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 چکیذٌ

هؿتلِ هؿیطیبثی زض قجکِ ّبی حؿگط اظ جولِ هؿبئلی اؾت کِ  کبضکطز ثْیٌِ قجکِ ضا تًویي هی کٌس . ظیطا ثِ زلیل هحسٍزیت 

 جکِ زاقتِ ثبقس .هیعاى اًطغی زض ایٌگًَِ قجکِ ّب هؿیطیبثی هی تَاًس ًقف ثب اّویتی زض ََل ػوط ق

 ایي اظ ثب آگبّی ظیطا هیجبقس  حؿگط ّبی زض قجکِ  اَالػبت اًتقبل ضٍقْبی ,هْن زض ثْیٌِ ؾبظی هسیطیت تَاى  ًکبت اظ یکی

 ػول، ایي ثب ٍ اؾتفبزُ ًکطز هؿیطیبثی زض اؾت، تط پبییي هؼیٌی حس اظ آًْب اًطغی هٌبثغ کِ ّبیی گطُ اظ اهکبى حس تب تَاى هی هَيَع

 .زاز افعایف قجکِ زض ضا ّب گطُ کبضکطز هتَؾٍ ظهبى هست

ثب ثطضؾی پطٍتکل ّبیی کِ اظ ضٍـ َّـ جوؼی ٍ ذهَنب کلًَی هَضچگبى اؾتفبزُ ًوَزُ اًس ثتَاًین ّسف اظ هُبلؼِ هب آًؿت کِ 

 هیعاى تبثیط ایي ضٍقْب ضا زض کبّف ههطف اًطغی زض قجکِ ٍ افعایف ََل ػوط قجکِ ثطضؾی ًوبیین .

اثتسا ثِ ثطضؾی اًَاع ضٍـ ّبی هؿیطیبثی زض قجکِ ّبی ثیؿین هی پطزاظین ٍ ًقبٌ يؼف ٍ قَت ّط کسام اظ آًْب ضا  هقبلِي زض ای

ثطضؾی هی کٌین . اًگبُ هسلْبیی اظ ایي الگَضیتن ّب ضا ثطضؾی هی کٌین کِ ثطای قجکِ ّبی حؿگط هٌبؾت تط ثبقس . ظیطا ایي 

ی حؿگط اؾتفبزُ هی قًَس ثبیس ثِ هؿئلِ ههطف اًطظی ًیع تَجِ زاقتِ ثبقٌس . ثٌبثطایي ثِ الگَضیتن ّب ٌّگبهی کِ زض قجکِ ّب

ثطضؾی پطٍتکل ّب ٍ اضائِ ضاُ حلْبی هرتلف جْت کٌتطل اًطغی  ّط گطُ زض قجکِ ٍ ثْیٌِ ؾبظی ََل ػوط قجکِ حؿگط ثب تَجِ ثِ 

طٍغُ ثِ اى هی پطزاظین هؿئلِ ّعیٌِ هؿیطّب ٍ هیعاى اّویت آًْب ثب هیعاى اًطغی ّط گطُ هی پطزاظین . اظ جولِ ضٍقْبیی کِ زض ایي پ

 اؾتفبزُ اظ یک هؿیطیبثی َّقوٌس جْت کٌتطل ههطف گطُ ّبی قجکِ ٍ تَاى قجکِ هیجبقس . 

  کلًَی هَضچِ ّب –کیفیت ؾطٍیؽ  –َّـ اظزحبهی  –هسیطیت تَاى گطُ  –هؿیطیبثی  –قجکِ حؿگط ثیؿین  َبی کلیذی: ياژٌ

English: Sensors Networks-routing  – power management node-Swarm Intelligence  -  Ant Colony 

Optimization 
 

  مقذمٍ-1
یٌسُ تغییط ذَاّدس  آهی ثبقس کِ ظًسگی ثكط ضا زض  یغتکٌَلَWireless Sensor Network (WSN)    قجکِ ّبی حؿگط ثیؿین

ْدب  آًزاز . زض ایي تکٌَلَظی اجعا کَچکی ثٌبم حؿگط زض هحیُی ٍؾیغ پطاکٌسُ هیكًَس . َجیؼت ثی ؾین ثَزى ٍ کن ههطف ثَزى 

 [Adeel Akhtar ,Abid Ali Minhas And Sohil Jabber,2010] .ایي اجعا ضا هفیستط ًیع ًوَزُ اؾت

WSN َْب ثطای اًؿبى زقَاض اؾت ضا تحت پَقف قدطاض زّدس ٍ ثْودیي زلیدل کدبض ثطزّدبی       آًَقی ضا زؾتطؾی ثِ  اًس هٌب ّب هی ت

ٍضی اَالػدبت هدی پطزاظًدس .    آهتٌَع ٍ گًَبگًَی ذَاّس زاقت. حؿگط ّب زض هٌبَق هرتلفی پطاکٌسُ ٍ ثب تؼبهل ثب هحیٍ ثِ جودغ  

ٍضی قسُ ضا ثِ ایؿتگبّْبی اندلی یدب   آْب هی تَاًس یک هحیٍ ثبظ ٍ یب هٌبَق ؾط پَقیسُ ثبقس . اَالػبت جوغ آًٍ قطاض گیطی هحی

BASE STATION   . اضؾبل هی ًوبیسBS   ٍِضی قسُ ذَاّس ثَزآبلیع اَالػبت جوغ آًقبزض ث.[ Adeel A. ,Abid A.And Sohil 

J.,2010] 

http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/Search.aspx?query=7cdb3b39-a7c3-48c2-b755-5c881447833c&type=kw
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 مببوی وظری تحقیق-2
ل اَالػبت ثیي ایؿتگبُ پبیِ ٍ ّسف یک هؿئلِ هْن زض قجکِ ّبی حؿگط هی ثبقس کِ هؿیط یبثی ًبهیسُ هی قدَز هؿدیطیبثی   اًتقب

 اًتقبل ثیي گطُ ّبی قجکِ ٍ یب ثیي گطُ ّب ٍ ایؿتگبُ ًْبیی هی ثبقس . 

