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 نکیبر س یجهت جمع آوری داده ها مبتن یآگاه از انرژ ی نوینابیریمس تمیالگور کی هیارا

میسیحسگر ب یهامتحرک در شبکه یها  

 

 2بهرنگ بركتین ،1 امید نادری

 ، ایراناصفهان، ازاد اسالمی واحد نجف اباد، دانشگاه كامپیوتر، دانشکده كامپیوتر گروه مهندسی -1

 ایران ,نجف اباد  ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف اباد  ,استاد یار دانشکده مهندسی كامپیوتر  -2                      

 

 

  خالصه

 

گونه مسیر از پیش متحرکی که دارای هیچ 3هایسیم موضوع مسیریابی سینکبی 2گرهای حسامروزه در شبکه

ای نیستند با هدف رسیدن به عملکردی بهتر از سینک)های( ثابت مورد توجه زیادی واقع شده است . در این تعریف شده

در  یدادیحسگر معموالً رو یدر شبکه هاگونه شبکه ها معرفی کنیم.  این 4مقاله سعی داریم تا روشی نوین در مسیریابی

 را حس کرده و اطالعات دادهایرو نیاز ا یفعال شده و آثار ناش دادیرو نیحسگر اطراف ا یدهد و گره هارخ می طیمح

 ، یک اطراف یگره هاکه از آنجا  کنند.منتقل می هیپا ستگاهیا ایبه نام گره چاهک  یمرکز تیموجود کیرا به  حس شده

است  نیا دیآای که به وجود میدهند، اما مسئلهرا ثبت و گزارش می یکسانی یکنند، معموالً داده هارا مشاهده می دادیرو

 نیگذارد. از امی ریتاث یمصرف انرژ زانیشبکه و م یدارد که بر کارائ ییهادامیبه گره چاهک پ یکه ارسال اطالعات تکرار

یک را دارد و  یابیریمس فهیکه تنها وظ یسرخوشه اصل کی که در آن میرا مطرح کردخوشه بندی نوین  روش کیرو ما 

هم با ی را دارد. سرخوشه اصل یسرخوشه اصل یداده ها و ارسال آنها برا عیو تجم یجمع آور فهیوظ هیسرخوشه ثانو

 کندارسال می  6نقاط سرکشی یداده ها را برا 5زنبور عسل یکلون یساز نهیبه تمیاستفاده از الگور

 

 .حسگر بی سیمشبکه های ادهاك، تئوری مسیریابی زنبور عسل، مسیریابی در شبکه های  واژه های كلیدی:

 

 

  مقدمه -1

از شبکه های حسگر در شرایط بحرانی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و همچنین در محیط های نظامی که تمامی 

شود. در این اط بین عناصر شبکه استفاده میبسترهای مخابراتی از بین می رود به عنوان یک راه حل جدید برای ایجاد ارتب

ها به مقاصد و یا مرکز مدیریتی  الزم است گره ها با هم همکاری نمایند تا بستهها به علت عدم وجود اتصاالت دائمیشبکه

است که بتواند [. برای انتقال اطالعات در یک شبکة اقتضایی نیاز به ایجاد قراردادهای مستحکمی1مورد نظرشان برسند ]

                                                 
  1 اميد نادري، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه ازاد اسالمي واحد نجف اباد 

Email: omidnaderis@yahoo.com 
2 sensor 
3 sink 
4 routing 
5 Artifacal Bee Colony 
6 Poling point 
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ها نیز مانند اکثر علوم رسد. این شبکهشبکه را تحمل کند. عمر شبکه های ادهاك به حدود هفتاد سال میتغییرات دائمی

 های تجاری و صنعتی و مخابراتی و غیره مورد استفاده  جود آمدند ولی به مرور زمان در بخشبودر ابتدا با اهداف نظامی

های توزیع شده است ای ازگرهگویند درواقع شامل مجموعهکه به آن شبکه اقتضائی نیز می 7[. شبکه ادهاك2قرار گرفتند ]

و مهمترین ویژگی این شبکه فقدان زیرساخت  کنندکه بدون زیرساخت و پشتیبانی مرکزی یک شبکه موقت را ایجاد می

شود که پروتکلهای مسیریابی و امنیتی این نوع باشد و این ویژگی باعث میهای شبکه میفیزیکی جهت ارتباط بین گره

[. یکی از مهمترین مسائل مطرح در شبکه های حسگر مسئله 3متفاوت باشد]های با زیرساخت کمیشبکه ها با شبکه

ست که نودهای شبکه باید داده های جمع اوری شده خود را به نحوی بهینه به نود چاهک ارسال کنند در این مسیریابی ا

راستا پروتکل های مسیر یابی مختلفی ارائه شده است که هر کدام به نحوی سعی در بهینه کردن مصرف انرژی ودر نهایت 

 .[5-4افزایش طول عمره شبکه دارند ]

وری حداکثری داده ها انجام شده است ومتد ها و پروتکل های آاهش مصرف انرژی و جمع تحقیقات مختلفی جهت ک

مختلفی مطرح گردیده است یکی از مهمترین مشکالتی که در این ضمینه وجود دارد نحوه و مدل حرکت سینک در محیط 

وری آر داده ممکن را جمع شبکه است که در طول پیمایش مسیر، هم مسیر های بهینه را طی کرده و هم بتواند حداکث

