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اس

چکيده
شبکههاي حسگر مکاني بيسيم نسل جديد و توسعه يافته شبکههاي حسگر بيسيم در حوزهي مکاني هستند که پديدههاي محيطي
را کشف ،بازبيني ،پايش ،رديابي و پردازش ميکنند .به دليل محدوديتهاي موجود در شبکههاي حسگر مکاني بيسيم ،به خصوص
محدوديت منبع انرژي ،در اين تحقيق از سيستم محاسباتي غيرمتمرکز استفاده شده تا با پردازشهاي درون شبکهاي و کاهش تبادل
اطالعات ،مصرف انرژي شبکه تا حد زيادي کاهش يابد .در اين تحقيق بر مبناي سيستم محاسباتي غيرمتمرکز الگوريتمهايي طراحي مي-
شود که بتوان به پرسشهاي لحظهاي براي استخراج ارتباط توپولوژي بين ناحيهها پاسخ داد .در اين الگوريتمها تنها از اطالعات محلي هر
گره و اطالعات همسايههاي مجاور آن استفاده ميشود تا بتوان ارتباط توپولوژي بين ناحيهها را بدست آورد .چالش اصلي در کاربرد شبکه-
هاي حسگر مکاني بيسيم گسسته بودن فضاي اطالعاتي آن است .در اين تحقيق از ساختارهاي مرزي ،گرههاي مرزي ،حلقه مرزي و
جهت مرز استفاده شده تا بتوان در فضاي گسسته اين شبکهها ارتباطهاي توپولوژي شمول ،همجواري و همپوشاني را بدست آورد.
الگوريتم شمول و همجواري مبنايي براي الگوريتم همپوشاني است .در الگوريتمهاي شمول و همپوشاني از هر سه ساختار مرزي استفاده
شده در حالي که در الگوريتم همجواري نيازي به جهت مرز نيست .پيادهسازي اين الگوريتمها در محيط شبيهسازي انجام شده و نتايج
بدست آمده از آنها تشريح شده است.
واژگان کليدي  :شبکه حسگر مکاني بيسيم ،سيستم محاسبات غيرمتمرکز ،ارتباط توپولوژي ،ساختارهاي مرزي

* نويسنده رابط
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استخراج روابط توپولوژيک بين ناحيههاي پايش شده توسط شبکههاي ...

 -1مقدمه
شبکه حسگر مکاني بيسيم 9شبکهاي بيسيم از
کامپيوترهاي داراي توانمندي حسگر کوچکسازي شده،
که به اصطالح گرههاي حسگر ناميده ميشوند ،است که
پديدههاي جغرافيايي را در فضاي مکاني پايش مي-
کنند[ .]9-3اين شبکهها کاربردهاي وسيعي در علوم
مکاني به خصوص در زمينه پايش کردن محيط دارند[.]4
به دليل قيدها و محدوديتهاي موجود در شبکههاي
حسگر مکاني ،به خصوص محدوديت منابع انرژي مصرفي
حسگرها ،به روشهاي جديدي براي محاسبات مکاني نياز
است تا بتوان مصرف انرژي را در شبکه به حداقل
رساند[ .]2،2مهمترين تکنيک منحصر به فرد براي به
حداقل رساندن مصرف انرژي در اين شبکهها ،طراحي
الگوريتمهاي غيرمتمرکز 5است .در يک الگوريتم
غيرمتمرکز ،هر گره دانش محلي درباره وضعيت خودش و
همسايگيهاي مجاور خود دارد[ .]9الگوريتمهاي
غيرمتمرکز اطالعات را تنها زماني که نياز باشد ،به
همسايگيهاي گره ارسال ميکنند و ميزان ارتباطات الزم
را کاهش ميدهند؛ در اين الگوريتمها هر گره پردازش-
هايي را به صورت محلي انجام ميدهد ،بنابراين در داخل
شبکه پردازش اطالعات انجام ميشوند[ .]2،5استفاده از
تکنيک غيرمتمرکزسازي گسترش شبکههاي حسگر مکاني
را بهبود داده و طول عمر شبکه را براي کاربردهايي که
نياز به پايش محيط در مدت زمان طوالنيتري دارند،
افزايش ميدهد[.]8
در اين تحقيق با استفاده از سيستم محاسباتي
غيرمتمرکز ،الگوريتمهايي طراحي ميشوند که بتوان به
پرسشهاي لحظهاي براي استخراج ارتباط توپولوژي بين
ناحيههايي که توسط شبکههاي حسگر مکاني پايش شده-
اند ،پاسخ داد .ابتدا تعداد زيادي از گرههاي شبکه در
محيط توزيع شده و ناحيههاي مدنظر را حس مي-
کنند[ .]1فرض ميشود ناحيهها از طريق حس کردن
پديدههاي محيطي مانند hot spotها ،محدوده با درجه
حرارت باال يا تودههاي آلودگي هوا بدست ميآيند[.]91
مشارکت اين تحقيق ،فرض ساختارهاي مرزي ناحيهها
به صورت غيرمتمرکز است که در سه سطح گرههاي
)۱ Geosensor Networks (GSN
۲ Decentralized
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مرزي ،حلقههاي مرزي و جهت مرز تعريف ميشوند .از
اين ساختارها به عنوان مبنايي براي ادغام درون شبکهاي
اطالعات مکاني بهصورت غيرمتمرکز و استخراج ارتباط-
هاي توپولوژي شمول ،3همجواري 4و همپوشاني 2بين
ناحيهها استفاده ميشود[.]99
در ادامه ابتدا در بخش ،5مروري بر تحقيقهاي گذشته
خواهد شد .در بخش ،3تکنولوژي شبکههاي حسگر مکاني
بيسيم و مشخصات آنها مرور ميشود؛ همچنين سيستم
محاسبات غيرمتمرکز و داليل استفاده از آنها در اين
شبکهها بررسي خواهد شد .در بخش ،4تئوري استفاده
شده در اين تحقيق براي استخراج ارتباط توپولوژي بين
ناحيهها به تفصيل بيان ميشود .در بخش ،2جزئيات
الگوريتمهاي طراحي شده تشريح خواهند شد .در بخش،2
بخشي از پيادهسازي توضيح داده ميشود و در بخش،5
پيادهسازي مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در پايان در بخش،8
نتيجهاي که از اين تحقيق بدست ميآيد و همچنين
پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي اشاره خواهد شد.