 [Adeel A. ,Abid A.And Sohil J.,2010 ]. زض قجکِ ّبی حؿگط ٍجَز زاضز .  Routingضٍـ  3ثَُض کلی 

 
 One Hop Model 

 Multihop Model 

 Cluster Base Model 

One Hop Model    ِؾبزُ تطیي ًَع هؿیط یبثی کِ زض اى ّط ًَز ثَُض هؿتقین اَالػبت ضا ثدBase Station    . هدی فطؾدتس .[ 

Adeel A. ,Abid A.And Sohil J.,2010] 

 

هی ضؾبًس ایي ضٍـ اظ ًظدط هدسیطیت    BSاًتربة قسُ اَالّبت ضا ثِ ایي هسل ّط ًَز اظ َطیق ّوؿبیگبى Multihop Model   زض

 [Adeel A. ,Abid A.And Sohil J.,2010 ].تَاى ثْیٌِ تط اظ ضٍـ قجل هیجبقس 

 

 Adeel A. ,Abid A.And Sohil ]. ًؿجت ثدِ زٍ هدسل زیگدط زاضای هدسیطیت تدَاى ثْیٌدِ تدطی هیجبقدس .          cluster baseهسل 

J.,2010] 

اظ ایي ثِ ثؼس اًطا هسل ذَقِ ثٌسی هیٌبهین یک ضٍـ هؿیطیبثی ؾلؿلِ هطاتجی اؾت . ایي هسل پطٍتکل ّبی هرتلفدی  ایي هسل کِ 

ََل ػوط ٍ کبضائی اًطغی  تبثیط گصاض ثبقس . یکدی اظ   –زاضز . ایي پطٍتکل ّب هی تَاًٌس ثَُض قبثل تَجْی زض هقیبؼ پصیطی ؾیؿتن 

قس .قجیِ ؾبظی ایي الگَضیتن ًكبى زازُ کِ کبضائی اًدطغی زض ایدي ضٍـ ثْتدط اظ ؾدبیط     هیجب   LEACH1الگَضیتن ّبی ذَقِ ثٌسی

 پطٍتکل ّبی ذَقِ ثٌسی هیجبقس .

گفتِ هی قَز ٍثَُض هؼودَل کبضّدبی ٍیدعُ ای      CHزض ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجی قجکِ ّط ذَقِ یک ضاّجط زاضز کِ ثِ اى ؾطذَقِ 

 س . .  هثل تطکیت ٍ تجویغ زازُ ّب ضا اًجبم هی زّ

زض ّط ذَقِ ثِ ػٌَاى اػًبی اى ذَقِ ٍجَز زاضز پؽ ثُدَض کلدی زٍ ًدَع ًدَز زض یدک        SNّوچٌیي تؼسازی گطُ هؼوَلی ثٌبم 

 کالؾتط ٍجَز زاضز :

 . ًَزّبی حؿگط کِ زاضای اًطغی  هؼوَلی ّؿتٌس 

 Adeel A. ,Abid A.And Sohil ].کِ زاضای اًطغی  ثیكتطی ًؿدجت ثدِ ًَزّدبی حؿدگط هؼودَلی ّؿدتٌس .         CHًَزّبی ضّجط یب 

J.,2010] 

  
 

ثب جوغ اٍضی زازُ ّب اًْب ضا ثدِ    CHاضؾبل هی کٌٌس . ًَز   CHًَزّبی حؿگط هحیٍ اَطاف ضا حؽ کطزُ ٍ اًگبُ زازُ ّب ضا ثِ ًَز 

 Adeel A. ,Abid A.And Sohil ]. ّبی اًطغی  ثبال هی تَاى هست ػوط قدجکِ ضا افدعایف زاز .    CHاضؾبل هی کٌس . ثب   BSؾوت 

J.,2010] 

 
زض ّط ظهبًی زازُ ّبیكبى ضا ثِ هؿبفت ََالًی تطی ًؿجت ثدِ گدطُ ّدبی هؼودَلی اضؾدبل هدی کٌٌدس          CHاظ اًجبیی کِ گطُ ّبی 

 ثٌبثطایي ؾطػت ههطف اًطغی  زض اًْب ثب ال تط هیجبقس .