   .کند

در این مقاله در راستای رسیدن به اهداف فوق از قابلیت یادگیری اتوماتاها در کنار قابلیت اکتشافی الگوریتم کلونی زنبور 

عسل جهت مسیریابی بهینه و جمع اوری حداکثری داده ها استفاده شده است. در پایان نشان داده شده است که در 

 درصدی در کاهش مصرف انرژی حاصل میگردد .6.25وش پایه رشد مقایسه با ر

کنیم در  شویم.  در بخش سوم انواع شبکه های ادهاك را معرفی میدر ادامه این مقاله ابتدا با شبکه های ادهاك آشنا می 

رور کوتاهی بر بخش چهارم با انواع پروتکل های مسیر یابی در شبکه های بی سیم اشنا می شویم. سپس در بخش پنجم م

که مرجع مقایسه و ارزیابی این پژوهش است در بخش ششم  MASP8الگوریتم کلونی زنبور عسل خواهیم داشت. متد 

 MASPمعرفی شده است. در بخش هفتم ایده پیشنهادی تشریح خواهد شد و در پایان ارزیابی ایده و مقایسه با روش 

 انجام شده است.

 

 شبکه های اقتضایی  -۲
باشد که بدلیل عدم نیاز به زیرساخت بسیار مورد توجه محققین سیم میای ادهاك سیار یکی از انواع شبکه های بیهشبکه

 ها انجام شده است.قرار گرفته و تحقیقات زیادی در خصوص این شبکه

با  رساختیبه ز ازیو بدون ن می سیاست که بصورت ب اریشده بصورت س عیتوز های ای از گرهشامل مجموعهها شبکه  نای

و  یابیریدارند و در مس زیرا ن ابیرینقش مس یاصل فیشبکه گره ها عالوه بر وظا نیدر ا .کنندارتباط برقرار می گریکدی

 نیا یاصل هاییژگیثابت از و رساختیالبته امکان ارتباط بدون ز . [5]کنندمی یهمکار گریکدیدر شبکه با  هاامیانتقال پ

 .[6-8] دارد ییباال اریبس نهیآن هز سازی ادهیپ ایبوده و  رممکنیغ ای گرید یهاامکان در شبکه نینوع شبکه است که ا

شبکه  نی. اندگویینیز م Meshهای  یا شبکه Network on demand9های  اصطالحا شبکه های ادهاك  شبکه به

را در جامعه محققین  یآن جذابیت خاص یو صنعت یمورد توجه ویژه و خاص قرار گرفته و کاربردهای نظامی و تجار راًیاخ

های نظامی و شبکه ابتدا فقط توسط افراد و سازمان نیاست که ا رالبته الزم به ذک [.8-9] و پژوهشگران بوجود آورده است

 های رادیوئی نامیده می شدند. و اصطالحا  بسته گرفتندیمورد مطالعه قرار م ارتشی

                                                 
7 Ad hoc 
8 Maximum amunt shortest path 

 بر حسب تقاضا 9 



 

 

 
www.CITconf.ir         3 

 

 های اقتضاییانواع شبکه -۳

دو دسته  نیکه ا[.1،2،6،7]کرد میبه دو دسته تقس یتوانآن م یثابت بودن گره ها ایادهاك را از نظر متحرك  یهابکه ش

 عبارتند از:

بصورت  ینیمع ییایحسگر هستند که در محدوده جغراف نمتشکل از چندی هاشبکه نیحسگر هوشمند: ا یهاشبکه(1 

 یو امکان شبکه ساز هاگنالیپردازش س یبرا یو هوش کاف میس یب یرتباطا تیقابل یاند و هر حسگر داراثابت قرار گرفته

 . است

 گریکدیبا  میسیب یهانکیل قی(  متحرك است که از طرهایشامل کاربران )گره  هاشبکه نی: ا اریادهاك س یهاشبکه( 2

 . کنندیارتباط برقرار م

که شبکه  رساختیبا ز یشبکه ها غیره و زلزله و لیس لیاز قب ینیب شیقابل پ ریو اتفاقات غ رمترقبهیمعموال در حوادث غ

راه  اریادهاك س یهاگونه موارد شبکه نیدر ا نیرا ندارند. بنابرا یکاف نانیاطم تیشوند، کارا نبوده و قابلمی دهیمتمرکز نام

 ییهابوده و از آنتن میس یب یهاو فرستنده رندهیمجهز به گ اریادهاك س یهاها، در شبکه. گرهیروندبشمار م یحل مناسب

 باشند.   11نظیر به نظیر ایو   10چندبخشیاز نوع  استکه ممکن  کنندیمنظور استفاده م نیا یبرا

 [ .6-7] را می توان در موارد زیر جستجو کرد ییایپو نباشد و علت ایمی اادهاك پوی های توپولوژی موجود در شبکه 

 وجود دارد. هاگره نیب راتصاالتامکان تغیی، هاگره ییحرکت و جابجا نی. در ح1

 .شود در شبکه می هاباعث  تغییر ساختار گره جهیوجود دارد و درنت ی.امکان ورود یک گره جدید به شبکه فعل2

 را دارند. ییتحرك و جابجا تیموجود در شبکه قابل یها. گره3

است باهم ارتباط برقرار میکنند،  هنگامی که هر گره درخو هاگره رادهاك به کمک سای هایشبکهسیار در  یهاگره

