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چکیده
با افزایش پیشرفتهای چشمگیر در زمینه تکنولوژیهای بیسیم و وسایل محاسباتی کوچک ،میتوان از شبکههای حسگر بیسیم به
عنوان یک تکنولوژی برتر در بسیاری از کاربردها نام برد .برای انجام وظایف در یک شبکه حسگر باید گذرر زمذان و میذزان انذرژی
مصرفی را در نظر داشته باشیم تا هم موعد کارها از بین نرود و هم طول عمر این شبکهها کاهش چشمگیر نداشته باشد .به بیان دیگر
از بین محدودیتهای پیش روی این شبکهها ،افزایش طول عمر از اهمیت ویژهای برخوردار است .حالت ایده آل در شبکههای حسگر
به گونهای است که پیاده سازی ،طراحی و برنامه ریزی منظم شبکه دارای بیشترین طول عمر ممکن باشد .بنابراین ،دغدغهی اصذلی
پیش روی ما چگونگی افزایش طول عمر و با در نظر گرفتن تمامی معیارهای ممکن در طراحی شبکه است تا به این وسیله عمر شبکه
نیز به زمان منطقی افزایش یابد .در این مقاله ابتدا شبکههای حسگر به صورت جامع معرفی و مرور میشوند .سپس مطالعه و ارزیابی
تکنیکهای افزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیم را با در نظر گرفتن مسائل مطرح شذده بصذورت تفضذیلی مذورد بررسذی قذرار
میدهیم.

کلمات کلیدی
شبکههای حسگر بیسیم ،طول عمر ،انرژی کارآمد ،مسیریابی.

 -1مقدمه

عنوان شبکههای یسگر بیسی  1شده است .میتوان گفت که WSNها یکی
از مه ترین اجزای تشکیل دهنده اینترنت اشیاء 2میباشاند .بناابراین طرایای

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در عرصه ارتباطاا بیسای و طراییهاای کا
مصرف ،همچنین روی آوردن به استفاده محصاوت کا میمات باا کاارایی
مناسب و بات باعث پیدایش یکی از مه ترین و پرکاربردترین شابکهها تحات
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یک پروتکل مناسب که بتواند به خوبی در مصرف انرژی صرفه جویی کناد و
از طرفی در طوتنی شدن طول عمر شبکه کمک کند ،ضروری است.
در اکثر کاربردهای شبکههای هوشمند مجهز به یسگرهای بیسای  ،امکاان
شارژ کردن باتری گرهها به صور مداوم وجود ندارد و در شرایطی غیر ممکن
میباشد .در WSNها گرههای یسگر معموت تنها با باتری طرایی میشاوند،
اما انتظار میرود که برای مد طوتنی کار کنند ،بنابراین بهاره وری انارژی
همیشه نگرانی اصلی در  WSNها است .در وامع ،مطالعا مبلی ثابت میکند
که مصرف انرژی در انتقال دادهها مه است و عملکرد انتقال به طور عمده بر
استراتژی مسیریابی بستگی دارد .بنابراین چون راه دور مستقر میشود و عمالً
امکان تعویض/شارژ مجدد باتری وجود ندارد لذا توسعه یک اساتراتژی بارای
بهینه سازی اتالف انرژی در  WSNباید مورد توجه مرار گیرد .در این مقالاه
به بررسی و تحلیل کارهای پیشین در زمینه افازایش طاول عمار شابکه باه
صور مختصر میپردازی .

 -2بررسی روشهای مطالعه شده در زمینه
افزایش طول عمرWSN
اخیراً روشها و تکنیکهای بهینهسازی زیادی برای یفظ انرژی گره یسگر و
افزایش طول عمر شبکه یسگر پیشنهاد شده است .بهینهسازیهایی مانند
مسیریابی ،کنترل مدر فرستنده گیرنده ،انتخاب پرش ،مبتنی بر خوشه و
غیره ارائه شده است که در این مسمت بررسی میکنی .

