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 در شبکه های حسکر  سلسله مراتبیمسیریابی های  مروری اجمالی بر 

 2بهرنگ برکتین ،  1ایمان شریفی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه کامپیوتر ، واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف اباد ایران-1

 آزاد اسالمی ، نجف اباد ایران دکتری ، عضو هیئت علمی ، واحد نجف آباد ، دانشگاه-2             

 چکیده

زیرا در این گونه شبکه ها با توجه به محدودیت  .یکی از چالش های مهم شبکه های حسگر مسئله مسیر یابی می باشد

 منابع انرژی مسیریابی می تواند نقش بسیار مهمی در طول عمر شبکه ها داشته باشد . 

ولی باید توجه داشت ماهیت این گونه  .سیم می باشد مسیریابی این شبکه ها الهام گرفته از مسیریابی شبکه های بی

ابتدا انگیزه نیاز به خوشه بندی بر انگیخته شده  مقالهدر این  .سیم می باشد شبکه ها بسیار متفاوت از سایر شبکه های بی

سلسله مراتبی بیان شده است تا حد امکان مزایای اساسی اهداف و و بطور ضمنی شرح مختصری از الگوی شبکه 

ترین الگوریتم های مورد استفاده  در قسمت اصلی این مقاله یکی از مهم .چالش های طراحی بررسی گردیده است

 . ن گردیده استآآنگاه مروری بر الگوریتم های بهینه شده و تکمیل کننده  .بررسی گردیده است WSNشبکه های 

-LEACHو   E-LEACHروشهای مسیریابی مانند :  ازالگوریتم هایی که در این کار بررسی خواهیم نمود 

CENTRALIZE  . استفاده می کنند 

 رویس کیفیت س –هوش ازدحامی  –مدیریت توان گره  –مسیریابی  –سیم  شبکه حسگر بی های کلیدی:واژه

 Wireless Sensor Networks – Routing – Power Management Node – Swarm  انگلیسييی:

Intelligence – Quality Of Service   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

     
 

  مقدمه-1

ها تعدادی گره در حال جمع آوری اطالعات  نآسيیم می باشد که در   شيبکه های حسيگر نوخ خاصيی از شيبکه های بی    

 .ارسال می کنندBS (BASE STATION  ) ایستگاه پایه یا همانبوده و آنچه جمع آوری می کنند را برای 

ن دلیل میه می تواند مناطقی را دسيترسيی به انها برای انسيان دشوار است را تحت پوشش قرار دهد و به   این نوخ شيبکه ها  

ع اوری جمکيار بردهای متنوخ و گوناگونی خواهد داشيييت. حسيييگر ها در مناطی مختلفی پراکنده و با تعامل با محی  به   

اطالعات می پردازند . محی  قرار گیری انها می تواند یک محی  باز و یا مناطی سيير پوشييیده باشييد . اطالعات جمع اوری 

 .قادر به انالیز اطالعات جمع اوری شده خواهد بود   BSارسال می نماید .  را به ایستگاههای اصلی شده

[ Adeel Akhtar et al,2010,1 ] 
 .شبکه ها به دو دسته تخت و سلسله مراتبی تقسیم می شود مسیریابی در این

ای معروفی دارد و ه مسيیریابی سيلسيله مراتبی یا مبتنی بر خوشيه در ابتدا برای شيبکه های سیم دار پیشنهاد شد که تکنیک     

رای انجام ب همین طور مفهوم مسييیریابی سييلسييله مراتبی مزایای اصييلی ان مربوب به مقیاپ پریری و ارتباطات کارا هسييتند.

