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Abstract- One of the main challenges of wireless sensor networks (WSNs), is unequal energy consumption of
the nodes and early dead of the forwarder nodes around the base station because of the high load on these
nodes. This matter causes a hole around the base station, thus, the communications between the alive nodes of
the network and the base station are disrupted. In this paper, balancing the load and then energy consumption of
the network nodes are followed. The aim is prolongation of the lifetime of all the nodes, particularly, the nodes
around the base station to keep the communications between the network nodes and the base station until the
end of lifetime of the nodes without any hole. To this purpose, a method for zoning the area of sensor networks
is proposed. The distance of data transfer hop of each forwarder node is adjusted based on the amount of data to
be transmitted by the forwarder. Hence, energy consumption of forwarders and thus their lifetimes are
balanced. The proposed approach presents a solution for the challenge of short life of forwarders around the
base station. Moreover, the dimensions of zones are calculated in such way that the communications between
the sensors and the forwarder in each zone are performed in single hop manner. The approach balances the
density of sensors of the created zones to uniform the coverage ratio in all the network area. The performance
evaluations of the proposed scheme indicate that the scheme prolongs the lifetime of both forwarders and
sensor nodes compared with the related works.
Keywords- Wireless Sensor Networks, Zoning, Energy Efficiency, Forwarder, Data Gathering.
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چکيده -يکي از چالشهاي شبکههاي حسگر بيسيم ،عدم توازن در مصرف انرژي گرهها و مرگ زودهنگام گرههاي فرستنده 1اطرراف
ايستگاه پايه ميباشد .دليل اين امر ،بار کاري بيشتر و بنابراين ،مصرف انرژي بيشتر در اين گرهها ميباشد .بهطوريکه ،ارتباط گرههاي
زنده و فعال شبکه نيز با ايستگاه پايه مختل ميگردد .در اين مقاله ،هدف ،متوازنسازي بار کاري و مصرف انرژي در گررههراي شربکه
ميباشد .بهطوريکه ،در ضمن بيشينهسازي طول عمر همه گرهها ،از مرگ زودهنگام گرههاي پيرامون ايستگاه پايه جلوگيري گرردد و
لذا همه گرههاي شبکه تا آخر طول عمر خود ،با ايستگاه پايه در ارتباط باشند و حفرهاي در شبکه ايجاد نگردد .براي نيل به اين مقصود،
روشي براي ناحيهبندي شبکههاي حسگر بيسيم پيشنهاد ميشود .در اين روش ،ناحيهها به گونهاي ايجاد ميشوند که طول گام ارسال
داده هر گره فرستنده بر حسب ميزان دادهاي که بايد ارسال کند ،معين ميگردد .بنابراين ،انرژي مصرفي گرههاي فرستنده و در نتيجه،
طول عمر آنها متوازن ميشود .روش پيشنهادي که آن را  ZOGLOميناميم ،در درجه اول ،راهحلي براي چالش مردن زودهنگام گرههاي
فرستنده پيرامون ايستگاه پايه ارائه ميدهد .عالوه بر اين ،ابعاد ناحيهها چنان تنظيم ميشود که در هر ناحيه ،ارتباط گرههاي حسگر با
گره فرستنده ناحيه بهصورت تک گام انجام ميشود .روش  ZOGLOچگالي گرههاي حسگر در ناحيهها را متوازن ميکند تا نرخ پوشش
در همه سطح شبکه يکسان گردد .ارزيابيهاي انجام شده نشان ميدهند که روش  ZOGLOنسبت به کارهاي مرتبط ،طول عمر گرههاي
شبکه اعم از گرههاي فرستنده و حسگر را باال ميبرد و نيز اختالف طول عمر آنها را کم ميکند.

واژههاي کليدي :شبکههاي حسگر بيسيم ،ناحيهبندي ،کارايي انرژي ،گره فرستنده ،جمعآوري داده.

تيذيه محدود ،و گاهي غيرقابلشارژ آنها مايباشاد .ازايانرو ،لازوم
وجود راهکارهايي مؤثر باهمنااور کااهش مصارف انارژي راروري
مينمايد [ .]2خوشهبندي 9و ناحيهبندي 4شبکه از راهکارهاي مهم
در بهينهسازي مصرف انرژي و لاذا ،افازايش طاول عمار گارههاا و
شبکه ميباشند .پروتکلهاي مسيريابي مختلفي باراي شابکههااي
ناحيهبندي شده يا خوشه بندي شده پيشنهاد شده اسات .در هماه
آنها ،گرههاي فرستنده يا سرخوشه دور از ايستگاه پاياه ،باهمنااور
انتقال اطالعات نا ار به ايجاد ارتباط ندگامي ميباشند .گرههااي
فرستنده نزدي به ايستگاه پايه به دليل موقعيت قرارگيري ،راباط
انتقال اطالعات گرههاي فرستنده با فاصله دورتار از ايساتگاه پاياه

 -1مقدمه
شبکههاي حسگر بيسيم بهطور گستردهاي در زمينههااي نااارت
بر محيط ،تشخيص و رديابي هدف ،کاربردهااي نااامي ،پزشاکي،
مديريت بالياي طبيعي و طراحي سيستمهاي کنترلي بهکاار بارده
ميشوند .گرههااي حساگر وفيفاه جماعآوري ،پاردازش و ارساال
دادهها به ايستگاه پاياه 2را بار عهاده دارناد .گارههاا شاامل واحاد
پردازشگر ،حافاه ،تجهيزات ارسال و دريافت و يا منباع تيذياه
ميباشند .ارتباطات در اين شبکهها باهصاورت يا ياا نادگامي
برقرار ميگردند [ .]7از مهمترين الشهاي اين شابکههاا ،منباع
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بررسي ميگردد .فاز دوم الگوريتم ،به حالتهااي خاواو و بياداري
گرهها به مناور کاهش تعداد گره هاي فعال ،کاهش پوشش تکراري
و حفظ ميزان پوشش در يا ساطم مطلاوو باا کمتارين انارژي
مصرفي در حس و تحرک ،ميپردازد .ي روش مکانيابي بر اساس
خوشهبندي براي مسيرياو در شبکههاي حساگر بايسايم در []7
پيشنهاد شده اسات .در روش مزباور ،الگاوريتم  k-meansباراي
انتخاو سرخوشههاي اوليه به کار گرفته شده اسات .ساپس ،يا
سرخوشه با انرژي کاافي در درون بااتري خاود ،باراي هار خوشاه
انتخاو ميگاردد .ايان روش ،باا ايجااد ساعي و خطاا در انتخااو
سرخوشهها ،سعي در بهبود مصرف انرژي و نيز تأخير شبکه دارد.

