ها ی جمع اوری شده از محیط ت

افزایش  T×Nدر تحویل داده ها به میزان  این تاخیر Tتاخیر در هر گره به میزان  گره و زمان Nافزایش تعداد گره ها به 

پیدا می کند. همچنین نحوه تشکیل زنجیر یکی از مشکالت این دسته از الگوریتم ها می باشد که با پیچیدگی فراوان 

انتخاب سرخوشه را بر اساس انرژی باقی مانده در گره ها و  [9]ارائه شده در  دوالیه پروتکل خوشه بندیراه است. هم

این پروتکل گره های حسگر بر اساس فاصله تا ایستگاه پایه به دو الیه با  فاصله آن ها تا ایستگاه پایه انجام می دهد در

ه نسبت به ایستگاه پایه تقسیم شده و در هر الیه گره های حسگر اقدام به تشکیل خوشه می فاصله های از پیش تعیین شد

می باشد. این  LEACHهمانند  BSکنند. نحوه تشکیل خوشه در هر الیه و جمع آوری اطالعات و ارسال آن ها به 

و کیفیت خوشه های تشکیل از معیار های مناسبی برای تشکیل خوشه استفاده نمی کند  LEACHپروتکل نیز همانند 

انجام می  سه فازدر  عملیات های خود را [11] ردارائه شده  MR-LEACHپروتکل  شده را در اولویت قرار نمی دهد.

گره ها  یتمام Cluster Formation. در فاز Cluster Formation  ،Cluster Discovery ،Scheduling،دهد

گره،  ID یدارنگه یرا برا یکند. هر گره جدول یخود ارسال م یموجود در برد ارتباط یگره ها یرا برا HELLO امیپ

 لیاند تشکهر ر یجدول در ابتدا نیدهد. ا یم لیتشک هیهمسا یگره ها تیو وضع گره های همسایه مانده در یباق یانرژ

در  .کند یسرخوشه انتخاب م وانباشد خود را به عن هیهمسا یگره ها نیدر ب یانرژ نیشتریب یکه دارا یشود. گره ا یم

مانده  یباق یو انرژ هیهمسا یگره ها یانرژ نیانگیانتخاب سرخوشه در آن بر اساس م [11]ارائه شده در  EADCپروتکل 

 هیهمسا یگره ها یبرا خود ییمانده و شماره شناسا یباق یشامل انرژ یامیباشد، گره سرخوشه از ارسال پ یدر خود گره م

گردد.  یدر خوشه م یدر مصرف انرژتعادل  جادیکند که منجر به ا یاستفاده م کسانی زیبا سا ییجهت ساخت خوشه ها

 یگره ها یبدست آوردن انرژ یبوده و برا یاست انتخاب سرخوشه در آن به صورت تصادف نیپروتکل ا نیاما مشکل ا

خوشه ها در  ریسا تیوضع یندخوشه ب یگره ها در هر راند دارد و برا نیب ییها امیبه ارسال پ ازیو فاصله آن ها ن هیهمسا

 لیرا به شبکه تحم یتواند مصرف انرژ یو م نهیبه ریغ یتواند منجر به خوشه بند یخود م نیشود که ا ینظر گرفته نم

( Q-LEACHچهارگانه ) LEACH تمیطول عمر شبکه و بهبود پوشش الگور شیفزابه منظور ا [12]در  کند. یم

طول عمر  ،یداریدوره پا ،یخوشه بند ندیشبکه مانند فرآ یهایژگیو یمنظور بهبود برخ مدل به نیشده است. ا یمعرف

مستقر شده و شبکه  طیحسگر در مح یهاگره  کردیرو نیاست. بر اساس ا شدهارائه  نهیبه عملکرد به دنیرس یشبکه برا

چهارگانه  یبند. دستهافتیاز شبکه دست  یبه پوشش بهتر توانیم یبند میتقس نی. با اشودیم یبند میبه چهار ربع تقس

