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Abstract- Wireless sensor networks consist of a large number of sensor nodes scattered over a limited
geographical area. The main challenge of these networks is energy consumption. Clustering is a well-known way
to save energy and extend network's lifetime. Many studies iteratively change the cluster formation to increase
the network's lifetime; however, this issue imposes high energy consumption on clusters. Also, some clustering
methods select individual cluster heads for near clusters, which leads to more energy consumption. Another major
issue is selecting untrusted and unreliable nodes as cluster heads because it leads to unreliable interactions
between nodes and reduces the security of the network. The proposed method aims to provide an efficient
clustering method that, in addition to having the benefits of energy consumption management, can provide a
secure path for interaction and communication between nodes by identifying malicious nodes and not selecting
them as cluster heads. Accordingly, each node's chance is calculated using the fuzzy approach, and nodes that
have the highest chances are considered cluster heads. Also, the process of cluster formation is done by fuzzy
logic by defining the objective function consisting of residual energy, distance to the base station, and the average
intra-cluster distance. The efficiency of the proposed method is compared with both baseline and state-of-the-art
methods. The statistical analysis indicates that the proposed method on average provides better results than other
competitors and the results demonstrate how this method at least improves life time and residual energy by
59.83% and 14.75%, respectively.
Keywords- Wireless Sensor Network, Clustering, Cluster Head Selection, Network Lifetime, Trust
Management, Security, Centrality Degree, Fuzzy Logic.
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چکیده -شبکههای حسگر بیسیم متشکل از تعداد زیادی گره حسگر میباشند که در یک منطقه محدود جغرافیایی پراکنده شدهاند.
چالش اصلی این شبکهها محدودیت انرژی است .خوشهبندی ،یک راهحل شناختهشده برای صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش طول
عمر شبکه است .در اکثر روشهای ارائهشده در هر دوره ،آرایش خوشهها و سرخوشهها جهت افزایش طول عمر شبکه تغییر مییابد که
باعث تحمیل مصرف انرژی باال به سرخوشهها میشود .همچنین برخی از روشهای خوشهبندی منجر به انتخاب سرخوشههای مجزا برای
خوشههای نزدیک به یکدیگر میشوند که مصرف انرژی بیشتری در پی دارند .مسئله اساسی دیگر ،انتخاب گرههای نامعتبر و نامطمئن
به عنوان سرخوشه است زیرا منجر به عدم اطمینان در تعامل میان گرهها و کاهش امنیت کل شبکه میشود .هدف از روش پیشنهادی،
ارائه یک روش خوشهبندی کارا است که عالوه بر برخورداری از مزایای مدیریت مصرف انرژی از طریق راهکارهایی نظیر عدم تغییر آرایش
خوشهها و سرخوشهها در هر دور از اجرا و عدم انتخاب سرخوشههای مجزا برای خوشههای نزدیک ،بتواند با تشخیص گرههای مخرب و
عدم انتخاب آنها به عنوان سرخوشه ،مسیری امن برای تعامل و ارتباط میان گرهها فراهم نماید .در روش پیشنهادی ،شانس سرخوشهگی
هر گره با استفاده از رویکرد فازی محاسبه شده و گرههای با شانس بیشتر ،به عنوان گره مجاز و معتبر برای برقراری ارتباط شناخته
میشوند .همچنین فرایند تشکیل خوشه به روش فازی و با تعریف تابع هدف متشکل از پارامترهای انرژی باقیمانده ،فاصله تا ایستگاه
پایه و میانگین فاصله گرههای درون یک خوشه تا سرخوشه انجام میشود .کارایی روش پیشنهادی با روشهای پایه و مرز دانش مقایسه
شده است .نتایج آزمایشها نشان میدهند روش پیشنهادی به طور میانگین  %59.83افزایش طول عمر و  %14.75کاهش مصرف انرژی
را در پی دارد.
واژههای کلیدی :شبکه حسگر بیسیم ،خوشهبندی ،انتخاب سرخوشه ،طول عمر شبکه ،مدیریت اعتماد ،امنیت ،درجه مرکزیت ،منطق فازی.

توانایی پردازش دادهها و برقراری ارتباط از طریق رسانه بیسیم در
فواصل کوتاه را دارند .شبکههای حسگر بیسیم دارای محدودیت در
تأمین انرژی ،محاسبات و حافظه هستند و ازآنجاکه در بیشتر
مواقع ،حسگرها در مناطقی پراکنده میشوند که امکان تعویض و یا
شارژ مجدد باتریها غیرممکن است ،کاهش مصرف انرژی در این
شبکهها بسیار ضروری است.

 -1مقدمه
شبکههای حسگر بیسیم 1متشکل از تعداد زیادی حسگر است که
به منظور جمعآوری اطالعات در کاربردهایی مانند نظارت بر شرایط
محیط ،آبوهوا ،مراقبتهای بهداشتی و کنترل وضعیت بیمارها،
کنترل ترافیک ،رهگیری و نظارت بر اهداف نظامی و اتوماسیون
منازل [ ]2 ,1پراکنده شدهاند .این حسگرها علیرغم کوچکی ابعاد،
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نوآوریهای مقاله بدین شرح است:

روشهای خوشهبندی به عنوان یک راهحل مؤثر برای صرفهجویی
در مصرف انرژی ،سازماندهی شبکه جهت ایجاد توازن بار [،]3
مقاومت در برابر خطا [ ،]4حفظ امنیت و قابلیت اطمینان [،]5
تجمیع داده [ ،]7 ,۶مقیاسپذیری [ ]8و افزایش طول عمر شبکه
[ ]9ارائه شدهاند .در روشهای مبتنی بر خوشهبندی ،تعدادی از
گرههای شبکه ،به عنوان سرخوشه 2انتخاب و سایر گرهها ،به یکی از
این سرخوشهها ملحق شده و دادههای خود را به سرخوشه خود
ارسال میکند .سرخوشهها نیز دادههای جمعآوریشده را به ایستگاه
پایه ارسال میکنند .ازآنجاکه با انتخاب سرخوشه مناسب میتوان
بهطور قابلتوجهی از مصرف انرژی کاسته و عمر شبکه را افزایش
داد ،معیارهای انتخاب یک گره به عنوان سرخوشه بسیار حائز
اهمیت است [ .]10ازآنجاکه معیارهای متعددی در انتخاب یک گره
به عنوان سرخوشه نقش دارند ،با مسئله عدم قطعیت روبهرو هستیم.
از دیدگاه عدم قطعیت ،استفاده از منطق فازی یک رویکرد مناسب
است.

• ارائه روشی برای مدیریت مصرف انرژی با در نظر گرفتن عواملی
نظیر عدم الزام به تغییر آرایش خوشهها و سرخوشهها در هر دور
اجرا ،عدم انتخاب سرخوشه مجزا برای خوشههای نزدیک و عدم
انتخاب گرههای نامطمئن به عنوان سرخوشه
• انتخاب سرخوشه مناسب به روش فازی و با در نظر گرفتن
معیارهای اعتماد رفتار گره ،درجه مرکزیت ،فاصله تا ایستگاه پایه،
انرژی باقیمانده و میانگین فاصله اعضا تا سرخوشه
• تغییر توپولوژی شبکه به روش فازی و با تعریف تابع هدف متشکل
از پارامترهای انرژی باقیمانده ،فاصله تا ایستگاه پایه و میانگین
فاصله گرههای درون یک خوشه تا سرخوشه.
سازماندهی مقاله به صورت زیر است :مطالعات انجامشده در حوزه
خوشهبندی شبکههای حسگر بیسیم در بخش دوم مرور شده است.
روش پیشنهادی و آزمایشهای انجامشده در بخشهای سوم و
چهارم بیان شدهاند .در بخش پنجم ،نتیجهگیری و کارهای آینده
ارائه شدهاند.

