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  پيشگفتار

و  2 انرژي-مسيريابي كارآ پروتكلهاي به اساسي چون نياز هاينياز )، كه 1WSNسيم ( هاي حسگر بي استفاده از شبكه
در  ،دهند مورد توجه قرار مي )به خصوص در محيطهاي وسيع(را  4پروتكلهاي گردآوري و تجميع داده هاو  3مقياس پذير

هاي ارتباطي تك  (كه در مقابل آن طرح 5پروتكلهاي خوشه بندي سلسله مراتبيدهه اخير رشد چشمگيري داشته است؛ 
 اين پروتكلهااند. بعالوه،  اي در جهت تحقق اهداف فوق الذكر، استفاده شده به طور گسترده قرار دارند)، 6مستقيم سطحي

، راهنما. در اين تاثيرگذار باشند ،پذيري سرتاسري سيستم، طول عمر و كارآيي انرژي در مقياس قابل توجهيتوانند بطور  مي
بزرگ مقياس، بيان  WSNندي سلسله مراتبي براي محيطهاي ب جديدترين تكنولوژيهاي مربوط به رويكردهاي خوشه

            اند. شده
الگوي شبكه سلسه مراتبي شرح مختصري از برانگيخته شده و به طور ضمني،  WSNدر ابتدا، انگيزه نياز به خوشه بندي 

در قسمت اصلي اين بخش، اند.  تا حد امكان، مزاياي اساسي، اهداف و چالشهاي طراحي نيز بررسي شدهبيان شده است. 
به طور مختصر شرح ) LEACH(تحت عنوان الگوريتم  ها WSNبندي موجود در  مهمترين الگوريتمهاي خوشهيكي از 

براي اي است كه در انتهاي اين راهنما بررسي شده است.  ، مبناي مقايسه براي مقالهLEACH الگوريتم .استداده شده 
بندي، محدوديتها و تكنيكهاي آن و ... صورت پذيرفته و  تحقيقاتي در زمينه لزوم انجام خوشه درك بهتر اين مقاله الزم بود

      انجام گيرد. LEACHهمچنين آشنايي مقدماتي با پروتكل 
باشد كه البته بعضا و  مي RFID AND SENSOR NETWORKS  7كتاب 12اين راهنما، تا حد بسيار زيادي، ترجمه فصل 

   اند. از منابع ديگري نيز بهره گرفته شده كه در انتها، به عنوان مراجع اصلي، ذكر شدهدر موارد ويژه، 

تهيه اين راهنما تحقيق در اين زمينه و در پايان از استاد عزيزم جناب آقاي دكتر محسن جهانشاهي كه به حق، انگيزه اصلي 
   نمايم. بوده اند، تشكر و قدرداني مي

  
  
  
  

                                                 
1 Wireless Sensor Network 
2 Energy-efficient 
3 Scalable  
4 Data gathering and aggregation protocols 
5 Hierarchical clustering protocols 
6 Direct single-tier communication schemes 

  مشخصات دقيق كتاب را در فهرست مراجع ببينيد  ٧
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و در  هدودرون خوشه را متمركز و محلي نم 25 ازي مسيرتواند برپاس . به عنوان مثال ميدمتناسب با اهداف متفاوت ديگر، دار
تواند پهناي باند ارتباطي را حفظ  همچنين مي گره را كاهش دهد. ذخيره شده در هر 26 ، اندازه جدول مسيريابيآن نتيجه

هاي حسگر،  ميان گره ي تبادليها محدود نموده و از افزونگي پيامها CHاي را به  نمايد زيرا حوزه تعامالت ميان خوشه
و مخارج كلي  27تواند توپولوژي شبكه را در سطح حسگرها پايدار ساخته و سربار بندي مي به عالوه، خوشهكند.  جلوگيري مي

شوند و به  هايشان نگهداري ميCHنگهداري از توپولوژي را كاهش دهد؛ به اين معني كه حسگرها تنها در زمان اتصال به 
تواند استراتژيهاي مديريتي بهينه  مي CH، گيرند. همچنين ها، تحت تاثير قرار نميCHهنگام تغييرات در سطوح ميانِ 

ها و در نتيجه افزايش طول  اي را پياده سازي كند كه اين كار ارتقاي عملكرد شبكه و افزايش طول عمر باطري گره شده
ها  بندي كند كه در نتيجه آن، گرهميتواند فعاليتهاي درون خوشه را زمان CHعمر شبكه را در پي خواهد داشت. يك 

ها  بعالوه، گره سوئيچ كنند و نرخ مصرف انرژي را كاهش دهند. 28 خواب) مصرف-(يا كم توانِ-كمتوانند به حالت  مي
تعيين گردد؛ در نتيجه  و زمان مشخصي جهت ارسال و دريافت شوند رفته، به كار گ29توانند در يك ترتيب نوبت چرخشي مي

(داده) در منطقه تحت پوشش، كاهش يافته و از تصادم در دسترسي رسانه اي  30از ارسال مجدد جلوگيري شده و افزونگي 
                                شود. اجتناب مي 31