ها  سرخوشه نهیبه یها تیموقع یبند میتقس نیا قی. از طرشودیدر شبکه م یباعث کاهش مصرف انرژ نیحسگرها همچن

اندازه هر  LEACH. در روش معمول ابدییکاهش م زیها ن گره گریبر آن بار ارسال داده از د . عالوهشودیمشخص م زین

از مرکز  یهر خوشه در فاصله دور یهااز گره  یشتریب ای کیو ممکن است  شودیانتخاب م یاریخوشه به صورت اخت

عملکرد شبکه  نیو بنابرا دهندیاز دست م رتعیخود را سر یدورتر انرژ یصورت گره ها نیدر ا هخوشه قرار گرفته باشند ک

و انتخاب سرخوشه  شوندیم یبند میتقس ییهاشبکه ریشبکه به ز Q-LEACHاست که در  یدر حال نی. اابدییکاهش م

نسبت به سرخوشه ها قرار گرفته و  یتر ناسبم یها در مکان هاگره  ن،ی. بنابراردیپذیانجام م یتر یقطع تیها با ماه

ارائه شده در  یتصادف یبند هر قسمت مفهوم خوشه ی. براشودیشبکه از لحاظ طول عمر م ییکارا شیباعث افزا رکانیا

LEACH منتقل شود. زیروش ن نیا هشود مشکالت موجود در آن ب یکه با عث م شودیها استفاده م انتخاب دسته یبرا 

 

 روش پیشنهادی  .3

خوشه بندی  روشما از  LEACHهد شد. برای غلبه بر مشکالت الگوریتم در این قسمت روش پیشنهادی ارائه خوا

. اگر . ورودی های سیستم فازی مرکزیت گره ها می باشد. به این دلیل کهمی کنیمفازی برای تشکیل خوشه ها استفاده 
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سال داده به آن گره ار یبرا یکمتر یها انرژ گره یها داشته باشد، مابق گره سایرنسبت به  یکمتر یگره در فاصله کی

 یها تا گره مرکز مجموع فاصله تمام گره و به صورت شودیمحاسبه م( 2)استفاده از معادله با  تی. مرکزکنندیمصرف م

درون خوشه را  یگره ها تی. ما اندازه مرکزددار یشتریب تیمقدار کمتر باشد، گره مرکز نی. هر چه اتعریف می شود

1

(n ) (n ,CH)
n

i i

i

centrality d


  

 

 یها گنالیباشد، س تر کیگره به مرکز نزد کی. هرچه CHفاصله گره از  dو  باشد یتعداد گره درون خوشه م n در آن که

خوشه . بر اساس روند سرشود سرخوشه  به عنوان گره نیخوشه برسند و بهتر است اسر کیاز آن عبور کرده تا به  یادیز

از مدل  استفاده . باابدی یم شیشدن افزا سرخوشه  یگره برا کیشانس  ،در آن های نشدن گره ها و مصرف کمتر انرژ

به هر خوشه  گرهتعلق هر  زانیو م شود یم لیتبد یفیک یها به داده یاز حالت عدد یاصل یها داده خچهیتار ،یفاز

خواهد شد.  یخوشه داشته باشد به عنوان سرخوشه معرف کیرا به  تیومقدار عض نیشتریکه ب یشود و گره ا یمحاسبه م

 آورده شده است. یشنهادیپ تمیالگور ریدر ز

WSNتولید 

محاسبه تعداد خوشه

جمعیت اولیه

 محاسبه تابع برازندگی 

Fuzzy K-mode

انتخاب تورنمنت

کراس اور و جهش

عملگر نخبه گرایی شرط خاتمه 

خیر

پیدا کردن بیشینه تابع عضویت 
فازی

بله

محاسبه انرژی ازدست رفته در هر راند

خاتمه راند 

خیر

بله پایان

 
 الگوریتم پیشنهادی – 1شکل 

 

 تمیدر الگورمی شد، که تعداد خوشه ها از ابتدا تا انتهای عمر شبکه ثابت در نظر گرفته  LEACHبرخالف 

توجه به تعداد با شود و  یمحاسبه م ایپو به صورت  [13] ( مانند3فرمول )با استفاده از تعداد خوشه ها  یشنهادیپ

نقش موثری در بهبود مصرف انرژی خواهد داشت و به توزیع یک  و متفاوت خواهد بوددر هر راند  ماندهیگره باق

  نواخت خوشه ها متناسب با تعداد گره های موجود در شبکه کمک خواهد کرد.