اساس شبکههای حسگر ،مشارکت میان گرهها در ارسال و دریافت
دادهها است .بدرفتاری گرهها به دلیل وجود اهداف مخرب،
آسیبپذیریهای امنیتی در برابر حمالت مختلف به دلیل ارتباطات
آزاد و حفاظت نشده ،انتقال غیرقابلاعتماد و همهپخشی 3و وجود
محیطهای باز و خصمانه از عواملی هستند که منجر به کاهش
کارایی این شبکهها میشوند .بنابراین ،امنیت نیاز اساسی دیگری
است که باید به آن توجه شود .سیستمهای مدیریت اعتماد 4با
محاسبه میزان اعتماد گرهها ،گرههای مخرب را شناسایی و آنها را
از فرآیندهای شبکه حذف میکنند .این سیستمها ،بهواسطه قابلیت
شناسایی گرههای غیرقابلاعتماد ،ابزارهایی قدرتمند برای بهبود
همکاری بین گرهها ،بهبود عملکرد شبکه و افزایش امنیت هستند
[.]11

 -2مطالعات انجامشده
یکی از مؤثرترین روشهای کاهش مصرفی انرژی و افزایش طول
عمر شبکههای حسگر بیسیم ،استفاده از الگوریتمهای خوشهبندی
با هدف توزیع انرژی در کل شبکه حسگر است .تاکنون پژوهشهای
گستردهای در زمینه خوشهبندی در شبکههای حسگر بیسیم انجام
شده است .در یک دستهبندی کلی ،روشهای خوشهبندی شبکههای
حسگر بیسیم ،به  4دسته کلی سنتی ،فرا ابتکاری ،فازی و ترکیبی
تقسیم میشوند [.]13
روشهای سنتی :این روشها خود نیز به دو دسته تک سطحی و

یک مسئله کلیدی در تجزیهوتحلیل روابط بین موجودیتها در
شبکه ،مفهوم درجه مرکزیت 5است که میزان ارتباط و تعامل یک
گره با گرههای همسایه را نشان میدهد .موقعیت مرکزی سرخوشه
منجر به کاهش قابلتوجه مصرف انرژی شده و تأثیر مستقیم بر
عملکرد کل خوشه دارد .بنابراین ،میتوان از درجه مرکزیت به عنوان
معیاری مناسب در انتخاب سرخوشه بهره برد [.]12

چند سطحی تقسیم میشوند .در روشهای سنتی تک سطحی ،هر
سرخوشه به صورت مستقیم با ایستگاه پایه در ارتباط بوده؛ حالآنکه
در روشهای سنتی چند سطحی ،سرخوشهها طبق ساختار سلسله
مراتبی به ایستگاه پایه متصل هستند .در روشهای اولیه این دسته،
انتخاب سرخوشه به صورت تصادفی انجام میگردید اما بهتدریج
روشهای بهبودیافته با هدف ایجاد توازن بار میان گرهها ارائه گردید.
بدین منظور ،نقش سرخوشهگی به صورت نوبتی به تمامی گرههای
واجد شرایط محول میگردد .روش  ]14[ LEACHبه عنوان یکی
از قدیمی روشهای خوشهبندی سنتی برای شبکههای حسگر
بیسیم شناخته شده است .در این الگوریتم ،هر گره در هر دور
اجرای شبکه یک عدد تصادفی بین  0و  1اختیار میکند و این عدد

هدف از روش پیشنهادی ،ارائه یک روش خوشهبندی کارا با رویکرد
فازی است که عالوه بر برخورداری از مزایای مدیریت مصرف انرژی
روشهای خوشهبندی ،با شناسایی گرههای غیرمجاز و عدم انتخاب
آنها به عنوان سرخوشه ،مسیری امن برای ارتباط میان گرهها ارائه
نماید.
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خوشه انجام شده است .در [ ]25روش مبتنی بر منطق فازی با هدف
افزایش طول عمر شبکه و برقراری توازن بار میان گرههای حسگر
ارائه شد .معیارهای مؤثر در انتخاب سرخوشه توسط این روش
عبارتاند از :فاصله تا ایستگاه پایه ،چگالی گره ،انرژی باقیمانده،
میزان آسیبپذیری گره ،فاصله میان سرخوشهها و مرکزیت .در
 ]2۶[ HQCA-WSNبا درنظر گرفتن فواصل درون خوشهای و بین
خوشهای و نرخ خطای خوشهبندی ،روش مبتنی بر منطق فازی با
استفاده از معیارهای مقدار انرژی باقیمانده ،مقدار کمینه/بیشینه
انرژی در هر خوشه ،مقدار کمینه/بیشینه فواصل میان گرهها در هر
خوشه و ایستگاه پایه پیشنهاد گردید که از قابلیت اطمینان و
مقیاسپذیری مطلوبی برخوردار است .در [ ]27نیز روش
خوشهبندی فازی با در نظر گرفتن انرژی باقیمانده و مرکزیت به
عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی معرفی گردید .به طور
خالصه ،محدودیت روشهای فازی ،نیاز به توجه ویژه به مسئله
مسیریابی و پیچیدگی بیشتر آنها در مقایسه با روشهای سنتی
است ،هرچند برای غلبه بر این مشکل ،رویکردهای توزیعشده
پیشنهاد شدهاند .بررسی پارامترهای انتخاب سرخوشه به روش فازی
نشان میدهد میزان انرژی باقیمانده ،فاصله تا ایستگاه پایه و درجه
گره پرکاربردترین ورودیهای فازی بوده ،همچنین ،سیستم استنتاج
فازی ممدانی و غیرفازی سازی به روش مرکز ثقل پرکاربردترین
روشها هستند [.]28-31

تصادفی با یک مقدار حد آستانه مقایسه میشود .اگر این عدد
تصادفی از مقدار حد آستانه کمتر باشد گره بهعنوان سرخوشه در
نظر گرفته میشود .روش  ]15[ T-LEACHشامل دو ماژول اصلی
مدیریت اعتماد و مسیریابی مبتنی بر اعتماد است .در مقایسه با
الگوریتم  T-LEACH ،LEACHدر برابر گرههای مخرب مقاومتر
است .بااینحال ،روش  T-LEACHدر مواجه با حمالت تبانی
آسیبپذیر است .در [ ]1۶روشی برای خوشهبندی و مسیریابی بهینه
گره حسگر ارائه گردید .ایراد این روش عدم ارائه راهحلی بهینه برای
تحویل داده بالدرنگ است .بهطورکلی ،روشهای سنتی با بهرهگیری
از دادههای محلی نظیر توزیع حسگرها ،در انتخاب سرخوشه موفق
بوده اما درعینحال دارای محدودیتهایی نظیر عدم توجه به
پارامترهای مؤثر در انتخاب سرخوشه متناسب با میزان تأثیر آنها
هستند.
روشهای فازی :این روشها در دو مرحله انتخاب سرخوشه مناسب
و خوشهبندی ،با بهرهگیری از منطق فازی توانستهاند بر مسئله عدم
قطعیت در محیط حسگرهای بیسیم و همپوشانی پارامترهای دخیل
در انتخاب سرخوشه غلبه نمایند .در [ ]17نسخه فازی روش
 LEACHارائه گردید .در این روش ،انتخاب سرخوشه توسط
پارامترهای میزان انرژی باقیمانده ،فاصله تا ایستگاه پایه و درجه گره
انجام میگیرد .روش ارائه شده در [ ]18شانس سرخوشهگی را با
توجه به پارامترهای انرژی سرخوشه ،فاصله سرخوشه تا ایستگاه پایه
و تعداد اتصاالت ۶سرخوشه و با بهرهگیری از منطق فازی محاسبه
میکند .در الگوریتم خوشهبندی فازی  ،]19[ EAUCFفاصله تا
ایستگاه پایه و انرژی باقیمانده سرخوشههای به عنوان پارامترهای
مهم انتخاب سرخوشه در نظر گرفته شدهاند .انتخاب سرخوشه در
الگوریتم خوشهبندی فازی  ]20[ FUCAتوسط پارامترهای انرژی
باقیمانده ،فاصله تا ایستگاه پایه و چگالی گره انجام میشود .در
[ ]21با هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد  ،LEACHروش
فازی با ارائه گردید که در آن از سه پارامتر کارایی مورد انتظار،
فاصله تا ایستگاه پایه و انرژی باقیمانده در تشکیل خوشه استفاده
شد .در [ ،]22ابتدا ناحیه دربرگیرنده حسگرها با استفاده از رویکرد
خوشهبندی به چند بخش تقسیم شده و انتخاب سرخوشه به صورت
پویا به گونهای انجام میشود که بتواند انتقال بار توسط گره حسگرها
را متعادل کند ]23[ .روش فازی بهمنظور انتخاب سرخوشه مناسب
ارائه نمود .در این روش ،باقیمانده انرژی هر حسگر ،قابلیت
جابهجایی ایستگاه پایه و مرکزیت خوشه به عنوان ورودیهای مدل
فازی ممدانی درنظر گرفته شدهاند .در [ ،]24انتخاب سرخوشه
توسط منطق فازی و با درنظرگرفتن معیارهایی نظیر فاصله تا
ایستگاه پایه ،چگالی گره حسگر و میزان انرژی باقیمانده در تشکیل