WSN اين چالشها مشابه مشكالتي است  مواجه هستند.با چندين چالش ويژه دوره هاي طراحي و پياده سازي طول ها در
و طبيعي است كه بسياري از ايده هاي مرتبط (مثل مورد توجه قرار  هوجود داشت 32سيار ad-hocدر شبكه هاي هم كه قبال 

هاي حسگر  ، قابليت محدود گرهWSNدر  قابل ذكر است، دادن پروتكلهاي خوشه بندي و ...) از اين زمينه الهام گرفته شود.
 آميخته ،ي باطري، نرخ انتقال، سخت افزار پردازش و حافظه استفاده شده و ...)، با شرايط ويژه وابسته به منطقه(مثل انرژ

هاي  ذكر است كه در شبكه شاياننمايد ( تر مي را به مراتب بحراني قابليت مقياس پذيريو  كارايي انرژيشده و دو عامل 
WSN همچنين مشكل افزايش طول عمر شبكه  حتي اگر قابل اجرا باشد، فاكتور بحراني نيست). 33، پشتيباني از سياري

 برطرف ،فقط به كمك تكنيكهاي سنتياين مشكل، قرار باشد  كهدشوارتر خواهد بود زماني تحت محدوديتهاي فوق الذكر، 
در مقايسه با پروتكلهاي  ند (كهگرد مياستفاده از تكنيكهاي ديگري كه منجر به ايجاد پروتكلهاي كارآتر  ،در نتيجه شود.

       ، اجتناب ناپذير است.)ها تفاوتهاي بيشماري دارندMANETاستفاده شده در 

                                                 
25 Route setup 
26 Routing table 
27 Overhead  
28 Low-power sleep mode 
29 Round-Robin 
30 Redundancy 
31 Medium Access Collision 
32 Mobile Ad-hoc Networks - MANET 
33 Mobility 
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قابليتهاي محدود شده و طول ، محدود چالشهاي نوعي (و در عين حال حياتي) كه در باال اشاره شد (از جمله انرژي فراتر از
ها بايد مد نظر قرار داده  WSNبندي براي  ، برخي مالحظات مهم ديگري در فرايند طراحي الگوريتمهاي خوشه)عمر شبكه

   شوند؛ از جمله:
و شكل دهي خوشه بايد بهترين خوشه هاي ممكن را ايجاد كنند (مثال  CH: رويه هاي انتخاب  34دهي خوشه شكل ■

باشند و ...). به هر حال آنها بايد قادر باشند تعداد پيامهاي تبادلي را كم نگه دارند و پيچيدگي زماني كلي  35وازن تمخوشه ها 
    اين يك توافق بسيار چالش برانگيز است.كه  ؛بايد (در صورت امكان) يك مقدار ثابت و مستقل از رشد شبكه باشد 36
بايد در  ،ها، توانمندي كاربردWSN: به هنگام طراحي پروتكلهاي خوشه بندي و مسيريابي براي  37وابستگي به كاربرد ■

 مورد نظر  پذيري با انواع مختلف نيازمنديهاي كاربرد تطبيقاولويت بااليي قرار داشته و پروتكلهاي طراحي شده بايد قابليت 
   را داشته باشند.

نيز حائز اهميت  WSNهاي  هاي سنتي اهميت دارد، در شبكه شبكهدر ها به همان ميزان كه  : امنيت داده 38ارتباط امن ■
زماني كه اين شبكه ها براي كاربردهاي بمنظور فراهم كردن ارتباط امن،  ،WSNهاي  شبكهبندي  است. توانايي طرح خوشه

        .شود ميبسيار پر اهميت تر نظامي در نظر گرفته ميشوند، 
)، گره TDMA 41( بصورت زماني(يا رسانه) تقسيم كانال  انند) م40طرح هاي انتقالي شياري (اسالتي  :39همگام سازي  ■

چنين در هاي زماني خواب را (بمنظور كاهش انرژي مصرفي) زمانبندي كنند.  د تا به طور منظم، فاصلهنساز ها را قادر مي
       ها مورد توجه قرار گيرد. اين مكانيزمهاي همگام سازي و تاثير  مكانيزم بايدهايي  طرح
را فراهم كرده است، تا به امروز، همچنان به  43كه اين فرايند، امكان بهينه سازي انرژي  : از آنجايي42تجميع داده ها  ■

ياده به هر حال، پ هاي بيسيم)، باقي مانده است. ترين چالشهاي طراحي (در بسياري از طرحهاي شبكه عنوان يكي از اساسي
هاي آسان و سرراستي نيست و بايد متناسب با نيازمنديهاي كاربرد مورد 44سازي موثر آن براي بسياري از كاربردها، رويه

     نظر، بيشتر بهينه شود.
  