                                                 
1
 LOW-ENERGY ADAPTIVE CLUSTRING HIERAVCHY 
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قدجکِ اضائدِ قدسُ اؾدت . هدثال زض یکدی اظ ایدي        ضاُ حل ّب ٍ الگَضیتن ّبی هتؼسزی ثطای تَاظى ههطف اًطغی  زض هیبى گطُ ّدبی  

 هطتت ػَو هیكَز .  CHهتٌبٍثب زض ّط ذَقِ هجسزا اًتربة هی قَز یؼٌی   CHالگَضیتن ّب 

ِ        ّبی هَضزی ٍ ثبؾدین  ّبی حؿگط ثیؿین، ًقبٌ هكتطک ظیبزی ثب قجکِ اگطچِ قجکِ ّدب   زاضًدس، اهدب ثدِ ّطحدبل ایدي ًدَع اظ قدجک

کٌدس. ایدي هكرهدبت هٌحهدط ثدِ فدطز هٌجدط ثدِ          ّبی هَجَز هتوبیع هدی  اضًس کِ آًْب ضا اظ قجکِهكرهبت هٌحهط ثِ فطزی ًیع ز

ِ      ًیبظهٌسیْبی َطاحی هؿیطیبثی جسیسی هی ّدبی ثبؾدین ٍ هدَضزی هتفدبٍت اؾدت. زض ٍاقدغ ایدي         قدًَس کدِ زض هقبیؿدِ ثدب قدجک

قدَز. ایدي چبلكدْب هیتَاًٌدس قدبهل فبکتَضّدبی        ای هتوبیع ٍ هٌحهط ثِ فطز اظ چبلكدْب هدی   ًیبظهٌسیْبی َطاحی هٌجط ثِ هجوَػِ

هرتلفی هبًٌس هحسٍزیتْبی اًطغی ثؿیبض قسیس ، قبثلیتْبی هحبؾجبتی ٍ هربثطاتی هحسٍز، تغییطات پَیدب ٍ زیٌدبهیکی هحیُدی کدِ     

ِ کدبضثطز  اًس ٍ هسلْبی تطافیک زازُ هٌحهط ثِ فطز ٍ ّوچٌیي ًیبظهٌسیْبی کیفیت ذدسهبت هطثدٌَ ثد    حؿگطّب زض آى آضایف یبفتِ

ثبقٌس. ثٌبثطایي زض هؿئلِ هؿیطیبثی، َطاح ثبیؿتی ًیبظهٌسیْبی هرتلفی ضا هسًظط زاقتِ ثبقس ٍ ثتَاًدس تدب حدس هوکدي اظ اهکبًدبت      

 .ّب ًْبیت اؾتفبزُ ضا ثجطز هَجَز زض ایي قجکِ

 

ACOبررسی چىذ ريش بیبن ضذٌ در مًرد مسیر یببی ضبکٍ َبی بی سیم بر اسبس  -3
2 

 

ْبیی کِ ثِ ًظط هی ضؾس هی تَاى ثِ حل ایي هكکل زض هؿیط یبثی ایٌگًَِ قجکِ ّب کودک کٌدس  اؾدتفبزُ اظ الگدَضیتن     یکی اظ ضٍق

کلًَی هَضچگبى اؾت . اظ ظهبًی کِ اؾتفبزُ اظ ایي الگَضیتن زض هؿیط یبثی هُطح گطزیس ضٍقْبی ثْیٌِ قسُ ٍ هرتلفی ثطای ثْجدَز  

یغ تط ٍ ثْیٌِ تط اضائِ گطزیس کِ ّوگی ّسف هكدتطک افدعایف َدَل ػودط قدجکِ ٍ ثْیٌدِ       ایي الگَضیتن ٍ زض ًتیجِ هؿیط یبثی ؾط

ؾبظی ههطف اًطغی زض قجکِ ضا زًجبل هی کٌٌس . زض ازاهِ هب قهس زاضین اثتسا چٌس ضٍـ اضائِ قسُ زض ایي ظ هیٌِ ضا ثطضؾدی ؾد ؽ   

 ثِ هقبیؿِ ٍ ثطضؾی ًتبیج ایي الگَضیتن ّب ث طزاظین .  

 کِ  اظ ضفتبض هَضچِ ّب ثطای هؿیط یبثی اؾتفبزُ هی کٌٌس ضا ثَُض کلی هی تَاًین ثِ زٍ زؾتِ تقؿین کٌین : الگَضیتن ّبیی

 

 الگًریتم َبی مسیر یببی تخت -1

 الگًریتم َبی مسیر یببی سلسلٍ مراتبی   -2

م ذَقِ تقؿدین ٍ ًَزّدبی   زض هؿیط یبثی ترت ّوِ ًَز ّب هكبثِ ّن ّؿتٌس ٍلی زض ضٍـ ؾلؿلِ هطاتجی گطُ ّب ثِ زؾتِ ّبیی ثٌب

 ّط ذَقِ اَالػبت ذَز ضا ثِ ؾط گطٍُ ذَقِ هی ضؾبًٌس .  

 

ARAالگًریتم  -3-1 
3
   

( هی فطؾتس، کِ ثِ ََض تهدبزفی  FAntزض ایي الگَضیتن اگط یک ًَز ثرَاّس اتهبلی ثِ ًَز زیگط ثطقطاض کٌس، یک هَضچِ جلَضًٍسُ )

یکی اظ ّوؿبیِ ّبی ًَز ضا ثب احتوبل هؿدبٍی اًتردبة   FAntایٌکِ ضٍی ّط ًَز، زض قجکِ حطکت هی کٌس. هٌظَض اظ تهبزفی یؼٌی 

ثب گصاقتي یک ضزپب هسذلْبی جسٍل هؿیطیبثی زض ًَزّبیی کِ ثِ اًْدب  FAntهی کٌس زض يوي زض حطکت اظ یک ًَز ثِ ًَز ثؼسی ، 