مسيیریابی که به صيورت کارامد از انرژی اسيتفاده می کند در شبکه های سنسور بیسیم به کار می رود. در معماری سلسله    

مراتبی از گره های با انرژی باالتر می توان برای پردازش و فرسيتادن سیگنال استفاده کرد. در حالی که گره های با انرژی  

 ایجاد هک اسييت معنی این به  جام عملیات حسييگری در نزدیکی هدف به کار برد. این موضييوخ پایینتر را می توان برای ان

یا سييرخوشييه( می تواند به طور مهمی روی مقیاپ    Cluster head (لیدرها به خاص وظایف تخصييی  و ها خوشييه

کیب داده ها برای کم داده و ترپریری سیستم، طول عمر و کارایی انرژی تاثیر بگرارد. مسیریابی سلسله مراتبی با انجام ترا

 . کاهش تعداد پیام های منتقل شده به ایستگاه اصلی یک روش کارامد برای مصرف انرژی پایین تر در یک خوشه است

مسييیریابی سييلسييله مراتبی در اصييل مسييیریابی دوالیه ای اسييت که الیه اول برای انتخا  لیدر و الیه دیگر برای مسييیریابی 

این قسييمت برخی پروتکل های مهم در این رابطه بیان شييده اسييت. البته برخی از پروتکل های این   اسييتفاده می شييود. در

بخش برای انتخا  لیدر از توزیع احتمال تصادفی بین دیگر سنسورها استفاده می کنند؛ یعنی برنامه خاصی ندارند و برخی 

 دیگر دارای روش ویژه ای برای انتخا  لیدر هستند

 در این مقاله مروری بر انواخ مسیریابی مبتنی بر خوشه یا همان کالستربندی شده خواهیم داشت . 

 

 

 انواع شبکه های حسگر-2

 دسته زیر تقسیم نموده است : 3ترین تقسیم بندی که در شبکه های حسگر انجام شده است انها را به  مهم

 

 Pro active(Table driven( 

 Reactive(On demand( 

 Hybrid(Table driven & On demand( 
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 :  (Proactive) یها پروتکل

 هر در بهتر عبارته ب.  شود یم لیتشک یا داده کیتراف دنیرس از قبل یابی ریمس یها جدول ها پروتکل از دسته نیا در 

 روز به هوستیپ بطور ها جدول نیا.  است دهیگرد نیمع ان در نودها ریسا به نود ان از یریمس که لیتشک ییها جدول نود

  مشخ به توجه با رسد یم راه از ارسال یبرا یا داده که یزمان.  شود یم اعمال ان در یتوپولوژ راتییتغ نیاخر و شده

 یوپولوژت با یها شبکه یبرا روش نیا .شد خواهد انجام ممکن رییتغ نیتر کم با داده ارسال جداول نیا در ها ریمس بودن

 یادیز سربار  MANET یها شبکه مانند یکینامید یتوپولوژ با ییها شبکه یبرا و است مناسب رییتغ نیکمتر با  ای ثابت

 [  Anupriya P, Suba J,2012,2. ] داشت خواهد همراه به

Bellman- کیکالس تمیالگور یمبنا بر پروتکل نیا .اشاره کرد  1DSDVاز جمله این پروتکل ها می توان به پروتکل  

Ford هر حالت نیا در.است شده بنا Node تعداد زین هاو مقصد تمام از یستیل Hop هر.کند یم هیته را مقصد هر تا ها 

 شبکه در ها ریمس یرسان روز به از یناش کیتراف حجم کردن کم یبرا.  است شده یگزار شماره عدد کی با ستیل مدخل

 در یبای ریمس یها حلقه آمدن وجود به از اجتنا  پروتکل نیا تیمز تنها. شود یم استفاده Incremental Packets از

 Node ایآ که نیا به توجه بدون همواره ها ریمس اطالعات بیترت نیبد .است متحرک یها ا ی ریمس شامل یها شبکه

 .هستند فراهم نه ای دارد ریمس از استفاده به ازین حاضر حال در

 به عدادت و اطالعات یرسان روز به یزمان بازه لیقب از ییپارامترها می توان به نیاز داشتن به  DSDV  پروتکل  بیمعااز 

 زیاد اشاره کرد. یها یرسان روز

 

 :   Reactiveپروتکل های  

ی ان. پروتکل هایی هستند که مسیریابی  را زم هم نام برده می شود   On-Demandعنوان پروتکل های ه ها ب که از ان 

این پروتکل ها مناسب شبکه هایی می باشند که در انها تغییرات انجام می دهند که داده ای برای ارسال رسیده باشد . 