  

                                                 
34 Cluster formation 
35 Well balanced 
36 Total time complexity 
37 Application dependency 
38 Secure communication 
39 Synchronization 
40 Slot       را ببينيد 5شكل   
41 Time Division Multiple Access 
42 Data aggregation 
43 Energy optimization 
44 Procedure  
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  دسته بندي الگوريتمهاي خوشه بندي:
  پارامترهاي خوشه بندي -الف

هاي  برخي پارامترهاي مهم كه در  همه رويه ها، بهتر استWSNبندي در  بندي الگوريتمهاي خوشه قبل از دسته
بندي پروتكلهاي  بندي مطرح هستند، معرفي شوند. اين پارامترها به عنوان ابزار اساسي جهت مقايسه و دسته خوشه
         گيرند. مورد استفاده قرار مي ،بندي خوشه
و فرايند شكل  CHتصادفي اخير، انتخاب /احتماالتي بنديِ خوشه ): در اكثر الگوريتمهاي46ِ(شمار خوشه  45خوشه ها تعداد ■

در برخي رويكردهاي منتشر  ،با اين وجودگردند.  هاي متفاوتي مي دهي خوشه، به طور طبيعي، منجر به ايجاد تعداد خوشه
در ها از قبل مشخص شده است. معموال،  ها از قبل تعريف و تعيين شده و بنابراين تعداد خوشهCHشده، مجموعه 

       شود. محسوب مي يك پارامتر بحرانيها  ، تعداد خوشه 47كارايي پروتكل مسيريابيضوعات مربوط به مو

آن، بطور مستقيم  CHبندي، ارتباط ميان يك حسگر و  در برخي رويكردهاي اوليه خوشه : 48ارتباط درون خوشه اي ■
؛ گامه مورد نياز است-اي چند در حالي كه امروزه در اغلب موارد، ارتباط درون خوشه ؛گام) در نظر گرفته شده است-(تك
      . كمها CHهاي حسگر بسيار زياد است و تعداد  هاي حسگر، محدود است و يا تعداد گره مواردي كه بازه ارتباطي گره مثل
هاي  ها ساكن (و بدون حركت) هستند، بطور طبيعي با خوشه CHها و  اگر فرض كنيم كه گره : هاCHها و  سياري گره ■

اي در آن تسهيل شده است. در مقابل،  اي و ميان خوشه اي درون خوشه شويم كه مديريت شبكه متعادل و ثابتي مواجه مي
كند و  مي صورت پويا (ديناميكي) تغييره ها را سيار در نظر بگيريم، عضويت در خوشه براي هر گره ب CHها و  اگر گره

            كند كه در هر لحظه عضو گيري كنند و احتماال در اين صورت، نيازمند نگهداري دائم خواهند شد. خوشه ها را مجبور مي
شود  )، فرض مي49نامتجانس-اي پيشنهاد شده (مثل محيطهاي ناهمگن در برخي مدلهاي شبكه ها و نقش آنها : انواع گره ■

در بسياري از مدلهاي ليكن، اند.  ها، با منابع ارتباطي و محاسباتي بيشتري تجهيز شده گرهها، نسبت به ديگر CHكه 
به عنوان ها  گرهاين ها قابليتهاي يكساني دارند و تنها زيرمجموعه اي از  )، همه گره50اي معمول (محيطهاي همگن شبكه
CH شوند. برگزيده مي           
ها فقط گره هاي حسگر معمولي هستند، و  CHدر بسياري از رويكردهاي اخير، وقتي  متدولوژي شكل دهي خوشه : ■

و بدون هماهنگي انجام  52بندي به روش توزيع شده  رود، خوشه ، يكي از معيارهاي اصلي طراحي به شمار مي51بازده زماني

                                                 
45 Number of clusters 
46 Cluster count 
47 Efficiency of the total routing protocol 
48 Intracluster communication 
49 heterogeneous 
50 Homogeneous environments 
51 Time efficiency 
52 Distributed  
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يروي شده است؛ به اين معني كه از ) پ54(يا تركيبي 53متمركز شده  ششود. ليكن در برخي رويكردهاي اوليه، از يك رو مي
، و كنترل كردن عضويت در خوشه57 كل شبكه بصورت منفصل 56جهت تفكيك كردن 55يك يا چند گره هماهنگ كننده 

      د.وش استفاده مي
ها (يعني  هاي رهبر خوشه در برخي الگوريتمهاي پيشنهاد شده (بخصوص براي محيطهاي ناهمگن)، گره ها :CHانتخاب  ■

CH ،(مثال در محيطهاي همگن) ها)، ميتوانند از قبل تعيين شوند. در حالي كه در بسياري مواردCH ها از ميان مجموعه
هاي پراكنده شده، به روشهاي احتماالتي يا به روشهاي كامال تصادفي و يا بر اساس معيارهاي خاص ديگري (مثل  گره

      شوند. ميانرژي باقي مانده يا قابليت اتصال و ...)، انتخاب 
پروتكل اجرا شده، يكي از اهداف اصلي طراحي  59در بسياري از الگوريتمهاي اخير، پايان سريعِ  :58پيچيدگي الگوريتم  ■

مقداري ثابت است (و يا فقط  60است. بنابراين امروزه در بيشتر رويه هاي پيشنهادي، پيچيدگي زماني يا نرخ همگرايي
ست). در حالي كه در برخي پروتكلهاي اوليه، پيچيدگي زماني به تعداد حسگرهاي ا گامهاها يا تعداد CHوابسته به تعداد 

  به عنوان اولويتهاي اصلي متمركز بودند. يمعيارهاي ديگر براين پروتكلها،  ،و از طرف ديگر هشبكه بستگي داشت
(و در مقابل آن خوشه  62سطحيمفهوم سلسله مراتب خوشه چند ، در برخي رويكردهاي منتشر شده : 61چند اليه گي ■