روشهای فرا ابتکاری :ازآنجاکه برای 𝑛 گره حسگر،

2𝑛 − 1

راهحل وجود دارد ،پس خوشهبندی شبکه حسگر بیسیم و انتخاب
سرخوشه ،مسئله  NP-Hardبوده؛ بنابراین روشهای ابتکاری
میتوانند به عنوان رویکردی مناسب جهت رسیدن به جواب بهینه
تلقی شوند .در [ ]32دو الگوریتم بهبودیافته  LEACHارائه شد.
روشهای مذکور توانستند با استفاده از الگوریتم ژنتیک و میزان
انرژی باقیمانده و فاصله به عنوان پارامترهای انتخاب سرخوشه،
سرخوشه مناسب را انتخاب نمایند .در [ ]33از الگوریتم ژنتیک برای
انتخاب سرخوشه های بهینه استفاده گردید .تابع هدف طراحیشده
در این روش شامل پارامترهای میانگین انرژی گرههای غیر سرخوشه
و میانگین انرژی گرههای سرخوشه است .در [ ]34تابع هدف با در
نظر گرفتن پارامترهای انرژی باقیمانده ،کیفیت خوشه ،انرژی خوشه
و میزان تأخیر در ارسال طراحی گردید و سرخوشه های بهینه توسط
الگوریتم ژنتیک انتخاب شدند .بررسی پارامترهای دخیل در تابع
بهینه الگوریتمهای ابتکاری نشان میدهد که دو عامل انرژی
باقیمانده و فاصله (درون و بیرون خوشهای) در تابع هدف بسیار
موردتوجه قرار گرفته است .محدودیت مهم روشهای ابتکاری،
پیچیدگی محاسباتی آنها بوده و به دلیل محدود بودن توان
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پردازشی گرههای حسگر ،تمامی محاسبات در ایستگاه پایه و به
صورت متمرکز انجام و سپس اطالعات الزم به گرهها ارسال میشود.

 -3روش پیشنهادی
روش پیشنهادی شامل سه مرحله اصلی ( )1خوشهبندی و تعیین
سرخوشههای اولیه )2( ،انتقال داده و ( )3انتخاب سرخوشه مناسب
است که در الگوریتم  1نشان داده شده است.

روشهای ترکیبی :این روشها با ترکیب رویکردهای فازی و فرا
ابتکاری از نقاط قوت هر دو روش سود میبرند .در روشهای ترکیبی
مرحله انتخاب خوشه با استفاده از منطق فازی انجام شده و تابع
هدف آن بر مبنای افزایش طول عمر شبکه تعریف میگردد .در []35
مسئله خوشهبندی شبکههای حسگر بیسیم به عنوان یک مسئله
بهینهسازی در نظر گرفته شد .این روش با تلفیق الگوریتم تکاملی
شیر و منطق فازی و استفاده از معیارهای انرژی باقیمانده و فاصله
گره از ایستگاه پایه مناسبترین سرخوشهها را انتخاب مینماید .در
 ]27[ FCHAسرخوشههای مناسب با توجه به میزان اهمیت گره
در حفظ دادهها ،مرکزیت میانی و انرژی باقیمانده انتخاب میشوند.
در  ]3۶[ LEACH-FCاز معیارهای انرژی باقیمانده ،میزان تراکم
همسایههای هر گره و درجه مرکزیت در انتخاب سرخوشه استفاده
شده است .در [ ]37روش خوشهبندی برای پروتکل مسیریابی با
مصرف بهینه انرژی ارائه گردید .روش مذکور با ترکیب منطق فازی
و الگوریتم تکاملی جستجوی فاخته ،سرخوشه مناسب را با در نظر
گرفتن پارامترهای انرژی باقیمانده ،فاصله از ایستگاه پایه ،چگالی
اطراف گره حسگر و میزان اعتماد انتخاب میکند .بهطور خالصه،
روشهای ترکیبی به دلیل وجود سربار اطالعاتی برای مسائل با
مقیاس بزرگ مناسب نبوده؛ همچنین به دلیل وجود پیچیدگی
محاسباتی ،اکثر محاسبات در ایستگاه پایه انجام میشود .در
روشهای ترکیبی ،پراستفادهترین پارامترهای فازی در انتخاب
سرخوشه ،انرژی باقیمانده و فاصله تا ایستگاه پایه میباشند .دو
سیستم استنتاج فازی ممدانی و سوگنو و روش غیرفازی سازی مرکز
ثقل از محبوبترین تنظیمات فازی هستند .برخی از روشهای
ترکیبی ،برای غلبه از پیچیدگی محاسباتی ناشی از اجرای دورهای
الگوریتمهای فرا ابتکاری ،این الگوریتمها را تنها یک بار و به منظور
تنظیم سیستم فازی انجام میدهند .نکته دیگر آنکه ،علیرغم وجود
پیچیدگی محاسباتی ،این روشها راهحلهای مناسبتری ارائه
میدهند .البته عملکرد روشهای این دسته به تنظیم صحیح
پارامترها وابستگی زیادی دارد [.]38-41

الگوریتم  :1روش پیشنهادی.
مقداردهی اولیه:
تعداد گرهها ،مقدار انرژی اولیه گرهها ،مختصات مکانی گرهها ،تعیین مکان ایستگاه
پایه ،تعیین تعداد خوشهها.
گام  :1خوشهبندی -kمیانه و تعیین سرخوشههای اولیه
گام  -2برای هر گره داریم:
الف -ارسال اطالعات به ایستگاه پایه و کاهش سطح انرژی گره (رابطه ())1
ب -در هر خوشه تشکیل شده ،محاسبه شانس هر گره برای سرخوشهگی با
استفاده از رویکرد فازی و معیارهای انرژی باقیمانده ،مرکزیت ،اعتماد ،فاصله تا
سرخوشه (روابط ( )4تا ( )7و با در نظر گرفتن الگوریتم )2
گام  -3انتخاب سرخوشه :انتخاب گره با بیشترین شانس به عنوان سرخوشه جدید
(روابط ( )4تا ( )7و با در نظر گرفتن الگوریتم )2
گام  -4برو به گام  .2تا زمانی که تعداد گرهها با سطح انرژی بیشتر از 𝑟𝑡𝐸 بیشتر از
حد آستانه 𝑟𝑡𝑁 است این حلقه تکرار شود؛ در غیر این صورت:
گام  -5تشکیل خوشه :تشکیل خوشههای جدید با استفاده از رویکرد فازی و
معیارهای انرژی باقیمانده ،فاصله تا سرخوشه ،فاصله تا ایستگاه پایه (روابط ( )4تا ()7
و با در نظر گرفتن الگوریتم )2
گام  -6برو به گام  .2تا زمانی که تعداد خوشههای متشکل از گرههای با سطح انرژی
بیشتر از 𝑟𝑡𝐸 بیشتر از حد آستانه 𝑟𝑡𝐶 است این حلقه تکرار شود؛ در غیر این صورت:
گام  -7خاتمه الگوریتم.