عملیا  LEACHشامل دوران است .بنابراین ،هر دور با یک مریله راه
اندازی شروع میشود .پروتکل های بسیاری برای شبکه های یسگر بی سی
وجود دارد .در ] [1با استفاده از پروتکل  ،LEACHگره یک CHرا انتخاب
میکند که نزدیک به آن است ،بدون در نظر گرفتن فاصله  CHبه ایستگاه
پایه .گره یک فاصله پایین را انتخاب میکند که از یک گره به هر  CHبه
ایستگاه پایه محاسبه میشود .بنابراین ،زمانی که تعداد زیادی از گرهها وجود
دارد ،مصرف برق به یدامل میرسد ،زیرا یک گره معمولی باید یک سر خوشه
را با فاصله کوچکی انتخاب کند تا انتقال اضافی رخ ندهد و یک سر خوشهای
بین یک گره معمولی به یک ایستگاه پایهای مرار گیرد؛ بنابراین ،کاهش مدر
برای سر خوشهها مصرف میشود و باعث پیشرفت میشود ،زیرا الگوریت
افزایش یافته ،یک سر خوشه را بر اساس فاصلهها میگذارد و انتخاب گره یک
سر خوشهای دور از طریق آن به ایستگاه پایه ،کاهش مییابد ،که در آن شبکه
پراکندگی انرژی مینی اندازه میشود؛ بنابراین ،طول عمر شبکه افزایش خواهد
یافت.

 -2-2یک پروتکل مسیریابی منبع با انرژی کارآمد
برای حداکثرسازی طول عمر WSN
مطالعا اخیر ثابت میکند که مصرف انرژی در انتقال دادههاا مها اسات و
عملکرد انتقال به طور عمده بر استراتژی مسیریابی بستگی دارد] .[6بنابراین،
تزم است که یک پروتکل مسیریابی انرژی کارآمد را طرایی شود تا انرژی را
تا ید زیادی صرفه جویی کنی و عمر شبکه را گسترش یابد.

 -1-2پروتکل  LEACHپیشرفته برای افزایش طول
عمر WSNs
در WSNها که دارای مقدار زیادی سنسور محدود انرژی است ،تقسی
سنسورها به خوشهها ،کاهش مصرف انرژی و مقیاس پذیری برای ایجاد طول
عمر شبکه طوتنیتر و به یدامل رساندن تاخیر شبکه از اهمیت باتیی
برخوردار میباشد.
 Leachیک پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی است که در شبکههای یسگر
بیسی استفاده میشود تا طول عمر شبکه را گسترش دهد .در این پروتکل،
سنسورها خود را در یک خوشه ترتیب میدهند و این گرهها یک سر خوشه را
انجام میدهند.
فقط سر یک خوشه مجاز به ارسال دادهها به ایستگاه پایه است؛ سر خوشه
جمع آوری دادهها از تمام گرهها پس از آن جمع میشود و فشرده میشود
آنها به ایستگاه پایه ارسال میشود LEACH .مادر به سازگاری ،خود
سازماندهی و پروتکل خوشه بندی است LEACH .دارای فرضیه با توجه به
ویژگیهای سنسورها و ایستگاه پایه است] .[5کاهش مدر  ،عالمه عمده به
توسعه کاربرد شبکههای یسگر بیسی است .در نتیجه ،بسیاری از
استراتژیها برای اندازه گیری اختالل مدر یک برنامه خاص مورد بحث مرار
گرفته است .این استراتژیها در پیش بینی طول عمر WSNمفید است ،ارائه
توصیهها به توسعه دهندگان نرمافزار و ممکن است انطباق انرژی را با
برنامههای کاربردی در  WSNبهبود بخشد LEACH .با تشکیل یک
الگوریت توزیع خوشهها را انجام میدهد ،اما گرهها تصمیما مستقل را از هر
کنترل متمرکز دور میکنند LEACH .گرهها را در شبکه به وسیله خوشهها
مرتب میکند و یکی از آنها را به عنوان یک  CHتنظی میکند .دنباله

شکل ( : )1سناریوی ساده شده یک شبکه حسگر بیسیم در
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تی و همکاران] [7پیشنهاد یک راهبرد مسیریابی انرژی با استفاده از انارژی
مسیریابی را برای انتخاب مسیریابی ،کاه متریاک مسایریابی را باا توجاه باه
کیفیت لینک ،انرژی بامی مانده ،فاصله ها و تاخیر طرایی مایکناد ،پیشانهاد
میکند .در ][8تکنیک کنترل مدر را بارای رسایدگی باه الزاماا تااخیر و
مابلیت اطمینان ،که میتواند نرخ انتقال بسته بهتر و تاخیر کوچکتر را به دست