بندي چند  خوشهاستفاده از به چشم ميخورد؛ هدف از اين رويكردها، توزيع و مصرف بهتر انرژي است.  بندي تك سطحي)،
چرا كه در اين ؛ ستقرار گرفته اتوجه بيشتري مورد كه با يك شبكه بزرگ مواجهيم،  در مواقعيبخصوص سطحي، 

     برخوردار است. بسزاييها) از اهميت CHاي (ميان  كارايي ارتباط ميان خوشه ها، شبكه
هاي مختلف (در جهت كارايي بهتر  اي به مفهوم همپوشاني گره در خوشه برخي پروتكلها، توجه ويژه : 63همپوشاني ■

مسيريابي يا براي اجراي سريعتر پروتكلِ شكل دهيِ خوشه و يا به داليل ديگر) دارند. هنوز هم بيشتر پروتكلهاي شناخته 
    .(تحت هيچ شرايطي) دارندهمپوشاني از  عدم پشتيبانيشده، سعي در كمينه كردن همپوشاني و يا 

با هم مقايسه شوند. در همين راستا، بر اساس پارامترهاي فوق الذكر، سعي بر اين است تا بيشتر الگوريتمهاي مطرح شده، 
 معرفي مختصر و مقدماتي برخي از اين پروتكلها در جدول يك آورده شده است.

  

                                                 
53 Centralized approach 
54 Hybrid approach 
55 Coordinator node 
56 Partition  
57 Off-line 
58 Algorithm complexity 
59 Fast termination 
60 Convergence rate 
61 Multiple levels 
62 Multi-level cluster hierarchy 
63 Overlapping  



mfyazdi@g 

 

  

gmail.comد يزدي د و گردآوري: محم

  

ترجمه 

شه بندي ارائه شده
(  

 

ي الگوريتمهاي خوش
...)ه در صفحه بعد

: مقايسه برخي1ل
(ادامه

 بي سيم

جدو

شبكه هاي حسگر ب ش خوشه بندي در

  

9 



mfyazdi@g 

 

  

gmail.comد يزدي د و گردآوري: محم

  

ترجمه 

شه بندي ارائه شده

 

ي الگوريتمهاي خوش : مقايسه برخي1ل

 بي سيم

جدو

شبكه هاي حسگر ب ش خوشه بندي در

  

10 



 mfyazdi@gmail.comد يزديترجمه و گردآوري: محم    شبكه هاي حسگر بي سيم خوشه بندي در

 11 

    بندي هاي خوشه طبقه بندي پروتكل-ب
بندي  وجود دارند. دو دسته WSNبندي  بندي كردن الگوريتمهاي خوشه راههاي مختلفي جهت متمايز كردن و سپس دسته

     به صورت زير هستند: مراجعاوليه و رايج در 
      ناهمگنهاي   بندي در شبكه الگوريتمهاي خوشه وهاي همگن  بندي در شبكه خوشهالگوريتمهاي  -1

   توزيع شدهبندي  الگوريتمهاي خوشه وبندي متمركز شده  الگوريتمهاي خوشه -2

روش استفاده شده براي بر  در خوشه است، در حالي كه ديگري هاي حسگر مشخصه و كاركرد گرهاولين دسته، بر پايه 
هاي حسگر ناهمگن، در حالت كلي دو نوع حسگر وجود دارد، نوع اول، حسگرهايي با  در شبكه داللت دارد. خوشهدهي  شكل

در داخل  64 كه به طور كلي جهت ايجاد نوعي ستون فقراتهستند قابليتهاي پردازشي باالتر و سخت افزار پيچيده 
WSNهاي  از قبل به عنوان گره اين حسگرها،  اند. ها استفاده شدهCH ها و  به عنوان جمع كننده داده واند؛  انتخاب شده

هاي  هاي معمولي با قابليت نوع دوم، گره كنند؛ هاي حسگر، انجام وظيفه مي رههاي دريافتي از ساير گ مراكز پردازش داده
ر همگن، همه هاي حسگ شوند. اما در شبكه محيط، استفاده مي ورد نظركه در واقع براي حس كردن خواص مهستند كمتر 
هاي پخش شده در محيطهاي جنگي). در اين  (مثل گره ها، مشخصات و سخت افزار و قابليتهاي پردازشي يكساني دارند گره

 CHها، نقش  باشد. بعالوه در اين شبكه CHتواند  ، هر گره ميندستههاي امروزي دها، كه رايجترين مورد در كاربر شبكه
                          ها تعويض شود. تر انرژي)، ميان گره جهت ايجاد توازن بار بهتر و مصرف يكپارچهاي (و در  تواند بصورت دوره مي

بصورت توزيع  CHدهي خوشه و انتخاب  ها قابليتهاي يكساني دارند (در محيطهاي همگن)، فرايند شكل زماني كه همه گره
مستقل از تعداد گره  زمانهاي سريعتر اجرا يا همگراييِو تر شده، صحيح ترين تكنيك (در راستاي كسب انعطاف پذيري بيش

