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 دهکیچ

برای  دستیابی به قابلیت گسترش شبکه و انجام عملیات مسیریابی و کنترلی در شبکه های موردی سیار با ابعاد بزرگ نسبتا پیچیده می باشد.

ن شبکه ها همه پخشی گردد و تا حد امکان تحرک گره های شبکه از دید این منظور باید راهی بیابیم که پیام های درخواست مسیر کمتری در ای

یکی از راه حل ها برای دستیابی به اهداف فوق استفاده از تکنیک خوشه بندی می باشد. نیاز به تبادل پیام های  دیگر گره های شبکه پنهان بماند .

هزینه های اصلی شبکه های موردی خوشه بندی شده نسبت به شبکه های  ،کنترلی صریح و موج خوشه بندی مجدد به واسطه تحرک نودها 

گوریتم مسطح می باشد .برای کاهش این هزینه ها بایستی خوشه هایی با پایداری باالتر ایجاد کرد . در این مقاله یک روش خوشه بندی مبتنی بر ال

 در فاز اولیه تشکیل خوشه ی و الگوریتم های غیر پارامتریکضچهارچوب ریاایده جدید استفاده از یک  های شناسایی آماری الگو ارائه شده است ،

فاصله  حداقل در روش پیشنهادی سرخوشه در مرکز خوشه قرار دارد و ، به طوری که خوشه های هدفمند بر روی شبکه تشکیل می دهد.می باشد 

خوشه های چندگامه ، خوشه تشکیل شده پایداری باالتری نسبت به  دارد و با ایجاد به اعضای خوشه ی خودرا بر اساس معیار جذب تعریف شده 

  یر تأخیر می شود و پهنای باند مورد استفاده نودهای شبکه را افزایش می دهد.ظموجب بهبود پارامترهای عملکرد شبکه ن  روش های مشابه دارد و

  یدیلکلمات ک

 ، معیارجذب نود k-meansخوشه بندی ، خوشه بندی شبکه های موردی ، الگوریتم 

 مقدمه -1

و دارای توپولوژی از قبل تعیین  سیم در روشی که خود تصمیم می گیرند با هم ارتباط برقرار می کنند گره ها در شبکه موردی به صورت بی

در شبکه های ارتباطی نظامی و یا شبکه های تجاری آینده می توان  نام برد ، که از  را کاربردهای شبکه های موردی از . برخیشده ای نمی باشد

ای نظر تعداد گره های شبکه ، می توانند بزرگ باشند .ذخیره اطالعات مسیریابی در گره ها باعث مشکالتی در قابلیت گسترش شبکه می شود . بر

خوشه بندی گره های شبکه در زمینه های زیادی مورد بررسی  .] 2-1[ائه شده اند غلبه بر مشکالت قابلیت گسترش تکنیک های خوشه بندی ار

افزایش میزان  افزایش تحمل پذیری در مقابل خطا، قرار گرفته است . هر یک از این روش ها خوشه بندی را با اهداف مختلفی همچون توازن بار،

خوشه بندی یکی از راهکارهای تامین مقیاس پذیری برای مسیریابی در شبکه .هندکاهش تاخیر و یا افزایش طول عمر شبکه انجام می د اتصاالت،

دو صورت کلی سلسله مراتبی یا  مسیریابی در شبکه های موردی می تواند به  های موردی است که تا حدودی مساله تحرک را حل می کند.