آورد ،و بهبود عملکرد را از لحاظ مصرف برق به دست آورد .باا ایان یاال ،در
روشهای موجود ،توجه به مشکل مسیر تنها از دست رفتاه اسات ،و انعطااف
پذیری مسیر به اندازه کافی موی نیست .هنگامی کاه شکسات مسایر اتفااق
میافتد ،پروتکل 3 RPLنیاز به ایجاد مجدد گراف شبکه را از طریاق ارساال
پیام کنترل ،که ناکارآمد است و ممکن است مقدار زیادی از سربار سیگنالینگ
را ایجاد کند.
روش خوشه بندی سنسور در طول عمر شبکه یسگر بی سی موثر بوده است.
ایده اصلی روش خوشه بندی سنسور ،طبقه بندی سنسورها را به مجموعه ای
از خوشه ها طبقه بندی میکند و در هر پوشش خوشهای ،سنسورها دادههاای
جمع آوری شده را به سر خوشههای خود انتقال میدهند  (CHS).هار CH
بستههای داده را جمع میکند و آنها را به طور مستقی یا از طریق انتقاال از
طریق دیگر  CHSبه طور مستقی یا از طریق انتقال آن به گره غرق میکناد
] .[43هینزلمن و همکاران] [9یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشهای ،باه
نام  Leachایجاد کردند .در ، LEACHآنها یک اتصاال Ch-to-Swink
را به صور یکپارچه میپذیرند و چرخش تصادفی  CHSرا برای اطمیناان از
مصرف انرژی متعادل میپذیرند .اما چناین مفروضاا ممکان اسات اتصاال
شبکه را تضمین نکنند .بنابراین ،محققان مجموعه ای از پروتکل های بهباود
یافته بر اسا ، LEACHبه عنوان مثال ،الگوریت خوشه بندی مبتنی بر منطق
فازی ،خوشه بندی انطباق انرژی ک انرژی را ] [10و الگوریت مسیریابی بار
اساس چند هپ ارائه میدهد  Mittalو همکاران ] [11یک پروتکال خوشاه
ای کارآمد پایدار را پیشنهاد میکند که بار را در میاان گارههاا باا اساتفاده از
اکتشافا انرژی مابل تحمل مرار میدهد و دوره پایداری بیشتری را تضامین
میکند .یونیس و همکاران] [12یک پروتکل مسیریابی خوشه ای ترکیبای از
انرژی ترکیبی را پیشنهاد میکند که  CHSبر اساس پارامترهای اولیاه و دوم
انتخاب شده است .پارامتر اولیه بستگی به انرژی بامی مانده گره دارد که گاره
را با انرژی بات فراه میکند ،ایتمال بیشتری برای انتخاب به عنوان یک سر
خوشهای انتخاب میشود .پارامتر ثانویه بستگی به هزینه ارتباطاا در خوشاه
دارد ،که به سنسور اجازه میدهد تا به خوشهای با کمتارین هزیناه ارتباطاا
بپیوندد .توجه به توزیع یکنواخت از سر خوشاههاا و طاول عمار شابکههاای
یرفهای به دست میآید .برای ادامه طول عمر شبکهBozorgi ،و همکاران
][13پیشنهاد یک پروتکال خوشاه بنادی کارآماد انارژی ناابرابر هیبریادی
)(HEECبرای شبکههای یسگر بیسی با توجه به توزیع گرهها در شبکه،
 HEECدستهای از اندازه ناهموار را تشکیل میدهند به طوری که گرهها باه
ایستگاه پایه نزدیکتر میشوند ) (BSانرژی بیشاتری بارای دریافات و رلاه
دادهها دارند که طول عمر  WSNرا افزایش مایدهاد .شاارما و همکااران
][14یک پروتکل مسیریابی پایدار مبتنی بر شبکه مبتنی بر یالت )(MSGR
را برای  WSNها معرفی کردندکه منطقه شبکه را باه چناد شابکه از انادازه
مجازی تقسی میکند و یک گره را در هر شبکه انتخاب میکناد ،باه عناوان
یک شبکه مسیر شبکه برای ایجاد مسیریابی کاه در ایان روش ،تماام ساران
شبکه در همان زمان در روند مسیریابی شرکت نمیکنند ،کاه موجاب صارفه
جویی در انرژی شبکه و بهبود طول عمر شبکه نمیشود .بر خالف بسیاری از
کارهای خوشهای مبلی که از یک سلسله مراتب دو تیه استفاده میکناد ،بار
اساس سه تیهLee ، Hierar- Chyو همکااران ] [15باا در نظار گارفتن
ترکیبی از شبکههای ترکیبی سلسله مراتبی ) (HHCAبا توجه به ترکیبای از
3
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شبکههای متمرکز برای انتخاب سر در سطوح بات و توزیع توزیع برای انتخاب
سر در سطوح پایین تر ،که گرهها را با انرژی باامی ماناده بااتتر بارای جماع
آوری انتخاب میکند عالوه بر این ،در ] [16و ]El ،[17و همکاران رویکرد
منطق فازی ) (CFFLرا برای بهبود طول عمر  WSNsپیشنهاد میکند کاه
از منطق فازی برای انتخاب  CHSانتخاب و فرآیندهای تشکیل خوشههاا باا
استفاده از انرژی بامی مانده و نزدیکی به سینک به عنوان ورودیهای فازی از
نظر انتخاب  CHو انرژی بامی مانده  CHاستفاده مایکناد در ] El ،[18و
همکاران یک رویکرد پیشرفته سلسله مراتب ) (ECHرا پیشنهاد میدهد کاه
یک مکانیس خواب بیدار شدن را برای گرههای همپوشانی و همسایه برای به
یدامل رساندن افزونگی دادهها و به یداکثر رساندن طول عمر شبکه معرفای
میکند .با این یال ،هنوز ه یک مشکل رایا در الگاوریت هاای مسایریابی
خوشه بندی وجود دارد ،شبکهها بیش از ید وابسته به سر خوشه هستند ،کاه
ممکن است باعث شود که سر خوشهای بیش از ید تحت فشار مارار گیارد و
جایگزین شود ،که منجر باه آشافتگیهاای شابکه و ساربار محاساباتی باات
میشود.