ميباشند .بنابراين ،به دليل مصرف انرژي باال در گرههاي فرساتنده
اطراف ايستگاه پايه ،ماردن ايان گارههاا و ايجااد حفاره پيراماون
ايستگاه پايه بهشدت سرعت مييابد .ايجاد حفره در اطراف ايستگاه
پايه ،ارتباط گرههاي فرستنده دورتر و زنده را غيرممکن ميساازد،
درنتيجه ،دريافت دادههاي همه گرههاي فرستنده در ايستگاه پاياه
قطع ميگردد [.]9-0
در روش  ،ZOGLOي مدل ناحيه بندي با هدف ايجااد تاوازن در
ميزان انرژي مصرفي گرههاي فرستنده پيشنهاد ميشاود .در مادل
 ،ZOGLOابعاد ناحيهها به گوناهاي محاسابه مايشاوند کاه ،اول،
فاصله گرههاي فرستنده متوالي در مسير انتقاال داده از گارههااي
فرستنده تا ايستگاه پايه (بخش  ،)9نان با ميزان دادهاي کاه هار
گره فرستنده بايد به سمت ايستگاه پايه بازارسال 0کناد ،متناسا
باشد که مصرف انرژي در هماه گارههااي فرساتنده شابکه کاامالا
متوازن و داراي نرخ يکسان بشود و دوم ،در هر ناحيه ،ارتباط هماه
گره هاي حسگر درون ناحيه با گره فرستنده آن ناحيه با يا گاام
انجام گيرد؛ بنابراين ،در هر ناحيه ،هر گره حسگر فقاط مسائوليت
ارسال داده هاي حس شده خود را به گره فرستنده بار عهاده دارد.
عالوه بر اين ،عمليات متاوازنساازي گاالي گارههااي حساگر در
ناحيهها با هدف نرخ پوشش يکسان در کال ناحياه تحات پوشاش
شبکه ،انجام ميشود .اهدافي را که در اين مقاله دنباال مايشاوند،
ميتوان متوازن سازي انرژي مصرفي گرههااي فرساتنده و حساگر،
افزايش طول عمر گره ها و شبکه ،حضور تعاداد گاره فعاال بيشاتر
براي مدتي طوالنيتر نسبت به کارهاي مرتبط ،عنوان کرد.

روش ديگري براي افزايش پوشش و طاول عمار توساط [ ]0ارائاه
شده است .در اين روش ابتدا کل ناحيه تحت پوشش به ناواحي باا
ابعاد يکسان تقسيم ميشود .سپس ،الگوريتمي براي کاهش تعاداد
گرههاي فعال براي حس داده ها از محيط و حفظ ميزان پوشش در
هر دور 7کاري پيشنهاد شده است .هر دور کاري شبکه شامل هار
فاز تبادل اطالعات اوليه ،انتخاو سارگروه ،تصاميمگياري و رابط
دادهها ميباشد .فرآيند تصميمگياري توساط گاره سارگروه انجاام
ميشود .در [ ]3ي روش مسيريابي بار اسااس ناحياههااي گرياد
براي شبکههاي حسگر پيشنهاد شده است .بهمناور بهينهساازي و
نيز متوازن سازي بار کاري ،روش ارائه شده ساعي در بهيناهساازي
رويه انتخاو سرخوشهها دارد .به اين مناور ،پارامترهاي ذاتي گاره
از قبيل انرژي باقيمانده در گاره و موقعيات گاره ،باا پارامترهاايي
کيفي ناير قابليات اطميناان ارساال داده و تاأخير ارساال داده از
طريق سرخوشه هاي انتخابي ،ترکي ميشوند تاا باا بهيناه ساازي
ترکي پارامترهاي مزبور ،در نهايت ،بهترين سرخوشههااي ممکان
براي نواحي انتخاو شوند و در مسيريابي مورد استفاده قرار گيرند.

در ادامه اين مقالاه ،در بخاش  2کارهااي مارتبط اخيار در حاوزه
ناحيهبندي و جمعآوري داده مرور ميشوند .سپس ،بخش  9مادل
ناحيااهبناادي  ZOGLOرا توصاايم ماايکنااد .در بخااش  4مراحاال
مختلم روش  ZOGLOبا جزئياات بياان مايشاود .بعاد از آن ،در
بخش  ،0روش  ZOGLOپيادهسازي مي شود و نتايج حاصل از آن،
بااا نتااايج روشهاااي ديگاار مقايسااه و ارزيااابي ماايگااردد .نهايت ااا،
نتيجهگيري مقاله را خاتمه ميدهد.

نويسندگان [ ]78روشي حريصانه و توزيعشده باا هادف بيشاترين
پوشش و کمترين تحرک پيشنهاد کردهاناد .در ايان روش ،باا باه-
کارگيري گره هايي با ناحيه حس متيير ،ميازان هامپوشااني درون
شبکه کاهش و طول عمر شبکه افزايش داده ميشود .هار گاره باا
توجه به موقعيت فعلي خود و نيز موقعيت و شعاع حس گارههااي
همسايه ،ميزان شعاع حس مورد نياز خود را محاسبه مايکناد .در
[ ]77گرهها به سه دساته نااهمگن گارههااي معماولي ،گارههااي
پيشرفته و گرههاي فوق پيشرفته دستهبنادي مايشاوند و الگاوي
مصرف انرژي در هرکدام از اين دستهها بهطور مجزا ،معادلساازي
ميشود .ي الگوريتم خوشهبندي ديگر باراي شابکههااي حساگر
ناهمگون در [ ]72بر اساس تيذيه گرهها با انرژي خورشيدي ارائاه
شده است .رويه انتخاو سرخوشه بر اساس قابليات گاره در شاارژ
باتري خود و نياز انارژي باقيماناده در گاره مايباشاد .يا روش

 -2کارهاي مرتبط
در [ ،]6ي الگوريتم بر پايه  Voronoiبا هادف افازايش پوشاش و
حفظ انرژي گرههاي حسگر بيسيم ارائه شده است .در ايان روش،
به مناور ايجاد يا حالات تاوازن باين پوشاش محايط و انارژي
مصرفي ،از ي الگوريتم ندمناوره (CIVA) 6بهرهگيري ميشود.
اياان الگااوريتم شااامل دو فاااز ماايباشااد :در فاااز اول ،موقعياات و
محدودهي حس هر گرهي حسگر بيسيم متحرک بر اساس ميازان
افزايش پوشش و کاهش انارژي مصارفي باراي تحارک و سانجش
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مسايريابي ناادگامي سلسااله مراتباي متناسا بااا خوشااهبناادي
پيشنهادي ،ارائه شده است که هدف اصلي آن متوازنسازي انارژي
گرهها ميباشد .در اين روش ،گرهها به دو دسته گرههاي معمولي و
گرههاي پيشرفته تقسيم ميشوند.