 -1-3خوشهبندی و تعیین سرخوشههای اولیه

ازآنجاکه فرایند ساخت خوشه از حسگرهای بیسیم همانند
بخشبندی فضای نمونه توسط الگوریتمهای خوشهبندی بوده و
ازآنجاکه شرایط قرارگیری حسگرها ناپایدار است بنابراین در روش
پیشنهادی ،با استفاده از الگوریتم -kمیانه ،]42[ 7خوشهبندی اولیه
گرههای حسگر انجام و سپس سرخوشههای اولیه انتخاب میشوند.
الگوریتم -kمیانه عالوه بر همگرایی سریع و عدم نیاز به محاسبات
پیچیده حساسیت کمتری نسبت به نویز و دادههای پرت در مقایسه
با الگوریتمهای مشابه نظیر  k-meansدارد .ازآنجاکه حسگرهای
بیسیم در شرایط کنترل نشده محیطی پراکنده میشوند ،به راحتی
در معرض خطاها و حمالتی قرار میگیرند که باعث غیرقابلاعتماد
بودن و نادرست بودن دادههای حسگر میشوند .در این شرایط،
دادههای حسگرهایی که تفاوت زیادی با رفتارهای سالم داشته
باشند ،دادههای پرت یا ناهنجار در نظر گرفته میشوند .این
الگوریتم ،در مرحله اول از بین گرههای حسگر به صورت تصادفی به
تعداد  kنماینده خوشه انتخاب میکند .مقدار  kطبق رابطه ()5
محاسبه شده است [ .]43در روش پیشنهادی ،این نمونهبرداری به

ضعف روشهای مذکور در عدم انتخاب سرخوشهها بر اساس
موقعیتهای مکانی بهینه و عدم مدیریت تعداد خوشهها است که
در مراحلی با انتخاب تعداد بیشتر سرخوشهها نسبت به گرههای
عادی باعث اتالف مقدار زیاد انرژی میشود .همچنین ،عدم امکان
شناسایی گرههای مخرب در این روشها عدم برقراری امنیت در
شبکه را در پی خواهد داشت.
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روش بدون جایگذاری انجام میشود .به بیانی دیگر ،نماینده خوشه
تکراری انتخاب نمیشود .در مرحله دوم ،هر گره به نزدیکترین
نماینده خوشه منتسب شده و خوشهها شکل میگیرند.

𝑠𝑓𝐸 1 𝑀2
√≤
(
) 𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸 +
𝑛𝜋𝐸𝑚𝑝 2
4

()5

پس از تشکیل خوشهها ،دادههای حس شده گرههای غیرسرخوشه
از محیط به سرخوشههای مربوطه ارسال میشود .سرخوشهها پس
از دریافت دادههای تمام اعضای خوشه خود ،دادهها را تجمیع و به
ایستگاه پایه ارسال میکنند .در حین تبادل اطالعات ،انرژی شبکه
از طریق حس داده ،ارسال داده ،دریافت داده و تجمیع داده کاهش
مییابد .طبق مدل انرژی هینزلمن [ ،]14هر گره برای ارسال 𝑏 بیت
داده به فاصله 𝑑 از خود ،به اندازه 𝑇𝐸 انرژی مصرف مینماید که از
رابطه زیر محاسبه میشود.
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑏 + 𝑏 × 𝐸𝑓𝑠 × 𝑑 2 𝑖𝑓 𝑑 ≤ 𝑑0
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑏 + 𝑏 × 𝐸𝑚𝑝 × 𝑑 4 𝑖𝑓 𝑑 > 𝑑0

()۶

انرژی فعالسازی تقویتکننده توان برای دو وضعیت باز و
چندمسیره و  𝑑0حد آستانه محاسبهشده توسط رابطه ( )2است.

()7

√ = 𝑑0

طبق رابطه ( ،)1در صورت بیشتر بودن فاصله از آستانه  𝑑0با تنظیم
تقویتکننده توان فرستنده ،از مدل چندمسیره میتوان استفاده
نمود؛ در غیر این صورت ،از مدل فضای باز برای کانال استفاده
میشود .همچنین ،مقدار انرژی الزم برای دریافت 𝑏 بیت داده در
گره گیرنده از رابطه زیر محاسبه میشود.

2
𝐻𝐶𝑜𝑡𝑑 × 𝑠𝑓𝐸 × 𝑏 𝐸𝑛𝑜𝑛𝐶𝐻 = 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑏 +

𝑛
𝐻𝐶𝑛𝑜𝑛𝐸 𝐸𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 ≈ 𝐸𝐶𝐻 +
𝑘

𝐴𝐷𝐸𝑛 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑏 (2𝑛𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 +
2
2
))
𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑𝑘( 𝑠𝑓𝐸 +
𝐻𝐶𝑜𝑡𝑑𝑛 +

با محاسبه انرژی مصرفی شبکه برای یک دور انتقال داده از گرههای
حسگر بیسیم به ایستگاه پایه با مقادیر مختلف 𝑘 ،میتوان تعداد
بهینه سرخوشهها را محاسبه نمود .تعداد بهینه سرخوشهها مقداری
است که به ازای آن ،انرژی مصرفی شبکه به کمترین مقدار میرسد.
اهمیت تعداد بهینه سرخوشه به این دلیل است که چنانچه تعداد
سرخوشهها بیشتر از تعداد بهینه باشد ،انرژی مصرفی گرهها و زمان
انتخاب سرخوشه افزایش مییابد و اگر تعداد سرخوشههای انتخابی
کمتر از مقدار بهینه باشد ،اندازه هر خوشه افزایش و به دنبال آن،
سرخوشهها با اضافهبار شدید و ترافیک باال جهت انتقال دادهها روبرو
میشوند که در این حالت احتمال خرابی و از دست رفتن اطالعات
و حتی مرگ سریع گره سرخوشه بسیار باالست .در هر دو حالت
مذکور ،عمر شبکه کاهش مییابد.

𝑏 × 𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸 = )𝑑𝐸𝑅 (𝑏,

با فرض آنکه ناحیه موردنظر مربعی به ابعاد 𝑀 × 𝑀 مترمربع است
که 𝑛 گره زنده در آن به صورت یکنواخت پراکنده شدهاند و با این
فرض که ایستگاه پایه در مرکز ناحیه قرار دارد ،بنابراین فاصله هر
گره تا ایستگاه پایه و یا فاصله هر گره تا سرخوشه مربوطهاش کمتر
از  𝑑0است .بنابراین ،انرژی مصرفی سرخوشهها از رابطه ( )4محاسبه
میشود.
𝑛
𝑛
𝑏 × 𝐴𝐷𝐸 𝐸𝐶𝐻 = ( − 1) 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑏 +
𝑘
𝑘

()4

{

انرژی کلی مصرفشده در شبکه برابر است با:
()8

()3

√

که در آن 𝐻𝐶𝑜𝑡𝑑 میانگین فاصله بین گره عضو و سرخوشه
مربوطهاش (فاصله درون خوشهای) است .انرژی مصرفشده در هر
خوشه در هر دور ،از رابطه ( )7محاسبه میگردد.