 -2پيشينه پژوهش
در سال  Jiang 5111و همکارانش تحقيقي را گزارش
دادند که در آن ،از شبکههاي حسگر بيسيم براي بدست
آوردن اطالعات برجستهاي درباره فيلدهاي ديناميک ،که
به طور مکاني پراکنده شده بودند ،استفاده کردند .تمرکز
اين تحقيق روي توصيف تغييرات قابل توجهي بود که در
ناحيههاي بسيار فعال هنگام تکامل زماني فيلد اتفاق مي-
افتد .اين تغييرات شامل ادغام 2يا تفکيک 5ناحيه و ايجاد
حفره يا حذف آن ميباشد .براي آشکار کردن تغييرات
کيفي ،يک روش گزارش تغيير کيفي (QCR) 8توزيع شده
بر مبناي همسايگي بين گرههاي حسگر بدون اطالعات
موقعيت توسعه داده شد .کارآيي اين روش  QCRبا
استفاده از نتايج شبيهسازي بررسي شد .نتايج نشان دادند
که ارزش ارتباطي اين روش در پايش کردن پديدههايي با
مقياس زياد ،نسبت به روش استاندارد جمعآوري دادههاي

۳ Containment
٤ Adjacency
٥ Overlay
٦ Merging
۷ Splitting
۸ Qualitative Change Reporting

 -3شبکههاي حسگر مکاني بيسيم و
سيستم محاسبات غيرمتمرکز
توسعه تکنولوژي ،قابليتهاي جديد قابل توجهي را در
زمينه علوم مکاني مدرن اضافه کرده است .اين تکنولوژي
که به اصطالح شبکههاي حسگر مکاني بيسيم )(GSN
ناميده ميشوند ،کاربردهاي ويژهاي از تکنولوژي شبکه
حسگر بيسيم (WSN) 5در حوزهي مکاني و جغرافيايي
هستند ،که پديدههاي محيطي را کشف ،بازبيني ،نظارت،
رديابي و پردازش ميکنند [.]93
شبکه حسگر مکاني ،شبکه بيسيم از کامپيوترهاي
حسگر-توانمند کوچکسازي شده ،که به اصطالح گرههاي
حسگر ناميده ميشوند ،هستند که پديدههاي جغرافيايي را
پايش ميکنند .هر گره در شبکه حسگر مکاني بيسيم،
بايد حداقل داراي ميکروکنترل ،راديو بيسيم و تعدادي
حسگر باشد (شکل .)9

شکل -9مثالي از يک گره حسگر []94

آنچه که امروزه استفاده از شبکههاي حسگر مکاني را
جذابتر کرده ،جمعآوري اطالعات مکاني است که با
جزئيات بااليي توسط اين شبکهها قابل دستيابي ميباشد.
در کنار خصوصيتهاي بالقوه اين شبکهها ،قيدها و
محدوديتهايي براي محاسبات مکاني مانند توان محدود
باتري و محدوديتهاي ارتباطي وجود دارد.
مهمترين محدوديت مربوط به منبع انرژي گره است.
گرهها براي تمام عملياتي که در آنها انجام ميگيرد،
شامل دريافت ،پردازش و ارتباط اطالعات ،نياز به توان و
۲ Wireless Sensor Network
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۱ INQUIRE
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مرزي که فرض ميشود هر گره اطالعات موقعيتي خود را
دارد ،از لحاظ بزرگي يک مرتبه پايينتر است[.]4
در سال  Guan ،5199و  Duckhamبراي نمايش و
محاسبه تغييرات توپولوژي بين ناحيههايي که به صورت
تدريجي رشد يافته و توسط شبکه حسگر مکاني بيسيم
پايش ميشدند ،مدلي رسمي را ارائه دادند .اين مدل
چارچوبي محاسباتي را فراهم کرده تا بتوان با اندازهگيري-
هاي محلي حسگرها در سطح پايين ،به اطالعاتي درباره
تغييرات ارتباط کلي با سطح باالي کيفي دست يافت .در
اين تحقيق ،الگوريتم غيرمتمرکزي نيز طراحي و پياده-
سازي شد که به طور کارآمدي تغييرات توپولوژي را کشف
ميکرد .تغيير شکلهاي معمول مانند تغيير مقياس و
جابجايي ميتوانند توپولوژي بين دو ناحيه را تغيير دهند.
اين تحقيق از ميان تغيير شکلها تنها روي دو نوع تغيير
مقياس (انبساط و انقباض يک ناحيه) تمرکز کرده است.
لذا نياز است تا چارچوب محاسباتي الگوريتم بهگونهاي
توسعه داده شود تا بتوان انواع ديگر تغيير شکلها را نيز
بدست آورد[.]5
در سال  Jafar Sadeq ،5195و همکارانش الگوريتم
مکاني غيرمتمرکز ،که به اصطالح شناسايي کيفي تکامل
ناحيه به صورت داخل شبکهاي 9ناميده ميشود ،ايجاد
کردند و آن را براي کشف رويدادهاي توپولوژي در ناحيه-
هايي که توسط يک شبکه حسگر بيسيم پايش ميشدند،
تست کردند .ارزيابي تجربي اين الگوريتم در تحقيقشان
نشان ميدهد که روش غيرمتمرکز در مقايسه با ديگر
روشهاي متمرکز ،ميتواند گسترش ارتباط شبکه را به-
طور کارآمدتري بهبود دهد[.]95
در سال  Jeong ،5193و  Duckhamارتباط توپولوژي
بين ناحيههايي که توسط شبکه حسگر مکاني بيسيم
بدون اطالعات موقعيتي گرهها پايش شدند ،را بدست
آوردند .آنها در اين تحقيق براي استخراج رابطه توپولوژي
از مدل  -4اشتراکي استفاده کردند .با استفاده از اين مدل
و برمبناي روش محاسباتي غيرمتمرکز الگوريتمهايي را
طراحي و پيادهسازي کردند که تفاوت هر يک از آنها در
چگونگي پردازشهاي درون شبکهاي ميباشد .در برخي از
الگوريتمها تنها به گرههاي مرزي اکتفا شده و از اين