  Anupriya P, Suba J,].توپولوژی زیاد باشد . سربار  این پروتکل ها پایین تر از پروتکل های دسته قبلی می باشد 

2,2012] 

 .شود یم مشاهده یتوجه قابل ریتاخ,  ارتباب شدن قرار بر از قبل پروتکل ها  نیا در.

 انتخا  ها Node نیب گنالهایس توان و قدرت یمبنا بر را رهایمس پروتکل نیامی باشد .  2SSR از جمله این پروتکل ها 

 .  هستند تر یقو نسبتا شوندد یم انتخا  که ییرهایمس نیبنابرا. کند یم

 نیا با شده بنا DSDV تمیالگور یمبنا بر  AODV پروتکل می باشد .  AODVدیگر پروتکل این گروه پروتکل 

 تنها ریمس کشف تمیالگور .دهد یم کاهش را Broad Casting زانیم ازین زمان در تنها یابیریمس لیدل به که تفاوت

 .باشد نداشته جود و Node دو نیب یریمس که کند یم کار به آغاز یزمان

 

                                                 
1 Sequenced Distance Vector Destination 
2 RoutingSignal Stability  
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 (Hybrid (Pro-active / Reactive : 

 نیا. برد یم بهره مورد دو هر خو  یها یژگیو از و کرده بیمعا کاهش در یسع یقبل روش دو بیترک با مورد نیا  

 اشاره   ZRP 3 به توان یم نوخ نیا از پروتکل نیتر معروف. باشد یم راستا نیا در ها پروتکل کالپ نیتر دیجد پروتکل

 نوخ یها یژگیو از و هم به کینزد یها Node یابیریمس یبرا Pro Active نوخ یها یژگیو از پروتکل نیا .کرد

Reactive یابی ریمس یبرا Node کند یم استفاده دورتر یها. 

 ZRP  از ینوع Clustering هر پروتکل نیا در که تفاوت نیا با است Node خود Head از یعضو عنوان به و بوده 

 .دارد یبهتر ییکارا بودن Hybrid لیدل به. باشد یم ها Cluster ی هیبق

 شبکه های سلسله مراتبی  -3

در شبکه های سلسله مراتبی ، گره ها با توجه به قابلیت ها و امکاناتشان وظایف و نقش های متفاوتی دارند. بنابراین مدل 

ارد که محدودیت د ناهمگن سلسله مراتبی نسبت به مدل های همگن مسطح مزایای عملیاتی بیشتری برای حسگرهای بی سیم

های ذاتی در قابلیت پردازش و توان دارند. محدودیت های انرژی گره های حسگر از مشکالت عمده این شبکه ها محسو  

. یکی از موثر ترین روش ها برای کاهش انرژی مصرفی گره ها ، مدیریت و هدایت [Fanian A  2008,]می شوند

مناسب بسته های شبکه می باشد. از مفیدترین رویکردهای پیشنهادی می توان به تکنیک خوشه بندی اشاره کرد. برای این 

 م می شوند. در هر خوشه یکمنظور کل گره های شبکه به خوشه هایی مجزا از هم با کم ترین همپوشانی ممکن ، تقسی

گره به عنوان سر خوشه ، مسئول ارتباب با چاهک انتخا  می شود. به این ترتیب هر گره داده خود را به سرخوشه فرستاده 

و سر خوشه بعد از تجمیع و حرف داده های زائد و تکراری ، آن ها را به چاهک می فرستد و بنابراین با کاهش تعداد 

افت ، طول عمر شبکه افزایش می یابد. تحقیقات نشان می دهد که برای شبکه های حسگر بی سیم دفعات ارسال و دری

بزرگ ، معماری شبکه سلسله مراتبی ، نسبت به ساختار مسطح ، گرر دهی و مقیاپ پریری بیشتری دارد ، زیرا داده های 

ی جهش ، به گره مقصد برسند. از مزایای حس شده ی مازاد می توانند در گره های میانی جمع شوند و با تعداد کمتر

خوشه بندی می توان به سهولت مدیریت شبکه ، سهولت مدیریت خرابی ، افزایش امنیت ، کاهش ترافیک و غیره اشاره 

 کرد.