ْف ثؼسی ضا هی تَاًس ثب اؾتفبزُ اظ اَالػدبت  یک هَضچِ ضٍ ثِ جلَ زضّط ًَز هیبًی ،ج هی ضؾٌس اظ ذَز ثِ جب هی گصاضًس.ّوچٌیي

شذیطُ قسُ زض جسٍل ضزیبثی اى ًَز اًتربة ًوبیس.ًَز ثؼسی ثب اؾتفبزُ اظ احتوبل ًؿجی ثِ زضؾتی اى ًَز کِ ثب هقساض فطٍهَى ثدبقی  

هقهس ثطؾس. ثدِ هحدى    ثFAntِهقبیؿِ قسُ اًتربة هی قَز. ایي ػول ازاهِ پیسا هی کٌس تب ظهبًیکِ Nodeهبًسُ زض اتهبل ثب اى 

( تَلیس هی قَز، کِ هسذلْبی جسٍل هؿیطیبة ضا ثِ ؾدوت ػقدت َدی هدی     BAntایٌکِ ثِ هقهس هی ضؾس، یک هَضچِ ػقت ضٍ )

                                                 
2
 Ant Colony Optimization 

3
 Ant-Colony Based Routing Algorithm 
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ّن زض هؿیطـ هسذل ّبیی ضا هجسزا زض جسٍل هؿیطیبثی ثطای هجساـ ) هقهس اتهدبل( قدطاض هدی    BAntکٌس تب ثِ هجسا ثطؾس.ذَز 

 ] [Mesut G¨ unes ,̧ Udo Sorges, Imed Bouazizi,2002 زّس.

ثؿیبض کَچک اؾت، ظیطا ّیچ جسٍل هؿیطیبثی کدِ قدبهل هجبزلدِ ثدیي گدطُ ّدب ثبقدس ٍجدَز          ایي الگَضیتن  ؾطثبض هَضز اًتظبض زض 

هقساض اَالػبت هؿیطیبثی ضا اًتقدبل ًودی زّس،ثلکدِ تٌْدب یدک      FANT ٍBANTثط ذالف الگَضیتن ّبی هؿیطیبثی زیگط، ثؿتِ.ًساضز

لِ هٌحهط ثِ فطز قوبضُ زض هؿیطیبثی ثؿتِ ضا اًتقبل هی زّس. ثیكتط ًگْساضی هؿیط اظ َطیق ثؿدتِ ّدبی زازُ اًجدبم قدسُ، زض     زًجب

 اظ ثؿتِ ّبی زازُ ًیبظ زاضز.IPتٌْب ثِ اَالػبت هَجَز زض ػٌَاىARA ًتیجِ اًْب هججَض ثِ اًتقبل اَالػبت ايبفی هؿیطیبثی ًیؿتٌس.

Mesut G.s, Udo S., Imed B.,2002] [ 
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4
PERA ) 

 
   PERAکِ ثط اؾبؼ کلًَی هَضچِ ّب ثیبى قدسُ اؾدت الگدَضیتن      MANETیکی زیگط اظ الگَضیتن ّبی هؿیط یبثی زض قجکِ ّبی 

اؾتفبزُ ًوَزین . ایي الگدَضیتن ؾدؼی ًودَزُ     John S. Baras and Harsh Mehta] [ هی ثبقس .  ثطای ثطضؾی ایي الگَضیتن اظ هقبلِ 

اؾت ثب ضٍقی کِ ثیبى کطزُ اؾت ّعیٌِ کكف هؿیط ضا پبییي اٍضزُ ٍ ؾؼی ًوبیس زض قجکِ ّب ی ثب تحطک ثبال ثْتدط اظ ًوًَدِ ّدبی    

 ػول ًوبیس .  AODVقجلی هرهَنب 

ضًٍسُ کِ ثَُض فؼبالًِ ػولیبت کكف  ٍ تقَیت هؿدیط  ّبی جلَ     ANT اؾتفبزُ هی قَز .    ANTزض ایي  الگَضیتن ًیع اظ زٍ ًَع 

 Forward  Ants     ضا ثط ػْسُ زاضًس . یکی اظ ًکبت ایي الگَضیتن ٍجَز زٍ ًَع هَضچِ جلَ ضًٍسُ اؾت هَضچِ ّبی  ّن قکل  یب

 Uniform   هَضچِ ّبی جلَ ضًٍسُ هٌظن یب ٍRegular Forward Ants  هقساض احتودبل   .هَضچِ ّبی جلَ ضًٍسُ ثط اؾبؼ یک

اًجبم هی قدَز کدِ ثدط اؾدبؼ       Bant ثیي ًَزّبی ّوؿبیِ یک ًَ ز پرف هی قًَس . کكف هؿیط تَؾٍ هَضچِ ّبی ثطگكتی یب 

 ّب جساٍل هؿیط یبثی ضا کبهل هی کٌٌس .    Fant اَالػبت جوغ اٍضی قسُ اظ 

وِ پركی قطٍع هی قَز . ضٍـ کبض ثؿیبض قدجیِ ثدِ   ثهَضت ّ  FANTػول هؿیط یبثی زض ایي الگَضیتن اظ اضؾبل هَضچِ ّب اظ ًَع 

اؾت .ثب تَجِ ثِ ػول ّوِ پركی هؿیط یبة ّب زض ایي ضٍـ هؿیط ّبی هتؼسزی ثِ هقهس پیدسا هدی گدطزز ٍلدی        ARAالگَضیتن 