لی در دومی تمام گره ها همسان در نظر گرفته می شود .مسیریابی مسطح انجام گیرد .در اولی میان گره ها یک سلسله مراتب تشکیل می شود و

مسطح که در اکثر پروتکل های مسیریابی وجود دارد ، ممکن است قابلیت انجام عمل مسیریابی به صورت کارا را نداشته باشد، چون جدول 

اده تا دید کاملی از توپولوژی شبکه داشته باشد .بنابراین مسیریابی باید به اندازه ای بزرگ باشد که برای هر گره شبکه یک واحد در خود جا د

یک ساختار خوشه ای منجر  . ]1[الگوریتم های خوشه بندی ارائه شده اند تا مشکل قابلیت گسترش شبکه را با ارائه ساختار خوشه ایی حل کنند

سیریابی بهتر و کاهش اندازه جداول مسیریابی ، صرفه جویی در به برقراری اتصاالت سریع بین نودها ، مدیریت بهینه تغییرات توپولوژی شبکه ، م

 تیتواند ظرف یکه م یبه گونه ا ، همپوشانی انرژی ، استفاده از فرکانس یا مجموعه کد یکسان برای خوشه های غیر همسایه در صورت عدم وجود

کرد سیستم را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.ساختار خوشه ای منجر به کوچکتر و پایدارتر شدن ساختار شبکه و نهایتا بهبود پارامترهای عمل
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ند خوشه بندی در کنار مزایای که فراهم می ک. ] 3] گیری از پیوندها و سوییچ های شبکه می گردده شبکه نظیر تاخیر ، پهنای باند مصرفی و بهر

،  هزینه هایی را نیز به شبکه تحمیل می نماید. نیاز به تبادل پیام های کنترلی ، موج خوشه بندی مجدد ، فرض سکون اولیه برای تشکیل خوشه

وشه ثابت نبودن مراحلی که فرایند خوشه بندی اجرا و تکمیل می شود و پیچیدگی ارتباطی که نمایانگر تعداد پیام های مورد نیاز برای تشکیل خ

است ، هزینه های اصلی شبکه های موردی خوشه بندی شده نسبت به شبکه های موردی مسطح است . کاهش یا رفع هزینه های خوشه بندی 

کلید اصلی در اعتبار کارایی و بهبود گسترش ساختار خوشه ای می شود . گره ها در شبکه می توانند با روش های مختلف خوشه بندی شوند که 

کل شبکه را پوشش دهد. با تقسیم کردن شبکه به بخش های بدون روی هم افتادگی ، مسیریابی درون خوشه ها به وسیله چندین خوشه 

سرخوشه ها مدیریت می شود و مسیریابی بین خوشه ها بوسیله سرخوشه ها با یک روش انفعالی توسط سرخوشه انجام می شود. سرخوشه گره ای 

پایه در شبکه های سلولی را در خوشه دارد.در حالت کلی ، خوشه بندی می تواند موجب کاهش اطالعات  است که وظیفه ای همانند ایستگاه

موردنیاز برای نشان دادن حالت شبکه شود. با گروه بندی چندین گره در یک خوشه ، گره های دیگر می توانند به جای اطالعات چندین گره 

ین گره درون خوشه می توانند اطالعات حالت خوشه را جمع آوری و توزیع کنند و هر گره ممکن یک یا چند اطالعات یک خوشه را داشته باشند .

است یک دید جزئی از حالت خوشه داشته باشد. گره های دور خارج از خوشه معموال نیازی به دانستن جزئیات اتفاقات خاصی که درون خوشه 

شه معموال برای گره های دور کافی است تا کنترل تصمیم گیری را انجام دهد. این کاهش واقع می شود ندارند. بنابراین یک دید کلی از حالت خو

در اطالعات حالت خصوصا در شبکه های پویا همانند شبکه های بی سیم متحرک مفید می باشد.با نشان دادن حالت  سطح خوشه ها، می توان 

که باید توزیع شوند تا گره ها بتوانند کنترل تصمیم گیری خوبی انجام دهند، را تناوب ظهور تغییر در شبکه و همچنین ، اندازه اطالعات حالت 

یت کاهش دهد. وقتی یک گره مکانش را تغییر می دهد کافی است تا گره های درون خوشه اطالعات توپولوژِی را به روز کنند . هم چنین کار مدیر