 در این مدل ، شبکه ، سه نوخ مختلف دستگاه بی سیم دارد :  4طبی مدل شبکه سلسله مراتبی

 

  5گره چاهک یا ایستگاه اصلی

  6ه سرخوشهگر

                                                                                                                                                                    7گره حسگر

                                                 
3 Zone Routing protoco 
4 Tier -Three  
5 Base Station(BS) 
6 Cluster Head (CH) 
7 Sensor Node (SN) 
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د. یک گره چاهک در یک محل با در این  مدل شبکه ، تعداد زیادی حسگر به صورت تصادفی در محل توزیع می شون  

محافظت شدیدی قرار می گیرد و مسئولیت تمام عملیات شبکه را بر عهده می گیرد. پس از استقرار ، سرخوشه ها با استفاده 

از الگوریتم های دسته بندی موجود ، شبکه را به چند دسته تقسیم می کنند. در این مدل شبکه ، هر دسته از یک سرخوشه 

ی از گره های حسگر )مجزا از دسته های دیگر( تشکیل شده است. حسگر های بی سیم تمام محی  را مراقبت و مجموعه ا

می کنند و داده های حس شده را برای سرخوشه خود ارسال می کنند. سر خوشه  بر اساپ مسئولیت خود ، روی داده های 

ع شده و پاالیش شده را برای گره چاهک ارسال می دریافت شده خود ، پردازش داده انجام می دهد و اصل داده های جم

 [Heinzelman, W.R ,2000 ].کند.

 

 

 برای بهینه سازی توان در مدل خوشه بندی سلسله مراتبی  8EEHC های الگوریتم – 4

ماکزیمم کردن زمان زندگی شيبکه هایی است که شامل تعداد زیادی از نودهای حسگر هستند    EEHCهدف الگوریتم 

سيازماندهی می کند که هر کالستر   کالستتر هایی ستلستله مراتبی   نودهای حسيگر را در داخل    EEHC. الگوریتم 

  HEADها اطالعات را در طول کالستر خود و از سایر نودها جمع اوری کرده و انها را به    CHبود .   CHشامل نودی 

ها نیاز به انرژی  بیشيتری نسيبت به سيایر نودها دارند و بعالوه انرژی  انها سریعتر هم      CHکالسيتر باالتر انتقال می دهند .  

 .شود  تمام می
 [Shio Kumar et al,2010  ] 

پروتکل های مختلفی تا بحال برای خوشييه بندی سييلسييله مراتبی ارائه شييده اسييت در این بخش قصييد داریم برخی از این   

 پروتکل ها را بیان نماییم . 

 : در این قسمت به بررسی پروتکل های این الگوریتم می پردازیم

 

4-1-LEACH (low-energy adaptive clustering hierarchy)-     

پروتکل یکی از اولین  میباشد این خوشه بندی سلسله مراتبی تطبیق پذیر کم انرژی یج ترین الگوریتم اولین و را

و مشييهورترین پروتکل های خوشييه بندی اسييت که شيياید بتوان گفت اولین پروتکل خوشييه بندی پویا می باشييد . در این  

شيدن را دارا هستند .   CHهمه گره ها شيانس   الگوریتم به منظور توازن انرژی  مصيرف شيده در هر دوره و بطور متناو   

 [  Shio Kumar et al,2010] . این پروتکل دو هدف عمده دارد :

  افزایش طول عمر شبکه های حسگر 

  در گره های شبکه انرژی کاهش مصرف  
 

که این دوکار را با توزیع انرژی  در میان تمام گره های شيييبکه و انجام عمل تجمیع داده و در نتیجه ان کاهش تعداد پیام 

شيود و این تصمیم را به   CHتصيمیم می گیرد که   Pهای تبادلی انجام میدهد . در این الگوریتم ابتدا یک گره با احتمال 

                                                 
8   -Cluster   Based Routing  Efficient Hierarchical  –Energy  



 

6 

     
 

نیسييت خوشه  CHها یک پیام به دیگر گره ها ارسيال و هر گره که  CHه هم CHاطالخ همه می رسياند پس از انتخا   