مي باشد.در فاز اول ،سرخوشههاا باا يا شايوه اساتنتاجي فاازي
انتخاااو ماايشااوند .مقاادار اناارژي باقيمانااده درون گااره ،تعااداد
همساايگان و فاصااله گااره تااا ايسااتگاه پايااه متييرهاااي ورودي در
انتخاو سرخوشه هستند .شانس سرخوشاه شادن و نياز حاداک ر
ممکن براي اندازه (تعداد عضو) خوشه قابال ايجااد ،خروجايهااي
روش فازي مذکور ميباشند .پس از اينکه خوشههاا شاکل يافتناد،
هر سرخوشه در خوشه خود زمانبندي تقسيم زماني را باراي فعاال
سازي اعضاي خوشه اجرا مي کند .هر گاره عضاو خوشاه در مادت
زمان نوبتي که دريافت کرده است داده خود را به سرخوشه ارساال
ميکند و سپس به حالت خواو ميرود.

نويسندگان در [ ،]74روشي براي بهبود طاول عمار باا اساتفاده از
تخصيص تطبيقي انرژي برحسا فاصالهي انتقاال داده گارههااي
حسگر ،ارائاه دادهاناد .ايان روش ،پروتکال تطبيقاي دساتهبنادي
 (AGP)0نامگذاري شده اسات کاه از دو مرحلاهي دساتهبنادي و
انتقال تشکيل ميشود .در مرحله دستهبندي ،نسبت فاصله هر گره
تا ايستگاه پايه محاسبه مي شود و مجموع انرژي مورد نيااز در هار
دسته بهدست ميآيد .مرحله انتقال داده به دورههاي کو ا تاري
تقسيم ميشود .هر دوره داري يا فااز ايجااد خوشاه و يا فااز
حالت پايدار ميباشد .فاز ايجاد براي تشاکيل خوشاههاا و انتخااو
سرخوشه ها و فاز حالت پايدار بهمناور انتقال دادههاا باه ايساتگاه
پايه تعريم شدهاند .در هر دسته ،گره باا ميازان انارژي بااالتر ،باه
عنااوان گااره سرخوشااه انتخاااو ماايشااود .در [ ]70ياا روش
خوشهبندي توزيع شده ندگامي با هدف بهبود انرژي مصرفي ارائه
شده است .سپس ،بر اساس ميزان انرژي باقيماناده در هار گاره و
تعداد گرهها در اطراف آن و نيز موقعيت ايستگاه پايه ،باه هار گاره
ي شعاع حس اختصاص داده ميشود.

در [ ،]70نيااز ي ا روش توزيااع شااده خوشااهبناادي بااا انتخاااو
سرخوشه ها به شيوه فازي ارائه شاده اسات .ابتادا سرخوشاههااي
آزمايشي به صورت تصادفي انتخاو مايشاوند .ساپس ،بار حسا
انرژي باقيمانده و فاصله تا ايستگاه پايه ،بر اساس شعاع رقابت براي
سرخوشه شدن که خروجي روش فازي ماورد اساتفاده مايباشاد،
نقش هر سرخوشه آزمايشي ت بيت يا باطل ميگردد .هر سرخوشاه
آزمايشي ،وجود سرخوشه آزمايشي ديگر با سطم انارژي بااالتر در
شعاع رقابت را بررسي مي کند .اگر نين سرخوشهاي در آن شعاع
بيابد ،خود ،از ادامه رقابت براي سرخوشه شدن انصراف ميدهد.

ي پروتکل خوشه بنادي آگااه از انارژي در [ ]79پيشانهاد شاده
است .پارامترهاي انتخاو گره سرخوشه در آن بر اساس پيشبيناي
انرژي باقيمانده گره ها ،احتمال بهينگي ي گاره باراي سرخوشاه
شدن و درجه اتصال ميباشند .به دليل مصرف انارژي بااال در گاره
سرخوشه و بهمناور حفظ اتصال شبکه ،نقش سرخوشه بين گرهها
بهصورت دورهاي مي رخد.

در کارهاي [ 6-0و  78و  ،]77در خصاوص مسايريابي بساتههااي
داده از گرهها تا ايستگاه پاياه در خوشاههاا ياا ناواحي کاه ايجااد
ميکنند ،تدبيري متناس با روش  ZOGLOآنها ،انديشيده نشاده
است ،بلکه ،مسيريابي باا يکاي از روشهااي موجاود قبلاي انجاام
ميگيرد که اين موروع در برخي موارد موج عدم تطاابق کامال
مسيريابي به کار گرفته شده با روش خوشهبندي ياا ناحياهبنادي،
ميگردد .روشهاي ارائه شده در ] 3و  ، [72-70سربار زياادي باه
شبکه تحميل ميکنند .در اين روشها باه دليال تکارار مراحال و
بستههاي کنترل نسبتا زيادي که بين گرهها رد و بادل مايشاوند،
سربار پردازشي و انتقال داده زيادي ايجاد ميگاردد کاه بار انارژي
مصرفي و تأخير حاصل از آنها تأثير قابل مالحاهاي دارد .کارهااي
] ، [76-70زمان اجراي بااليي دارند .به صورتي که در کاربردهااي
بالدرنگ نميتوانند کارآمد باشند .از طرفي ،بنا به هماين موراوع،
ميزان بسته ارسالي در آنها در ي بازه زماني کاهش مايياباد کاه
اين امر منجر به کاهش گذردهي شبکه ميگردد.

در [ ]76ي روش خوشه بندي بر اسااس منطاق فاازي باا ايجااد
خوشههاي نامساوي و سپس يا الگاوريتم مسايريابي نادگامي
براي حل مساله نقطه کانوني در شابکه حساگر ارائاه شاده اسات.
منطق فازي به کار رفته در الگوريتم مزبور ،خوشههاا را بار اسااس
توابع عضويت تشکيل ميدهد .لذا ،با توجه به وزنهاي مختلام ،باا
در نار گرفتن شرايط مختلم گرهها ،خوشهها به صورتي نااهمگون
و بااا اناادازههاااي مختلاام ايجاااد مايگردنااد .الگااوريتم در مرحلااه
مسيريابي ،آگاه از انرژي رفتار ميکند.

در اين مقاله ،روش پيشنهادي شامل ي مادل پيشانهادي باراي
شبکه حسگر ميباشد .در اين مادل ،متفااوت باا هماه روشهااي
نامبرده در باال ،ناحيهبندي نان انجام ميشود که طول گام ارسال
داده هر گره فرستنده بر حسا ميازان دادهاي کاه باياد ارساال و

در [ ]77ي روش خوشهبنادي باا هادف مصارف انارژي کمتار و
متوازن شده در سرخوشهها و اعضاي خوشهها ارائه شده است .ايان
روش ،شامل دو فاز تشکيل خوشه و جمع آوري داده در قال داده
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بازارسال کند ،تنايم شود؛ عالوه بر اين ،ارتباطات در همه ناحيهها
ت گامي انجام شوند .در بخش ارزيابي کارايي ،نتاايج پياادهساازي
روش  ZOGLOبا کارهاي مرتبط ] [77و ] [70مقايسه ميشوند.