مرور کوتاهی بر روش های خوشه  2در ادامه این مقاله در بخش.  ]5[وشه انجام شودشبکه می تواند ساده تر شود اگر مدیریت  درون خوشه با سرخ

-kو  k-meansالگوریتم  های شناسایی آماری الگو مانند به توضیح خوشه بندی به روش 3های موردی انجام می دهیم دربخش  بندی شبکه

medoid  به بررسی نتایج و ارزیابی روش پیشنادی می پردازیم.  5روش پیش نهادی را ارائه می دهیم و سپس در بخش  4پرداخته . در بخش 
 

 طرح های خوشه بندی شبکه های موردیمروری بر  -2

دارند .بهترین روش دسته  کنون طرح های خوشه بندی زیادی ارائه شده اند که هر یک سعی در بهبود پارامتری از پارامترهای ذکر شدهتا

، طرح های پیشنهادی خوشه بندی به شش گروه تقسیم بندی طرح های خوشه بندی شبکه های موردی بر اساس اهداف آنهاست . بر این اساس 

مجموعه قلمرو برای شبکه های موردی بیابد به صورتی که تعداد گره های سیار که در  سعی می کند یک  DS-basedمی شوند . خوشه بندی 

کمک می کند که خوشه  2.طرح خوشه بندی کم ترین سربار نگهداری جستجوی مسیر یا نگهداری جدول مسیر شرکت دارند را بتوان کاهش داد

رلی صریح برای خوشه بندی را کمینه می کند .با این روش ساختار خوشه به بندی مجدد تا زمانی که امکان دارد اتفاق نیافتد و پیام های کنت

با گروه بندی گره های دارای  3خوشه بندی آگاه از حرکت خوبی نگهداری می شود ، بدون آنکه منابع شبکه برای نگهداری خوشه مصرف شوند.

4بندی آگاه از انرژی خوشه الگوی تحرکی مشابه در یک خوشه می توان خوشه های پایدارتری داشت.
می کند. باتری گره های متحرک را مدیریت   

با حذف مصرف انرژی غیر ضروری گره های متحرک یا با متوازن کردن مصرف انرژی در میان گره های سیار مختلف ، زمان عمر شبکه می تواند 

هر خوشه دارد تا خوشه ها از اندازه یکسانی برخوردار  در سعی در محدود کردن تعداد گره های سیار 4افزایش یابد . طرح خوشه بندی توازن بار

برای را  ، معموال چندین پارامتر5 مختلفخوشه بندی بر پایه ترکیب پارامترهای  باشند. بنابراین بار شبکه می تواند در هر خوشه توزیع گردد .

اندازه ی خوشه ، سرعت تحرک ، انرژی باتری . با بررسی کردن  کند مانند درجه گره ، شه استفاده میخوتشکیل خوشه و به ویژه برای تعیین سر

پارامترهای بیشتر سرخوشه می تواند صحیح تر انتخاب شود ، هم چنین می توان از وزن دهی فاکتورها برای استفاده در سناریوهای مختلف 

 استفاده کرد. 

         

                                                           
Low maintenance clustering - 
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Mobility-aware clustering - 
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 Energy-Efficient clustering  -
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Weighted clustering algorithm -
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 خوشه بندی -3
یکی از روش های حیاتی کنترل و مدیریت داده ها،گروه بندی داده ها با خواص مشابه درون مجموعه ای از دسته ها یا خوشه ها می باشد . 