 لکند و اطالعات را تحویآن گره، گره مقصد باشد بعنوان یک ماشین میزبان عمل میاگر  کندیاطالعات از گره دیگر را م

ادانه و بسته به آز درشبکه اقتضایی هاگره نکند. همچنیرا بازی می ابیریمس کینقش  چه گره مقصد نباشدو چنان دهدیم

کنند. بنابراین کنند و خودشان را بصورت دلخواه سازماندهی میوضعیت و فعالیتی که قصد انجام آن را دارند، حرکت می

 های قبلی تغییر کند.بینیاین امکان وجود دارد که توپولوژی شبکه بسرعت و بدون پیش

 

 های حسگر بیسیممسیریابی در شبکه -۴
 
ها بر اساس اند. پروتکلارائه داده یریابیمس یهااز پروتکل یمختلف هاییحوزه طبقه بند یننشمندان ااو د پژوهشگران 

تحقیقات  مجموعه بر اساس ین. در ایرندند گروه قرار بگیاچدر هر گروه خاص  توانندیعملکردشان در شبکه م

T.Shepard [2متداول ]شوندیم یمها به هفت دسته تقسآن ینتر: 

 

 14یبیو ترك 13ی، واكنش 12فعال یریابیمس یهاپروتکل   4-1

 

باشد  یازن ینکهقبل از ا  هامسیریفعال همه یریابیمس هایدر  پروتکل Shah R. and Rabaey [3] براساس تحقیقات 

هر گره اطالعات  یعنی. شودیثبت م یریابیجدول به نام جدول مس یکدر هر گره در  هایرو مس شوندیمحاسبه م

                                                 
10 Broad cast 
11 Peer to peer 
12  active 
13 Reactive 
14 Hybrid 
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انتقال  یمقصد برا نگره به عنوا ینا یاآ ینکهشبکه را به صورت به روز شده، بدون توجه به ا یگرد هایگره یهمه یریابیمس

باشد محاسبه  یازها نکه به آن یرا فقط زمان هایرمس یواکنش هایپروتکل. کندیم ینگهدار یر،خ شودیایداده انتخاب م

 یریابیمس یها. پروتکلکندیم یرهرا ذخ هایشیههمسا ترینیکنزد یرهایهر گره فقط مس یریابینوع مس ین. در اکندیم

زمان  یازمندن یامپ یک ادنفرست یدر عوض برا کنندیم ینگهدار یکمتر یلیخ یبار اضاف یا یریابیمس یهاجدول یواکنش

 انتخاب شود.  کندیم یداپبسته به گره چاهک انتقال  یکدر هر زمان که  یدبا هایرکه مس یهستند، بطور

 کنند.یاستفاده م یفعال و واکنش یکهر دو تکن یباز ترک یبیترک یریابیمس یهاپروتکل در

 

 16یو سلسله مراتب  15مسطح یریابیمس یهاپروتکل 4-2

 

از  یامسطح کل شبکه را به صورت مجموعه یریابیمس های[ پروتکل4] Younis M., Youssef Mبراساس تحقیقات  

است.  یاریهر جفت گره اخت ینب یرکردن مس یداها پ. کار آندهندیاند نشان ممرتبه قرار گرفته یکها که در گره

گره  یکهر خوشه توسط  کنند،یم یمبه نام خوشه تقس ییها( شبکه را به قسمتیا)مرتبه یسلسله مراتب یهاپروتکل

حسگر را به عهده  یهااز گره یافتهانتقال  یهاهماهنگ کردن داده ٔ  یفهکه وظ شودیم یریتخاص به نام سرخوشه مد

بفرستند و  شودیگفته م یزن یرا به سرخوشه که گره چاهک محل یشانهاداده یدخوشه فقط با یکها در گره یندارد. بنابرا

 فرستند.یم یرا به گره چاهک سراسر یشانهاداده یچاهک محل یهاگره

 

 18و آدرس محور  17داده محور ابییریمس یهاپروتکل 4-3
 

داده محور به شناسه  یهاپروتکل Chang J. H. and Tassiulas Lو  [6]و همکاران  Xu Yبراساس تحقیقات 

. باشدینم یرکه دادن شناسه منحصر به فرد به هر گره امکان پذ شوندیاستفاده م یندارند و هنگام یاجمنحصر به فرد احت

 یهاداده توانندیم یانیم یهاحسگر فرستدیاش را به گره چاهک مکه گره منبع داده یداده محور زمان یهادر پروتکل

 یانرژ یرهکار موجب ذخ ین. افرستندیمتراکم شده را به چاهک م یهاکنند و داده یلمتراکم تبد یهابه داده ار یهاول

آدرس محور هر گره  یریابیمس یهاپروتکل .دردارد یازهک ناز گره منبع تا چا یبه نقل و انتقاالت کمتر یراز شودیم

و گره حسگر منبع،  فرستدیاطالعات م یجمع آور یپرسش برا یککه گره چاهک  یو زمان باشدیشناسه مجزا م یازمندن

  فرستد.یها را به گره چاهک مو داده دهدیداشته باشد به پرسش پاسخ م یداده مناسب

 

 19مکانبر یمبتن یریابیمس یهاپروتکل 4-4

از  یاریو مهم در بس یاساس یارمع یزیکی یکمکان ف [مفهوم6] Chang J. H. and Tassiulas Lبراساس تحقیقات 