 -3-2بهینه سازی انتخاب هاپ کارآمد انرژی برای به
حداکثر رساندن طول عمر شبکه حسگر بیسیم
ارتباطا مبتنی بر مشارکت به دلیل مزایای کارآمد انرژی که ارائاه مایدهاد،
مورد توجه گستردهای مرار گرفته است .عامل اصلی انتقال مشاارکتی انتخااب
دستگاه هاپ است .بسیاری از انتقال مشارکتی مبتنی بر خوشه با رویکردهاای
مختلف اتخاذ میشود .این تکنیکها در افازایش طاول عمار شابکه یساگر
کارآمد نیستند زیرا آنها صرفاً به یدامل رساندن مصرف انارژی در هار بیات
فکر میکنند .انتقال هاپ مبتنی بر مشارکت توسط محققان مختلاف پیشانهاد
شده است که به بهبود بهرهوری انرژی دستگاه یسگر کمک میکناد .انتقاال
مشارکتی بازده انرژی انتقال داده را بهبود مایبخشاد و مصارف انارژی را در
میان دستگاههای یسگر متعادل میکند .در اینجا ،نویساندگان یاک پروتکال
انتقال مشارکتی مبتنی بر کانال را ارائه کردند ،اما برای شبکه یسگر گرسنگی
انرژی مناساب نیسات .اخیاراً اساتفاده از انتقاال مبتنای بار مشاارکت بارای
شاابکههای یسااگر خوشااهای ] [19,20افاازایش یافتااه اساات کااه در آن
دستگاههای  hopدرون یک عضو خوشه برای انتقال بسته به خوشه مجااور
انتخاب میشوند .در ] [20نویسندگان یک راه یل بهینه بارای بهباود طاول
عمر شبکه یسگر ارائه کردند .مدل ایتمال آنها تحات تاثثیر محاو شادن و
اثرا کانال مرار میگیرد .در ] [21نویسندگان تعدادی از دستگاههای تعااونی
و مدل مصرف انرژی فاصله پرش را برای محیط  multihopارائه کردند و در
] [22نویسندگان یک اساتراتژی تجمیاع داده را بارای باه یادامل رسااندن
مصرف انرژی انتها به انتها ارائه کردند .بیت اکثر این تکنیکها بارای شابکه
ثابت طرایی شدهاند و ماهیت توزیع شده دستگاه یسگر در شابکه را در نظار
نگرفته اند .پروتکلهای مختلف موجود ،به یدامل رساندن مصارف انارژی در
هر بیت بر اساس اطالعا وضعیت کاناال ] [23,24و باه یاداکثر رسااندن
طول عمر شبکه یسگر در نظر گرفته نشدهاند ،یعنی مار گاره منجار باه از
دست دادن اتصال میشود .بنابراین یفاظ طاول عمار شابکه ییااتیتارین و
مه ترین بخش در طرایی یک شبکه یسگر کارآمد است.