 به عبارتی خوشه بندی نوعی یادگیری . خوشه بندی یک کالس بندی بدون نظارت است که در آن کالس های از پیش تعریف شده ای وجود ندارد

 دانست.بدون نظارت است.به همین دلیل ، این تکنیک را می توان شکلی از یادگیری بوسیله داده ها یا مشاهدات )و نه یادگیری به وسیله مثال ها( 

خوشه بندی منجر به فشرده سازی و کاهش اطالعات می شود برای این منظور الزم است که الگوهای با بیشترین میزان شباهت ، در یک خوشه 

در هر فرآیند . می باشند متفاوت رار گیرند.معیارهای مختلفی برای اندازه گیری شباهت مورد استفاده قرار می گیرند که وابسته به ماهیت داده ها ق

 خوشه بندی مراحلی طی می شود که عبارتند از :

 تهیه و ارائه ماتریس داده ها  -1

 استاندارد کردن ماتریس داده ها  -2

 (  فاصله یا مشابهت مجاورت )محاسبه ماتریس  -3

 اجرای روش خوشه بندی -4

  محاسبه معیار)های (اعتبار  -5

به طور کلی الگوریتم های خوشه بندی را می توان به چند دسته از جمله روش های تفکیکی ، روش های سلسله مراتبی و روش های مبتنی بر 

دسته قطعی یا سخت و غیر قطعی یا فازی تقسیم بندی می کند. در این مقاله به  دیگر تقسیم بندی ، الگوریتم ها را به دوچگالی تقسیم کرد. نوع 

 بررسی الگوریتم های تفکیکی می پردازیم.

 الگوریتم های خوشه بندی تفکیکی 1-3

می کند به طوری که هر دسته بیانگر یک  دسته تقسیم kرکورد داده را به  nف نیز نامیده می شود ع خوشه بندی که مبتنی بر تابع هداین نو

)تعداد خوشه ها( الگوریتم خوشه بندی تفکیکی یک دسته بندی را آغاز کرده و با استفاده از تکنیک   kبا توجه به مقدار  . k<=nخوشه است و 

هد . این بهبود معموال با کمینه سازی یک جابجایی تکراری تالش می کند که جابه جایی اشیا از یک خوشه به خوشه دیگر ، دسته بندی را بهبود د

 در ادامه به توضیح برخی از مهم ترین و پرکاربرد ترین آنها می پردازیم. تابع هدف )تابع هزینه ، تابع خطا( تعریف شده میسر می شود .

مثل سهولت پیاده سازی ، سادگی و به دلیل مزایایی  می باشد. k-meansروش های خوشه بندی موجود الگوریتم  و ساده ترین از معروف ترین

این الگوریتم بر اساس کمینه سازی مجوع مجذور مربعات خطا بین الگوها تا مرکز نزدیک  کارایی باال به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

 . ]6[ جذب الگوها به سرخوشه انتخابی را انجام می دهدترین خوشه 

 

 k-meansالگوریتم  1-1-3

 انتخاب می کنیم    ….…,  ,   داده را به عنوان مرکز کالستر به صورت K، به صورت تصادفی  (,   ,.…,,   ,  داده ) Nاز بین  -1

 (1)   تخصیص  می دهیم اگر و تنها اگر    را به کالستر فرضی   (i=1,2,…n)   داده های  -2

  
   

 {   ‖     
   

‖
 
 ‖     

   
‖

 
          }      

 (2) محاسبه میانگین هر خوشه و قرار دادن مقدار میانگین به عنوان مرکز جدید خوشه  -3

  
     

 
 

| 
 
   

|
∑        

   

الگوریتم تا زمانی ادامه می یابد که معیار مربع خطای تعریف شده به صورت  تکرار مرحله دوم تا چهارم تا رسیدن به عدم تغییر در خوشه ها-4

                                 ( حداقل شود .3) رابطه 

  ∑ ∑    -         
 
        (3)      

 

فاصله بین اجزای خوشه های مجزاست . این الگوریتم  حداقل کردن فاصله بین اجزای یک خوشه و حداکثر کردن  k-meansهدف الگوریتم 

وابسته بودن نتایج با انتخاب مراکز اولیه و انجام یک جستجوی محلی و ناتوانی در  -2حساس بودن نسبت به داده های دور از مرکز  -1معایب 