ها پروتکل ینها ا. بر اساس اطالعات مکان حسگرباشدیم سیمیدر شبکه حسگر ب یریابیمس یهاو پروتکل یریابیمس

 یشترینب ین یاکمتر یدر پ یپ یهاگره ی بینفاصله ینکهشوند بسته به ا یند طراحبل یاکوتاه  یرهایمس یبرا توانندیم

 یهادارد. الزم به ذکر است که پروتکل یبستگ یابندیها انتقال مکه داده یاها به فاصلهارسال داده یباشد. مصرف انرژ

 .استفاده شده است یمورد یارس یهابار توسط شبکه ینمکان محور اول

                                                 
15 flat 
16 Hirarchical 
17 Data centric 
18 Address oriented 
19 Location base 
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 21داده یانو جر  20یسسرو یفیتبر ك یمبتن یریابیپروتکل مس  4-5

 یبرقرار ینتضم یبر کم کردن مصرف انرژ عالوه یریابیدر مسTassiulas L [7 ] و .Chang J. Hدر تحقیقات دیگری 

 یهاپروتکل کنندیم ینرا تضم یسسرو یفیتک یکه برقرار ییها. به پروتکلباشدیمحائز اهمیت  یاربس یسسرو یفیتک

 یریابیاعتماد و تحمل خطا در مس یتقابل یر،تاخ یزانشامل م یسسرو یفیت. کشودیگفته م یسسرو یفیتبر ک یمبتن

  باشد.یم

 

  23یرهو چند مس 22یرهتک مس یریابیمس یهاپروتکل 4-6

تک  یهاکنند. پروتکل یبانیپشت یتک یاچندگانه  یرهایبه مقصد از مس یدنرس یممکن است برا یریابیمس هایپروتکل

انتقال داده  یرا برا یر( مسینتر)کوتاه یناز بهتر یکیرا جستجو کنند و سپس  یرچند مس یریامس توانندیکیم یرهمس

 یریابیمسTassiulas L [8 ]و.Chang J. Hبراساس تحقیقات دیگری توسط. . ریزندیرا دور م یهو بق کنندیانتخاب م

. کنندیو استفاده م یبانیانتقال داده جستجو، پشت یرا برا یرکه چند مس کندیاشاره م ییهابه پروتکل یرهچند مس

است.  یزانم ها به یکی گرههدر هم یکاهش باتر یراز کندیدر گسترش عمر شبکه کمک م یرهچند مس یریابیمس

به هدف نرسد از  یهاول یرمس که یاما فقط در صورت شودیم ینگهدار یریابیجدول مس یکدر  هایراطالعات در مورد مس

  شود.یاطالعات آن استفاده م

 

 24یآگاه از انرژ یریابیمس 4-7

گره  یانرژ یمانده)باق یانرژ یاررا بر اساس مع هایرکه مس یریابیمس های[ پروتکل9و همکاران ] Hou Yبراساس تحقیقات 

ها در شبکه حسگر به که گره ی. زمانشوندیم یطبقه بند یبه عنوان آگاه از انرژ کنند،یم یبند یت( اولویردر مس

در  یکارا از انرژ یریبکارگ اهاست که طراحان پروتکل یامر عاد یک ینا شوند،یقابل شارژ محدود م یرغ هاییباتر

 یرکه درگ سیمیدر شبکه حسگر ب یدمورد شا ین. ایرندشبکه باشد، در نظر بگ یبه فعال بودن طوالن یازدسترس را، اگر ن

 مدت کوتاه است، استفاده نشود. ی( اطالعات برایقستفاده کوچک )دقا

 یدسته بندرا مطابق دسته بندی فوق  سیمیدر شبکه حسگر ب یریابیمس یهاچند نمونه از پروتکل 1 جدول شماره در

که  PEGASIS 25 مثال یبرا .گیرندیطبقه قرار م یکاز  یشها در بپروتکل یناز ا یاشاره شود که برخ ید. اما بایماکرده

قرار  یزن یو آگاه از انرژ یسسرو یفیتبر ک یبر مکان و مبتن یدر دسته مبتن، است یمراتب لهسلس یریابیپروتکل مس یک

  . باشدیم یزن یوندیپروتکل پ ین یک. عالوه بر اگیردیم

 

 

 

 

 

                                                 
20 Quality of service 
21 Data flow 
22 Single route 
23 Multi route 
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 شبکه حسگر یریابیمس یهاپروتکل یطبقه بند( 1جدول)
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 دسته بندی

 
 
 
 
 

نام پروتکل          
             LEACH 

               TEEN 

               APTEEN 

               PEGASIS 

               LPEGASIS 

              TTDD 

           DECROP 

            SOP 

            VGA 

           HPAR 

            F&G 

               SPIN 

               DD 

 
 

 

 الگوریتم كلونی زنبور عسل -۵

 نهیشیب ای نهیکه تابع را کم میباش یریتابع به دنبال مقاد کی یپارامترها نیصورت است که در ب نیبدمفهوم بهینه سازی 

 .نامند یم نهیرا، راه حل به ریمقاد نیمقدار ازا نیممکن و بهتر یرا، راه حل ها امراین مناسب جهت  ریمقاد هی.کلدینما

 یکاربرد ها یساز نهیدهند. به یم پوشش را یساز نهیو کم یساز نهیشیهر دو نوع مسائل ب یساز نهیبه یها تمیالگور