) ETX (l , d )  ETX  elect (l )  ETX  amp (l , d

()7

d<dth
d  dth

l  Eelec  l   fs d ,

4
l  Eelec  l   mp d ,
2

بيت  fs ،انرژي

در اين رابطه Eelec ،انرژي مصرفي براي ارسال ي

 -3مدلشبکه

براي تقويت ي بيت در فاصله کو تر از آستانه d ،فاصله بين
فرستنده و گيرنده l ،تعداد بيتهاي ارسالي dth ،فاصله آستانه و
  mpانرژي براي تقويت ي بيت در فاصله بزرگتر از آستانه است.
همچنين براي دريافت  lبيت داده ،از رابطه ( )2استفاده ميشود.

در روش  ،ZOGLOي مدل براي ناحيهبندي سطم شبکه که باه
شکل دايره در نار گرفته ميشود ،پيشانهاد مايگاردد .گارههااي
پخش شده در سطم شبکه از دو گونه گرههااي حساگر معماولي و
گرههاي فرستنده مي باشند .عالوه بار ايان ،يا ايساتگاه پاياه در
مرکز سطم شبکه قرار ميگيرد .الگوريتم  ZOGLOقابليت عملکرد
با هر دو نحوه پخش گرهها ،بهصورت تصادفي يا موقعيتهاي معين
را دارد .در صورت پخش تصادفي ،باهمنااور انتقاال گارههاا باين
ناحيهها و انجام مرحله متوازنسازي گاالي گارههاا در ناحياههاا
(بخش  ،)2-4براي گرهها قابليت حرکت 3در نار گرفتاه مايشاود.
هر گره حساگر مجهاز باه يا سيساتم موقعيات يااو معماولي
ميباشد .گره هاي حسگر معمولي وفيفه حاس و رابط دادههاا از
سطم ناحيه خود را بر عهده دارند .در هر ناحيه ،ي گره فرساتنده
وفيفه جمعآوري دادههاي ربطشاده از ناحياه توساط گارههااي
حسگر ،و ارسال آنها به سمت ايستگاه پاياه را بار عهاده دارد .اگار
ايستگاه پايه در برد ارتباطي گره فرستنده باشد ،ارسال داده با يا
گام انجام مي شود .در غيار ايان صاورت ،گاره فرساتنده از طرياق
گرههاي فرستنده ناحيههاي با درجه پايينتر واقاع بار روي خطاي
که گره فرستنده را به ايستگاه پايه متصل ميکند ،بسته داده را باه
سمت ايستگاه پايه ارسال مايکناد؛ در شاکل  7مساير گارههااي
فرستنده تا ايستگاه پايه قابل مشاهده است.

ERX (l )  ERX elect (l )  l  Eelec

()7

 -2-3مدل پيشنهادي ناحيهبندي
در مدل پيشنهادي ،بهگونه اي که شکل  7نشاان مايدهاد ،ساطم
تحت پوشش شابکه توساط دايارههااي هام مرکاز (مرکاز ،محال
قرارگيري ايستگاه پايه نيز ميباشد) و قطرهاي بازرگتارين داياره
(دايره محيطي) به ناحيههايي تقسيم ميشاود .گاونگي محاسابه
تعداد دايره مورد نياز ،شعاع هر ي از آنها و زاوياه باين قطرهااي
دايره محيطي براي ناحيهبندي در ادامه باا جزئياات مرباوط شار
داده خواهد شد.
 FMax _ Degفرستنده ناحيه با درجه Max_Deg

rMax _ Deg

α

FMax _ Deg 1
فرستنده ناحيه با درجه
Max_Deg-1

 -1-3مدل انرژي
مدل انرژي تجميع و انتقال داده از مرجع [ ]73مورد استفاده قارار
گرفته است .در اين مدل ،بهمناور تقويت قدرت انتقال هر گره بار
اساس فاصله بين فرستنده و گيرنده ،از مدلهاي کانال فضاا آزاد و
ند مسيري استفاده شده است .اگر فاصله بين فرستنده و گيرنده
از ي آستانه مشخص شده کمتر باشد ،از مدل فضاي آزاد استفاده
ميشود و در غير اين صورت ،مدل ند مسيري استفاده ميگاردد.
براي انتقال  lبيت داده بافاصله  ،dاز رابطه ( )7اساتفاده مايشاود.

مسير گرههاي فرستنده تا ايستگاه پايه

شکل  :1مدل ناحيهبندي پيشنهادي

همانطور که قبالا ذکر شد ،در هر ناحيه گره فرستنده ) (Fiپس از
دريافت داده از گرههاي حسگر ،بستههاي داده را به سمت ايستگاه
پايه ارسال ميکند .گرههاي فرستنده نواحي نزدي تر به ايستگاه
پايه ،به دليل همگرايي به ايستگاه پايه ،در مسير انتقال دادههاي
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گام ارسال داده از فرستنده ناحيههاي با درجه  ،Max_Degبرابر

ديگر نواحي به ايستگاه پايه قارار دارناد .لاذا ،عاالوه بار ارساال
داده هاي خود ،وفيفه دريافت دادههاي گرههاي فرستنده نواحي
ديگر و ارسال آنها به سمت ايستگاه پايه را نياز بار عهاده دارناد
(شکل  .)7لذا ،نسابت باه گاره فرساتنده ناحياههااي دورتار از
ايستگاه پايه ،انرژي بيشتري مصرف مي کنند .بنابراين ،در مادل
پيشنهادي ،براي تاوازن باار کااري و انارژي مصارفي گارههااي
فرستنده ،ناحيههاي شبکه درجهبندي مي شوند .درجه هر ناحيه
برابر است باا حاداقل تعاداد ناحياهاي کاه داده ارساالي از گاره
فرستنده براي رسيدن به ايستگاه پايه ،بايد طي کند (رابطه.)9
()9

RCF

با برد ارتباطي گرههاي فرستنده ) ( و طول گام ارسال داده
از فرستنده ناحيههاي با درجه  Max_Deg-1برابر با  RCF 2و
به طور کلي ،طول گام ارسال داده از فرستنده ناحيه درجه  iاز
رابطه ( )4حاصل ميشود .از طرفي ،طول گام ارسال داده گره
فرستنده ناحيه درجه  iبرابر با فاصله آن فرستنده تا گره
فرستنده ناحيه درجه  i-1در راستاي ايستگاه پايه ميباشد؛
فاصله مرکز ناحيه درجه ( iمحل قرارگيري فرستنده آن) از
ايستگاه پايه )  ( d Fiاز رابطه ( )0به دست ميآيد .فاصله
فرستنده ناحيه  iتا فرستنده ناحيه  i-1در راستاي ايستگاه پايه
برابر با تفارل فاصلههاي آنها تا ايستگاه پايه )  ( d Fi Fi 1است .بنا