شکل ( : )2معماری مدل انتخاب هاپ کارآمد انرژی برای شبکه
حسگر][3

برای پرداختن به این موضوع ،در این مطالعه یک تکنیک بهینه ساازی بارای
انتخاب دستگاه هاپ برای افزایش طول عمر  WSNها ارائاه گردیاده .ایان
مدل طرایی  MACتوزیع شده (کنترل دسترسای متوساط) و بهیناه ساازی
فرستنده و گیرنده را برای انتخاب هاپ در نظار مایگیارد .مادل پیشانهادی
مصرف انرژی در هر بیت را به یدامل میرساند و طول عمر شابکه یساگر را
به یداکثر میرساند .معماری مدل انتخاب هاپ پیشنهادی در شاکل  2نشاان
داده شده است.
در ] [23نویسندگان یک استراتژی انتخاب دستگاه هاپ مبتنای بار متمرکاز
ارائه کردند .اطالعا وضعیت کانال بارای انتخااب دساتگاه هااپ اساتفاده
میشود .آنها یک رویکرد متمرکز را اتخاذ کردند که در آن دستگاه مرکازی
با استفاده از آمار کانال و استراتژی تصمی گیری ،تعاداد دساتگاههاای هااپ
مورد نیاز برای پشتیبانی از نرخ خطای بیت پایان به انتها را انتخااب میکناد.
استراتژی تصمی گیری برای انتخاب تعداد دستگاه هااپ باا در نظار گارفتن
کانال متقارن باینری ،کران باتیی دارد .به طور مشاابه ،در ] [24نویساندگان
یک مدل به یدامل رساندن انرژی از منبع انتقال ارائه کردند .مادل اطالعاا
وضعیت کانال را فشرده در نظر میگیرد و تنها زیر مجموعه بیتها به دستگاه
هاپ منتقل میشود که به عنوان بیتهای خوب در نظر گرفته میشود .آنهاا
یک رویکرد متمرکز را برای انتخاب دستگاه اتخاذ کردند که نرخ خطای بیت و
نسبت تحویل بسته را برای انتخاب آستانه برآورده میکند.
در [ ]21نویسندگان یک استراتژی بهینه سازی کنترل توان را برای به یداکثر
رساندن طول عمر شبکه یسگر ارائه کردند .مدر فرستنده و گیرنده با در نظر
گرفتن هر دو تایید و بسته داده بهینه شده است .انتخاب گاره باا مادر باات
شکست لرزش دست را به یدامل میرساند .با این یال ،یداکثر کاردن طاول
عمر شبکه را تضمین نمیکند.
در ] [25نویسندگان یک استراتژی مسیریابی کارآماد انارژی را بارای شابکه
یسگر با اتخاذ تکنیک خوشه بندی به نام  E2R2ارائاه کردناد .آنهاا یاک
پروتکل خوشه بندی مبتنی بر سلسله مراتب را اتخاذ کردند .مدل آنها اتالف
انرژی را به یدامل رساند و زمان خوشه بندی توان عملیاتی دساتگاه یساگر