لیدبت کكدف ٍ   فقٍ یکی اظ اًْب ثطای اضؾبل زازُ ّبی انلی اؾتفبزُ هی قَز ٍ ثقیِ ثِ ػٌَاى هؿیط پكتیجبى اؾتفبزُ هی قَز . ػو

زض کبهل کطزى جدسٍل   FANT   ٍ BANTاًجبم هی قَز . ّط زٍ هَضچِ   FLOODINGًگْساضی هؿیط زض ایي الگَضیتن ثط اؾبؼ 

ضا تغییط هی زٌّس ایي پبضاهتط یک هقساض ػسزی اؾدت کدِ زض اثتدسا ثدطای      probabilities هؿیط یبثی ًقف زازضًس ٍ ّط زٍ پبضاهتط

تؼساز ّوؿبیگبى ( هی ثبقس ٍ  زض ٍاقغ ًقف فطٍهي زض ؾبیط الگَضیتن ّب ضا زاضز .  n)   n/1ی ٍ ثطاثط ّوِ ّوؿبیگبى یک ًَز هؿبٍ

 (Multiple pathsایي الگَضیتن ٍیػگی ایجبز چٌس هؿیط اظ هجسا ثِ هقهس ضا زاضاؾت )

جسٍل هؿیط یبثی فقدٍ ٌّگدبهی زض   اًجبم هی قَز . ضکَضز ّبی  helloاثتسا ثبیس ّوؿبیگبى کكف قًَس ایي کبض تَؾٍ اضؾبل پیبم 

ثجدت   k,n probable هقساض پبضاهتط    FANTاظ ًَز ػجَض کٌس . ثِ ػجبضت ثْتط ثب ػجَض یک   BANTجسٍل ثجت هی قًَس کِ یک 

اظ ّوبى ًَز ػجَض کٌس . یؼٌی فطایٌس ثجت هؿیط زض جسٍل ظهبًی کبهل هدی   BANTهی قَز ایي هقساض ظهبًی ظیبز هی قَز کِ یک 

 ػجَض کٌس .    BANTٍ ّن   FANTقَز کِ اظ یک ًَز ّن 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زض ایي الگَضیتن ػول ّوِ پركی ثط ضٍی هَضچِ ّب اًجبم هی قَز ثٌبثطایي ّط هَضچِ ًیبظ ثِ یدک قدوبضُ ؾدطیبل    

اظ کبضثط زّبی اى ثطای تكریم ثؿتِ ّبی تکطاضی هی ثبقس . هَضچِ ّبی ثب قوبضُ ؾطیبل ثبالتط  قبثدل   هٌحهط ثِ فطز زاضز کِ یکی

 قجیِ تط اؾدت اگدط چدِ اظ ّودبى ضٍـ       ARAقجَل ثَزُ ٍ قوبضُ ؾطیبل ّبی کَچکتط حصف هی گطزًس . هکبًیعم ایي الگَضیتن ثِ 

AODV  اؾتفبزُ هی کٌس . تفبٍت هْن ایي الگَضیتن ثبAODV   زض ایٌؿت کِ ایي الگَضیتن هؿیط ّبی هرتلفی ضا اظ هجسا ثِ هقهدس

 John S. Baras and Harsh Mehta] .[ فقٍ یک هؿیط ضا هی یبثس  AODVپیسا هی کٌس ٍلی الگَضیتن 
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 ACOالگًریتم َبی سلسلٍ مراتبی مبتىی بر - 5

سازی قجکِ کَچک اؾت کِ هی تَاًس ثؼٌدَاى یدک   کالؾتطثٌسی ٍ یب ذَقِ ثٌسی یکی اظ ضٍـ ّبی تقؿین یک قجکِ ثعضگ ثِ تؼ

کالؾدتط ثٌدسی قدسُ ّدط        AD-HOCضاّکبض جْت ثْجَز ػولیبت هؿیطیبثی زض قجکِ ّبی ثعضگ اؾتفبزُ قَز . زض قدجکِ ّدبی   

 ( ٍ تؼسازی گطُ ػًَ هیجبقس .   CLUSTER HEADکالؾتط قبهل یک ؾطگطٍُ )

جولِ اى هی تَاى ثِ کبضثطز ّبی ًظبهی زض هحیٍ ّبی ٍؾیغ ضا ثیبى ًوَز انَال ایٌگًَِ قجکِ ّب کبضثطز ّبی هرتلفی زاضًس کِ اظ 

هقیبؼ پصیطی یکی اظ  ٍیػگیْبی کلیسی زض ایي گًَِ قجکِ ّب هیجبقس . ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایٌگًَِ قجکِ ّب انَال قجکِ ّبی 

ن ثعضگ ذَاّس قس هرهَنب اگطّط گطُ زاضای یک ٍؾیؼی هیجبقٌس .ثب ثعضگ تط قسى اًساظُ قجکِ ّب کِ اًساظُ جساٍل هؿیط یبثی ّ

هكرهبت کبهل اظ تَپَلَغی قجکِ ثبقس .  ثب تَجِ ثِ ایي هؿئلِ ثِ ًظط هی ضؾس کِ اؾتفبزُ اظ ضٍـ کالؾتط ثٌسی تب حسٍز ظیبزی 

 هی تَاًس اظ ؾط ثبض ّبی ایجبز قسُ تَؾٍ ػول هؿیط یبثی جلَگیطی ًوبیس .