ای را که می خواهد عضو شود را انتخا  می کند . هر گره خوشه خود را بصورتی انتخا  می کند که با کمترین انرژی  

 مربوطه ارتباب داشته باشد . CHبا 

ی شود و هر دوره چند مرحله دارد هر دوره با یک بصورت دوره ای تکرار م  LEACHعملیات انجام شده در الگوریتم 

مرحله تنظیمات اولیه شروخ می شود و سپس وارد یک مرحله پایدار می شود . در این مرحله داده ها به ایستگاه مرکزی 

گ رارسال می شود برای به حداقل رساندن سربار اطالعات طول مرحله پایدار باید در مقایسه با مرحله تنظیمات اولیه بز

 باشد . 

در ابتدا هنگامی که کالسيتر ها تشيکیل می شيود هر گره تصمیم می گیرد که در مرحله جاری سردسته شود یا خیر . این    

تصيمیم به میزان درصيد توصيیه شيده برای تعداد سيردسيته ها رابطه مستقیم دارد و باید از قبل تعیین شود . همچنین عامل       

جهت  Nی اسيت که یک گره قبال به به عنوان سيردسته انتخا  شده است . گره   دیگر در این تصيمیم گیری تعداد دفعات 

کمتر   T(N)انتخا  و اگر عدد انتخا  شده از یک مرز به نام  1و  0تصيمیم گیری در این مورد یک عدد تصادفی بین  

 باشد گره بعنوان سردسته انتخا  می شود . 

 
دور   P/1مجموعه گره هایی اسييت که در اخرین   Gبرابر درصييد مورد نیاز برای سييردسييته هاسييت و    Pدر این فرمول 

دور در یکی از نودها سردسته می شود در اولین دور   P/1سيردسيته نبوده اند . با اسيتفاده از این حد استانه هر گره در هر    

نمی تواند   P/1عد از سييردسييته شييدن حداقل به اندازه می تواند سييردسييته شييوند .ولی هر گره ب  Pهمه گره ها با احتمال 

سيردسيته شيود در دورهای بعدی احتمال انتخا  شدن گره هایی که به عنوان سر دسته انتخا  نشده اند بیشتر می شود تا    

 خواهد شد .  1برابر   P-1/1جاییکه در دور 

LEACH  دن هزینه ارتباب بین نودها و به دو صورت باعث کاهش مصرف انرژی  می شود اول با حداقل کرCH  ها و

از مسيييیریابی   LEACHنیسيييتند البته تا انجا که امکان داشيييته باشيييد . در    CHدوم بيا خياموش کردن گره هایی که   

SINGLE-HOP   برای انتقال مسييتقیم هر نود بهCH   وSNK     اسييتفاده می شييود بنابراین برای شييبکه های بزرگ

دینامیکی باعث بار اضيافی در شيبکه خواهد شد . اگر چه این الگوریتم باعث کاهش     CHمناسيب نیسيت همچنین ایده   

 [  Shio Kumar et al,2010].  مصرف انرژی  در نودهای شبکه می شود

 

 LEACHمشکالت الگوریتم -4-2

 

وجه به انتخا  تگیرد که سيرخوشه باشد یا نباشد. با  هر سينسيور در این الگوریتم با تولید یک عدد تصيادفی تصيمیم می     

ها قسيمتی از شبکه سرخوشه نداشته باشد و در قسمت  ها این احتمال وجود دارد که در برخی از زمانتصيادفی سيرخوشيه   

ها زیاد باشيييد. در مجموخ هیا قاعده منطقی بر پایه تغییرات توپولوژیکی و انرژی باقیمانده دیگری چگيالی سيييرخوشيييه  
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توانسييته تنها به نحوی LEACH .گراردها به عنوان سييرخوشييه تاثیر میگره سيينسييورها وجود ندارد که بر انتخا  شييدن

فرض را بریکسان  (LEACH )پروتکل همچنین کالسيیک  هایپروتکل  انتخا  سيرخوشيه را در شيبکه میسير سيازد.     