به عنوان پارامتر مسیریابی استفاده میشود .بر اساس سطح توان انتقال بساته
با استفاده از روش  multihopیا مستقی انجام میشود.
در ] [26نویسندگان یک مدل کارآمد انرژی را با اتخاذ تکنیک خوشاه بنادی
برای افزایش طول عمر شبکه یسگر ارائه کردند .آنها مدل پیشبینی انرژی
استراتژی کنترل درخت خوشهبندی به ناام  CTEFرا بارای یفاظ انارژی و
تعادل شبکه ارائه کردند .مدل آنها انرژی ،نرخ شکست بسته و کیفیت پیوناد
را برای تعریف تابع هزینه افزایش طول عمار در نظار گرفات .مادل آنهاا از
انتقال مبتنی بر چند هاپ استفاده کرده است.
در ] [27نویسندگان یک تکنیک بهینه سازی  MACرا برای شبکه یسگر
بیسی آکوستیک ارائه کردند .آنها تاکید کردند که بیشتر بهینه سازی
 MACموجود با توجه به استفاده از کانال انجام میشود و پهنای باند نادیده
گرفته میشود .برای پرداختن به این موضوع ،نویسندگان در ] [28تکنیک
بهینه سازی پهنای باند و  MACرا برای شبکه چند هاپ خطی یک بعدی
ارائه کردند .در اینجا یداکثر تعداد پرش مورد نیاز برای انتقال بهینه شده و
یک استراتژی زمان بندی برای تخصیص پهنای باند با در نظر گرفتن ظرفیت
کانال و ترافیک دستگاه شبکه ارائه میشود .مطالعا اخیر نشان میدهد که
تکنیک بهینهسازی آنها به بهبود بهرهوری انرژی شبکه کمک میکند.
بررسی کلی نشان میدهد که بسیاری از رویکردهای موجود که برای به
یدامل رساندن انرژی دستگاه یسگر در هر بیت انتقال توسعه داده شدهاند.
کار بسیار محدودی تاکنون در بهبود طول عمر شبکه یسگر انجام شده است.
در بیشتر موارد دیگر ،افزایش طول عمر به معنای یفظ باتری یک گره یسگر
است .این بررسی نشان میدهد که انتقال مبتنی بر هاپ بازده انرژی شبکه را
بهبود میبخشد ،اما استراتژی کنترل توان  MACو فرستنده گیرنده خروجی
در بهبود طول عمر شبکه کارآمد نیست .بنابراین نیاز به توسعه یک پروتکل
کارآمد انرژی وجود دارد که طول عمر را افزایش دهد.