 

براساس مرکزیت درجه گره استفاده می کنیم. 

  )2(
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   (3                      )  
2

2

fs

mp

N L W
optimumNumCluster round

d





 

 

 

 خوشه بندی  3.1

فرض کنید
1 2{ , ,..., }nX x x x یک مجموعه از ،n گسسته باشد. هر شی های  شی در حوزه ویژگیix  که

1,2,...,i n  توسط یک مجموعه ازp  1ویژگی 2, ,..., pA A A کنیدشود. فرض  توصیف می( )jDOM A  که

1 j p  یژگیاز و ای دامنه j بندی و شامل دسته  امjq  1متفاوت باشد و لذا 2( ) { , ,..., }jq

j j j jDOM A a a a .

1امین شی گسسته به صورت i پس 2[ , ,..., ]i i i ipx x x x 1شود که  تعریف می , ( )ij jj p x DOM A  .  مرکز

این شده به  فیتعر های دمُ  .شود می نیگزیجا یفاز Means-Kبندی  خوشه در خوشههر  یها دتوسط مُ FCMدر  خوشه

یک بردار  iCد مُ  .باشد iمتعلق به خوشه  گسسته و اءیاز اش یا مجموعه یک iCفرض کنید  .ستصورت ا

1 2[ , ,..., ]i i i ipm m m m  1که , ( )ij jj p m DOM A    به حداقل برسد (4)به طوری که معیار. 

 

( , ) ( , )
i

i i i

x C

D m C D m x


)که  , )iD m x  میزان عدم شباهت بینim  وx  .استim از اعضای مجموعه  الزاما یکیiC  .خوشه  تمیالگورنیست

1 1

( , : ) ( , )
n K

m

m ik i k

k i

j U Z X u D z x
 

 

0 طیشارا ،یاحتمااالت یفاز یبند خوشه یبرا 1, 0 , 0iku i K k n      سات و در نظار گرفتاه شاده ا

1

1, 1
K

ik

i

u k n


   همچنین 
1

0 , 1
n

ik

k

u n i K


    .می باشد   

m  توان فازی و[ ]ikU u  فازی  خوشه بندیماتریسK n  و
iku  درجه عضویتk  امین شی گسساته در خوشاهi 

 تیز آن، در هار تکارار، عضاوشود و پاس ا یشروع م هیاول ید تصادفمُ K. با باشد می ها( د)مُ دیمحاسبه مراکز خوشه جد

 شود. می (6)توسط معادله هر خوشه  درهر نقطه داده  روی یفاز


  

بندی K-Mode فازی روی داده X با K خوشه برای به حداقل رساندن معیار )5( است:   

  
 
 

    

 



D z x

D z x

u i K k n

j
j k

i kK

ik

m( , )

( , )

1
, 1 , 1

1

1

1

Z نمایش دهنده مراکز خوشه)مُد( ها است.  {z1 2, z ,..., zK } اُم است. 