 –زض ًظط گطفتِ هی قَز کِ ثهَضت زیٌبهیکی ٍ ثط اؾبؼ فبکتَض ّبیی هبًٌس تؼساز گبم  5ط گطٍُ ثطای ّط کالؾتط یک گطُ ثؼٌَاى ؾ

 هقساض اًطغی هَجَز اى ٍ یب قبثلیت تحطک اى اًتربة هی گطزز . 

ؾت . ًَز ّب ثط اؾبؼ فبنلِ اظ ؾط گطٍُ ّب زض یکی اظ کالؾتط ّب قطاض هی گیطًس ٍ هؼوَال فبنلِ یک ًَز تب ؾط گطٍُ یک گبم ا

هی گَیٌس . ایي ًَز ّبی زضٍاظُ یت   GATEWAYهوکي اؾت یک ًَز زض یک لحظِ زض زٍ یب چٌس کالؾتط قطاض گیطز کِ ثِ اًْب 

ٍ   6ثطای اضتجبَبت ثیي کالؾتط ّب ی ّوؿبیِ ثکبض هی ضًٍس . ؾبیط ًَز ّبی زضٍى کالؾتط ًَزّبی هؼوَلی   GATEWAYّوبى 

 .ًبهیسُ هیكًَس  7یب اػًب 

کبّف ؾطثبض  –زُ اظ ؾبذتبض ذَقِ ثٌسی یک تَپَلَغی هَثط ثطای اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثغ زض جْت  افعایف ظطفیت ؾیؿتن اؾتفب

 کبّف تب ذیط ّب ٍ افعایف ظطفیت لیٌک ّب  ٍ کال ثْجَز کیفیت ؾطٍیؽ هیجبقس .  –ّبی ًبقی اظ ػولیبت هؿیط یبثی 

ی ًیع پطزاذت قَز کِ اظ جولِ اًْب هی تَاى ثِ ؾطثبضّبیی کِ زض ٌّگبم تؼَیى اگط چِ هوکي اؾت زض اظا ایي هعیت ّب ّعیٌِ ّبی

زیٌبهیکی ؾط ذَقِ ّب ایجبز هیكًَس اقبضُ کطز . الجتِ ثطای جلَگیطی  ٍ یب کبّف ایي ّعیٌِ ّب تکٌیک ّبیی ثطای تغییط هٌبؾت 

 اقبضُ ًوَز .  Least Cluster head Changeؾط گطٍُ ّب اضائِ قسُ اؾت . کِ اظ جولِ اًْب هی تَاى ثِ الگَضیتن 
[Kumar. V. AND    Balasubramanie. P] 

 

 معمبری کالستر بىذی بر اسبس الگًریتم مًرچگبن  --5-1

 کالؾتط ثطای تكکیل کالؾتط ٍ اًتربة ؾط گطٍُ ٍ ػولیبت ًگْساضی کالؾتط اؾتفبزُ هی قَز .   Agentزض ایي هؼوبضی یک 

تؼساز ثطذَضزّب ٍ ثؿتِ ّبی اظ زؾت ضفتِ ٍ اًساظُ پٌجطُ  –بًبل هَضز اؾتفبزُ ضا اظ الیِ فیعیکی پبضاهتط ّبی ک  Agentایي 

Contention    ِضا اظ الیMac  اَالػبت هطثٌَ ثِ ًَزّبی ّوؿبیِ ضا اظ الیِ قجکِ زضیبفت هی کٌس . ایي ٍAgent   تحت کٌتطل

maneger  . فؼبلیت هی کٌس 

اؾتفبزُ هی کٌس توبهی فؼبلیت ّبی هطثٌَ ثِ کالؾتط ثؼسی ّن هبًٌس اًتربة هجسز ؾط   ACOًیع اظ ثطای اًتربة اٍلیي ؾط گطٍُ 

 هی ثبقس . Acoاًتربة اػًب کالؾتط ثط اؾبؼ الگَضیتن ثْیٌِ قسُ  –گطٍُ 

ض ثِ ػٌَاى ؾط زٍ  p/1.ثب ایي ضٍـ ّوِ ًَز ّب ثؼس اظ ؾطگطٍُ ّط کالؾتط ثط اؾبؼ هیعاى اًطغی ٍ گؿتطزگی اى اًتربة هیكَز 

گطٍُ اًتربة هیكًَس . ایي هؿئلِ ثِ شذیطُ اًطغی هَثط زض گطُ ّب کوک هی کٌس ٍ ثبػث هی قَز گطُ ثب ثبالتطیي ؾُح اًطغی ؾط 

زٍض ثؼسی اًتربة ًوی گطزز حتی اگط ثبظ ّن ثبالتطیي ؾُح اًطغی ضا زاقتِ  ثبقس .  p/1گطٍُ ثبقس . ؾط گطٍُ اًتربة قسُ تب 

فبنلِ  ؾُح اًطغی ثیي ؾط گطٍُ ٍ ؾبیط ًَز ّب زض ََل هست هسیطیت کالؾتط ظیبز ذَاّس ثَز . اًتربة ؾط گطٍُ   ذَاّین زیس کِ

 زض ضٍـ هب ًِ تٌْب ثِ هیعاى اًطغی ثلکِ ثِ هیعاى تحطک اى گطُ ًیع ثؿتگی زاضز . 
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ٌیي گطُ ّبیی کِ ثِ ًسضت حطکت هی زض ایي ضٍـ گطُ ّبی پط اًطظی اّویت ثیكتطی ًؿجت ثِ گطُ ّبی کن اًطغی زاضًس ٍ ّوچ

 [Kumar. V. AND    Balasubramanie. P]کٌٌس ثِ گطُ ّبی پط تحطک تطجیح زازُ هیكًَس . 