 -4-2تحلیل زمان عمر شبکه از  WSNsبا استفاده از
بهینهسازی ازدحام ذرات
این بخش بررسی در جهت انتخااب بااتی سار خوشاه در  WSNsرا شارح
میدهد .دو مشکل اصلی این شبکهها که سرعت انتقال داده گرهها را کاهش
میدهد مورد بررسی و تحلیل مرار گرفته است کاه مسایریابی و خوشاهبندی
هستند .در] [4یک الگوریت براساس تکنیک بهینهسازی ازدیام ذرا  4بارای
بهبود زمان عمر شبکه پیشنهاد میدهد .ایان کاار باه تشاکیل خوشاه و نیاز
انتخاب خوشه ( )CHکمک میکند .در الگوریت مسیریابی ,تعادل بین فاصله
انتقال اندازهگیری میشود و در الگوریت خوشهبندی ,تعادل بین مصرف انرژی
در میان گرهها در نظر گرفته میشود .الگوریت  PSOبا یک تابع تناساب کاه
عمدتاً انرژی بامیمانده در فاصله متوسط بین گرهها و ایستگاه مبنا ( )BSاست
و به بهبود خوشهبندی گرهها در  WSNsکمک میکند.
 PSOیک الگوریت جستجوی فراابتکاری است که نقش مهمای در افازایش
طول عمر شبکههای یسگر بیسی دارد .این الگاوریت در مقایساه باا ساایر
روشها نتای سریعتر و ارزانتری به دست میآورد .مطالعا و الگاوریت هاای
مختلفی با استفاده از آن توسعه یافته است.
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در ] [29دو مشکل اصلی  WSNها که نرخ انتقاال داده گارههاا را کااهش
میدهند ،یعنی مسیریابی و خوشه بندی مورد بررسی مرار گرفته است .دو تابع
تناسب اندام جداگانه تعریف شده است که بر اساس  PSOهستند .در الگوریت
مسیریابی ،مبادله بین فاصله انتقال اندازهگیری شده و در الگوریت خوشهبندی،
تعادل مصرف انرژی بین گرهها در نظر گرفته شده است .در ] [30الگاوریت
PSOرا با یک تابع تناسب تغییر میدهد که عمدتاً انرژی بامیمانده بر اسااس
فاصله متوسط بین گرهها و ایستگاه پایه ) (BSاست و به بهبود خوشه بنادی
گرهها در  WSNها کمک میکند و سپس الگوریت با الگوریت های محبوبی
مانند  LEACHو  LEACH-Cبررسی مایشاود .خوشاه بنادی فاازی در
] [31انجام میشود .در ابتدا خوشه بندی فازی در طول تشکیل خوشاههاای
گره انجام میشود و پس از آن تابع تناسب با استفاده از الگوریت  PSOتولیاد
میشود .در خوشه بندی فازی ،تمام گرههای موجود در یک خوشه باه عناوان
یکی در نظر گرفته میشوند که به این معنی است که دادهها را میتوان به هر
گره در یک خوشه ارسال کرد .این کار بر اساس مصرف انرژی و فاکتورهاای
فاصله شبکه های یسگر بیسی انجام میشود .الگوریت جستجوی هارمونی
)[32] (HSAمشابه الگوریت  PSOاست و راه یل بهیناه مشاابه  PSOرا
به یدامل یا یداکثر می رساند .ترکیبی از  HSAو ] PSO [33برای افزایش
کارایی شبکههای یسگر بیسی و انتقال کارآمد داده استفاده میشود.
یک ساختار دو تیه ] [34ساخته شده اسات و بارای انتخااب سار خوشاه و
مشکل روتر استفاده میشود .این یک فرآیند دو مریله ای است .مورد اول در
انتخاب سر خوشهها ) (CHو دومای باه تشاکیل درخات مسایریابی کماک
میکند که به گرههای یک خوشه کمک میکند تاا باا ایساتگاه پایاه )(BS
ارتباط برمرار کنند .الگوریت ساختار خوشه انرژی فاصله-انرژی )(DESCA
][35بر اساس الگوریت خوشاه بنادی معاروف  LEACHاسات .فاصاله و
انرژی بامیمانده گرهها را در نظر میگیرد و همچنین انتخاب Cluster Head
)(CHو همچنین انتقال داده از طریق شبکه را بهبود میبخشد.
خوشه بندی رفتار دسته جمعی پرندگان ] (BFBC) [36یک الگوریت خوشه
بندی کارآمد انرژی است .این الگوریت بر اساس رفتار جمعای گلاه پرنادگان
است .در  WSNها ،گلههای پرندگان به عنوان گرههای خوشه در نظر گرفته
میشوند .این الگوریت از نشانگر مدر سایگنال دریاافتی ) (RSSIاساتفاده
میکند .این الگوریت نتای بهتری از نظر مصرف انرژی و انرژی بامیمانده ارائه
میدهد .الگوریت های مبتنی بر الگاوریت ژنتیاک ] (GA) [37نیاز در ایان
زمینه استفاده شده است.
الگوریت طول عمر  CHرا متعادل میکند و مصرف انرژی عمومی گارههاای
عنصر یسگر را کاهش میدهد .ماعده الگوریت با نمایش کروماوزوم مناساب
نشان داده شده است و بنابراین عملکرد تناسب با عملیاا اصالی مبتنای بار
GAضروری استOEERP .پیشرفته در ] [38پیشنهاد شاده اسات و ایان
الگوریت بر اسااس  PSOو  GSAبارای تشاکیل خوشاه و الگاوریت هاای
مسیریابی است .در این الگوریت  ،یک دستیار  Cluster Headبرای کااهش
بار  CHاضافه بار انتخاب شده است .سپس الگوریت  OEERPپیشارفته باا
همه الگوریت های دیگر مانندOEERP ، LEACHو غیره مقایسه میشود.
 [39]EPSO-CEOرا پیشنهاد میکند که بهیناه ساازی انارژی خوشاهای
مبتنی بر  PSOپیشرفته است که در آن خوشه بنادی و انتخااب  CHباا باه
یدامل رساندن انرژی کل و مصرف توان گرههای یسگر در  WSNها انجام