طريق توانستهاند ميزان نقل و انتقال دادهها و مصرف
انرژي را در شبکه کاهش دهند[.]9
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انرژي باتري دارند .بر طبق آزمايشات ،مشخص شده است
که ارتباط بيسيم بين گرهها بيشترين توان انرژي باتري را
مصرف ميکند[ .]3بنابراين ،نحوه ارتباط اطالعات در ميان
گرهها ،مهمترين قيد در هر شبکه حسگر مکاني بيسيم
است .در نتيجه ،براي پاسخ به پرسشهاي مکاني ،به
الگوريتمهايي با سيستم محاسبات جديدي نياز است که
بتواند با اين قيدهاي شبکه به طور کارآمد عمل نمايد.
سيستم محاسبات غيرمتمرکز روشي است که براي بهينه-
کردن مصرف انرژي در شبکههاي حسگر مکاني بيسيم به
کار ميرود.
در سيستم محاسبات غيرمتمرکز هر گره تنها به
اطالعات محلي خود و همسايگيهاي مجاور 9دسترسي
دارد و پردازشهاي محلي را انجام ميدهد[ .]92در اين
سيستم محاسباتي ،اطالعات در خود شبکه پردازش مي-
شوند[ .]92بنابراين ،اطالعات در اين روش در داخل شبکه
ادغام و يکپارچهسازي شده و مقدار نقل و انتقال دادهها
کاهش مييابد و اين خود موجب بهينه شدن مصرف
انرژي در شبکه خواهد شد .در شبکههاي حسگر مکاني به
داليلي مانند کاهش حجم اطالعات ،بهينه کردن مصرف
انرژي و کاهش تأخير زماني از سيستم محاسبات
غيرمتمرکز استفاده ميشود.

 -4ساختارهاي مرزي
مرز قسمت اصلي و بنيادي از يک ناحيه مکاني است
که در پردازش اطالعات مکاني و استخراج توپولوژي به کار
ميرود ،براي مثال در مدل توپولوژيک چهار اشتراکي از
اشتراک مرز ناحيهها براي بدست آوردن ارتباط توپولوژي
بين ناحيهها استفاده ميشود[ .]95در اين بخش سه
ساختار مرزي ،گرههاي مرزي ،حلقههاي مرزي و جهت
مرز در شبکههاي حسگر مکاني بيسيم تعريف ميشوند.
يک شبکه حسگر مکاني بيسيم به صورت يک گراف
همبند دوسويي ( )9مدل ميشود که مجموعه گرهها با
رئوس  Vو لينکهاي ارتباطي آنها با يالهاي  Eنشان
داده ميشود .هر گره حسگرهايي دارد تا تعيين کند که
کدام ناحيه را حس ميکند .اين قابليت با تابع ( )5مدل
ميشود .همسايگي هر گره ،گرههايي هستند که ميتواند با

۱ One-hop communication neighbor
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ارتباط مستقيم يک هاپ 5با آنها در تعامل باشد و با ()3
نمايش داده ميشود[ .]9در اين شبکه موقعيت مسطحاتي
گره در محيط مکاني با استفاده از تابع موقعيت ()4
نمايش داده ميشود[.]99
()9
()5
()3
()4

)G = (V, E
)}… sense: V → P({A,B,C,
}nbr(v) = {v’|(v, v’} ∈ E
l: V → ℝ2

بر اساس توضيحات قبل ،يک گره مرزي در شبکه
حسگر مکاني بيسيم به صورت زير تعريف مي-
شود[:]98،91
تعريف  :1گره  v ∈ Vگرهي مرزي است هرگاه حداقل
يکي از همسايههاي آن مانند  v’ ∈ Vوجود داشته باشد
که )’ s(v) ≠ s(vباشد.
به عبارت ديگر گره مرزي ،يک گره  vاست که يک
همسايه يک هاپ ’ vدارد که دادهاي متفاوت با  vحس
ميکند .يک «مؤلفه ناحيه »3شبکه يک زيرگراف همبند
است که تمامي گرهها در اين زيرگراف يک نوع داده حس
ميکنند و همسايههاي اين مؤلفه ناحيه دادهاي متفاوت
حسکنند .ميتوان تئوري مؤلفه ناحيه را اينگونه تعريف
کرد:
تعريف  :2يک جزء گراف ( ،)9مجموعهاي از گرههاي
’ Vزيرمجموعه  Vاست به طوري که براي هر ’ v’ ∈ Vو
)’ s(v’) = s(v) ،v ∈ nbr(vاست اگر و تنها اگر ’v ∈ V
باشد .زيرگراف ’ Gزيرمجموعه گراف  Gکه توسط جزء ’V
تشکيل ميشود ،يک "مولفه ناحيه" است اگر G’ )9
همبند و  |V’| > 2 )5باشد.
براي نمايش مرز مؤلفه ناحيه الزم است محدوديتهاي
ديگري به ساختار گراف اضافه شود .با فرض مسطحبودن
گراف  Gميتوان «حلقه مرزي» 4مؤلفه ناحيه را به صورت
ذيل تعريف کرد[:]51
تعريف  :3قسمتي از گراف  Gکه کل گرههاي آن يک
ناحيه را حس ميکنند ،داراي وجه  fهستند .حلقه مرزي
ناحيه که توسط گرههاي شبکه تشکيل ميشود ،قسمت

۲ One-hop communication
۳ Region component
٤ Boundary cycle
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بيروني اين وجه خواهد بود .شکل  5حلقه مرزي داخلي را
براي يک ناحيه نشان ميدهد.

حلقه مرزي ممکن است گرههاي مرزي نباشند (همانطور
که در شکل -3پ چند گره که مرزي نيستند بخشي از
حلقههاي مرزي را تشکيل ميدهند).

 -1-4فرضيات

شکل  -5حلقه مرزي داخلي

شکل  3سه ساختار مرزي را در يک شبکه حسگر
مکاني بيسيم نمايش ميدهد .در موارد خاصي که گراف
 Gبه شکل مثلثبندي حداکثر همبندي را دارد ،همه گره-
ها در حلقه مرزي گرههاي مرزي نيز هستند.