یعنی   k-means می شود که یکی از معایب الگوریتم  که در ادامه توضیح داده می شود تالش  k-medoidsشناسایی داده نویز را دارد. در الگوریتم
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 .حساسیت به داده های دور افتاده برطرف شود

k-medoids  (PAM) الگوریتم 3 -2-1
6

 

 در واقع  .داده ها )و نه میانگین گیری از آنها (انتخاب می کند مبتنی بر شئ می باشد و نماینده خوشه ها را از میان خود این الگوریتم

medoid   داده هاستیک خوشه ، مرکزی ترین عنصر یک خوشه است.هدف این متد کم کردن حساسیت نسبت به مقادیر بزرگ در مجموعه 

ها درون خوشه  شود و در هر مرحله در صورتی که مجموع فاصلهعدد تصادفی از میان داده ها شروع می   k با  k-meansمشابه  PAMالگوریتم .

 یدر برابر داده ها k-means این روش بر خالف . نزدیک ترین داده به مقدار میانگین به عنوان مرکز خوشه جدید انتخاب می گردد،  بهبود یابد

شود ، پس سربار  ی( محاسبه مگریکدیفاصله ها )فاصله داده ها از  سیماتر تمیالگور نیا ی، در ابتدا نیهم چن مقاوم تر است .  زداریپرت و نو

 [7] ,[6]اده شده استاستف دهیا نیاز ا یشنهادیپ تمیمحاسبه فاصله بردار داده ها از مراکز خوشه ها وجود ندارد. در الگور یبرا یمحاسبات

  

 روش پیشنهادی  -4

مربوط به  در این مقاله لگوریتم پیشنهادیاالگوریتم های خوشه بندی شبکه معموال در دو فاز تشکیل خوشه و نگهداری خوشه می باشد . نوآوری 

-kخوشه بندی گره های شبکه بر مبنای الگوریتم فاز تشکیل خوشه است که خوشه های هدفمند را روی شبکه مورد نظر تشکیل می دهد .

medoids    یکی از مسایل مهم در فرآیند خوشه بندی تعیین معیاری برای محاسبه فاصله میان داده هاست . معیارهای مختلفی برای می باشد .

ی دو نقطه اندازه گیری فاصله بین اشیا وجود دارد که از معمولترین و پرکاربردترین آنها می توان فاصله اقلیدسی را نام برد . فاصله اقلیدسی برا

X,Y  در فضایn    بدست می آید . 4بعدی از  رابطه 

                 (4             )       √∑         
   

    

معیار زیر در چهار سناریو شبیه سازی و مورد بررسی قرار  4ولی در الگوریتم پیشنهادی  معیار جذب گره ها به سرخوشه های انتخابی بر اساس 

میان نودها و سرخوشه  فاصله اقلیدسی حداقل   -4  هاپ حداقل -3پهنای باند حداکثر -2  مسیر طول لحداق -1گرفت .معیار جذب براساس 

تا اعضای خوشه می  7فاصله سرخوشه ساختاری چند گامه دارند و k-medoids می باشد . خوشه های به وجود آمده بر اساس روشهای انتخابی 

و کمترین فاصله را تا تواند بیشتر از یک گام باشد در این روش متناسب با معیار جذب ویا معیار فاصله تعریف شده سرخوشه در مرکز ثقل خوشه 

باالتری در برابر  اعضای خوشه خود دارد در این حالت از آنجایی که خوشه ها چند گامی و سرخوشه در مرکز خوشه واقع می باشد خوشه پایداری

تحرک و جابجایی نودها دارد  .ضمن اینکه مساله  تاخیر در ارسال پیام ها بین اعضا و سرخوشه بواسطه وجود سرخوشه در مرکزیت خوشه کاهش 

 می یابد .