Deg (Zi )  MinHops from Zi to BS

بنابراين ،هر ه ي ناحيه به ايستگاه پايه نزدي تر باشد ،درجه
آن پايينتر خواهد بود و همانگونه که ذکر شد ،گره فرستنده
متعلق به آن ناحيه وفيفه ارسال ميزان داده بيشتري را به
سمت ايستگاه پايه بر عهده دارد .در هر دور کاري ،گره فرستنده
متعلق به ناحيههاي با بيشترين درجه ) (Max_Degفقط
دادههاي مربوط به خود را ارسال ميکنند درحاليکه
فرستندههاي ناحيههاي با درجه  ، Max_Deg-1عالوه بر
دادههاي خود ،دادههاي ارسالشده از ناحيههاي با درجه
 Max_Degرا نيز بازارسال ميکنند .به همين منوال ،گرههاي
فرستنده ناحيههاي با درجه  ،iدر هر دور تناوو ،عالوه بر ارسال
دادههاي خود ،بازارسال دادههاي ارسالي از سوي فرستندههاي
همه ناحيههاي با درجه باالتر را به سمت ايستگاه پايه ،بر عهده
دارند .ازاينرو ،در اين مدل ناحيهبندي ،بهمناور ايجاد توازن در
انرژي مصرفي گرههاي فرستنده همه ناحيههاي شبکه و
متوازنسازي طول عمر آنها ،طول گام ارسال داده گرههاي
فرستنده ناحيهها بر اساس ميزان کل داده ارسالي از آنها،
محاسبه و تعيين ميگردد.

بر موارد ياد شده و رابطه ( ،)4بين شعاع نواحي و برد ارتباطي،
رابطه ( )6را خواهيم داشت.
بر اساس روابط ( )0و ( ،)6رابطه ( )7باراي محاسابه هرکادام از
مقادير ( riشعاع دايرهها) ،به دست مايآياد؛ شاعاع ناحياه کال
تحت پوشش شبکه برابر با  rMax_Degميباشد که از همين رابطاه
قابلمحاسبه ميباشد .به دليل قرار گرفتن گرههاي فرساتنده در
مرکز هندسي ناحياه هاا ،در هار ناحياه ،بيشاترين فاصاله باين
گرههاي حسگر ناحيه تا گره فرستنده ) (dSFتقريباا برابر با نصام
طول کمان مرزي بزرگتر ناحيه ميباشد .بيشترين مقدار ممکان
اين فاصله در نواحي با درجاه  Max_Degروي مايدهاد کاه از
رابطه ( )0حاصل ميشود.
()4

()7
براي  iفرد،







Max _ Deg  i  1

i=1

()0
o.w

حس مدل انرژي مورد استفاده [ ،]73ميزان داده ارسالي به
صورت خطي و طول گام به صورت مجذور ،در ميزان انرژي
مصرفي گرههاي فرستنده تأثيرگذار هستند .بر اين اساس ،طول
براي  iزوج،

RCF

()6

RCF
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الگوريتم روش پيشنهادي )(ZOGLO

در اين بخش ،جزئياات عملکارد روش  ZOGLOبياان مايگاردد.
الگوريتم  ،7شبه کد روش را نشان ميدهد .الگوريتم ،به طور کلي،
از مراحل ذيل تشکيل ميشود.
 ناحيهبندي سطم تحت پوشش شبکه
 ايجاد توازن براي تعداد گرههاي ناحيهها
 مديريت وفايم در نواحي
از آنجايي که مراحل ناحيهبندي و ايجااد تاوازن فقاط يا باار در
ابتداي کار شبکه انجام ميشاوند و تاا انتهااي عمار شابکه معتبار
مي باشند ،اجراي آنها به صورت مرکزي سربار کمتري دارد .لذا ،در
ايستگاه پايه که منابع پردازش و انرژي بسيار بيشاتري نسابت باه
بقيه اجزاي شبکه دارد ،صورت ميگيرند .باه ايان منااور ،پاس از
پخش شدن گره ها در محيط ،هر گره موقعيات خاود را باهمنااور
محاسبات مربوط به الگوريتم ،باه ايساتگاه پاياه ارساال مايکناد.
ايستگاه پايه نتايج را به گرهها ارسال ميکند .مديريت وفاايم کاه
ي مرحله دورهاي و تکرار شونده ميباشد ،به صورت توزياع شاده
در ناحيهها با برنامهنويسي گرهها انجام ميگيرد .گارههااي حساگر
بهصورت متناوو و با ي دوره تناوو برنامهنويساي شاده در گاره،
براي انجام وفايم تعريم شده ،فعال ميشوند.

 -2-4متوازنسازي تعداد گرههاي ناحيهها
از آنجايي که در روش  ZOGLOامکان توزياع تصاادفي گارههااي
حسگر معمولي و فرستنده انديشيده شده است ،پس از ناحيهبندي
شبکه ،عمليات متوازنسازي تعداد گرهها در ناحيههاي ايجاد شاده
انجام ميگيرد .متوازنسازي با ايجاد زمينه باراي فعاليات مسااوي
گرهها در همه ناحيه هاي شبکه ،سب افازايش طاول عمار شابکه
مي شود .براي ايجاد توازن در تعداد گرههااي حساگر معماولي ،بار
حس تعداد کل گرههااي حساگر موجاود در شابکه ) ،(NSانادازه
سطم شبکه و اندازه سطم هر ناحيه ،تعداد مورد انتاار گارههاا در
هر ناحيه محاسبه ميگردد( ،رابطه .)3ساپس ،گارههااي اراافه از
نواحي با تعداد گره هاي بيشتر از تعداد مورد انتاار گرفته ميشوند
و به ناحيه هاي شاامل تعاداد گاره کمتار از ماورد انتااار ،واگاذار
مي گردند .به اين مناور ،ابتدا ،نواحي با تعداد گاره کمتار از ماورد
انتاار (به عنوان ناحيه مقصد) شناسايي ميشاوند و ساپس ،باراي
هر ناحيه شناسايي شده  ،ناحيهاي با تعداد گاره حساگر بيشاتر از
مورد انتاار و کمترين فاصله تاا ناحياه مقصاد ،باهعناوان بهتارين
ناحيه مبدأ انتخاو ميگردد.
()3