{ = )𝑑𝐸𝑇 (𝑏,

𝑠𝑓𝐸
𝑝𝑚𝐸

𝑠𝑓𝐸 𝑛.
.
𝑝𝑚𝐸 2𝜋.

=𝑘

که در آن 𝑘 تعداد سرخوشه ها 𝐸𝐷𝐴 ،مقدار هزینه برای تجمیع یک
بیت داده در هر بار ارسال به ایستگاه پایه و 𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑 میانگین فاصله
بین سرخوشه و ایستگاه پایه (فاصله بین خوشهای) است .انرژی
مصرفشده در گرههای عضو و غیر سرخوشه از رابطه ()۶
قابلمحاسبه است.

که در آن 𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸 انرژی مصرفی توسط مدار فرستنده 𝐸𝑓𝑠 ،و 𝑝𝑚𝐸

()2

𝑀
𝐸
4
𝑐𝑒𝑙𝑒 −
𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑√
𝑝𝑚𝐸

 -2-3انتقال داده

()1

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ

𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑

𝑛

2
𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑 × 𝑏 × 𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸 +𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑏 +
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تعریفشده فازی (جدول  ،)1برای ارزشگذاری بر روی گرهها و
تسلط بر روی عدم قطعیت استفاده میشود .گرههایی که ارزش
(شانس) بیشتری دارند ،درنهایت بهعنوان سرخوشه انتخاب شده و
سایر گرهها به نزدیکترین سرخوشه پیوسته و بهاینترتیب خوشهها
تشکیل میشوند .شکلهای  ،1-4مجموعههای فازی برای متغیرهای
ورودی فازی را نشان میدهند.

 -3-3انتخاب سرخوشه

انتخاب سرخوشه معتبر در خوشههای شبکه حسگر بیسیم مسئله
بسیار مهمی به شمار میرود .در روش پیشنهادی ،از معیارهای زیر
برای انتخاب گره سرخوشه استفاده میشود:
• انرژی باقیمانده :منظور انرژی باقیمانده هر یک از گرههای حسگر
شبکه است .هرچه میزان انرژی باقیمانده یک گره حسگر بیشتر
باشد آن گره شانس بیشتری برای سرخوشهگی دارد.
• اعتماد رفتار :این معیار بر اساس رفتار مثبت ( )posو رفتار منفی
( )negهر گره شبکه تعیین میشود .در روش پیشنهادی ،ارسال
موفق داده توسط گره حسگر بهعنوان رفتار مثبت و ارسال ناموفق
داده توسط گره حسگر بهعنوان رفتار منفی تلقی میشود .مقدار
اعتماد رفتار با استفاده از رابطه ریاضی ( ]44[ )9محاسبه میشود:
𝑝𝑜𝑠 + 1
𝑝𝑜𝑠 + 𝑛𝑒𝑔 + 2

()9

= 𝑖𝑇

هرچه مقدار اعتماد رفتار یک گره حسگر بیشتر باشد ،شانس آن
گره برای انتخاب شدن بهعنوان سرخوشه نیز بیشتر میشود.
استفاده از این معیار منجر به تعامل گرههای قابلاعتماد با یکدیگر
میشود.

شکل  :1مجموعه فازی برای متغیر ورودی فازی انرژی باقیمانده.

• درجه مرکزیت :این معیار میزان مرکزیت سرخوشه 𝑖𝐶 را در
𝑘

مقایسه با سایر سرخوشهها  {𝐶𝑗 }𝑗=1در فضایی به ابعاد
محاسبه میکند .هرچه میزان یک گره حسگر بیشتر باشد ،شانس
سرخوشهگی آن بیشتر میشود.
()10

𝑀×𝑀

)𝑗√∑𝑗∈𝑇 𝑑 2 (𝐶𝑖 ,
𝑀

= 𝑖𝐷𝐶

• میانگین فاصله سرخوشه تا گرههای عضوش :هرچه این فاصله برای
یک گره حسگر کمتر باشد ،شانس سرخوشهگی بیشتر میشود.

شکل  :2مجموعه فازی برای متغیر فازی ورودی اعتماد.

𝑘\𝑁

()11

1
= 𝑖𝑑
𝑗𝑑 ∑
𝑘\𝑁
1

که در آن 𝑁 تعداد گرههای حسگر و 𝑘 تعداد سرخوشه است .در
روابط ( )10و ( 𝑑 ،)11از رابطه نرم ( 2اقلیدسی) محاسبه میشود.
جهت یادآوری ،با فرض آنکه 𝑝 و 𝑞 مختصات 𝐷–بعدی دو گره
حسگر باشند ،فاصله دو گره از رابطه ( )12محاسبه میشود.
𝐷

()12

𝑑(𝒑, 𝒒) = √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖 )2
𝑖=1

شکل  :3مجموعه فازی برای متغیر فازی ورودی درجه مرکزیت.

ازآنجاکه انتخاب گره به عنوان سرخوشه وابسته به چندین معیار
است ،بنابراین از روش منطق فازی و قوانین اگر-آنگاه 8از پیش
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صورت تطابق ورودیهای مسئله با یک قانون ،آن قانون فعال شده
و محاسبات انجام خواهند شد .شکل  5مجموعه فازی متغیر فازی
خروجی شانس را نشان میدهد .برای این متغیر خروجی ،مجموعه
مقادیر "خیلی ضعیف ،ضعیف ،نسبتاً ضعیف ،زیر متوسط ،متوسط،
باالی متوسط ،نسبتاً قوی ،قوی ،خیلی قوی" در نظر گرفته شده
است.
جدول  :1قوانین اگر-آنگاه برای محاسبه شانس سرخوشهگی.

ردیف

شکل  :4مجموعه فازی برای متغیر فازی ورودی میانگین فاصله اعضا

انرژی

درجه

باقیمانده

مرکزیت

تا سرخوشه.

همانطور که گفته شد ،با ترکیب مجموعههای فازی و سیستم
استنتاج فازی قوانین اگر-آنگاه تعریفشده ،برای هر یک از گرههای
شبکه شانس سرخوشهگی محاسبه میشود .در روش پیشنهادی ،از
مدل استنتاج فازی ممدانی 9استفاده شده است .مکانیزم استنتاج
بدین ترتیب است که پس از استفاده از پارامترهای انتخاب سرخوشه،
فازی سازی ورودیها و تعیین درجه عضویت ورودیها و خروجی،
به هریک از مجموعههای فازی از طریق توابع عضویت ،قوانین از
پیش تعیینشده اعمال میشود .سپس فرآیند داللت 10به ازای هر
قاعده پیادهسازی میشود .در این مقاله از روش کمینه (عملگر
" "ANDفازی) که مجموعه فازی خروجی را برش میدهد استفاده
شده است .جهت تصمیمگیری ،خروجیهای تمام قواعد با استفاده
از روش بیشینه (عملگر " "ORفازی) تجمیع میشوند .در انتها،
خروجی با استفاده از روش مرکز ثقل غیرفازی شده و به مقدار
عددی تبدیل میشود و بهاینترتیب ،مقدار شانس گره برای انتخاب
به عنوان سرخوشه به دست میآید .تمامی قوانین فازی در یک
سیستم فازی به صورت همزمان و موازی پردازش شده و در