د. کنننمیها از نظر انرژی، مزایای کامل خود را ارائه ها گراشيييته و در نتیجه در صيييورت ناهمگنی گره بودن انرژی گره

به  های جدیدتوان بيه تنظیم اولیيه متفياوت، عملکرد شيييبکه یا افزودن گره   هيا دالیيل زیيادی دارد کيه می    نياهمگنی گره 

ها ناهمگن باشييند پروتکل به درسييتی عملیات مطلو  خود را انجام سيينسييورهای قبلی اشيياره نمود. در صييورتی که گره 

 .ملکرد شبکه ناپایدار خواهد شددهد و به ویژه از زمان مرگ اولین گره، عنمی

 LEACHتوانند با توان کافی برای رسييیدن به ایسييتگاه اصييلی درصييورت نیاز، انتقال   ها میکند که همه گرهفرض می

دارد. بنابراین گسيترش شبکه به  MAC های مختلفداشيته باشيند و اینکه هر گره توان محاسيباتی برای حمایت پروتکل   

هایی که نزدیک به هم ها داده برای ارسيييال دارند و گرهکند که گره. همچنین فرض مینحوی بزرگ قابل اجرا نیسيييت

ه توزیع صيورت یکنواخت در شبک هسيتند داده وابسيته به هم دارند. معلوم نیسيت چطور تعداد لیدر از پیش تعیین شيده به    

ا هبکه متمرکز شييود. بعضييی گره شييود. بنابراین این امکان وجود دارد که لیدرهای انتخا  شييده در یک بخش از شيي می

ار ایجاد بندی پویا سربعالوه، برای رفع این مشکل فکر خوشهممکن اسيت هیا لیدری در مجاورت خود نداشيته باشند. به  

 .کندمی

 

 E-LEACHیا   ENHANCES-LEACHالگوریتم --4-3

  LEACHبرای شييبکه های حسييگر میباشييد البته این روش همان روش    CHاین الگوریتم روش دیگری برای انتخا    

ها در نظر  CHاسيت که تغییراتی در ان داده شده است . مشخه ان این است که در شروخ کار سطح انرژی  یکسانی برای  

تند ا دارا هسيينمی گیرد . این الگوریتم فرض می کند که سيينسييورها اطالعات عمومی در باره باقیمانده انرژی  سييایر نوده 

مورد نیياز به قابل تغییر و وابسيييته به پارامترهایی مانند مربع ریشيييه     CHهمچنین این الگوریتم تعیین می کنيد کيه تعيداد    

مجموخ نودهای سنسور بستگی دارد تا بتواند مصرف انرژی  را کاهش دهد سایر ویزگی های این الگوریتم مانند الگوریتم 

LEACH  می باشد . [Shio Kumar et al,2010  ] 

 

 LEACH-CENTRALIZEالگوریتم -4-4

یک الگوریتم کالسييتربندی مرکزی می باشييد . هر نود اطالعاتی درباره مکان جاری و سييطح    LEACH-Cالگوریتم   

نودها را برای   NON-CHنودها و   CH محدوده هر کالسييتر را تعیین می کند .  BSمی فرسييتد .   BSانرژی  خود به 

با داشييتن اطالعاتی از شييبکه سييعی می کند بهترین کالسييتربندی را انجام دهد که به   BSهر کالسييتر مشييخ  می کند . 

ها در  هر دور از این الگوریتم مسياوی مقدار بهینه ای است    CHانرژی  کمتری برای انتقال داده نیاز داشيته باشيد . تعداد   

 [  Shio Kumar et al,2010] . که قبال تعیین شده است
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   MULTI-HOP LEACHالگوریتم -4-5

  Multi-Hopمی باشيييدکه به نودهای حسيييگر اجازه می دهد تا از ارتباطات   LEACHشيييکل خاصيييی از الگوریتم   

اسييتفاده کند و با این روش بهینه سييازی انرژی  را انجام می دهد . این روش بیشييتر در جاهایی نیاز اسييت که بدلیل فاصييله  

(  CHارتباب مسيتقیم امکانپریر نباشد . در این راهحل هم برای داخل کالستر ) از نودها به    SINKها و یا  CHزیاد بین 