میشود .عملکرد  WSNها از طریق ایان الگاوریت از نظار تاوان عملیااتی،
انرژی بامیمانده ،تعداد گرههای فعال و غیره بهبود یافته است.
بهینه سازی فورج باکتریاایی ) (RBFOو هیبریادی ] BFO-BSO [40دو
الگوریت بر اساس انتخاب سر خوشه برای شبکههای بیسای هساتند .ایان
الگوریت ها برای اندازه گیری تعداد خوشههای تشکیل شده ،نسابت بساتههاا،
طول عمر یسگرهای گره و غیره استفاده میشوند .این الگوریت ها به صاور
گرافیکی و تجربی باا  KBFOو  LEACHمقایساه مایشاوند .از تکنیاک
ترکیبی برای کاهش هزینههای محاسباتی استفاده میشاود .فاصاله متوساط
خوشه برای به یداکثر رساندن طول عمر  CHها در نظر گرفتاه شاده اسات.
گرهها در یین انتقاال داده مایمیرناد و از ایان رو ،گارههاا در نزدیکای سار
خوشههای خود مارار مایگیرنادPSO .چناد هدفاه  (MOPSO) -تکامال
دیفرانسیل ) (DE) [41] (MOPSOیک تکنیک خوشه بندی بهینه اسات.
انتخاب  CHاز طریق مجموعه ای از توابع تناسب انادام باه روشای تحلیلای
انجام میشود .محدودیتهای مختلف انرژی نیاز مانناد محادودیت انارژی
)(ECو همچنین انرژی بامیمانده گرفته میشود  .DEبهینه سازی پروتکال
را بهتر از هر الگوریت دیگری همراه باا سارعت همگرایای انجاام مایدهاد.
الگوریت خوشه بندی کارآمد انرژی مبتنی بر ] PSO (PEECA) [42برای
بهره وری انرژی استفاده میشود و تمرکز اصالی آن بار انتخااب  CHاسات.
انتخاب  CHبر اساس انرژی بامیمانده گره ها و میانگین انرژی آنها است.
جدول ( : ) 1بررسی و مقایسه الگوریمهای موجود

ردیف

الگوریتم

مزایا

معایب

1

LEACH

این الگوریت کامال توزیع
شده است و نیاز به
اطالعا
داشتن
سراسری از کل سیست
ندارد

2

RPL

به بهیناه ساازی فرایناد
کشااف مسااایر کماااک
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شد کاه ایان خوشاهها
میتوانناااد باااا ادغاااام
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چااون تکنیااک بهینااه
سااازی بااا توجااه بااه
اسااتفاده کانااال انجااام
 پهنااای بانااد،میشااود
نادیده گرفته میشود
کاهش تناوع و گرفتاار
شدن در بهینه محلی

مقاوم و آگااه باودن باه
خطاهایی کاه در کاناال
انتقال به وجود میآیاد و
همچنااین بااازده اناارژی
شبکه را بهبود میبخشد
انعطاف پذیری و سرعت
همگرایی بات

MAC

3

PSO

4

 نتیجه گیری-3
بررسی نتای تحقیقا نشان میدهد که موضوع کاهش مصرف انرژِی در
ها یک موضوع چالش براانگیز بوده به دلیل اهمیت گسترش طولWSN
 سرهای خوشهای مناسب را انتخاب، زمانی که گرههای معمولی.WSN عمر
میکنند که دارای یدامل فاصله تا ایستگاه پایه هستند و مصرف انرژی باتری
 بنابراین طول عمر شبکه را ادامه،را تحت تاثیر مرار داده و کاهش میدهند
 الگوریتLEACH-PSO  مطالعا نشان میدهد که الگوریت.میدهند
 عملکردLEACH  درPSO  ادغام الگوریت.موثرتر و کارآمدتری است
 همچنین. را به طور مابل توجهی بهبود میبخشدLEACH الگوریت
مشاهده میشود که عملکرد الگوریت از نظر گرههای زنده در طول هر تکرار و
 افزایش مییابد بنابراین مصرف انرژی به یداملBS بسته ارسال شده به
. طول عمر یک شبکه افزایش خواهد یافت، و از این رو،میرسد
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