 هطاحل هرتلف ایي الگَضیتن ثِ قطح ظیط اؾت :

 ّبی هؿیط یبة   Agent ّبی ظیطگطٍُ تَؾٍ   Agent ضیكِ ٍ ایجبز   Agentقطٍع ثکبض  -1

 ّب زض ًَز هجسا ثب ًطخ ذبل ٍ ثطای هقهسی ذبل . تَلیس هَضچِ ّبی هطثََِ   Agentبزُ اظ تَلیس زضذَاؾت ّب ثب اؾتف -2

ّب ثطای ؾبذت هَضچِ ّبیی کِ ثتَاًس زض کالؾتط ّبی قجکِ حطکت کٌس . جؿتجَ ثطای هقهس   Agent تْیِ اضتجبَبت  -3

 ثب اؾتفبزُ اظ هقبزیط جسٍل احتوبالت ًَز ّبی هیبًی تؼساز گبهْب ٍ تحطک . 

ًوطُ زّی ثطای ًوطُ زّی ثِ ایي زضذَاؾت . فطؾتبزى هَضچِ ثِ ثْتطیي هؿیط ًوطُ زّی قسُ ٍ   Agentضاُ اًساظی  -4

 تکطاض ایي ػول تب ظهبًی کِ هَضچِ ثِ هقهس ثطؾس . 

 اظ ثیي ثطزى هَضچِ زض ذَاؾت زض هقهس  -5

َاؾتی کِ تَؾٍ هَضچِ ّب ثِ هقهس ضتجِ ثٌسی ثطای ًوطُ زّی ثِ پیبهْبی زض ذ  Agentثب اؾتفبزُ اظ  –زض هقهس  -6

 ضؾیسُ اًس . 

 تَلیس یک پیبم پبؾد  -7

 فطؾتبزى پیبم پبؾد اظ َطیق هؿیط ی ثطػکؽ هؿیطی کِ پیبم زض ذَاؾت ضؾیسُ ثَز .  -8

اؾتفبزُ اظ پیبهْبی پبؾد هَضچِ ّب ثطای ؾبذتي ًَزّبی هیبًی ثْیٌِ کطزى جسٍل فطٍهي ضٍی هؿیط ًوطُ زّی قسُ  -9

 گكتی ٍ ثٌْگبم کطزى جسٍل احتوبالت هؿیط ثَؾیلِ هَضچِ ثبظ

 هجسا ثبیس تب ضؾیسى پیبم پبؾد اظ َطیق هَضچِ ّب نجط کطزُ ٍ جساٍل ضا ثٌْگبم ٍ هَضچِ ثبظگكتی ضا اظ ثیي ثجطز . 
 [Kumar. V. AND    Balasubramanie. P] 

 

 بررسی الگًریتم َب  -6
 یک الگَضیتن هؿیط یبثی هٌبؾت اٍال ثبیس ثتَاًس :

 تطیي ٍ کَتبّتطیي هؿیط ضا  ثطای ضؾیسى ثِ هقهس پیسا کٌس ثْ .1

 ثتَاًس هؿیطی ضا کِ کكف کطزُ اؾت حفظ ٍ ًگْساضی ٍ تقَیت کٌس  .2

ثب تَجِ ثِ  احتوبل تغییطات هکطض زض تَپَلَغی قجکِ زض نَضت اظ ثیي ضفتي یک هؿیط ٍ ذطاثی لیٌک ّب ایي  .3

ِ ّبی زازُ پیسا کٌس تب جلَی اظ زؾت ضفتي ثؿتِ ّب ثط ذطاثی ّب ضا تكریم ٍ هؿیطی جسیس ثطای اضؾبل ثؿت

 اثط اضؾبل ثط ضٍی لیٌک ّب ی ذطاة ضا ثگیطز .

ثٌبثط ایي یک الگَضیتن ذَة ػالٍُ ثط ایٌکِ ثبیس ثتَاًس کَتبّتطیي هؿیط ثطای ضؾیسى ثِ هقهسی ذبل ضا  زض کوتطیي ظهبى  ظهبى 

یت ٍ زض نَضت ذطاثی اًطا تكریم ٍ اظ هؿیط جبیگعیي اؾتفبزُ یب ػول هؿیط یبثی ضا ثیبثس ثبیس ثتَاًس اظ اى هؿیط ًگْساضی اًطا تقَ

 هجسز اًجبم زازُ تب زازُ ّب ض هؿیط ذطاة اضؾبل ًگطزًس . 

 جسٍل ظیط ًتیجِ ثطضؾی هب ثط ضٍی الگَضیتن ّبی هرتلف زض ایي ظهیٌِ اؾت . 

 

 

 



 

7      www.ComConf.ir 

 المللی یافته های نوین پژوهشی در کنفرانس بین

 مهندسی برق و علوم کامپیوتر
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science 

 

 

 رسی مقبیسٍ فبزَبی مختلف الگًریتم َبی مًرد بر -(1)جذيل 

 

 فبظ جبثجبیی قکؿت فبظ ًگْساضی فبظ کكف هؿیط ًبم الگَضیتن

ARA ػالٍُ ثط  –ثؿیبض ذَة  زاضزfant 

  ٍbant  ثؿتِ ّبی زازُ ًیع

هقساض فطٍهي ضا افعایف ٍ ثِ 

 تقَیت هؿیط کوک هی کٌس. 