 مراحل الگوریتم پیشنهادی  1-4

 نود شبکه    Nنود از میان  kتصادفی   انتخاب -1

 استفاده از الگوریتم های کوتاه ترین مسیر بامحاسبه ماتریس فاصله  -2

فاصله حداقل حساب کرده و به سرخوشه ایی که هر نود در شبکه با استفاده از الگوریتم کوتاه ترین مسیر، فاصله خود تا سرخوشه های انتخابی را 

 با آن را دارد جذب می گردد .

 میانگین گیری از اعضای هر خوشه  -3

 دن آن نود به عنوان سرخوشه جدید خوشه به مقدار میانگین بدست آمده و قرار داپیدا کردن نزدیک ترین عضو  -4

 تا زمانی که تغییری در خوشه های جدید به وجود نیاید  4تا  2تکرار مراحل  -5

 در ادامه دو مورد از سناریوهای فوق را به تفصیل توضیح می دهیم:

ودها در این الگوریتم انتخاب اولیه نودها به عنوان سرخوشه به صورت کامال تصادفی می باشد و تعداد خوشه ها از قبل مشخص می باشد . تمامی ن
                                                           

-Partitioning Around Medoids6 

Clusterhead-
7
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فاصله خود را بر اساس معیار تعریف شده تا سرخوشه های انتخابی محاسبه می کنند که در سناریو جذب نود براساس کمترین طول مسیر ، 

به گونه ای که در  مثل دایجسترا حساب کرده  shortestpathاستفاده از الگوریتم های طول مسیر بین تمامی نودها و نودهای سرخوشه با کمترین

دوده این الگوریتم نودها رأس های گراف و طول هر لینک بین دو نود یالهای گراف می باشد .) هر دو نود زمانی با یکدیگر لینک دارند که در مح

و به سرخوشه ای تعلق می گیرد که جمع طول هر نود طول  مسیربین خود و سرخوشه های انتخابی را حساب کرده .  رادیویی یکدیگر باشند(رنج 

کمترین مقدار را داشته باشد . بدین ترتیب هر نود سرخوشه و خوشه خود را مشخص  عبارتی طول مسیرهای بین آن نود و سرخوشه ویا به  لینک

از آنجایی که هدف کمینه کردن مجموع فواصل درون خوشه ای اعضای هر خوشه تا سرخوشه می خوشه های اولیه شکل می گیرد  می نماید و

دها از باشد و در این سناریو کمینه کردن طول مسیر بین اعضا تا سرخوشه هست بنابراین الگویتم تالش می کند با استفاده از تکنیک جابه جایی نو

دیگر ، دسته بندی را بهبود دهد . با تشکیل خوشه های اولیه از اعضای هر خوشه میانگین گیری کرده و سپس نزدیک ترین یک خوشه به خوشه 

مشخص کرده و به عنوان سرخوشه جدید برای تکرار الگوریتم در مرحله بعد انتخاب می گردد با این کار را  عضو هر خوشه به مقدار میانگین 

الگوریتم تا جایی تکرار می گردد که دیگر تغییری در وضعیت خوشه هر نود به وجود  4تا  2.مراحل منتقل می گردد  ل خوشهقسرخوشه به مرکز ث

  نیاید.

یافتن فاصله بین نودها بر اساس معیار حداقل هاپ از براساس حداقل تعداد هاپ بین سرخوشه ها و نود های شبکه نیز برای در سناریو جذب نود 

دایجسترا استفاده شد به گونه ایی که نودهای شبکه رأس های گراف و یالهای گراف لینک های موجود بین نودها می باشد با این تفاوت الگوریتم 

 که اندازه یالهای گراف را همگی یک قرار می دهیم و بدین ترتیب هر نود به سرخوشه ای که حداقل هاپ فاصله با آن را دارد جذب می گردد .