ها همچنین با   CH می تواند اسيييتفاده کند   Multi-Hop( از انتقال   SINKبيه   CHو هم برای خيار  کالسيييتر )از  

Data Fusion  روی داده های دریافتی مجموخ انتقال ها و ارسال داده در شبکه را کاهش می دهند . [Shio Kumar 

et al,2010  ] 
ارتباب دارد  ممکن اسيت بعی ارسال ها مقدار   BSبطور مسيتقیم با   CHهر  LEACHدر واقع به دلیل آنکه در پروتکل 

همواره مسيييیر بهینه برای ارسيييال   MULTI-HOP LEACHزیادی انرژی مصيييرف نمایند در حالی که در پروتکل 

 .[S. Swapna Kumar et al,2011]انتخا  می گردد و مصرف انرژی کاهش می یابد 

 

  

 برای استفاده بهینه از انرژی   9CBHRP پروتکل  -5

در بخش قبلی گفتیم که یکی از راههای افزایش عمر شييبکه بهینه سييازی مصييرف انرژی  در شييبکه میباشييد . وگفتیم که   

  LEACHپروتکل های زیادی در این زمینه ارائه شده است . یکی از پروتکل های مهمی که به آن اشاره کردیم پروتکل 

بود که برای جمع اوری داده ها از   HEADر دارای یک نود بود که در آن شيبکه به تعدادی کالسيتر تقسیم و هر کالست  

سييایر نودها و ارسييال به الیه باالتر اسييتفاده میشييد . در این بخش به بررسييی مقاله ای می پردازیم که در ان یک پروتکل    

م مفهو  LEACHارائه شييده اسييت تفاوت این پروتکل با پروتکل  CBHRP مسييیریابی سييلسييله مراتبی دو الیه به نام  

ها   CHبرای هر کالسييتر محموعه ای از   CHاسييت در واقع در این پروتکل به جای یک    HEADSETجدیدی بنام 

استفاده می شود این   ( ASSOCIATE(  و سایر انها بعنوان همکار ) ACTIVEوجود دارد . یکی از انها اصلی )

 تیجه این پروتکل مصرف انرژی  تا حد زیادیبرای کنترل و مدیریت شبکه استفاده میشود . در ن  HEAD-SETاعضتا  

 Md.Golam].  افزایش می یابد  LEACHدر شيبکه کاهش مییابد و طول عمر شيبکه تا حد زیادی نسبت به پروتکل   

et al,2010] 
 

 

  نتیجه گیری -6

                                                 
9 Cluster   Based Hierarchical Routing Protocol For Wirwless Sensor Network 
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کالستربندی و یا خوشه بندی یکی از روش های تقسیم یک شبکه بزرگ به تعدادی شبکه کوچک است که می تواند   

الستر بندی کحسگربعنوان یک راهکار جهت بهبود عملیات مسیریابی در شبکه های بزرگ استفاده شود . در شبکه های 

 باشد . عضو می( و تعدادی گره  CLUSTER HEADشده هر کالستر شامل یک سرگروه )

     کاهش  –استفاده از ساختار خوشه بندی یک توپولوژی موثر برای استفاده بهینه از منابع در جهت  افزایش ظرفیت سیستم   

کاهش تا خیر ها و افزایش ظرفیت لینک ها  و کال بهبود کیفیت سرویس میباشد  –سربار های ناشی از عملیات مسیر یابی 

 . 

ازا این مزیت ها هزینه هایی نیز پرداخت شود که از جمله انها می توان به سربارهایی که در هنگام  اگر چه ممکن است در

تعویض دینامیکی سر خوشه ها ایجاد میشوند اشاره کرد . البته برای جلوگیری  و یا کاهش این هزینه ها تکنیک هایی برای 

 تغییر مناسب سر گروه ها ارائه شده است . 

مختلفی برای کالستربندی شبکه های بیسیم ارائه شده است و برای برخی از آنها نسخه های بهبود یافته هم  الگوریتم های  

ارائه شده است . هدف تمامی این الگوریتم ها کم شدن هزینه های مسیر یابی بخصوص هزینه مصرف انرژی در اینگونه از 

 شبکه ها می باشد .
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