كنند كه در آنها يك يا چند  باشد. در مقابل، تعداد كمي از رويكردها از تكنيكهاي متمركز شده يا تركيبي استفاده مي ها) مي
به خوشه ها هستند.  هماهنگ كننده يا ايستگاه مبنا، مسئول تفكيك كردن تمام شبكه بصورت منفصل و كنترل عضويت در

همه منظوره مناسب نيستند (و تنها براي  بزرگ مقياسِ WSN هر حال اين شبكه ها براي كاربردهاي عملي شبكه هايِ
. در اينجا اساسا روي خاص منظوره كه كيفيت باالي اتصال و تفكيك شبكه مورد نياز است، كاربرد دارند) هاي كوچك شبكه

هاي همگن (كه  محيط درپروتكلهاي خوشه بندي توزيع شده (كه مخصوصا در شبكه هاي بزرگ كارايي بيشتري دارند)، 
         كنيم. امروز همه منظوره و پر استفاده هستند)، تمركز مي

است هرگاه شامل انتخاب  "پويا"، دهي خوشه بندي است. رويه شكل خوشه ايستا يا پويا بودندسته بندي متعارف ديگر، 
 ها، اين رويهها باشد.  هاي سازماندهي مجدد خوشه ) باشد يا شامل رويه65 ها بصورت منظم (دوره اي يا رخدادگراCHمجدد 

تنظيم صحيح توپولوژي خوشه در نتيجه، ثر به تغييرات توپولوژي شبكه و ؤمنشان دادن به منظور عكس العمل ممكن است 
معماريهاي  .دنباشطراحي شده  ،كسب كارايي انرژيدر نتيجه، و  ها در ميان گره CHبا هدف گردش صحيح نقش يا و 

                                                 
64 backbone 
65 Event driven 
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حسگرها گرديده و بطور طبيعي منجر به پيشرفت در مديريت مصرف انرژي و طول عمر از خوشه پويا، سبب استفاده بهتر 
         شوند.  شبكه مي

بندي بر اساس معيارهاي  توانند به دو دسته اصلي تقسيم شوند؛ اين دسته بندي، مي بيشتر الگوريتمهاي شناخته شده خوشه
بندي يا  الگوريتمهاي خوشهگيرد و به اين ترتيب،  صورت مي CHدهي خوشه و پارامترهاي استفاده شده جهت انتخاب  شكل

        ).70(قطعي 69يتغير احتماالو يا هستند ) 68، تركيبي 67(تصادفي 66احتماالتي
شود. البته  هاي آغازين، يك احتمال به هر گره تخصيص داده ميCHبندي احتماالتي، جهت تعيين  الگوريتمهاي خوشهدر 

ريزي شده باشند اما آنچه كه مسلم است اين است كه  ، برنامههاي ديگري جهت انتخاب تصادفي ممكن است رويه
به ( CH گيري در مورد انتخاب عنوان معيار اصلي تصميم ها (مطابق هر اصولي)، اغلب، به تخصيص احتماالت اوليه به گره

ممكن است معيارهاي ثانوي  با اين حال،رود.  پذير، يكپارچه، سريع و كامال توزيع شده) به شمار مي يك روش انعطاف كمك
نزديكي يا  دهي خوشه (مثل در طول فرايند شكل و چه(مثل انرژي باقي مانده)  CHدر خالل فرايند انتخاب هم چه ديگري 

الگوريتمهاي  وجود داشته باشند. -در جهت رسيدن به مصرف انرژي بهتر و طول عمر شبكههمگي و  - هزينه ارتباط)
همگرايي و كاهش حجم  /بندي احتماالتي، فراتر از بازدهي انرژي باالتر، معموال باعث سريع شدن زمانهاي اجرا  خوشه

             گردند. مي تبادليپيامهاي 
و شكل دهي خوشه،  CHبندي غير احتمالي، اصوال معيارهاي (قطعي) ويژه بيشتري براي انتخاب  الگوريتمهاي خوشه در

ها (مثل اتصال و درجه و ...) و اطالعات  اند؛ اين معيارها اساسا مبتني بر نزديكي و مجاورت گره مورد توجه قرار گرفته
ها با همسايگانشان  دهي خوشه، بر مبناي ارتباط گره اين حالت، رويه شكلباشند. در  تر مي هاي نزديك دريافت شده از گره

تر پيامها و در برخي موارد گراف پيمايش است؛  هاي تك گامه يا چند گامه) و عموما نيازمند تبادل فشرده است (همسايه
در  د.نگرد حتماالتي/تصادفي ميبندي ا موارد منجر به پيچيدگي زماني بدتر نسبت به الگوريتمهاي خوشه عضيبدر بنابراين 

ها، قابل  ه با وضعيتهاي پيش بيني نشده و همچنين در مورد توازن خوشههعين حال، معموال، اين الگوريتمها به هنگام مواج
اي (مثل  ها، برخي از الگوريتمهاي غير احتماالتي، از تركيب معيارهاي اندازه تر هستند. عالوه بر معيار نزديكي گره اطمينان

)، جهت رسيدن به 71دهي خوشه بر اساس وزنهاي تركيب شده و معيارهاي سياري (شكل ل)رساانرژي باقي مانده و قدرت ا
در اين دسته از الگوريتمها، يك كالس نسبتا جديد و كامال  كنند. تر نسبت به پروتكلهاي تك معياره استفاده مي اهداف كلي