هتَجِ ذطاثی لیٌک قسُ هقساض  ackاظ َطیق ػسم زضیبفت 

ق هؿیط جبیگعیي هی فطٍهي ضا نفط ٍ ثؿتِ ّب ضا اظ َطی

 فطؾتس .

PERA ثط ػالٍُ – ذَة زاضز fant  ِثؿت 

 فطٍهي هقساض عیً  bant یّب

 زٌّس یه فیافعا ضا

 هَضچِهَضچِ ّبی جلَ ضًٍسُ ثِ ًبم ًساضز ٍلی اظ َطیق  

هی تَاًس زض فَانل ظهبًی ذبل هؿیط ضا  Uniform ّبی

یي تغییط زّس تب ثب تغییطات تَپَلَغی ٍفق زازُ قَز  ثس

 regular antsاظ ظهبًْب ثجبی تَلیس    %xنَضت کِ زض 

  تَلیس هی گطزز Uniformهَضچِ ّبی هتفبٍتی ثِ ًبم 

ACO   ثط ػالٍُ – ذَة زاضز ؾلؿلِ هطاتجی FANT  

 هقساض عیً  BANT یّب ثؿتِ

 زٌّس یه فیافعا ضا فطٍهي

 ؾط اظ یبفتیزض گٌبلیؾ قسضت َؾتِیپ ثَُض ّب ًَز ّوِ

 . کٌٌس یه تَضیهبً ضا گطٍُ

 بفتی فیافعا ذَز گطٍُ ؾط ثب ًَز فبنلِ کِ یٌّگبه

 گطیز ػجبضت ثِ.  بثسی یه کبّف یبفتیزض گٌبلیؾ قسضت

 اى ثِ گطیز گطٍُ ؾط اظ قسى زٍض ثب هتحطک یًَزّب

 . قًَس یًو هتهل ؾطگطٍُ

 کالؾتط کی ثِ ضا هصثَض گطُ تب کٌس یه تالـ گطٍُ ؾط

 یه سُیًبه  re-affiliation ػول يیا.  زّس لیتحَ گطیز

 . قَز

 

 

 بحث ي وتیجٍ گیری -7 
ثب هؿیطیبثی زض قجکِ ّبی ثب تَپَلَغی ثبثت تفبٍتْبیی زاضز کِ ثبػث هی  MANETهؿیط یبثی زض قجکِ ّبی ثی ؾین ٍ هرهَنب 

زیٌبهیکی ثَزى تَپَلَغی  قَز الگَضیتن ّبی هؿیط یبثی هٌُجق ثب ذهَنیت ّبی ایي قجکِ ّب هَضز ًیبظ ثبقس . ٍیػگیْبیی هبًٌس

هؿئلِ اًطغی ٍ ََل ػوط قجکِ  اظ جولِ هَاضزی اؾت کِ زض الگَضیتن ّبی هؿیط یبثی ایي گًَِ قجکِ ّب   –گؿتطزُ ثَزى قجکِ  –

 ثبیس هَضز تَجِ قطاض ثگیطز . 

َضچِ ّب ٍ اضائِ پطٍتکل ّبی تطکیجی یکی اظ ضاُ حلْب ثطای اضائِ پطٍتکل ّبی هٌبؾت ایي گًَِ قجکِ ّب اؾتقبزُ اظ الگَضیتن کلًَی ه

ثطای هؿیط یبثی هی ثبقس . الگَضیتن ّبی هرتلفی ثطای اؾتفبزُ اظ کلًَی هَضچگبى زض هؿیط یبثی اضائِ گطزیس کِ اظ جولِ اًْب هی 

اقبضُ کطز . ٍیػگیْبی هْوی کِ ایي زؾتِ اظ الگَضیتن ّب ثبیس زاقتِ ثبقٌس   ANT-AODV -  ARA  ٍPERAتَاى ثِ 

 تبذیط کن ٍ ؾطثبض پبییي هی ثبقس .  -چٌس هؿیطی ثَزى   –لَگیطی اظ تكکیل حلقِ ج
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.  اظ ًتبیج هقبیؿبت ایٌگًَِ ثِ ًظط هی ضؾس کِ الگَضیتن ّبی ؾلؿلِ هطاتجی زاضای تبذیط ٍ ّعیٌِ هؿیط یبثی کوتطی هی ثبقٌس.

ط کوتطی ثَز ٍ ٍیػگیْبی یک الگَضیتن هٌبؾت ضا ثطای زض ثیي الگَضیتن ّبی ترت زاضای ّعیٌِ هؿیط یبثی ٍ تبذی ARAالگَضیتن 

ثب تؼییط احتوبل اضؾبل ثِ ّط لیٌک ٍ تكریم ذطاثی ٍ غیط فؼبل کطزى لیٌک ّب اظ   PERAایٌگًَِ قجکِ ّب زاضا ثَز  الگَضیتن 

ثطجؿتِ زیگطی ثَز یکی اظ ًکبت   ARAالگَضیتن ّبی ذَة ایي ضزُ هحؿَة هی قس . يوي اًکِ ٍیػگی ذَاة هتٌبٍة الگَضیتن 

 کِ ایي الگَضیتن ضا ثطتط ًؿجت ثِ ثقیِ ًكبى هی زاز .

 

 

 مىببع  -7
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