الگوریتم K-Means فازی جزء استراتژی بهینه سازی متناوب است. کاه شاامل تکارار بارآورد مااتریس خوشاه بنادی و 

    (6) 

       (5) 

       (4) 
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نداشاته وجود  mJمقداردر  یبهبود قابل توجه چیکه هاست  یزمان تمیالگوری شرط خاتمه باشدثابت  ،تیعضو ریاگر مقاد

با ایان وجاود ایان  .شود میاختصاص داده حداکثری است،  تیعضو مقدارآن  درکه  ای به خوشه یهر ش ت،یا. در نهباشد

 و دارد یبساتگ ها دمُ یهیانتخاب اول بهبه شدت این الگوریتم روش خوشه بندی دارای مشکالتی می باشد از جمله این که 

ژنتیاک بارا ی  سازی تکااملی از الگوریتم بهینهدر روش پیشنهادی  بنابر این .افتدیبه دام م یمحل نهیاغلب در به تمیالگور

 هاا یژگیو ریدنباله از مقاد کی را به صورت کروموزوم برای این کار .کرده ایماستفاده پوشش معایب این روش خوشه بندی 

1ویژگی داشاته باشاد  pاگر هر شی گسسته  .در نظر گرفته ایمخوشه  هر دمُتا  Kبرای نمایش  2{ , ,..., }pA A A  طاول ،

Kکروموزوم  p  .تیموقع نیکه در آن اولخواهد بود P  ژن( نشاان دهناده(P- دوماین ، اسات خوشاه اول دمُااز  بعاد

 K = 3و  P = 3 فارض کنیاد د ادامه پیادا خواهاد کارد.این روند تا اخرین مُ واست  خوشه دوم دمُنشان داد  P تیموقع

 به صورت زیر است: . پس، کروموزومدباش

 11 12 13 21 22 23 31 32 33c c c c c c c c c  
د خوشه دهنده مُ که نمایش

11 12 13 21 22 23 31 32 33( , , ),( , , ),( , , )c c c c c c c c c  .استijc j  امین ویژگی ازiُد خوشه مین مُا

)است.  ),1 ,1ij jc DOM A i K j p      . 

از مجموعاه داده گسساته  یتصاادف یشا Kصورت به گذاری و  کد وموزومدر هر کر هیاولی د خوشهمُ تا K ،جمعیت اولیه

دو تاابع فشاردگی  مقالاهدر ایان  شاود. یتکارار ما تیادر جمع هاا از کروموزوم کیهر  یبرا ندیفرا نیا شود. میانتخاب 

طبق  یفشردگ. ندوش نظر گرفته می هستند که به طور موازی در برای تابع ارزیابی سراسری و تفکیک پذیری دو تابع هدف

خوشه تا چه اندازه مشابه هستند. هر چه مقدار  کیموضوع است که عناصر موجود در داخل  نیا ی کننده انیب ،(7فرمول )

 خواهد بود.  شتریخوشه ب یتر باشد، فشردگ عناصر کم انسیوار

1

1 1
1

( , )
n mK K

ik i ki k

n
i ii ikk

u D z x

n u


 

 


 


 


 ،یریپاذ کیاتفک نیایتع یهاا از روش یکایدر از هام مجازا هساتند. هاا چقا معنا است که خوشه نیبه ا یریپذ کیتفک

د کنید مُفرض ، Sepپذیر فازی  ی تابع برازندگی تفکیک برای محاسبه باشد یم یا خوشه نیفواصل ب یمحاسبه
iz  روی

}ی مجموعه فاز کیمرکز ام، iی خوشه |1 , }iz j K j i  ی عضویت هر  ین درجه. بنابراjz  به
iz  کهj i با  به

 شود. محاسبه می (8استفاده از )

1

1

1,

1
,

( , )

( , )

ij

m
K j i

l l j
j l

i j

D z x

D z x




 
  
 



  (8) 

 

 شود. می ( محاسبه9با فرمول ) یفاز پذیری کی، تفکلذا

1 1,

( , )
K K

m

ij i j

i j j i

Sep D z x
  

 

 

  (7) 

                                     (9) 
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 تفکیاک، شاده های تفکیاک به دست آوردن خوشه یدر مقابل، براشود.  میسر می سازی  هنها با کمی فشردگی خوشه

 ر ایانبناابشاود. لذا این دو هدف توابع بهینه سازی برای الگوریتم تکاملی محسوب ماید. ید بیشینه گردبا Sepیفاز پذیر

و  شود توابع سعی می
1

Sep
 توسط الگوریتم تکاملی کمینه شود. 