است و تا به امروز  73هوش گروهيمعرفي شده كه بر پايه  72از زيست شناسي پروتكلهاي الهام گرفتهچالش برانگيز به نام 
                       به شمار مي رود. WSNبندي  احتماال اميدبخش ترين رويكرد قابل انتخاب براي خوشه

                                                 
66 Probabilistic  
67 Random- Stochastic 
68 Hybrid  
69 Non-probabilistic 
70 Deterministic  
71 Combined weights 
72 Biologically inspired protocols 
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از دهه اخير)، كه بندي، به طور مختصر به پروتكلهاي سابق (حتي قبل  هاي اصلي خوشه در ادامه، قبل از شرح جزئيات دسته
      شد، پرداخته شده است. ها استفاده ميWSNبندي  در خوشه

سيم، به طور طبيعي الهام گرفته از (و يا كامال مبتني بر)  هاي حسگر بي بندي براي شبكه خوشه هاياولين الگوريتم
) MANETسيار (يعني  ad-hocهاي  در زمينه شبكه هاهاي حسگر سيمي يا بعد الگوريتمهاي بودند كه قبال در زمينه شبكه

هاي حسگر سيمي ايجاد شد)،  بندي (كه در ابتدا براي شبكه يكي از اين الگوريتمهاي خوشه مطالعه و استفاده شده بوند.
، تك گام و 75شناسهبندي توزيع شده مبتني بر  ، يك الگوريتم خوشهLCA. است) LCA 74الگوريتم خوشه لينك شده (

ها CHكه عموما منجر به افزايش بيش از حد  استاين  LCAاز معايب . استكردن اتصال شبكه ايستا با هدف بيشينه 
كرد)،  هاي كمتري توليد مي CH(كه تعداد  LCA. به همين دليل، بعدها يك رويكرد پيشرفت داده شده مبتني بر گردد مي

ها، سطح ديد محدودي WSNايجاد شد. هر دوي اين الگوريتمها به عنوان الگوريتمهاي خوشه بندي براي  LCA2با نام 
- هاي تك . بعالوه، هر دوي اين الگوريتمها، خوشهاستها در آنها لحاظ نشده WSNند؛ چرا كه مشكل انرژي محدود ردا

              هاي بزرگ مقياس، غيرقابل قبول است.WSNاست كه عموما در  O(n)كنند و پيچيدگي زماني آنها  گام ايجاد مي
ها هم به  WSNايجاد شد و بعدا براي  MANETنمونه ديگري از پروتكلهاي خوشه بندي كه در ابتدا براي شبكه هاي 

كه در ابتدا براي  ،الگو بنديِ الگوريتمهاي خوشهديگر از  .است) Adaptiveپذير ( تطابقبندي  كار برده شد، الگوريتم خوشه
MANET ها طراحي شده بودند، ميتوان به الگوريتمهايMAX-MIN ،HC  وWCA  اشاره كرد. در نهايت، برخي از

ها بودند كه عموما  خوشه 76ها پيشنهاد شدند، مبتني بر نوعي شكل دهي دستيWSNكه براي  اوليهبندي  طرحهاي خوشه
هاي همه منظوره امروزي، WSNدهي دستي خوشه براي  بطوركلي، طرحهاي شكلهاي ناهمگن كاربرد داشتند.  براي شبكه

         كاربردي نيستند؛ مگر اينكه شرايط ويژه اي حاكم باشد.
  

  77رويكردهاي خوشه بندي احتماالتي
در مناطق وسيع، طي دهه گذشته رشد چشمگيري داشته است، پروتكلهاي  WSNهاي  كه كاربرد بهينه شبكه از آنجايي

بندي ويژه بيشتري براي برآوردن نيازهاي اضافي (از قبيل افزايش طول عمر شبكه، كاهش يا حتي توزيع انرژي  خوشه
ين پروتكلهاي اند. در اين قسمت يكي از مهمترين و كاربردي ترين ا مصرفي، قابليت مقياس پذيري و ...) ايجاد شده

) و گاها مبناي مقايسه در مقاله بررسي شده (در انتهاي بخش) LEACHبوده (ها متمركز WSNبندي كه روي  خوشه
)، طبيعتي احتمالي داشته و HEEDو  EEHCاين الگوريتم و الگوريتمهاي مشابه ديگر (مثل  .، معرفي شده استباشد مي

و تعميم  EEHCو  LEACHبرخي از آنها (مثل طول عمر شبكه است.  اهداف اصلي آنها كاهش انرژي مصرفي و افزايش
                                                                                                                                                             
73 Swarm Intelligence 
74 Linked Cluster Algorithm 
75 ID-based , ID: identifier 
76 Manual 
77 Probability Clustering Approaches 
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كنند (يعني، مقادير احتمالي تخصيص داده شده، مبناي  پيروي مي CHهاي آنها) از يك رويكرد احتمالي براي انتخاب 
و رويكردهاي مشابه آن) از يك متولوژي  HEEDهاست) در حالي كه ديگر اين پروتكلها (مثل CHانتخاب تصادفي 