ب

 -2-4تشکيل ساختارهاي مرزي در شبکههاي
حسگر مکاني بيسيم
ج
شکل  -3ساختارهاي مرزي براي گراف  Gبا دو مؤلفه ناحيه ،الف-
گرههاي مرزي ب -مؤلفههاي ناحيه ج -حلقههاي مرزي[]99

به طور کلي در گرافهاي مسطح هر حلقه مرزي بايد
حداقل شامل يک گره مرزي باشد ،اما بعضي گرهها در

ارتباط توپولوژي بين ناحيهها با محاسبه غيرمتمرکز
سه ساختار اطالعات مرزي زير استخراج ميشوند:
 )9تشخيص گره مرزي :هر گره به صورت محلي در
ارتباط با همسايههاي يک هاپ مشخص ميکند
که آيا گرهي مرزي است يا نه.
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براي محاسبه غيرمتمرکز ساختارهاي مرزي که در
بخش بعدي تشريح خواهد شد نياز به  4فرض بنيادي
درباره گراف  Gو مؤلفههاي ناحيه آن است:
 .9گراف  Gمسطح است.
 .5همه مؤلفههاي ناحيه -5 Gهمبند هستند.
منظور از -5همبند گرافي است که با حذف
يک گره ،همچنان همبند باقي بماند.
 .3همه حلقههاي مرزي مؤلفه ناحيه جدا از هم
هستند ،به طوري که هر گره  v ∈ Vحداکثر به
يک حلقه مرزي تعلق داشته باشد.
 .4همه گرههاي  v ∈ Vداراي مختصات ميباشند.
فرض اول براي شبکههاي حسگر مشترک و فرض
اساسي براي تعريف مرز مؤلفههاي ناحيه است .بسياري از
تکنيکهاي غيرمتمرکز براي ساختن گرافهاي مسطح در
Relative
شبکه حسگر مکاني بيسيم ،مانند
 Gabriel Graph ،Neighborhood Graphو Delaunay
 Triangulationدر تحقيقات ديگر توضيح داده شدهاند
[ .]59فرضهاي دوم و سوم براي مؤلفههاي ناحيه الزم
است تا مرزهاي ساده و بدون تقاطع داشته باشند .اين
فرضها مشابه قيدهاي مشترک پايگاههاي داده مکاني و
 GISهستند که چندضلعيها اغلب بايد ساده و دوبهدو
جدا باشند .فرض چهارم ميتواند با استفاده از سيستمهاي
تعيين موقعيت متداول مانند  WiFi ،GPSيا Ultrasonic
 Triangulationبرآورده شود[.]55

استخراج روابط توپولوژيک بين ناحيههاي پايش شده توسط شبکههاي ...

 )5ساخت حلقه مرزي :گرههاي مرزي ابتدا حلقه
مرزي را ساخته و در حلقه مرزي يک گره را به
عنوان پيشرو برميگزينند تا اطالعات درباره
مؤلفه ناحيه را جمعآوري و ادغام کنند.
 )3جهت مرز :حلقه مرزي مشابه يک چندضلعي
است ،گره پيشرو براي اين حلقه مرزي محاسبه
مساحت را آغاز کرده و در نتيجه جهت حلقه مرز
را مشخص ميکند.
هر سطح اطالعات مرزي به ساختار سطح قبلي نياز
دارد .براي مثال ،براي بدست آوردن جهت مرز نياز است
تا قبالً حلقه مرزي ساخته شده باشد .ساخت اين حلقه بر
مبناي سطح قبلي (تشخيص گرههاي مرزي) است .با توجه
به رابطه توپولوژي ممکن است نياز به همه سطوح مرزي
نباشد ،مانند همجواري که در آن تنها نياز به دو ساختار
گرههاي مرزي و حلقه مرزي است.

 -1-2-4تشخيص گره مرزي
مشخص کردن گره مرزي يک پردازش محلي آسان
است .هر گره ميتواند مقداري را که حس ميکند به
همسايههاي يک هاپ مجاور خود ارسال نمايد و نيز مقدار
حس شده توسط همسايهها را که دريافت ميکند ،با داده
خود مقايسه کند .گرهي که حداقل يکي از همسايههاي
آن دادهاي متفاوت با داده آن حس کند ،يک گره مرزي
خواهد بود (تعريف .)9

 -2-2-4ساخت حلقه مرزي
هر گره  v ∈ Vکه بخواهد گره بعدي را در حلقه مرزي
(شناسه آن در متغير محلي  windگره ذخيره ميشود)
تعيين کند ،الزم است دو نکته رعايت شود:
 )9اگر  vيک گره مرزي است windv = cv(v’) ،در
صورتي که ) s(v’) ≠ s(vو ).s(cv(v’)) = s(v
 )5در غير اينصورت ،windv = cv(v’) ،به طوري که
’ vگره قبلي در حلقه مرزي است.
بنابراين با در نظر گرفتن اين دو نکته حلقه مرزي
تشکيل شده و گرههاي حلقه ،گره بعدي را در متغير
محلي  windخود ذخيره ميکنند .سپس براي حلقه يک

گره پيشرو 9انتخاب ميشود و محاسبات مورد نياز براي
استنتاج رابطه توپولوژي توسط آن آغاز ميگردد[.]53
براي ساخت حلقه مرزي ،الزم است تا هر گره v
ترتيب حلقوي همسايههاي خود را در جهت پادساعتگرد
بداند .اين ترتيب حلقوي با استفاده از تابع ( )2نمايش
داده ميشود .ترتيب حلقوي ميتواند توسط هر گره با
داشتن مختصات همسايههاي خود ،در صورتي که
مختصات هر گره به همراه مقدار حسشده آن به همسايه-
هاي مجاور ارسال شود ،به صورت محلي محاسبه گردد.
)cv: nbr(v) → nbr(v