میانگین
فاصله اعضا تا

اعتماد

شانس

سرخوشه

1

کم

کم

دور

کم

خیلی
ضعیف

2

کم

کم

متوسط

کم

ضعیف

3

کم

کم

نزدیک

کم

نسبتاً
ضعیف

4

کم

متوسط

دور

کم

ضعیف

5

کم

متوسط

متوسط

متوسط

زیر
متوسط

۶

متوسط

کم

دور

کم

ضعیف

7

متوسط

کم

متوسط

متوسط

زیر
متوسط

8

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

9

متوسط

متوسط

نزدیک

متوسط

باالی
متوسط

10

متوسط

زیاد

نزدیک

زیاد

قوی

11

زیاد

کم

نزدیک

زیاد

نسبتاً
قوی

12

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

باالی
متوسط

13

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

قوی

زیاد

زیاد

نزدیک

زیاد

خیلی
قوی

پس از انتخاب سرخوشهها ،گرههای غیرسرخوشه به نزدیکترین
سرخوشه منتسب و خوشهها تشکیل میشوند .البته درصورتیکه
تعداد گرههای با سطح انرژی بیشتر از 𝑟𝑡𝐸 بیشتر از حد آستانه
𝑟𝑡𝑁 باشد ،سرخوشه جدید از گرههای حسگر همان خوشه انتخاب
میشود در غیر این صورت ،نیاز به تشکیل خوشههایی با ساختار
جدید است .این مرحله در ادامه توضیح داده شده است.
 -4-3تعیین تعداد خوشه بهینه

همانطور که گفته شد ،با استفاده از رویکرد فازی سرخوشههای
بهینه انتخاب میشوند .با شناسایی سرخوشهها در هر دور اجرا،

شکل  :5مجموعه فازی برای متغیر فازی خروجی شانس سرخوشهگی.
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• تعداد گرههای با سطح انرژی بیشتر از 𝑟𝑡𝐸 هر خوشه کمتر از حد
آستانه 𝑟𝑡𝑁 باشد.

توپولوژی شبکه مشخص شده و عملکرد شبکه با تابع هدف
تعریفشده زیر ارزیابی میشود.
) 𝑓(𝐶) = 𝑓(𝐶1 ) + 𝑓(𝐶2 ) + 𝑓(𝐶3

()13

که در آن )  𝑓(𝐶1به انرژی باقیمانده 𝑓(𝐶2 ) ،فاصله تا ایستگاه پایه
و )  𝑓(𝐶3به میانگین فاصله گرههای درون یک خوشه تا سرخوشه
اشاره میکند .مناسبترین سرخوشهها و به تبع آن مناسبترین
توپولوژی شبکه منجر به کمینه شدن تابع هدف فوق میگردند.
الگوریتم  2روال انتخاب تعداد خوشههای بهینه را نشان میدهد.

جدول :2قوانین اگر-آنگاه برای محاسبه تشکیل خوشه.
فاصله تا

میانگین فاصله

ایستگاه

اعضا تا

پایه

سرخوشه

1

کم

دور

دور

خیلی ضعیف

2

کم

دور

متوسط

ضعیف

3

کم

دور

نزدیک

نسبتا ضعیف

4

کم

متوسط

دور

ضعیف

5

کم

متوسط

متوسط

نسبتاً ضعیف

۶

کم

متوسط

نزدیک

زیر متوسط

7

کم

نزدیک

دور

نسبتاً ضعیف

8

کم

نزدیک

متوسط

زیر متوسط

9

کم

نزدیک

نزدیک

متوسط

10

متوسط

دور

دور

نسبتاً ضعیف

11

متوسط

دور

متوسط

نسبتاً متوسط

12

متوسط

دور

نزدیک

متوسط

13

متوسط

متوسط

دور

زیر متوسط

14

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

15

متوسط

متوسط

نزدیک

باالی متوسط

1۶

متوسط

نزدیک

دور

متوسط

17

متوسط

نزدیک

متوسط

باالی متوسط

18

متوسط

نزدیک

نزدیک

نسبتاً قوی

19

زیاد

دور

دور

متوسط

20

زیاد

دور

متوسط

باالی متوسط

21

زیاد

دور

نزدیک

نسبتاً قوی

ردیف

الگوریتم  :2تعیین تعداد بهینه خوشهها.
ورودی :تعداد گرههای زنده
خروجی :تعداد  kخوشه
تا زمانی که دور جاری 𝑡 معتبر است:
سرخوشههای مناسب را طبق الگوریتم  1پیدا کن
اگر فاصله گره تا نزدیکترین سرخوشه < فاصله گره تا ایستگاه پایه است
گره را به نزدیکترین سرخوشه تخصیص بده
در غیر این صورت
گره بهطور مستقیم با ایستگاه پایه ارتباط برقرار میکند.
پایان
طبق رابطه ( )13مقدار تابع هدف در هر دور را محاسبه کن
اگر ) 𝑡𝑝𝑜 𝐶(𝑓 < ) 𝑡 𝐶(𝑓
توپولوژی شبکه را با در نظر گرفتن سرخوشههای جدید بهروز کن،
بهعبارتیدیگر ) 𝑡 𝐶(𝑓 ← ) 𝑡𝑝𝑜 𝐶(𝑓
پایان
پایان

 -5-3تشکیل خوشه

در این مرحله از معیارهای انرژی باقیمانده گره ،میانگین فاصله اعضا
تا سرخوشه و فاصله تا ایستگاه پایه در تشکیل خوشه استفاده
میشود .برای محاسبه فاصله گره حسگر تا ایستگاه پایه از فاصله
اقلیدسی استفاده شده است .هرچه فاصله یک گره حسگر تا ایستگاه
پایه کمتر باشد ،آن گره شانس بیشتری برای انتخاب به عنوان
سرخوشه بهدست خواهد آورد .شکل  ۶مجموعه فازی متغیر فازی
ورودی فاصله تا ایستگاه پایه را نمایش میدهد .با ترکیب
مجموعههای فازی متغیرهای ورودی و سیستم استنتاج فازی قوانین
اگر-آنگاه تعریفشده (جدول  ،)2ارزش تشکیل خوشه محاسبه
میشود (شکل .)7

انرژی
باقیمانده

شانس

تشکیل خوشه در شرایطی انجام میشود که:
شکل  :6مجموعه فازی برای متغیر فازی ورودی فاصله تا ایستگاه پایه.

• ساختار خوشهها در دو دور متوالی یکسان نباشد.
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(طبق رابطه ( ))15برای بیان ورودیها و خروجیها استفاده شده
است .بهعنوانمثال ،در روش پیشنهادی برای متغیر انرژی باقیمانده،
 3تابع عضویت ذوزنقهای و برای محاسبه شانس سرخوشهگی9 ،
تابع عضویت مثلثی در نظر گرفته شده است.

()14

0
𝑥 ≤ 𝑎1
𝑥 − 𝑎1
𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏1
𝑏1 − 𝑎1 1
𝑥 𝜇𝑡𝑟𝑖 (𝑥) = 𝑐 −
1
𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐1
𝑐1 − 𝑏1 1
{0
𝑥 ≤ 𝑐1
𝑥 ≤ 𝑎2
𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏2

شکل  :7مجموعه فازی برای متغیر فازی خروجی شانس تشکیل

()15

خوشه.

𝑏2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐2
𝑐2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑2
𝑥 ≤ 𝑑2

 -4آزمایشها

0
𝑥 − 𝑎2
𝑏2 − 𝑎2
𝜇𝑡𝑟𝑎𝑝 (𝑥) = 1
𝑥 𝑑2 −
𝑑2 − 𝑐2
{0

• گرههای حسگر پس از استقرار ثابت هستند و موقعیت مکانی آنها
بدون تغییر است.