ها، مورد توجه قرار CHكنند (كه در آنها معيار ديگري مثل انرژي باقي مانده هم در انتخاب  تركيبي (هيبريد) استفاده مي
           گيرد). مي
  

    مشهوربندي احتماالتي  پروتكلهاي خوشه
  )LEACH78( سلسله مراتب خوشه بندي تطبيق پذير كم انرژي -الف

LEACHبندي پيشنهاد شده براي  ، يكي از اولين و مشهور ترين پروتكلهاي خوشهWSN.اين پروتكل، احتماال  ها است
را در نظر گرفته و از گره هاي حسگر ساكن همگن  WSNبندي پوياست كه بطور ويژه، نيازهاي  اولين پروتكل خوشه

، هنوز هم به عنوان مبنايي براي ديگر پروتكلهاي پيشرفته LEACHاند؛  كند كه بطور تصادفي پخش شده استفاده مي
شود. بطور كلي، اين پروتكل، يك پروتكل سلسله مراتبي، احتماالتي، توزيع يافته  ها در نظر گرفته ميWSNبندي در  خوشه
        گام است كه دو هدف عمده دارد:-و تك
   .هاي شبكه مصرف انرژي در ميان تمام گره سعي در توزيعاز طريق  WSNهاي  افزايش طول عمر شبكه -1

  .كاهش تعداد پيامهاي تبادليو در نتيجه آن،  تجميع دادهبا انجام عمل  هاي شبكه كاهش مصرف انرژي در گره -2

) مبنا، به عنوان مسيرياب (تا ايستگاه CHشكل داده و از گره هاي  ،اساس سيگنالهاي دريافتياين رويكرد، خوشه ها را بر 
    گيرند. همه پردازشهاي داده اي از قبيل تجميع و تركيب داده ها در خوشه، بصورت محلي انجام مي كند. استفاده مي
LEACHگره ها به طور مستقل و بدون  ،دهد كه در آن ، خوشه ها را با استفاده از الگوريتمهاي توزيع شده، شكل مي

ها  )، همه گره79(راندكامل انرژي مصرف شده هر گره در هر دور  كنند. به منظور توازن گيري مي كنترل متمركز تصميم
كند.  مي 80شود و اين تصميم را پخش فراگير CHگيرد كه  تصميم مي Pشدن دارند. در ابتدا يك گره با احتمال  CHشانس 

نيست)،  CHكنند و هر گره (كه  پخش فراگير مي ،به ديگر گره ها 81ها يك پيام اعالنيCH، همه CHپس از انتخاب 
كند كه بتواند با  اي انتخاب مي اش را به گونه كند؛ هر گره، خوشه خواهد عضو آن باشد، مشخص مي اي را كه مي خوشه

گيرد. در  صورت مي CHآن ارتباط برقرار كند؛ اين كار بر اساس قدرت سيگنال پيام ارسال شده هر  CHكمترين انرژي، با 
                 دهي خوشه بصورت واضح بيان شده است.  ، طرح شكل4شكل 

                                                 
78 Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
79 Round 
80 Broadcast 
81 Advertisement Message 
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  بررسي مقاله
  موضوع:

Cluster Based Hierarchical Routing Protocol for Wireless Sensor Network (2010) 

 

  :محققان
Md. Golam Rashed, M.Hasnat Kabir, Muhammad Sajjadur Rahim, Sheikh Enayet Ullah 

  
  چكيده مقاله:

اشاره شد، يكي از مهمترين روشهاي افزايش طول عمر شبكه، استفاده بهينه از انرژي  بارهاهمانطور كه در قسمتهاي قبلي 
پروتكل "اين مقاله به معرفي و پيشنهاد يك پروتكل مسيريابي سلسله مراتبي دو اليه تحت عنوان است. در همين راستا، 

، در LEACHپروتكل با پروتكل  ) مي پردازد. تفاوت عمده اينCBHRP 83( "مسيريابي سلسله مراتبي مبتني بر خوشه
 CH) پويا و تعداد ديگري CH) است كه شامل يك سرخوشه (Head-Setمفهوم جديدي به نام مجموعه سرخوشه ها (

  ، مسئول كنترل و مديريت شبكه هستند. Head-Setهمكار در يك خوشه است. اعضاي 
، مصرف انرژي را به طور قابل توجهي كاهش LEACHنويسندگان اين مقاله ادعا ميكنند كه اين پروتكل، در مقايسه با 

   دهد. داده و در نتيجه طول عمر شبكه را افزايش مي
  

  و معماري آن CBHRPتشريح پروتكل 
CBHRP يك پروتكل دواليه اي است كه در آن مفهوم ،Head-Set به جاي ،CH شود. معرفي و پيشنهاد مي  

، فعال H-Sيك عضو  باشد. در هر لحظه فقط ) مي85هميار (يا همكار CHفعال و تعدادي  CH، شامل يك H-S 84 هر
     شود: ها ايجاد مي هستند. در اين پروتكل، چندين حالت براي گره 86است و بقيه در حالت خواب

  .91، حالت هميار غيرفعال90، حالت هميار89، حالت فعال88، حالت غير كانديد87حالت كانديد
اند تا مصرف انرژي كاهش يافته و در  بطور سيستماتيك تنظيم شده H-Sهاي موجود در شبكه، اعضاي  براي مجموعه گره

    نتيجه طول عمر شبكه افزايش يابد.