همراه  یفراوانالت  همواره با مشک یساز نهیها را دارد. به یریگ میها، تصم یمنابع، زمان بند صیتخص نهیدر زم یادیز

باشد.  یم یشماریب یمحاسبات یها الشمستلزم ت ،یساز نهیت بهالحل کردن مشک یسابق برا یها وهیبوده است. ش

ها راه حل  تمیالگور نیمشکل را حل نموده اند. توسط ا نیا یحد تای هوش جمع یها تمیالگوره از جمل ییها تمیالگور

 .[10] ندترکیبه جواب نزد بایشوند که تقر یم دایپ ییها

و با  گریکدیبا  یباشد. عامل ها، به طور محل یم یجمع یبر رفتار ها یمبتن ،یروش هوش مصنوع ینوع یجمعهوش 

زنبور  یساز نهیکه تاکنون به وجود آمده اند ، روش بهی هوش جمع یروش ها نیخود در تعامل هستند. موفق تر طیمح

 یبیترک یساز نهیبه یبرا تواندیمکه  باشد یم کرم شب تاب یساز نهیروش به و مورچه یکلون یساز نهیعسل ،روش به

  به کار رود. یتابع یسازنهیبه ای

ها به دو  تمیالگور نیا. [11باشند ] یموجود م عت،یبراساس رفتار زنبورها در طب یمختلف جمعی هوش  یها تمیالگور  

 هیزنبورهاراشب یرفتارکاوش زنبور، یکلون یمصنوع تمی.الگوریریجفتگ رفتار و یشوند؛ رفتارکاوش یم یبقه بنددسته ط

 یمجموعه ای  و هوشمندانه یکاوش یکننده رفتارها یساز هیشب تمیالگور کی عسل زنبور یمصنوع یکلون. کندی م یساز
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 Basturkو    Karaboga   باشد که توسط یم ، زنبور های تماشاچی و کاوشگر کارگر یشامل زنبورها عسل یاز زنبورها

شود و  یم دهینام یمنبع غذا، زنبور تماشاچ کیانتخاب  یبرا یریگ میزنبور منتظر جهت تصم کی .[11]دیارائه گرد

باشد که  یاز زنبورها، زنبور کاوشگر م یگریکارگر است. نوع د زنبور شود، یکه منبع غذا توسط او نظارت م یزنبور

 یراه حل ممکن برا کی دهنده منبع نشان کی تیدهد. موقع یانجام م دیکشف منابع جد یرا برا یتصادف یجستجو

 یازدحام از زنبورها کی. را نشان می دهد  ارزش راه حل  (غذا تیفیک)شربت منبع  زانیبوده و م یساز نهیمشکل به

و راه  ابندیرا ب ییتعامل دارند، که شربت نها یگردد. زنبورها تا زمان یآغاز م یشده و جستجو به صورت تصادف دیتولی مجاز

زنبور کارگر، راه حل ها را در حافظه خود و  کیشود.  یزنبورها به دست آورده م نیای شدت تعامل ها قیحل مشکل از طر

کند. با توجه به  یمی منبع را بررس (مقدار تناسب)شربت  زانیو م کند یم دیتول ی(ت بصرالعااطی)ات محلالعبسته به اط

را  یرا به خاطر سپرده و قبل دیجد تیباشد، زنبور موقع یتر از منبع قبلالبا دیشربت منبع جد زانیموضوع که م نیا

و  (غذا)عات شربت منابع الجستجو را کامل نمودند، آنها اط ندیکارگر فرآ یزنبورها یتمام نکهیا کند. پس از یفراموش م

 گذارند. یم اشتراك کاوشگر به زنبورهای  یآنها را، برا تیات موقعالعاط

 .کند یمنبع غذا را انتخاب م کیاحتمال مربوط به منبع غذا  زنبور کاوشگر  زانیبر اساس م یفاز بعد در

به صورت رد شده در  یآنگاه آن منبع خوراک را نتوان بهبود داد، تیموقع کی، اگر (زنبور و انتخاب ضیتعو )فاز  نیدر آخر

آن  ییشود و کارآ یم یابیارز یتوسط زنبور مصنوع شده دیمنبع تول تیموقعاکتشاف   شود.پس از هر عمل ینظر گرفته م

 نیگزیباشد، جا یمیبا منبع قد یمساو ایبهتر  شربتی دارا دیجد یشود. اگر خوراک یم سهیمقا یمینمونه قد ییبا کارآ

 .شود یم یابیدر حافظه باز یمیمنبع قد نصورت،یا ریشود. در غ یدر حافظه م یمینمونه قد

با توجه به توضیحات فوق در این پژوهش از قابلیت اکتشافی الگوریتم کلونی زنبور عسل جهت مسیریابی اگاه از انرژی متد 

 استفاده گردیده است. پیشنهادی

 

6- MASP  

بهبود همزمان نیز بوده است که مبنای این تحقیق  توسعه حال در سیم بی حسگر های شبکه در عمده مسائل از یکی

جهت جمع  موضوع یک روش جدیدحل این  برای. [12-14]باشدمقدار داده جمع آوری شده و کاهش مصرف انرژی می

ساس تقسیم بندی که  یک پروتکل ارتباطی دو مرحله ای است که برااست مطرح شده  MASPتحت عنوان  ها آوری داده