. اسات اهاداف نیاانتخاب ا و افزایش عملکرد توسطهدف  کیاز  شیهمزمان ب یساز نهیبه ،چند هدفه بندی خوشههدف 

باد  اهاداف باعاث باروز نتاایجکه انتخاب نابخرداناه  یدر حال کرده و دیتولقبولی قابل  جیتواند نتا یاهداف م قیانتخاب دق

ای اساتفاده  تاک نقطاه Crossoverو عملگار  Tournament، عملگر انتخاب از  روش پیشنهادیهمچنین در شود. می

 .شده است

 

 شبیه سازی .4

بار  15نمودار های بدست آمده حاصل  ه است.استفاده شد 2113از نرم افزار متلب  یشنهادیطرح پ  یساز هیشب یبرا     

به صورت همگن فرض شده و دارای قابلیت های یکسانی هستند و  ی شبکهگره ها اجرای الگوریتم می باشد. در این طرح

مقاله همانند مدل مصرف  نیمدل مصرف در ا توزیع شده اند.100m×100m ابعاد ی به به صورت تصادفی در یک محیط

مصرف  یانرژ Esاز خود به اندازه  dداده به فاصله  تیب lارسال  ی. هرگره براباشد یم LEACHل در پروتک یانرژ

 .دیآ ی( بدست م11رابطه ) طبقکه  کندیم

2

4

elect fs co

s

elect mp co

lE l d d d
E

lE l d d d





  
 

 

 (10) 

 وfsاست.  حد آستانه کی codفرستنده است.  یکیمدارات الکترون یساز فعال یالزم برا یانرژ  electکه در آن

mpبودن  شتریباز است. درصورت ب یو فضا رهیچند مس تیدو وضع یکننده توان برا تیتقو یساز فعال یانرژ

 نیا ریدر غ .استفاده نمود توان یم رهیچند مسکننده توان، فرستنده از مدل  تیتقو می، با تنظcodفاصله از آستانه

صرف  رندهیدر گره گ ت،یب l نیا یبرا یمقدار انرژ نیهمچن .شودی کانال استفاده م یباز برا یصورت از مدل فضا

 .شودی استفاده م (11)از رابطه  شودیم

 

                                                      

 

 
 Leachمدل مصرف انرژی در پروتکل  – 2شکل 

Er  lEelect
          (11) 
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نسبت  این طرح و افزایش طول عمر شبکه در دهنده بهبود عملکرد پیشنهادی نشان الگوریتمنتایج حاصل از شبیه سازی 

همان طور که  است.تعداد راند سپری شده  نشان دهنده نرخ مرگ گره ها در مقابل .3می باشد. شکل  Leachبه پروتکل 

که یکی از پارامتر های  HNDیا می از گره ها یزمان مرگ نو  LNDهای مرگ آخرین گره یا پارامتر  مشاهده می شود

به طور قابل توجه بهبود پیدا کرده است  LEACHنسبت به پروتکل مهم و تاثیر گذار در عملکرد شبکه حسگر می باشد 

بسیار  LEACHبا سرعت و شیب یکنواختی رخ می دهد که این مورد برای  LEACHها نسبت به  و نرخ مرگ گره

  .استنامطلوب 

 
 در مقابل تعداد راند ها ی حسگرنمودار میزان مرگ گره ها -3شکل 

  

شده است. همان طور که  مقایسه LEACH. میزان مصرف انرژی گره های شبکه در طرح پیشنهادی و پروتکل 4در شکل

 . نسبت به طرح پیشنهادی دارای سرعت بیشتری  می باشد LEACHمشاهده می شود میزان مصرف انرژی در 
 

 
 نسبت به تعداد راند های سپری شده گره های حسگر نمودار میزان مصرف انرژی – 4شکل 

 

 سنجش کیفیت خوشه های تشکیل شده 3.2

 و Dunn از دو معیار LEACHمقایسه با  طرح پیشنهادی دروشه های تشکیل شده مقاله برای سنجش کیفیت خدر این 