()5
 -3-2-4جهت مرز

جهت مرز با محاسبهي مساحت حلقه مرزي به عنوان
يک چندضلعي از رابطه ( )2به دست ميآيد ،که ترتيب
مختصاتها در آن به صورت ((x1,y1), (x2,y2), …,
)) (xn,ynاست و ).]54[ (x1,y1) = (xn,yn
به دليل اين که تابع مساحت در هر مرحله تنها به
مختصات دو گره همسايه نياز دارد ،ميتوان مساحت حلقه
مرزي را بهطور غيرمتمرکز بدست آورد .گره پيشرو که در
مرحله ساخت حلقه مرزي انتخاب ميشود ،محاسبه
مساحت را آغاز ميکند و هر گره در حلقه مرزي بخشي از
تابع را محاسبه و در پايان با دريافت مجدد توسط گره
پيشرو مساحت کل بدست ميآيد.
()2

𝒊𝒚 𝟏𝑨𝒓𝒆𝒂 = 𝟎. 𝟓 ∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝒊 𝒚𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊+

 -5استخراج توپولوژي بين ناحيهها در
شبکههاي حسگر مکاني بيسيم
در بيشتر شبکههاي حسگر بيسيم ،پرسشها درباره
رويدادهاي مکاني و زماني به صورت متمرکز پردازش و
پاسخ داده ميشوند[ .]9،99با الگوريتمهاي طراحي شده
در اين تحقيق ،ميتوان به روش تکنيک محاسباتي
غيرمتمرکز ارتباط توپولوژي بين دو ناحيه را بدست آورد.
ساختارهاي مرزي که در قسمت قبل توصيف شدند،
مبنايي براي استخراج روابط توپولوژي شمول ،همجواري و
همپوشاني هستند .در شکل  4فلوچارت روند پيادهسازي
۱ Leader
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ايجاد ناحيههاي
مکاني با ارتباط
توپولوژي خاص به
طور تصادفي
تشکيل يکي از

ساختارهاي Relative
Neighborhood
Gabriel Graph
 Graphيا Delaunay
 Triangulationبراي

توليد شبکه حسگر
مکاني بي سيم با
موقعيت تصادفي گره-
ها
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الگوريتمها نشان داده شده است .در ادامه مقدمات
الگوريتم و هر يک از سه الگوريتم تشريح خواهند شد.

به جز يک گره که به عنوان ريشه ساختار درخت در
وضعيت  SINKقرار داده ميشود.
بر طبق [ ]53هر گره قابليت اين را دارد تا به حافظه
محلي ،پردازش محلي و ارتباط دسترسي داشته باشد.
حافظه محلي شامل وضعيتهاي آغازي گره و متغيرهاي
محلي است .متغيرهاي محلي ساختارهاي دادهاي هستند
که هر گره براي ذخيرهسازي اطالعاتي که در طول اجراي
الگوريتم ايجاد ميشوند ،استفاده ميکند (اين متغيرها به
عنوان قلم آخر در عنوان الگوريتم ليست ميشوند).

ايجاد گراف مسطح
IDLE

وضعيت همه گرهها
 INITبه جز يک گره
وضعيت SINK

شروع الگوريتم توسط
گره SINK

ايجاد ساختارهاي
مرزي :گره هاي مرزي،
حلقه مرزي و جهت
مرز

تشکيل ساختار درخت
پوششي براي شبکه

جمعآوري و ادغام
اطالعات هر يک از
ناحيهها توسط گره
پيشرو

ارسال اطالعات هر
يک از ناحيهها به گره
ريشه

پايان

استنتاج ارتباط
توپولوژي بين ناحيه-
هاي موردنظر

INIT

انتشار دادهها
LEAD

SINK

شروع الگوريتم
BNDY

گره پيشرو

گره مرزي

شکل  -2تغيير وضعيتها براي گرهها

 -1-5مقدمات الگوريتم
هر يک از سه الگوريتم از چند قسمت تشکيل شدهاند:
عنوان ،وضعيت9ها ،رويداد5ها و عمل3ها .عنوان الگوريتم
با ليستي از محدوديتها ،4فرضياتي که نياز است تا
الگوريتم به درستي عمل کند مانند همبند بودن شبکه و
ترتيب حلقوي همسايههاي هر گره ،شروع ميشود .بعد از
محدوديتها ،هر الگوريتم يک مجموعه از وضعيتها،
تغيير وضعيتهاي ممکن (شکل  )2و وضعيتهاي آغازي
را براي گرهها مشخص ميکند .در الگوريتمهاي اين
تحقيق ،ابتدا همه گرهها در وضعيت  INITقرار ميگيرند،
۱ State
۲ Event
۳ Action
٤ Restrictions

 -2-5الگوريتم استخراج رابطه شمول
الگوريتم شمول بر مبناي تکنيک محاسباتي
غيرمتمرکز براي تعيين رابطه توپولوژي يک ناحيه
مختلط ،2که از تعدادي زيرناحيه (شامل جزيره و حفره)
تشکيل شده ،استفاده ميشود .رابطه توپولوژي شمول مي-
تواند بهصورت درختي توصيف شود که شاخههاي آن
نشاندهنده شمول زير ناحيهها هستند .شکل  2مثالي از
٥ Complex
529

اس

شکل  -4فلوچارت روند پيادهسازي الگوريتمهاي تحقيق

در هر وضعيت ،گره تنها ميتواند به رويدادهاي
سيستم پاسخ دهد .در اين تحقيق فقط دو نوع رويداد الزم
است :دريافت يک پيغام (با کليد واژه  )Receivingيا
رويداد خود بهخود (با کليد واژه  ،Spontaneouslyبراي
شروع اجراي الگوريتم تنها در گره ريشه استفاده ميشود).
زماني که يک رويداد رخ ميدهد ،گره در واکنش به آن
تعدادي از عمليات مشخص شده به نام  actionرا اجرا مي-
کند .در هر عمل ،هر گره به دادههاي حس شده توسط
خودش دسترسي خواهد داشت و دسترسي به اطالعات
گرههاي همسايگي آن ،تنها زماني ميسر خواهد بود که
قبال از طريق ارتباط با آنها ،صريحا دريافت و در متغيرهاي
محلي ذخيره کرده باشد.

استخراج روابط توپولوژيک بين ناحيههاي پايش شده توسط شبکههاي ...