 .[12] مناطق عمل میکند
 تحمیل های مسیر با متحرك های سینک و  باال چگالی و حجم با حسگر های شبکه روی متد بیان شده در این مقاله بر

 تعداد کردن پیدا  مقاله این در اصلی مشکل. باشد داشته واقعی دنیای در هایی کاربرد است ممکن که دارد تمرکز شده

 شبکه در انرژی مصرف کاهش و ها داده تحویل کارایی بهبود به منجر که است  s.sink26  هر به منتسب عضوهای بهینه

 MASPشود.  براورده می  متناظرش s.sink به عضو هر از ها گام رسیدن به هدف فوق با مینیمم کردن تعداد .شود می

حل مسئله  دو مرحله اییالگوریتم شود.  الگوریتم ژنتیک حل می یکبوسیله  رمول بندی وف ILP27بوسیله یک مسئله 

MASP   فاز است: 2شامل 

  

 

 

 

                                                 
26 Sub sink 
27 Intiger line programing 
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 28فاز  كشف مسیر -1 

متناظرشان است که در سه  S.SINK وظیفه اصلی در این فاز شامل یاد گرفتن اطالعات توپولوژی و انتساب نود ها به 

 مرحله انجام میشود.

 29فاز جمع آوری داده ها-2

 در این فاز همه نود ها شروع به جمع آوری داده ها از ناحیه های تحت نظارت خود می کنند و سپس انها را به سمت   

S.SINK   .مقصدشان ارسال یا هدایت می کنند 

 

 الگوریتم پیشنهادی  -7

شده و آثار ناشی از  در شبکه های حسگر معموالً رویدادی در محیط رخ می دهد و گره های حسگر اطراف این رویداد فعال

. گره های [15]این رویدادها را حس کرده و به یک موجودیت مرکزی به نام گره چاهک یا ایستگاه پایه منتقل می کنند

اطراف یک رویداد معموالً داده های یکسانی را ثبت و گزارش می دهند، اما مسئله ای که به وجود می آید این است که 

ره چاهک پیامد هایی در پی دارد که بر کارائی شبکه و میزان مصرف انرژی تاثیر می ارسال اطالعات تکراری به گ

. از این رو ما یک سیستم خوشه بندی را مطرح کردیم  که در آن از یک سرخوشه اصلی که تنها وظیفه [16]گذارد

سرخوشه ثانویه را دارد.  مسیریابی را دارد و سرخوشه ثانویه وظیفه جمع آوری و تجمیع داده ها و ارسال آنها برای

سرخوشه اصلی هم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل داده ها را برای گره چاهک ارسال می کند.از این 

رو روشی تحت عنوان روش جمع اوری داده ها مبتنی بر سینک های متحرك بر اساس اتوماتا و الگوریتم کلونی زنبور عسل 

 نامیده می شود . شرح اجرای الگوریتم به شکل زیر است:30 (SABA)که در ادامه به اختصار پیشنهاد شده است 

 یم یریماند و پس از آن شروع به حرکت در مس یدر مرکز شبکه م مشخص و به مدت یشبکه بند لیگره چاهک در اوا

منظور گره چاهک  نیرا بدهد. به ا یانرژ رهیبه گره ها امکان ذخ یکن و از طرف یرا جمع آور یشتریب یها دادیکند که رو

از گوشه ها را بداند. با داشتن طول و  یکیو مختصات  یتحت بررس طیمجهز باشد و طول و عرض محGPS 31به  دیبا

را بگستراند.  یمجاز یتور کیاش گره چاهک قادر خواهد بود که در شبکه  یو مختصات مکان یتحت بررس طیعرض مح

 دهند.  یم لیخوشه را تشک کیسلول  نیدرون ا یخوشه هستند و گره ها کیمعرف  یتور نیا  یسلولها

 

تحت  طیپراکنده شده اند. ممکن است گره چاهک در مرکز مح طیدر مح یکه گره ها به صورت تصادف میفرض کرده ا ما

 کیخود  یگره ها از مکان خود مطلع باشند گره چاهک در محل فعل میدار ازیباشد. از آنجا که ن یدر هر نقطه ا ای یبررس

که گره در مرکز  یگره تا مرکز است. در صورت نیا یفاصله یهندهنشان د kکند. پارامتر  یرا منتشر م LocInfo امیپ

مرکز و به سمت مرکز حرکت  یدر راستا K/2متر از مرکز فاصله داشته باشد به اندازه  Kاز  شیشبکه واقع نشده باشد و ب

و  دهدیم لیرا تشک یزمجا یو تور رسدیگره به مرکز م یبعد ییکند. در جابه جا یرا منتشر م LocInfo امیو  سپس پ

برای تشکیل توری  چاهک یکند. دستورالعمل گره یارسال م CellInfo امیگره ها با استفاده از پ یاطالعات الزم را برا

 .( نشان داده شده است1، در شکل )به صورت چارت مجازی

                                                 
28  Discover path 
29 Data collection 
30 Data gathering in mobile Sink base on Automata & Bee colony Algoritm(SABA) 
31 Global position system 
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 شکیل توری مجازی ت( الگوریتم 1شکل )                                                                       

کنند سپس با استفاده از  یابتدا مختصات خود را محاسبه م CellInfo امیپ کیو  LocInfo امیدو پ افتیگره ها با در

کنند. هر  یو شناسه سلول را محاسبه م ابندی یرا که در آن قرار دارند را م یسلول CellInfo امیاطالعات موجود در پ ریسا