2
(ri2  ri21)  N S /  rMax
_ Deg


2

N Ai 

بهمناور انتقال گره بين ناحيهها روند خاصي در روش
در نار گرفته شده است .ابتدا ،در ناحيه مبدأ گره با بيشترين
اولويت ،انتخاو و به ناحيه همسايهاي که در راستاي ناحيه مقصد
ميباشد ،انتقال داده ميشود .هر ناحيه ،حس موقعيت خود در
محيط شبکه ،حداک ر هشت ناحيه همسايه دارد که يکي از آنها در
راستاي ناحيه مقصد ميباشد .اکنون ،ناحيه همسايهاي که گره را
دريافت کرده است ،بهعنوان ناحيه مبدأ در نار گرفته ميشود و
بهطور مشابه با آنچه قبالا انجام شد ،در بين گرههاي موجود در اين
ناحيه ،گره با بيشترين اولويت انتخاو و به ناحيه همسايه در
راستاي ناحيه مقصد ،انتقال داده ميشود .اين کار تا تحويل ي
گره به ناحيه مقصد تکرار ميشود .اولويت گرههاي ي ناحيه براي
انتقال ،بهوسيله رابطه ( )78محاسبه ميگردد .در اين رابطهE ،
تا مرکز ناحيه
فاصله گره
،
انرژي باقيمانده در گره
انرژي موردنياز بهمناور
همسايه در راستاي ناحيه مقصد ،و
ي متر حرکت گره ميباشد .هدف از اين شيوه انتقال گره،
جلوگيري از اتالف انرژي ي گره خاص براي انتقال و بنابراين،
افزايش طول عمر گرهها و شبکه ميباشد.
ZOGLO

 -1-4ناحيهبندي سطح تحت پوشش شبکه
در اين مرحله ،بر حس مدل پيشنهادشده در بخاش  ،2-9ساطم
تحت پوشش ناحيهبندي ميشود .به اين مناور ،ابتدا ،با استفاده از
رابطه ( )0و با توجه به اين موروع که بيشينه فاصله بين گرههااي
حسگر و فرستنده (( )Max)dSFبايد کو تار ياا مسااوي باا بارد
ارتباطي گرههاي حسگر ) (RCباشاد ،زاوياه  αدر ناحياهبنادي باه
دست ميآيد ) .(α =2RC/rMax_Degباهايانترتيا  ،در بازرگتارين
ناحيهها (ناحيهها با درجه  ،)Max_Degهار گاره حساگر معماولي
ميتواند داده خود را با ي گام به گره فرستنده که در مرکز ناحيه
قرار گرفته است ،ارسال کند .بعدازآن ،باهمنااور باه دسات آوردن
مقاادار  ،Max_Degمقااادير پاايدرپااي (بااا شااروع از  )7بااراي
) (i=Max_Degدر رابطه ( )7مورد آزمون قرار ميگيرند تاا اينکاه
( rMax_Degشعاع کل سطم تحت پوشش) در آن صدق کند .ساپس،
با داشاتن  αو  ،Max_Degباا اساتفاده از رابطاه ( ،)7شاعاعهااي
دايرهها محاسبه ميشوند و عمل ناحيهبنادي باا ايجااد دايارههاا و
رسم قطرهاي دايره محيطي با در نار گارفتن زاوياه  αباين آنهاا،
تکميل ميشود (شکل .)7

R
i

()78

) Pni  EiR  (di .Em

در هر ناحيه ،نزديکترين گره به مرکز هندسي ناحيه (محل برخورد
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بيشتر با روش  ]77[( ZOGLOو [ )]70که هدفهاي مشاترکي را
نيز دنبال ميکنند انتخاو شدند و نتايج حاصال از روش ZOGLO
با نتايج ارائه شده آنها مورد مقايسه قرار گرفت .روش  ZOGLOدر
محيط شبيهسازي  NS-3در سيستمي با پردازناده Intel Core i5-
 7400و حافاه اصلي  76گيگابايت ،با فرريات و تنايمهاي ماورد
اسااتفاده در پيااادهسااازي روشهاااي مااورد مقايسااه (جاادول ،)7
پيادهسازي شد .نتايج حاصل از پيادهسازي روش  ZOGLOپاس از
سي بار اجراي مستقل الگوريتم و ميانگينگياري از خروجايهااي
آنها ،به دست آمدند و در ارزيابيها مورد استفاده قرار گرفتند.

قطرهاي ناحيه) ،بهعنوان گره فرستنده انتخاو ميگردد و به مرکز
ناحيه انتقال داده ميشود.
الگوريتم  :1شبه کد روش پيشنهادي )(ZOGLO
ZOGLO: Zoning and Data Gathering for Lifetime Optimization in WSNs

جدول  :1پارامترهاي پيادهسازي روش ZOGLO

پارامتر

مقدار

سطم شبکه

 288 × 288مترمربع

تعداد گرهها

788

طول برد ارتباطي )(RC

 48متر

مکان ايستگاه پايه

( 788و )788

20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:

l

4888

Eelect

 08نانوژول بر بيت

εfs

 78پيکوژول بر بيت

εmp

 8/8879پيکوژول بر بيت

فاصله آستانه – dth

 07متر

انرژي اوليه هر گره

 7ژول

اندازه بسته داده

 088بايت

اندازه بسته کنترلي

 20بايت
0.12

EAUCF
DUCF
ZOGLO

0.1
0.08

35:
36:

0.06
0.04

 -3-4مديريت وظايف

0.02
0

در هر ناحيه ،گرههاي حسگر بهصورت متناوو و با ي دوره تناوو
برنامهنويسي شده در گره ،فعاال ماي شاوند .در هار دور ،هار گاره
حسگر دادهها را از محيط حس و ربط ميکناد و بعاد از تعادادي
قابل تنايم ربط داده ،دادههاي رابطشاده را باه گاره فرساتنده
ناحيه خود ارسال مي نمايد .سپس ،گره فرستنده دادههاي دريافتي
را تجميع مي کند و از طريق گرههاي فرساتنده ديگار در راساتاي
ايستگاه پايه ،به سمت آن ارسال ميکند.
-5

انرژي (ژول)

Calculate from Eq.8
i←0
repeat
i ← i+1
Max_Deg ← i
Calculate ri from Eq.7
until ri >= the radius of the network area
for j=1 to Max_Deg do
Calculate rj from Eq.7
j ← j+1
end for
Each node sends its location coordinates to the BS
for all the zones (Zi) do
Calculate NZi from Eq.6
while N(Zi) < NZi then // N(Zi)= number of nodes of Zi
Zi is a destination zone
)Find the closest zone to Zi (Zj) with (N(Zj) > NZj
repeat
Find the node with the highest priority of Zj (NHP) , by
Eq.10
Move NHP to the neighboring zone in the direction of Zi
)(ZK
Zj ← ZK
until Zi obtains a node
end while
end for
for all the zones (Zi) do
ZCi ← the center of Zi
Fi ← the closest node to ZCi //forwarder selection
Move Fi to ZCi
end for
for all the zones do
for all the sensor nodes do
Sense data and send packet to F
Aggregate data in F
Send data packets toward the BS on the predefined route)line (Section 3.2
end for
end for