ارتباط توپولوژي شمول و درخت متناظر آن را براي يک
ناحيه مختلط نشان ميدهد.
X
C
G

B

C G

A
F

A

F

D
D

E
B

E

X

شکل  -2يک ناحيه مختلط و ساختار درخت شمول متناظر با آن

در اين تحقيق عنوان الگوريتم براي هر سه الگوريتم
استخراج توپولوژي يکسان است .در شروع ،گره ريشه
( )SINKبا انتشار پيغام  treeاجراي الگوريتم و ساخت
درخت پوششي شبکه را آغاز ميکند .ساير گرهها در هر
وضعيتي که باشند ،با دريافت پيغام  treeکوچکترين
مسير تا گره ريشه را ذخيره ميکنند .در ادامه هر گره در
وضعيت  ،INITمقدار حس شده خود را با پيغام  pingبه
تمام همسايههايش ارسال ميکند و به وضعيت IDLE
تبديل ميشود .در وضعيت  ،IDLEزماني که گره از تمام
همسايههاي خود پيغام  pingرا دريافت کرد ،مشخص مي-
کند که گره مرزي است يا نه و در اين صورت جزء حلقه
مرزي نيز ميباشد .اين گره با اعمال شرايطي که قبالً ذکر
شد ،گره بعدي را در حلقه تعيين و پيغام  msgeرا به آن
ارسال ميکند ،سپس به  BNDYتغيير وضعيت ميدهد.
هر گره در وضعيت  IDLEو  BNDYبا دريافت پيغام
 msgeآن را به گره بعدي در حلقه مرزي ارسال ميکند.
در صورتي که پيغام  msgeدريافت شده در گره با
وضعيت  ،BNDYشامل شناسه برابر با شناسه گره باشد،
اين گره به عنوان پيشرو حلقه انتخاب شده ،پيغام  areaرا
در حلقه ارسال ميکند و به  LEADتغيير وضعيت مي-
دهد .گرههاي  BNDYو  IDLEبا دريافت پيغام area
جزئي از مساحت حلقه را محاسبه کرده و در پايان مجموع
آنها به گره پيشرو باز ميگردد.
با محاسبه مساحت ،در صورتي که مقدار آن مثبت
باشد ،نشاندهندهي جهت پادساعتگرد حلقه مرزي و لذا
ناحيه از نوع جزيره است و بالعکس مقدار منفي مساحت
نشاندهندهي جهت ساعتگرد حلقه مرزي و ناحيه از نوع
حفره است .گره  LEADبا محاسبه مساحت و بدست
آوردن جهت ،جزيره يا حفره بودن ناحيه را مشخص مي-
کند .اطالعات درباره نوع ناحيه و شناسه گره پيشرو،
توسط پيغام  ringبه گرههاي حلقه ارسال ميشود.
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زماني که پيغام  ringپس از طي کردن کل حلقه
دوباره به گره  LEADبازگشت ،در پايان گره پيشرو براي
استخراج ارتباط توپولوژي بين ناحيهها پيغام  rprtرا،
شامل شناسه ( )idگره پيشرو و امتياز ( )scoreاوليه براي
پيغام ،ايجاد ميکند .سپس اين پيغام از تمام گرههاي
پيشرو براي هر يک از مؤلفههاي ناحيه به گره ريشه ارسال
ميشود .امتياز اوليه به جهت مرز و وضعيت گره همسايه
که اولين بار پيغام  rprtرا دريافت ميکند ،وابسته است.
پيغامي که در ابتدا از حفره يا جزيره ارسال شده و به
حفره يا جزيره وارد ميشود ،با  score = 2آغاز ميشود و
در غير اينصورت پيغام با  score = 1آغاز ميشود(شکل .)5
ارسال پيغام  rprtتا گره ريشه ادامه مييابد .هر زمان
که پيغام از حلقه مرزي عبور و به حفره يا جزيره داخل
شود ،يک امتياز به آن افزوده ميشود و بالعکس زماني که
از حفره يا جزيره خارج شود ،امتياز آن يکي کم ميشود.
در نهايت زماني که امتياز صفر شود ،مرز شمول مشخص
ميشود؛ به عبارت ديگر حلقه مرزي که پيغام  rprtرا با
امتياز اوليه آغاز کرده در داخل حلقه مرزي خواهد بود که
امتياز آن صفر شده است (شکل .)5
در اين زمان شناسه حلقه مرزي شمول ،که در آن
امتياز صفر شده ،به پيغام اضافه ميشود و سپس پيغام
بدون تغيير به گره ريشه ارسال ميشود .زماني که گره
ريشه از تمامي حلقههاي مرزي پيغامهاي  rprtرا دريافت
کرد ،ميتواند کل درخت توپولوژي را محاسبه کند .لذا بر
مبناي اين درخت مشخص خواهد شد که هر يک از
زيرناحيهها شامل کدام جزيره و حفره و بالعکس هر جزيره
يا حفره داخل کدام زيرناحيه هستند.

شکل  -5مثالي از امتيازدهي اوليه ،افزايش و کاهش امتياز ،استخراج
ارتباط شمول

دومين پرسش اساسي براي استخراج رابطه توپولوژي
بين ناحيههاي متفاوت ،رابطه همجواري است .همجواري
به اين معني است که هر يک از دو مرز در مجاورت هم و
مماس باشند.شکل  8مرز چند ناحيه مختلف و ارتباطهاي
همجواري آنها را نشان ميدهد.

ب
الف
شکل  -8الف -رابطه همجواري براي چند ناحيه ب -گراف همجواري
متناظر[]99

 -4-5الگوريتم استخراج رابطه همپوشاني
سومين پرسش مکاني که در ارتباط توپولوژي بين
چند ناحيه وجود دارد ،استخراج رابطه همپوشاني است.
ممکن است دو ناحيه موردنظر که توسط شبکه حسگر