دور براساس شناسه به عنوان  نیدرون هر سلول در اول یدارد. گره ها یم گهگره تنها اطالعات مربوط به سلول خود را ن

به سمت  گرید یسلولها ایاطالعات از سلول خود و  یابیریمس فهیتنها وظ یشوند. سرخوشه اصل یانتخاب م یسرخوشه اصل

هستند و تنها به مشاهده  لفعا ریدرون خوشه غ یگره ها ریکند. سا یفعال م ریگره مقصد را دارد و واحد حسگر خود را غ

 پردازند.  یم طیمح

را ارسال کرده است به عنوان  ClusterHead امیاز آنها که پ یکیشوند و  یفعال م دادیها به محض مشاهده رو گره

که به  Twait_for_sendingگره ها به مدت  م،یامکان رقابت به گره ها را بده نکهیا یشود. برا یسرخوشه انتخاب م

 امیگره فرستنده پ نیکنند. اول ینظر را ارسال م مورد امیمانند بعد پ یشود، منتظر م یانتخاب م یصورت تصادف

ClusterHead کند. سرخوشه در  یسرخوشه سلول خود ارسال م یداده ها آنها را برا عیشود و پس از تجم یسرخوشه م

 کند. یرا آغاز م ریکشف مس ندیکند را نداند فرآ یرا که چاهک از آن عبور م یسلول ایحرکت چاهک و  ریکه مس یصورت

 جهت کشف مسیر استفاده شده است.workerBee و backwardBee وscoutBee در این الگوریتم از سه متغیر 

است را همه  شاهنگیرا که معرف زنبور پ ScoutBee امیپ یصورت است که گره سرخوشه اصل نیبه ا ریکشف مس ندیفرآ

 امیکند. هر پ یگره ها را ثبت م یشده و مجموع انرژ مودهیپ ریبا عبور از هر گره طول مس امیپ نیکند. ا یم یپخش

ScoutBee به  لیرسد پس از آن تبد یکه به مقصد م یاBackwardBee گردد.  یشود و به سمت گره مبداء باز م یم

آن داده ها را به سمت گره  قیرا انتخاب و از طر ریمس نیبهتر ریهر مس یطول و انرژ یابیپس از آن گره مبداء با ارز

به مقصد به  دنیپس از رس WorkerBee یامهایز پا یبرخنام دارند.  WorkerBeeداده    یامهایکند. پ یچاهک روانه م

 امیپ نکهیگزارش دهند.گره منبع پس از ا ریمس یمنبع در مورد مجموع انرژآن گردند تا به  یسمت منبع بر م

WorkerBee نیشتریب یابیرا که در ارز یریکند و مس یم سهیمقا رهایمس ریرا با سا ریمس یکرد مجموع انرژ افتیرا در 

توان  یرا هم م یجار ریمس نیشود. البته الزم به ذکر است که هم یانتخاب م یبعد ریداشته باشد به عنوان مس امقدار ر

 انتخاب کند.  یبعد ریبه عنوان مس

 ریمس نی. ادیمایپ یرا م یتصادف یریمس یماند. اما پس از مدت یدر مرکز شبکه ثابت م یشبکه بند لیچاهک در اوا گره

کند. گره چاهک با استفاده از  یم ریمس یساز نهیاقدام به به ریادگی یبعد با استفاده از اتوماتا یاست و در دورها یحلقو

 دادیفاصله را به نقاط پر رو نیکتریحال نزد نیکند و در ع یرا ط یتر کوتاه ریسکند که م یرا انتخاب م ییها اتوماتا سلول

 کند. یآور حجم داده را جمع نیشتریداشته باشد و ب
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 نتایج شبیه سازی   -8
ثانیه اجرا شدند.   500ها به مدت . تمام سناریوپیاده سازی کردیم NS2را در شبیه ساز  MASPو  SABAمتد 

( اورده شده است.سپس از خروجی هر بار شبیه سازی  اطالعات الزم را 2در جدول )پارامترها و شرایط شبیه سازی 

 . دست آمده را با هم مقایسه کردیماستخراج و سپس اطالعات به 

  
 (IEEE 802.15.4)( سناريو الگوريتم پيشنهادي2جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ آخرین گره 
ای تعلق دارد که داده های خود را به تنهایی برای گره چاهک یا ایستگاه پایه این بخش به مرگ آخرین گره 

کنیم که طول عمر شبکه تمام شود، این برداشت را میکند. هر چقدر این آخرین گره دیرتر انرژی ارسال می

حسگر طوالنی تر بوده است، به همین دلیل از این پارامتر به عنوان طول عمر شبکه هم می توان نام برد. قدر 

ایم که این گره از ویژگی هایی بهره کنیم، چرا که فرض کردهمسلم گره چاهک را از مباحث آماری خود خارج می

نتایج خروجی حاصل از سایر گره ها از آن بی بهره هستند. از جمله این امتیازات انرژی بیشتر است. می برد که

 .قابل مشاهده است 3شبیه سازی برای محاسبه مرگ اخرین گره در جدول 

 

 

( مرگ اخرین گره ) ثانیه(3جدول)   