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

شکل  :2متوسط انرژي مصرفي شبکه در هر دور

شکل  2ميازان انارژي مصارفي در شابکه در هار دور باراي روش
 ZOGLOو نيز روشهاي مورد مقايسه نشان ميدهد .جمع انارژي
مصاارفي در هاار دور در روش  ZOGLOکمتاار از روشهاااي ديگاار
مي باشد .ميزان انرژي که هر گره در ي دور مصرف مايکناد ،باه
انرژي مصارفي هار کادام از فعالياتهاايي کاه گاره در دور انجاام
ميدهد ،وابسته است .مجموعه فعاليتهاي تعريم شده براي گرهها
در هر دور ،در هر سه روش يکسان ميباشد؛ آنچه که باعث تفااوت
انرژي مصرفي شده است ،ميانگين فاصله کمتر بين گرههاي حسگر
و فرستنده در روش  ZOGLOنسبت به روشهااي ماورد مقايساه
ميباشد .عالوه براين ،از آنجايي که ابعاد ناحياههاا بار حسا بارد

ارزيابي کارآيي روش ZOGLO

در اين بخش ،کارآيي روش  ZOGLOمورد ارزيابي قرار مايگيارد.
به اين مناور ،از بين روشهاي ارائه شده اخير ،دو روش باا تشاابه
11

ي

روش ناحيهبندي و جمعآوري داده آگاه از انرژي براي شبکههاي حسگر بيسيم  ...............................................محمد عالئي و همکاران
موارد ،طول زمان زنده نگاه داشتن بيش از نيمي از گرههاي شابکه
توسط روش  ZOGLOنسبت به روشهااي EAUCFو  ،DUCFباه
ترتي  %76 ،و  %90افزايش دارد.

ارتباطي گره هاي حسگر نان محاسبه شدند کاه هار انتقاال داده
بين گره هاي حسگر و فرساتنده در ناحياههاا باا يا گاام انجاام
ميشود ،هر گره حسگر فقط دادههااي خاود را باه گاره فرساتنده
ناحيه ارسال ميکند .لذا ،همانگونه که شکل نشان ميدهد ،مصرف
انرژي در گرههاي شبکه باا روش  ZOGLOنسابت باه روشهااي
 EAUCFو  DUCFبه ترتي  %93و  %27بهينه ميگردد.
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0

شکل  :4تعداد دورها تا مردن اولين گره شبکه
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شکل  :5تعداد دورها تا مردن نيمي از گرههاي شبکه
شماره دور
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شماره دور
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عالوه بر بهبود طول عمر گرههاي حسگر بنا بر آنچه قبالا ذکر شاد،
در خصوص گرههاي فرستنده در روش  ZOGLOايان نکتاه قابال
توجه است که گرههاي فرساتنده باراي مادت طاوالنيتاري زناده
هستند و نيز طول عمر آنهاا باا فاصاله کوتااهي از يکاديگر پاياان
مي يابد .دليل اين موروع ،سياساتي اسات کاه در روش ZOGLO
براي توزيع بار انديشيده شده است .همانطاور کاه در بخاش 2-9
شر داده شد ،فاصله گرههاي فرستنده (و بنابراين ابعاد ناحيههااي
ايجاد شده) متناس با مقدار دادهاي که آن گرههااي فرساتنده در
هر دور بايد منتقل کنند ،محاسبه ميشوند .بدين روي ،انتقال داده
آگاه از انرژي انجام ميشود و نياز گارههااي فرساتندهاي کاه داده
بيشتري انتقال مي دهند( ،ناحيه هاي با درجه پائينتر) ،طاول گاام
انتقال داده کوتاهتري خواهند داست .لذا ،مصرف انرژي در گرههاي
فرستنده در ناحيه هاي مختلم کمينه و متوازن ميباشد .بناابراين،
طول عمر آنها افزايش يافته و با فاصله زمااني کوتااهي از يکاديگر،
ميميرند.

600
15

800
600

650
10

900
700

800

5

شماره دور

400

850

700

700
500

900

750

800
600

شکل  9تعداد گرههاي حسگر مرده در شبکه را در دورهاي مختلم
نشان مايدهاد .هماانطاور کاه شاکل نشاان مايدهاد ،باا روش
 ،ZOGLOتا دور  060همه گرههاي حساگر در شابکه زناده ماي-
مانند در حاليکه باا روشهااي EAUCFو  ، DUCFباه ترتيا  ،تاا
دورهاااي  670و  ،770همااه گاارههااا زنااده م ايباشااند .لااذا ،روش
 ZOGLOدر مقايسه با روشهاي مذکور ،در زنده نگاه داشتن همه
گرهها ،به ترتي  %48،و  %27موفقتر ميباشد .اولين گرههايي کاه
در روش  ZOGLOميميرند ،گرههايي هستند کاه در ناحياههاا از
گره فرستنده ناحيه فاصله بيشتري دارند و براي ارساال داده خاود
به فرستنده ،انرژي بيشتري مصرف ميکنند.
ZOGLO
DUCF
EAUCF

900

0

تعداد گره هاي حسگر مرده در شبکه

شکل  :3تعداد گرههاي حسگر مرده در شبکه در دورهاي
مختلف

شکلهاي  4و  0تعداد دورها تا مردن اولين گره 78حساگر ( )FNDو
نيز تا مردن نيمي از گارههااي 77حساگر ( )HNDشابکه در روش
 ZOGLOو نيز روشهاي مورد مقايسه را نشان ميدهد .همانطور
که شاکل نشاان مايدهاد ،باا روش  ،ZOGLOتاا دور  060هماه
گره هاي حسگر در شبکه زنده هستند و تا دور  ،003بيش از نيمي
از گرهها زنده ميمانند .اين موروع نتيجه مصرف متوازن انرژي در
ناحيه هاي ايجادشده توسط روش  ZOGLOميباشد .همانطور که
در بخش  2-4شر داده شد ،با انجام مرحله متاوازنساازي تعاداد
گرهها ،تعداد گره هاي حسگر در هار ناحياه متناسا باا مسااحت
ناحيه ميباشد .در هر ناحيه ،اولين گرهي که ماي ميارد ،دورتارين
گره تا گره فرستنده آن ناحيه اسات؛ ارا کاه بيشاترين انارژي را
نسبت به بقيه گرههاي ناحيه در هر دور مصرف مايکناد .بناابراين

شکل  6تعداد بساتههااي دادهاي را کاه تاا زماان ماردن نيماي از
گره هاي حسگر شبکه به ايستگاه پاياه تحويال شادهاناد ،در روش
 ZOGLOو روشهاي مورد مقايسه نشان ميدهد .همانطور که در
شکل قابل مشاهده است ،داده درياافتي در ايساتگاه پاياه در روش
17
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الگوريتم اوالا سب مصرف بهينه انرژي در گرهها و درنتيجه افزايش
طول عمر آنها ميشود .عالوه بر اين ،باعث ميشود با محاسبه طول
گام متناس با ميزان داده براي فرستندهها و نياز ارتباطاات تا -
گامي در درون ناحيهها ،ميزان مصرف انارژي در گارههاا هام نارخ
شود و بنابراين ،طول عمر آنهاا اخاتالف کماي داشاته باشاد .لاذا،
مردن اولين گره به معناي شروع روند سريع مردن هماه گارههااي
شبکه ميباشد .بين مردن اولين و آخرين گره شبکه فاصاله زمااني
نداني وجود ندارد .لذا ،با توجه به ايان نحاوه عملکارد الگاوريتم،
ناحيهبندي مجدد موردنياز نخواهد بود.