با استفاده از سیستم استنتاج فازی ،مقدار عددی شانس به عنوان
خروجی در نظر گرفته میشود .فرض کنید با در اختیار داشتن مقدار
انرژی باقیمانده  ،0.1 Jمقدار مرکزیت  ،0.7میزان اعتماد  0.3و
میانگین فاصله تا ایستگاه پایه 0.7میخواهیم شانس سرخوشهگی را
برای یک گره حسگر محاسبه نماییم .در این حالت با در نظر گرفتن
اشکال  1تا  ،5متغیرهای زبانی (کم ،متوسط) برای انرژی باقیمانده،
(متوسط ،زیاد) برای مرکزیت( ،متوسط ،دور) برای میانگین فاصله
تا ایستگاه پایه و (کم ،متوسط) برای اعتماد وجود خواهند داشت.
طبق جدول  ،1قوانین فازی  5 ،4و  8فعال صادق خواهند بود.

• گرههای حسگر ازلحاظ انرژی ،قدرت محاسباتی و حافظه دارای
محدودیت هستند و بهمرور در طی فرآیندهای شبکه ،انرژی آنها
تمام میشود.

بر اساس سیستم استنتاج فازی ممدانی ،و با در نظر گرفتن روابط
( )14و ( ،)15توابع عضویت ذوزنقهای به متغیر زبانی "کم" ورودی
انرژی باقیمانده اعمال میشوند.

پیادهسازی روش پیشنهادی با توجه به فرضیات زیر انجام میشود:
• گرههای حسگر شبکه بهصورت تصادفی و با توزیع یکنواخت در
فضای شبکه حسگر پراکنده شدهاند.

• گرههای حسگر بهصورت همگن 11هستند ،یعنی از نظر توان
محاسباتی و پردازشی مشابه یکدیگر بوده و از همان ابتدای شروع
کار شبکه ،میزان انرژی تمامی این گرهها با هم برابر است.

(کم)𝑋 = 0.1

• ایستگاه پایه ثابت است و از نظر انرژی ،قدرت محاسباتی و حافظه
هیچگونه محدودیتی ندارد.

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
)0.1 − (−0.15
0.15 − 0.1
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
−0.05 − (−0.15) 0.15 − 0.05
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(2.5,1,0.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

• ایستگاه پایه تمامی اطالعات مربوط به گرههای حسگر شبکه را در
اختیار دارد.
• کلیه محاسبات مربوط به خوشهبندی شبکه توسط ایستگاه پایه
انجام میشود.

همچنین ،توابع عضویت ذوزنقهای به متغیر زبانی "متوسط" ورودی
انرژی باقیمانده اعمال میشوند.

 -1-4نمایش عملکرد سیستم استنتاج فازی

(کم)𝑋 = 0.1

همانطور که در بخش  3بیان گردید ،دو مرحله انتخاب سرخوشه و
تشکیل خوشه بر اساس مدل فازی پیادهسازی شده است .بر اساس
اشکال  1تا  ،7از توابع عضویت مثلثی (طبق رابطه ( ))14و ذوزنقهای

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
0.1 − 0.05
0.45 − 0.1
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
0.15 − 0.05 0.45 − 0.35
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)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(0.5,1,3.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

برای متغیر زبانی "متوسط" ورودی اعتماد داریم:
(متوسط)𝑋 = 0.3

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
0.3 − 0.2 0.8 − 0.3
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
0.4 − 0.2
0.8 − 0.6
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(0.5,1,2.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

برای متغیر زبانی "متوسط" ورودی مرکزیت داریم:
(متوسط)𝑋 = 0.7

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
0.7 − 0.2 0.8 − 0.7
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
0.4 − 0.2
0.8 − 0.6
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(2.5,1,0.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

با اعمال مقادیر در قوانین  5 ،4و  8داریم:
𝑅4,5,8 : min(0.5,0.5,0.5,0.5) = 0.5

برای متغیر زبانی "زیاد" ورودی مرکزیت داریم:

بهعبارتیدیگر ،با ورودیهای معلوم ،طبق قانون  ،4بیشینه شانس
سرخوشهگی "ضعیف" در بازه  0تا  %25برابر با مقدار عددی 0.5
بوده ،طبق قانون ،5بیشینه شانس سرخوشهگی "زیر متوسط" در
بازه  %25تا  49%برابر با مقدار عددی  0.5است .همچنین ،طبق
قانون  ،8بیشینه شانس سرخوشهگی "متوسط" در بازه  %37.5تا
 %۶1.5برابر با مقدار عددی  0.5است .با انجام مرحله فازی زدایی
خروجی توسط روش مرکز ثقل ،مقدار عددی شانس سرخوشهگی
گره برابر با  %31.5است.

(زیاد)𝑋 = 0.7

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
0.7 − 0.6 1.2 − 0.7
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
0.8 − 0.6
1.2 − 1
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(0.5,1,2.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

برای متغیر زبانی "متوسط" ورودی میانگین فاصله تا ایستگاه پایه
داریم:

 -2-4تنظیمات آزمایش

(متوسط)𝑋 = 0.7

شبیهسازی روش پیشنهادی با استفاده از نرمافزار  MATLABو
مطابق با مقادیر مندرج در جدول  3انجام شده است.

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
0.7 − 0.2 0.8 − 0.7
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
0.4 − 0.2
0.8 − 0.6
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(2.5,1,0.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

جدول  :3پارامترهای شبیه سازی.
پارامتر

برای متغیر زبانی "دور" ورودی فاصله تا ایستگاه پایه داریم:
(زیاد)𝑋 = 0.7

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
0.7 − 0.6 1.2 − 0.7
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
0.8 − 0.6
1.2 − 1
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(0.5,1,2.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5

مقدار

𝑀×𝑀

100×100𝑚2

تعداد گرههای ایجاد شده تصادفی

100

مختصات مکانی ایستگاه پایه

(50و)50

انرژی اولیه حسگرها

0.5 J
𝐽𝑛

𝑐𝑒𝑙𝑒𝐸

𝑡𝑖𝑏 50
2

𝑠𝑓𝐸

𝑚10 𝑏𝑖𝑡 /
𝐽𝑝

𝑝𝑚𝐸

4

𝐴𝐷𝐸

𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖𝑠/

𝑏

برای متغیر زبانی "کم" ورودی اعتماد داریم:

𝐽𝑝

𝑚0.0013 𝑏𝑖𝑡 /
𝐽𝑛
𝑡𝑖𝑏

5

𝑡𝑖𝑏 1000

تعداد اولیه خوشهها با مقایسه انرژی مصرفی شبکه با تعداد خوشه-
های  1تا  20به دست آمده است .برای صحتسنجی ،آزمایشها 10
مرتبه تکرار گردید .طبق نتایج به دست آمده در جدول  ،4میانگین
انرژی مصرفی مصرفی با تعداد خوشه  10به کمترین میزان میرسد.

(کم)𝑋 = 0.3

𝑥 − 𝑎2
𝑥 𝑑2 −
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 = )𝑑 𝑓(𝑋: 𝑎, , 𝑐,
, 1,
)) , 0
𝑏2 − 𝑎2
𝑑2 − 𝑐2
)0.3 − (−0.4
0.4 − 0.3
( 𝑛𝑖𝑚( 𝑥𝑎𝑚 =
, 1,
)) , 0
)−0.2 − (−0.4
0.4 − 0.2
)= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(3.5,1,0.5), 0
)= 𝑚𝑎𝑥(0.5,0
= 0.5
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همچنین جهت بررسی صحت مقدار به دست آمده ،نتایج با شبیه-
سازی مدل انرژی هینزلمن (طبق رابطه ( ))1۶با شرایط اولیه یکسان
نیز مقایسه گردید .نتایج حاصل ،نزدیکی دو مقدار را نشان میدهند.
𝑀 𝑛
𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑 𝜋2

()1۶

√ = 𝑡𝑝𝑜𝑘

جدول  .4میزان انرژی مصرفی شبکه به ازای خوشههای اولیه
متفاوت.
تعداد خوشه

میانگین  10دور اجرا

7

0.3514

8

0.02۶5

9

0.0211

10

0.0151

11

0.0155

12

0.0182

13

0.0184

14

0.0185

شکل  :8مرگ گرههای حسگر در دورهای مختلف اجرا.