B

A∩B

A

شکل  -1رابطه همپوشاني و ارتباط بين حلقههاي قسمتهاي
مشترک و غيرمشترک دو ناحيه

 -6پيادهسازي
الگوريتمهاي معرفي شده در بخش قبلي ،در محيط
شبيهسازي هوشمند  NetLogoپيادهسازي شدهاند (شکل
 NetLogo .]52[ )91يک برنامه کد باز 9است و براي
پيادهسازي اين نوع الگوريتمها به داليل زير مناسب و
سازگار است؛
۱ Open-source
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محاسبه همجواري تنها به دو ساختار گرههاي مرزي و
حلقه مرزي نياز دارد .بيشتر قسمتهاي الگوريتم
همجواري ،به خصوص پردازش مربوط به تشکيل
ساختارهاي گرهها و حلقههاي مرزي ،مشابه الگوريتم
ارتباط شمول قبلي است.
در هنگام ساخت مرز در اين الگوريتم ،هر گره مرزي
اطالعاتي درباره اين که کدام همسايهها نيز گره مرزي
هستند ،ذخيره ميکند .اين همسايهها براي هر گره با
 bidsv: ∅→2Zمشخص ميشوند .زماني که گرهها حلقه
مرزي را ميسازند شناسه گره پيشروي حلقه مرزي به
همسايههاي گره مرزي ارسال و در آنها ذخيره ميشود،
اين همسايهها ،براي هر گره با متغير محلي
) bnbr: ∅→2nbr(vذخيره ميشود .بعد از ساخت حلقه
مرزي ،پيغامي توسط گره پيشرو هر ناحيه به کل گرههاي
حلقه فرستاده ميشود تا شناسه همه حلقههاي مرزي
کناري ) (adjacencyرا جمعآوري نمايد .زماني که گره-
هاي پيشرو اطالعات را گردآوري کردند ،به گره ريشه
ارسال ميکنند .در پايان گره ريشه با دريافت تمام پيغام-
ها ،نقشه همجواري را براي ناحيهها ميدهد.
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 -3-5الگوريتم استخراج رابطه همجواري

مکاني بيسيم پايش ميشوند ،با يکديگر همپوشاني داشته
و الزم باشد تا اين ارتباط توسط شبکه کشف شود.
الگوريتم همپوشاني از ترکيب دو الگوريتم قبلي
استفاده کرده و رابطه همپوشاني بين دو ناحيه را استخراج
ميکند .در اين الگوريتم از هر سه ساختار مرزي استفاده
ميشود .هنگام ساخت گرههاي مرزي ،اين گرهها در
ارتباط با همسايگيهاي مجاور خود متوجه حضور همزمان
درون ناحيه ديگر شده و لذا احتمال ارتباط توپولوژي
همپوشاني بين دو ناحيه ميباشد .حلقه مرزي براي هر
يک از ناحيهها ساخته شده و براي قسمت مشترک دو
ناحيه حلقهاي جداگانه ساخته ميشود .شکل  1رابطه
همپوشاني براي دو ناحيه و نحوه تشکيل حلقه مرزي براي
قسمت مشترک دو ناحيه و قسمتهاي غيرمشترک را
نشان ميدهد.
در رابطه همجواري حلقههاي مرزي دو ناحيه در
مجاورت يکديگر قرار ميگيرند ،اما در رابطه همپوشاني
حلقه مرزي دو ناحيه با يکديگر تالقي دارد؛ به طوري که
در رابطه همپوشاني براي هر يک از دو ناحيه و قسمت
مشترک بين آنها سه حلقه مرزي تشکيل ميشود.
همانطور که در شکل  1نيز مشخص است ،در صورتي که
اين سه حلقه مرزي با يکديگر ارتباط همجواري داشته
باشند و رابطه شمول براي آنها صادق نباشد ،دو ناحيه
موردنظر با يکديگر همپوشاني خواهند داشت.

استخراج روابط توپولوژيک بين ناحيههاي پايش شده توسط شبکههاي ...

( )9الگوريتمهاي موردنظر ميتوانند با استفاده از
کدهايي که به مشخصات و ساختار الگوريتم بسيار
نزديک است ،در محيط اين سيستم شبيهسازي
پياده شوند.
( )5محيط آن اجازه ميدهد تا هم شبکه حسگر مکاني
بيسيم و هم ناحيههاي مکاني که توسط شبکه
پايش ميشوند را شبيهسازي کرد.
براي هر بار اجراي برنامه ،ابتدا ناحيههاي مکاني با
ارتباط توپولوژي خاص به طور تصادفي ايجاد ميشوند .به
عالوه يک شبکه حسگر مکاني بيسيم با موقعيت تصادفي
گرهها توليد ميشود .اين شبکه حسگر مکاني از تعداد
زيادي گره تشکيل شده که به طور تصادفي در محيط توزيع
شده و ناحيههاي مکاني موردنظر را پايش ميکنند .براي
تشکيل سه ساختار مرزي موردنظر نياز به گراف مسطح
است که ميتوان هريک از گرافهاي
Relative
 Gabriel Graph ،Neighborhood Graphو Delaunay
 Triangulationرا به کار برد و با توجه به مورد مطالعاتي
اين تحقيق استفاده از هر يک از آنها فرقي نميکند؛ در اين
تحقيق گرههاي شبکه با استفاده از ساختار Gabriel Graph
به هم متصل ميشوند .اين ساختار شکل فيزيکي شبکه را
مدل ميکند و شبکهاي -5همبند و مسطح را ايجاد ميکند.
با دکمههاي در نظر گرفته شده در اين برنامه ،تعداد گره-
هاي شبکه و فاصله ارتباط بين گرهها معين ميشود.

شکل  -91نمايي از محيط شبيهسازي براي پيادهسازي الگوريتمها

براي اجراي برنامه ،ابتدا تنظيمات اوليه (ساختار
شبکه ،تعداد گرهها و …) انجام و سپس دکمه Setup
فشرده ميشود .ناحيههاي مکاني و شبکه حسگر مکاني
بيسيم به طور تصادفي ايجاد ميشوند .حال با فشردن
دکمه  Goبرنامه شروع به اجراي الگوريتم ميکند .پس از
سپري شدن مدت زمان محدودي ارتباط توپولوژي بين دو
ناحيه مکاني موردنظر بدست آمده و نتيجه در خروجي
برنامه نمايش داده ميشود .شکل  99نمونهاي از اجراي
اين برنامه را براي ارتباطهاي توپولوژي شمول (شکل-99
الف) و همپوشاني (شکل-99ب) بين ناحيهها نشان مي-
دهد.