 

)پهنای باند متناسب با عکس طول لینک بین دو نود  .پهنای باند میان آنها کاهش می یابد ،ی سیم با افزایش طول لینک بین هر دو نودشبکه ب در

که اعضای هر خوشه تا سرخوشه  دقرار ده ها در خوشه به نحوی  که نودها را بندییدست یافتن به چیدمان و خوشه ( در نتیجه کاهش می یابد 

منجر به افزایش پهنای باند مورد استفاده  هر یک از نودهای شبکه می گردد و از ،حائز اهمیت است زیرا  دتاه ترین مسیر را داشته باشانتخابی کو

8 آنجا که خوشه های تشکیل شده چندگامه
و توان مصرفی در ارسال های درون خوشه ای و برون خوشه ایی 9می باشند تاخیرات انتها به انتها   

 یابد . کاهش می
 

 ایج و شبیه سازی نت - 5 

توزیع شدند  233*233گره که به صورت تصادفی و در محیط با ابعاد  333برای شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفت ،عبارت بود از  سناریویی که

 الزم به یادآوری است که   متر در نظر گرفته شده است . 43شعاع انتشار هر گره 

 می باشد. در الگوریتم کوتاه ترین مسیر یال های گراف همان اندازه طول لینک بین گره های شبکه  مسیر طولحداقل در سناریو با معیار جذب 

  پهنای باند ، یالهای گراف عکس پهنای باند فیزیکی موجود هر لینک می باشد. حداکثردر سناریو با معیار جذب   

هاپ یالهای گراف را تماما یک قرار می دهیم و هر نود با استفاده از الگوریتم کوتاه ترین مسیر به سرخوشه ای که  قلحدادر سناریو با معیار جذب 

 هاپ فاصله با آن دارد جذب می گردد . حداقل

مشاهده می گردد که در سناریوهای مختلف و در هر تکرار  1در جدولبا اجرای الگوریتم  فوق  سرخوشه 7نودی با  333بطور مثال در یک شبکه  

. تکرار الگوریتم جهت بهینه کردن تابع هدف و یا به عبارتی کمینه کردن تابع هدف که همان الگوریتم فواصل درون خوشه ای کاهش می یابد

تعریف شده می باشد. مثال در سناریو جذب نود  کاهش مجموع فواصل درون خوشه ای بین اعضای هر خوشه تا سرخوشه بر اساس معیارهای فاصله

متر در  7853متر به عدد  12321بر اساس کمترین طول مسیر در تکرار اول مجموع فواصل اعضای هر خوشه تا سرخوشه های انتخابی از عدد 

هاپ  513ه های انتخابی در تکرار اول از تکرار ششم الگوریتم کاهش یافته. و در سناریو جذب نود بر اساس حداقل تعداد هاپ بین اعضا تا سرخوش

 هاپ رسیده است. 311به 

 

 
 

                                                           
Multihop-

8
  

End to end-9 
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 تکرار 1 2 3 4 5 6

حداقل جذب براساس  12321 9762 9278 8933 8131 7853

 طول مسیر

 حداکثرپهنای باندجذب براساس  964,22 756,5 661,63 649,5 613 613

 هاپ حداقلجذب براساس  513 453 379 363 325 311

 (1)جدول 

 

                                

 

 
و  ریمس نیکوتاه تر یهر خوشه تا سرخوشه انتخاب یدر خوشه ها قرار دهد که اعضا  یکه نودها را به نحو ییو خوشه بند دمانیبه چ افتنیدست 

گردد و از آنجا که  یشبکه م یاز نودها کیباند مورد استفاده  هر  یپهنا شیمنجر به افزا رایاست ز تیرا داشته باشد ،حائز اهمتعداد هاپ کمترین 

 یکاهش م ییو برون خوشه ا یدرون خوشه ا یدر ارسال ها یانتها به انتها  و توان مصرف راتیباشند تاخ یشده چندگامه    م لیتشک یخوشه ها

مورد  دیاست که با یمساله مهم نرود نیخوشه ها از ب یداریکه بواسطه تحرک نودها پا یی)تعداد خوشه ها( به گونه ا  kتعداد  نهیانتخاب به . ابدی

 .ردیقرار گ یبررس
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