مبتنی بر منطق فازی راهحلهای بهینه را با پیچیدگی زمانی
بیشتری مییابند ،عملکرد روش پیشنهادی قابل توجیه است.
جدول  .5زمان مرگ گرهها

 -3-4نتایج

مرگ اولین

مرگ نیمی از

مرگ آخرین

زمان اجرا

گره (دور)

گرهها (دور)

گره (دور)

(ثانیه)

LEACH

402

575

1415

8.10

FUCA
HQCAWSN
FCHA
LEACHFC
EELEACH

508

۶55

1723

13.۶4

1272

1794

2093

124۶8.۶5

309

529

15۶2

۶3.۶0

1204

1495

1503

۶5.92

1101

1793

2805

13733.81

132۶

1905

2967

12۶74.85

روش

عملکرد روش پیشنهادی با الگوریتمهای ،]14[ LEACH
[ ]3۶[ LEACH-FC ،]27[ FCHA ،]2۶[ HQCA-WSN ،]20و
 ]31[ EE-LEACHتحت شرایط یکسان ارزیابی و مقایسه شده
است .بهمنظور ارزیابی ،دو سناریو با اهداف ( )1مقایسه مصرف انرژی
و ( )2سنجش توانایی روش پیشنهادی در تشخیص گرههای مخرب
طراحی شده است .در ادامه ،نتایج بهدست آمده ارائه شده است.
FUCA

• سناریوی 1

روش
پیشنهادی

در این سناریو برای ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه منصفانه با
روشهای رقیب ،فرض میشود هیچ گره مخربی در شبکه وجود
ندارد .نتایج بهدستآمده بر اساس معیار ارزیابی تعداد گرههای مرده
(شکل  )8نشان میدهد در روش پیشنهادی ،مرگ آخرین گره
نسبت به سایر روشها دیرتر اتفاق میافتد پس تبادل اطالعات میان
گرههای حسگر و ایستگاه پایه در تعداد دورهای بیشتری انجام
میشود .ازاینرو ،روش پیشنهادی توانسته است عملکرد بهتری را
نسبت به سایر روشها داشته باشد.
برای درک بهتر کارایی روشهای پیادهسازی شده ،زمان مرگ گرهها
(اولین گره ،نیمی از گرهها و آخرین گره) و زمان محاسبات در جدول
 5نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،کمترین
زمان اجرا ،متعلق به روش  LEACHو بیشترین زمان اجرا ،متعلق
به روش پیشنهادی است .طبق نتایج این جدول ،اجرای روش
پیشنهادی بیشترین سربار محاسباتی را دارد .از آنجا که روشهای

شکل  :9میزان انرژی باقیمانده شبکه در دورهای مختلف اجرا.
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عالوهبراین ،مقایسه میزان انرژی باقیمانده شبکه در شکل  9نشان
میدهد روش پیشنهادی توانسته است کمترین مصرف انرژی و
درنتیجه بیشترین طول عمر را داشته باشد.

LEACH

0.3519

FUCA

0.02۶5

HQCA-WSN

0.0251

FCHA

0.0304

LEACH-FC

0.0273

EE-LEACH

0.0214

روش پیشنهادی

0.0118

40

83

91

95

95

(.)%
تعداد گره مخرب

جدول  .6انرژی مصرفی شبکه ).(j
روش

35

84

87

94

95

جدول  :8نرخ تشخیص غلط گرههای مخرب در دورهای مختلف اجرا

جدول  ۶میزان انرژی مصرفی روشهای پیادهسازی شده را نشان
میدهد .بر این اساس ،بیشترین و کمترین میزان انرژی مصرفشده
در شبکه به ترتیب متعلق به روش  LEACHو روش پیشنهادی
است .این مسئله ،حاکی از آن است که روش پیشنهادی توانسته
است راهحلهای بهینهای برای انتخاب سرخوشه و تغییر توپولوژی
شبکه با تغییر ساختار خوشهها ارائه نماید.

انرژی مصرفی

30

80

85

92

95

دور
5

10

15

20

5

24

19

14

9

10

2۶

18

13

9

15

18

17

13

8

20

1۶

1۶

11

7

25

13

15

11

6

30

14

14

7

5

35

11

13

۶

5

40

10

10

5

4

همچنین ،توانایی روش پیشنهادی در تشخیص غلط گرههای مخرب
در جدول  8نشان داده شده است .بر این اساس ،با افزایش تعداد
تکرار روش پیشنهادی ،میزان تشخیص غلط گرههای مخرب کاهش
مییابد.

• سناریوی 2

 -5نتیجهگیری و کارهای آینده

هدف از انجام این سناریو ،ارزیابی توانایی روش پیشنهادی در
شناسایی گرههای مخرب و عدم انتخاب آنها به عنوان سرخوشه
است .زیرا همانطور که پیشتر گفته شد ،چنانچه گره مخربی نقش
سرخوشه را بر عهده گیرد بخشی از دادههای دریافتی از گرههای
حسگر عضو خوشه خود را برای ایستگاه پایه ارسال نمیکند که این
مسئله کاهش کارایی شبکه را به دنبال دارند.

در این مقاله ،با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه
و ایجاد ارتباط امن و مطمئن میان گرههای حسگر بیسیم ،از روش
فازی برای انتخاب سرخوشه و تشکیل خوشه در شبکههای حسگر
استفاده گردید .بدین منظور ،عواملی نظیر انرژی باقیمانده ،درجه
مرکزیت ،فاصله درون خوشهای و اعتماد رفتار گره به عنوان عوامل
مؤثر در افزایش یا کاهش شانس سرخوشهگی یک گره در نظر گرفته
شدند .همچنین ،انرژی باقیمانده ،فاصله تا ایستگاه پایه و فاصله
درون خوشهای در تغییر توپولوژی خوشه مؤثر شناخته شدهاند.
روش پیشنهادی بر اساس معیارهای ارزیابی مانند تعداد گرههای
مرده ،انرژی باقیمانده شبکه و زمان اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته
است .نتایج نشاندهنده برتری روش پیشنهادی از نظر کاهش
مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه در مقایسه با روشهای
رقیب است .البته از نظر مدت زمان اجرا ،روش پیشنهادی به دلیل
رویکرد فازی اتخاذشده ،بیشترین سربار محاسباتی را دارد .همچنین،
نرخ تشخیص گرههای مخرب توسط روش پیشنهادی بررسی و
مشاهده گردید با افزایش تعداد دورهای اجرا ،روش پیشنهادی
توانایی مناسبی در تشخیص گرههای مخرب شبکه دارد .ازآنجاکه
هر گره با ایجاد امنیت در مسیریابی و اعتماد در تبادل داده میتواند
در برقراری امنیت و اعتماد در کل شبکه مؤثر باشد ،روش پیشنهادی

در این سناریو ،آزمایشها در  4دور مختلف } {5,10,15,20و با تعداد
} {5,10,…,35,40گره مخرب در شبکه انجام شدهاند .بر اساس
نتایج نشان دادهشده در جدول  ،7با افزایش تعداد دورهای تکرار،
روش پیشنهادی توانسته است عملکرد مطلوبی در تشخیص صحیح
گرههای مخرب شبکه از گرههای عادی شبکه داشته باشد.
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