(ب)
(الف)
شکل  -99خروجي برنامه :الف -ارتباط توپولوژي شمول ،ب -ارتباط توپولوژي همپوشاني

524

از آنجائيکه پيادهسازي الگوريتمها در محيط شبيه-
سازي انجام گرفت ،لذا به منظور ارزيابي آنها تعداد گرهها
براي هريک از سه الگوريتم از  911تا  5211متغير بوده و
سپس تعداد پيغامهاي فرستاده شده ،بررسي شده است.
با ميانگينگيري تعداد پيغامهاي ارسال شده هر سه
الگوريتم ،نمودار شکل  95بدست آمد .بر روي مقادير
حاصل تحليل رگرسيون انجام شده و نتايج در جدول 9
نشان داده شده است.

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره چهارم ،شماره ،4ارديبهشت ماه 9314

 -7ارزيابي

پيادهسازي الگوريتمها در محيط شبيهسازي
 NetLogoانجام شده است .با فناوري شبکههاي حسگر
مکاني بيسيم موجود ،پيادهسازي عملي اين الگوريتمها در
دنياي واقعي به منظور استخراج ارتباط توپولوژي بين
ناحيهها کاري دشوار است .اجراي اين الگوريتمها در
محيط واقعي نياز به گرههايي با حسگرهاي ميکرو دارند
که تعداد زيادي از آنها با تراکم خوبي در محيط موردنظر
توزيع شوند .لذا راهاندازي تعداد زياد گره حسگر مستلزم
طراحي گرههاي ميکرو با قيمت مناسب است تا توزيع اين
شبکهها به صرفه انجام گيرد.

 -8نتيجهگيري و پيشنهادهاي آتي

با توجه به شکل  ، 95همانطور که انتظار ميرود
نمودار مربوط به پيغامهاي  treeو  pingخطي بوده و
متناسب با تعداد گرههاي شبکه است .تعداد اين پيغامها
برابر تعداد گرههاي شبکه است به اين دليل که الگوريتمها
در شروع اجرا نيازمند اين هستند تا هر گره وضعيت خود
را به گرههاي همسايگي اعالم کند و ساختار درختي را نيز
تشکيل دهد .کمترين تعداد پيغامهاي ارسالي مربوط به
 rprtاست و تعداد پيغامهاي  areaو  ringتقريبا يکسان
است .با توجه به نمودار هنگامي که تعداد گرهها بيشتر از
 9511باشند موجب ميشود که تعداد پيغامهاي
 tree/pingاز  msgeبيشتر شود و زماني اين اتفاق رخ مي-
دهد که چگالي شبکه و تراکم گرهها با توجه به محدوده
ناحيه حس شده زياد باشد.
جدول  -9تحليل رگرسيون با توجه به نمودار شکل 95
نوع پيغام

پارامتر a

پارامتر b

پارامتر R2

tree/ping

9
990528
20945
20998
50115

9
10258
10291
10291
10234

90111
10111
10111
10111
10112

msge
area
ring
rprt
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شکل  -95نمودار مربوط به ميانگين تعداد پيغامهاي ارسالي در سه
الگوريتم

شبکههاي حسگر مکاني بيسيم نسل جديد شبکههاي
حسگر بيسيم هستند که در حوزههاي مختلفي به
خصوص حوزه کاربردهاي مکاني مطرح شدهاند .از اين
شبکهها در پرسوجوهاي مکاني و پايش پديدههاي
محيطي ايستا و پويا استفاده ميشود .يکي از اين کاربردها
کشف ارتباط توپولوژي ناحيههاي مکاني است.
در اين تحقيق از شبکههاي حسگر مکاني بيسيم
استفاده شد تا ارتباط توپولوژي بين ناحيههاي مکاني
شامل شمول ،همجواري و همپوشاني استنتاج شود .به
دليل محدوديتهاي موجود در اين شبکهها ،به خصوص
محدوديت منابع انرژي گرهها ،الگوريتمهاي پياده شده بر
مبناي سيستم محاسبات غيرمتمرکز است .در اين سيستم
محاسبات به منظور بهينه کردن مصرف انرژي در شبکه،
نقل و انتقال اطالعات بين گرهها تا حد زيادي از طريق
ادغام و يکپارچهسازي اطالعات کاهش مييابد .هر گره
پردازشهايي را به صورت محلي انجام ميدهد و اطالعات
به صورت درون شبکهاي پردازش ميشوند و تنها اطالعات
موردنياز بين گرهها تبادل ميشوند.
براي استخراج ارتباط توپولوژي بين ناحيهها در اين
تحقيق ،از ساختارهاي مرزي استفاده شده است.
ساختارهاي مرزي شامل سه سطح گرههاي مرزي ،حلقه
مرزي و جهت مرز هستند .براي ارتباطهاي توپولوژي
شمول و همپوشاني هر سه سطح به کار ميرود ،اما در
ارتباط توپولوژي همجواري جهت مرز قابل استفاده نيست.
الگوريتمهاي شمول و همجواري مبنايي براي الگوريتم
همپوشاني هستند و با ترکيب اين دو الگوريتم ،الگوريتم

 الگوريتمهاي طراحي شده در.همپوشاني به دست ميآيد
اين تحقيق به صورت شبيهسازي شده در محيط
. پيادهسازي شدNetLogo
انتظار ميرود در تحقيقات آتي با توسعه و ترکيب اين
-الگوريتمها بتوان ارتباطهاي توپولوژي گوناگون بين ناحيه
 همبند بودن.ها را بر مبناي ساختارهاي مرزي بدست آورد
يک ناحيه را نيز ميتوان با توسعه اين الگوريتمها نتيجه
همبند-5  در اين تحقيق الگوريتمها از فرض اوليه.گرفت
بودن مؤلفه ناحيه گراف و تقاطع نداشتن حلقههاي مرزي
استفاده ميکنند تا ارسال پيغامها در مرز ناحيهها بدون
 ميتوان در تحقيقات آينده الگوريتمها،مشکل انجام گيرد
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... استخراج روابط توپولوژيک بين ناحيههاي پايش شده توسط شبکههاي

را به گونهاي تغيير داد تا بتوانند صرفنظر از اين فرضيات
.به خوبي عمل کنند
با پيشرفت تکنولوژي بايد بتوان اين الگوريتمها را از
محيط شبيهسازي به محيط عملي انتقال داد و با يک
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