Silhouette هده می شود روش پیش پیشنهادی دارای . مشا6. و شکل 5 استفاده کرده ایم. همان طور که در شکل

تر خوشه های تشکیل شده یت باالمی باشد که نشان از کیف LEACHتری نسبت به باال Silhouetteو  Dunnضریب 

 در روش پیشنهادی می باشد.
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  Dunnشاخص اعتبار سنجی  – 5شکل 

 

 

 
 Silhouetteشاخص اعتبارسنجی  -6شکل 
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 پارامتر های شبیه سازی – 1جدول 

 مقدار مقدا پارامتر

ت منطقهمساح  2100 100m  
     111 تعداد گره ها

       

 J  1,5 انرژی اولیه هر گره

هر پیام طول  50 bit 

انرژی مصرف شده 

 در فضای باز

1210  

انرژی مصرف شده 

 در هر مسیر

151.3 10  

انرژی مصرف برای 

 ترکیب پیام

80.5 10  

 

 نتیجه گیری .5

طول عمر  شیجهت افزا میسیحسگر ب یشبکه ها یبرا یخوشه بند یبرا یتکامل یفاز یروش خوشه بند کیمقاله  نیدر ا

مورد استفاده قرار  ادیو طول عمر ز یداریپا ازمندین یکاربرد ها یتواند برا یشبکه ها ارائه شده است. روش ارائه شده م نیا

خود ثابت و بدون  یهدف در جا طیدر مح عیشبکه همگن و پس از توز یکه گره ها میروش ما فرض کرده ا نی. در اردیبگ

عملکرد  LEACH تمیبا الگور سهیارائه شده در مقا تمیالگوردهد که  ینشان م یساز هیحاصل از شب جینتا کند. یم

روش بر  نیشده در ا لیتشک یخوشه ها تیفیک نیدهد همچن یاز خود نشان م HNDو  LNDپارامتر های در  یبهتر

 هراه ب نیادامه ا یبرخوردار است. برا LEACHنسبت به   یباال تر تیفیاز ک Silhouetteو  Dunn یها اریاساس مع

مانند  عتریسر یها تمیاستفاده از الگور ،انجام دادتوان  یمدر کارهای آتی روش  نیتوسعه ا بهبود و یبرا هک ییهاعنوان کار

PSO استاندارد، استفاده از  یتوسط روش ها ستمیس یداریپا یابیارز ،یابیریو مس یسرعت خوشه بند شیافزا یبرا

زمان  یبرا یاریمع یتوان به طراح یم نیت همچنیو امن نانیاطم شیافزا یبرا ستمیهمروندی و توازن بار در سکنترل 

سرخوشه ها  ضینمود و سربار تعو یریهر راند در خوشه ها جلوگ یآنها در ابتدا ضیپرداخت تا از تعو سرخوشه ها ضیتعو

 رهیشود را ذخ یسرخوشه ها مصرف م ضیکه جهت تعو یانرژ توان یم بیترت نیمتناوب را کاهش داد. به ا یدر راند ها

 ی تعداد خوشه و اندازه نیرابطه ب ایتناسب تعداد خوشه ها و تعداد حسگرها و  یبرا یتوان رابطه ا یم نی. همچندنمو

 کرد. انیب زیرا ن طیمح
 

 
 

K- حرکت باقی می مانند. در این روش تعداد خوشه ها به صورت پویا تعیین شده و با استفاده از روش خوشه بندی

Mode با ورودی مرکزیت گره خوشه ها تشکیل می شود سپس دو هدف فشردگی و تفکیک پذیری به عنوان توابع هدف   

الگوریتم ژنتیک برای جلوگیری از به دام افتادن روش خوشه بندی در وضعیت های خوشه بندی بهینه محلی در نظر

گرفته شده که با بررسی میزان فشردگی و تفکیک پذیری خوشه ها بهترین حالت ممکن را از بین جمعیت موجود انتخاب 
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