 ZOGLOنسبت به دو روش ديگر بيشاتر اسات ،باهطاوريکاه تاا
زماني که نيمي از گرهها زنده هستند 79603 ،بسته توسط شابکه
تحت روش  ZOGLOتحويل مي شود ،درحاليکاه در شابکهاي باا
روشهاي ماورد مقايساه باه ترتيا  78020و  6760بساته داده،
تحويل ميشوند .لذا ،در اين بازه زماني ،تعاداد بساتههااي تحويال
داده شده در ايستگاه پايه توسط روش  ZOGLOنسابت باه تعاداد
بستهاي کاه روش  EAUCFباه ايساتگاه پاياه تحويال ماينماياد،
 %722افاازايش دارد و نياز ،نساابت بااه روش  ،DUCFشااامل %98
بهبود ميباشد.
دليل اين بهبود در روش  ZOGLOدر دو موروع خالصه ميشاود.
اول اينکه ،گره هاي حسگري که به دليل مردن گرههااي فرساتنده
متنافر باا آنهاا ،تواناايي ارساال داده حاس شاده خاود را ندارناد،
گرههايي غيرفعال 72خواهند بود .با شروع مردن گرههاي فرساتنده،
روند غيرفعال شدن گرههاي حسگر آغاز ميشاود .هماانگوناه کاه
ذکر شد ،گرههاي فرستنده در روش  ZOGLOطول عمري متوازن
دارند و با فاصله زماني انادکي از يکاديگر مايميرناد .بناابراين ،در
روش  ZOGLOنسبت به روشهاي ديگر ،گارههااي حساگر عمار
فعال بيشتري دارند و سپس ،به دليل متوازن بودن سطم انرژي در
آنها ،با فاصله زماني کوتاهي از يکديگر غيرفعال ميگردند.
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شکل  :6تعداد بسته داده که تا زمان مردن نيمي از گرهها به
ايستگاه پايه تحويل شدهاند.

در روش  ،ZOGLOمسيرها به ايستگاه پايه همه از قبال مشاخص
شده ميباشند .هر گره فرستنده ،داده خود را فقط از روي مسايري
از پيش تعيينشده (متشکل از فرستندهها) که آن گره فرساتنده را
به ايستگاه پايه وصل ميکند ،به سمت ايستگاه پايه ارسال ميکناد
(شکل  .)7اين مسير ،براي هر گره فرستنده ،کوتااهتارين مساير از
آن گره فرستنده تا ايستگاه پايه ميباشد .لاذا ،هار گاره فرساتنده
داده خود را مطلقاا به فرستنده مشاخص بعادي روي خاط ارساال
ميکند .بنابراين ،هر گره فرستنده ،هم گره قبلي خاود و هام گاره
بعدي خود را ميشناسد و مسائل رقابت و تداخل فرستندههاا را در
ارسال و بازارسال بستهها ،نخواهيم داشت.

دوم اينکه ،فاصله زماني از هنگام ارسال داده توسط گره حساگر تاا
دريافت آن در ايستگاه پايه در روش  ZOGLOنسبت به روشهااي
مورد مقايسه کمتر است .راکه به دليل مسيريابي خاصاي کاه در
روش  ZOGLOبراي ارسال داده به ايستگاه پاياه انجاام مايشاود،
تعداد دفعات بازارسال بستههاي داده در فرستندههاي متوالي کمتر
ميباشد .در روش  ،ZOGLOداده ارساالي از گاره حساگر در تنهاا
ياا گااام توسااط فرسااتنده همااان ناحيااه دريافاات و توسااط
فرستنده هاي ديگر به سمت ايستگاه پايه ارساال مايشاود .داده از
فرستنده ناحيه مبدأ توساط فرساتندههااي ناحياههااي باا درجاه
پايينتر در مسيري از قبل تعيينشده ،بازارسال ميشاود .حاداک ر
تعداد گام ارسال ي داده برابر با  Max_Degمايباشاد و هنگاامي
رخ ميدهد که داده متعلق باه دورتارين ناحياه (ناحياه باا درجاه
 )Max_Degباشد.

 -6نتيجهگيري
در اين مقاله ،روش  ZOGLOبراي ناحيهبنادي و جماعآوري داده
در شبکههاي حسگر بيسايم ارائاه شاد .در ايان روش ،ناحياههاا
بهگونهاي ايجاد مي شوند که طول گام ارسال داده هر گره فرستنده
واقع در ي ناحيه متناس با ميازان دادهاي باشاد کاه توساط آن
فرستنده ارسال ميگردد .همچنين ،درون هماه ناواحي ،ارتباطاات
به صورت ت گامي انجام مي شوند .مهمترين نتايج روش ،ZOGLO
متوازنسازي طول عمر گرههااي فرساتنده و جلاوگيري از ماردن
زودهنگام گرههاي فرستنده اطراف ايستگاه پايه ،مانادگاري بيشاتر

اغل الگوريتمهاي ناحيهبندي ،به دليل محدوديت انرژي در آنهاا و
از بين رفتن بخشي از نودها بعاد از مادتي ،شاامل ناحياهبنادي و
بخشبندي مجدد ميباشند .اما ،الگاوريتم روش  ZOGLOمصارف
انرژي در گرههاا اعام از گارههااي فرساتنده و حساگر را متاوازن
ميسازد .به اين صورت که طول عمر گرهها در ناحيههاا طاوالني و
نزدي به يکديگر ميباشد .در روش  ZOGLOآگاه از انرژي باودن
17
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گرههاي حسگر در ناحيهها و کاهش تاأخير جماعآوري دادههاا در
 ارزياابيهااي انجاامشاده از عملکارد روش. ميباشند،ايستگاه پايه
 نشان مي دهند که اين روش در مقايسه با کارهاي ديگارZOGLO
 تاأثير بيشاتري در بهيناهساازي عملکارد شابکه از،در اين حاوزه
. طول عمر شبکه و تأخير شبکه دارد،ديدگاههاي مصرف انرژي
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