  سناریو اول سناریو دوم سناریو سوم سناریو چهارم

191.3724 201.9803 238.0653 270.001 MASP 

263.91400 351.0659 336.58001 340.653 SABA 

 پارامتر  سناريو

Droptail نوع صف 

 اندازه شبکه 100×100

 زمان شبيه سازی 50

متر 50  محدوده انتقال 

هاتعداد گره 200  

هاموقعيت گره تصادفی  

ژول 1  انرژی اوليه 

ثانيه   های حس کردنفاصله 5  

 طول صف 50

ثانيه   ی انتشارفاصله 5  

ی توليد شدهنوع داده دما  
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 مصرف انرژی 

-ها را بررسی می کنیم. قدر مسلم از آنجا که موفق به محاسبه مرگ آخرین گره شدهدر این بخش میزان مصرف انرژی گره

ها را توانیم مدت زمان اتمام انرژی گرهها است. در این حالت فقط می ایم، به معنای مصرف انرژی کامل تمامی گره

محاسبه کنیم. برای مقایسه این پارامتر، مجبور به اجرای مجدد شبیه سازی شدیم اما در این شبیه سازی ها انرژی اولیه 

 نشان داده شده است.  2خروجی نتایج در شکل گره ها را برابر با پنج ژول گرفتیم. 

 

 
 

 (  مصرف انرژی  2شکل )                                                                
 

 

   نرخ سربار مسیریابی 

های ارسالی برای ارسال سربار مسیریابی محاسبه شده است. این سربار برابر با نسبت تعداد بسته 3در این بخش و در شکل 

های داده ایم. یعنی نسبت میزان حجم بستهما تنها برای الیه کاربرد محاسبه کردهیک بسته اطالعاتی است. این پارامتر را 

 .ایمها  محاسبه کردهرا بر میزان حجم اطالعات ارسالی برای تشکیل خوشه

 

 
 

(  نرخ سربار مسیریابی  3شکل)   
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(                       ارسالي/اطالعاتي) نرخ سربار مسیر یابي  
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SABA
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  نرخ از دست رفتن بسته ها 

نماییم. تعداد بسته های که گم می شود با افزایش تأخیر میگره را بررسی  200گم شدن بسته ها در حالت نرخ در ادامه 

نیز افزایش می یابد و همانطور که در شکلهای زیر می بینید الگوریتم پیشنهادی نرخ گم شدن بسته ها را به علت اجتناب 

ه است. از طرفی از آنجا که گره چاهک همواره در حال انتخاب از گلوگاه ها و مسیر پرترافیک به طور چشمگیری کاهش داد

مسیرهایی است که داده های بیشتری را جمع آوری کند و الگوریتم زنبور عسل در حال توزیع ترافیک بر روی زیر چاهک 

 مشاهده است . قابل 4ها است. از ازدحام داده های در بافر گره ها جلو گیری به عمل آمده است. نتایج ارزیابی در شکل 

 

 
 

 (  نرخ گم شدن بسته ها4شکل ) 
 نتیجه گیری-9

در این مقاله سعی بر آن شد تا با فهم شبکه های اقتضایی و همچنین الگوریتم کلونی زنبور عسل و اتوماتاهای یادگیر یک 

شبکه های ادهاك  روش نوین ارائه شود. روش فوق از نظر کارایی روش بسیار مفیدی است و از طرفی به اصل تحرك در

به عنوان یک روش جمع اوری   MASPروش ، سیار توجه دارد. البته کاستی هایی نیز دارد که باید در آینده برطرف شود

داده کارا ومبتنی بر سینک های متحرك در شبکه های حسگر بی سیم مبنای تحقیق قرار گرفت. سپس روش پیشنهادی 

ی و مبتنی بر قابلیت یادگیری اتوماتاها و الگوریتم کلونی زنبور عسل است تشریح که یک روش نوین مسیریابی اگاه از انرژ

از لحاظ  یشنهادیپ روشسازی اثبات گردید که سپس با نتایج نموداری و آماری حاصل از شبیهو شبیه سازی گردید. 

و نرخ سربار مسیر ای بکهطول عمر مفید شبکه )به تعویق انداختن زمان مرگ اولین گره( و نیز حفظ پوشش ش افزایش

دهد. این ویژگی در کاربردهایی مشابه برتری آشکاری از خود نشان می یهانسبت به پروتکلیابی و نرخ گم شدن بسته ها 

پایشی یا  ربردهایباشد؛ برای مثال در کاها از اهمیت خاصی برخوردار است، حائز اهمیت میای در آنکه پوشش شبکه

مهمتر از زمان آخرین مرگ است.  اریمرگ بس نیای بسیار دقیق نیاز دارند، به تعویق انداختن زمان اولهردیابی که به داده

تر در مقابل ممکن است در برخی از کاربردها، افزایش طول عمر کلی شبکه وبه تعویق افتادن زمان آخرین مرگ مطلوب

 استفاده کرد. تمیالگور نیاز ا توانیای آب و هوا مباشد؛ برای مثال در پایش دوره

درصدی  25باعث کاهش  SABAاستفاده از الگوریتم اکتشافی کلونی زنبور عسل در انتخاب مسیر سرخوشه های  متد 

 گردید . MASPنرخ از دست رفتن بسته ها نسبت به متد 

 74رلی از سوی گره ها کاهش نرخ سربار مسیر یابی نیز با توجه به قابلیت یادگیری اتوماتاها و کاهش ارسال پیام های کنت

 درصدی را داشته است.
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(بسته)نرخ گم شدن بسته ها
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