                                                 
83 Cluster Based Hierarchical Routing Protocol 

  از اين نماد استفاده ميشود Head-Setاز اين به بعد به جاي مجموعه سرخوشه ها يا   ٨٤

85 Associate Cluster Heads 
86 Sleep 
87 Candidate state 
88 Non-candidate state 
89 Active state 
90 Associate state 
91 Passive associate state 



 mfyazdi@gmail.comد يزديترجمه و گردآوري: محم    شبكه هاي حسگر بي سيم خوشه بندي در

 18 

، شامل دو مرحله 92اند. تكرار در نظر گرفته شده nو  kها به ترتيب  ها و تعداد گره در مدل پيشنهادي، از قبل تعداد خوشه
ها CHاند. اين  ها بصورت تصادفي انتخاب شده CHاز  اي ارسال. در شروع فاز انتخاب، مجموعهاست: فاز انتخاب و فاز 

هاي حسگر، پيامهاي اعالني را دريافت كرده و بر اساس قدرت  گره كنند. پخش مي 93يك پيام اعالني فراگير كوتاه برد
اش ارسال  انتخابي CHبه  94يك پيام تصديقكنند. سپس، هر گره حسگر،  خود را انتخاب مي CHسيگنال پيامهاي اعالني، 

ها نيز بر اساس قدرت سيگنالهاي تصديقي دريافت شده، مجموعه همياران خود را انتخاب CHكند. در هر تكرار،  مي
است. هر  )epoch(هر فاز ارسال داده، شامل چند دوره   ، مسئول ارسال پيام به ايستگاه مبنا هستند.H-S يكند. اعضا مي

) است. در iterationشامل چندين تكرار ( )Round(شود. يك دور كامل  مي CH، يكبار epoch، در طول يك H-Sعضو 
يكسان جهت  95، در يك شكاف زمانيH-Sشود. همه اعضاي  مي H-S، هر گره حسگر براي يكبار عضو Roundيك 

                 كنند. ارسال فريمهايشان شركت مي
هر گره حسگر به عنوان يك كانديد به شبكه ملحق نمايش داده شده است.  6حالتهاي مختلف يك گره حسگر در شكل 

هاي CHاند. اين  انتخاب شده CH)، تعداد ثابتي از گره هاي حسگر به عنوان iterationشود. در شروع هر تكرار ( مي
در يك  H-Sز انتخاب، تعداد كمي از گره ها به عنوان اعضاي در پايان فا آورند. انتخاب شده، حالت فعال را به دست مي

آورند. بنابراين يكي از آنها در حالت فعال و بقيه در حالت  اند. اين گره ها حالت همياري را بدست مي خوشه انتخاب شده
كند و به  ارسال مي) در فاز ارسال داده، گره حسگر فعال، يك فريم به ايستگاه مبنا epochدر يك دوره (هميار هستند. 

آورد. بنابراين در طول يك  رود. در همان لحظه، عضو هميار بعدي، حالت فعال را به دست مي حالت هميار غيرفعال مي
epoch اعضاي ،H-S :به صورت زير توزيع شده اند          

اعضا در حالت هميار و بقيه در حالت هميار غيرفعال هستند. در زمان ارسال  از يك عضو در حالت فعال است و تعداد كمي
، يك عضو فعال بوده و بقيه، هميار غيرفعال هستند. بنابراين هيچ عضوي در حالت هميار epochآخرين فريم در يك 

هميار هستند. با تكميل ، حالت فعال را به دست مي آورد و بقيه در حالت H-Sبعدي، يك عضو   epochنيست. براي شروع 
اعضايي كه در حالت غير كانديد هستند،  ، حالت غير كانديد را به دست مي آورند.H-S)، همه اعضاي iterationيك تكرار (

) بعدي، همه گره هاي حسگر غير كانديد، حالت Roundنيستند. براي شروع دور كامل ( H-Sواجد شرايط عضويت در 
   آورند. كانديد را به دست مي

   شود. در اين مقاله تعدادي نمودار ارائه شده است كه در ادامه به بررسي آنها پرداخته مي
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اندازه   %50بايد دقيقا  H-S، براي اينكه به بيشترين زمان برقداري شبكه دست يابيم، اندازه 9با توجه به شكل  -4
يابد. بنابراين  خوشه باشد؛ بيشتر يا كمتر از اين مقدار باشد، طول عمر شبكه به ميزان قابل توجهي كاهش مي

  وابسته است. H-Sهمانطور كه در موارد قبلي گفته شد، اين شبكه بيش از حد به اندازه 

كند كه در سطح يك نظريه باقي  اين الگوريتم تنها يك روش تئوري به منظور افزايش طول عمر شبكه معرفي مي -5
مانده است؛ چرا كه از اعداد و احتماالت و الگوريتمها و ... سخني به ميان نيامده است. به عالوه، توضيحي در مورد 

   داده نشده است.  LEACHچگونگي رسم نمودارها و مقايسه آنها با 
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