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یکی از ملزومـات حیـاتی در   اطالعات در مورد مکان گره ها،  :چکیده
اصـطالح مکـان   . بسیاري از کاربردهاي شبکه هاي حسگر بیسیم اسـت 

یابی به فرآیندي اطالق می شود که در طی آن هر گـره شـبکه مکـان    
مقاالت بسیاري در مورد مکـان یـابی برپایـه    . خود را مشخص می کند
قبل از  لنگرگاه گره اي است که از مختصات خود. لنگرگاه ارائه شده اند

سایر گره ها با استفاده از ایـن اطالعـات   . فرآیند مکان یابی اطالع دارد
استفاده از لنگرگاه در شبکه به دلیـل  . مکان خود را تشخیص می دهند

استفاده لنگرگاه ها از تجهیزات جـانبی ماننـد سیسـتم موقعیـت یـاب      
. و مصرف انرژي باالي آنها بـا محـدودیتهایی روبروسـت   ) GPS(جهانی 

جهت حذف این محدودیتها ما در این مقاله یک الگوریتم بدون نیاز به 
لنگرگاه ارائه کرده ایم که بسیار آسان و بدون صـرف انـرژي زیـاد و بـا     
تعریف پارامتر کیفیت مکان محاسبه شده، فرآیند مکان یابی را با دقت 

در این الگوریتم ابتدا از بین گره هاي شبکه یـک  . خوبی انجام می دهد
ره بعنوان مبدا مختصات نسبی شبکه در نظر گرفته شده و سـپس بـا   گ

تعریف یک پارامتر کیفیت سایر گره ها با توجه به این مبـدا مختصـات   
نتایج شبیه سازي نشان مـی دهـد کـه ایـن     . خود را محاسبه می کنند

الگوریتم با سرعت و دقت قابل قبول و با مصرف پایین انـرژي قـادر بـه    
  .ا در یک شبکه حسگر بیسیم استمکان یابی گره ه

  مقدمه -١

با افزایش رشد و همگرایی تکنولوژي هاي بیسیم و وسـایل محاسـباتی   
کوچک، شبکه هاي حسگر بیسیم بـه عنـوان یـک تکنولـوژي برتـر در      

بعنوان مثالی از این کاربردها . بسیاري از کاربردهاي موجود مطرح است
می توان به کاربردها ي تعقیب هدف، نظارت رفتارهاي حیات وحـش و  

اصطالح مکان یابی به فرآیند تعیین مکـان  ]. 1[بردمدیریت بحران نام 
بسیاري از پروتکـل هـاي مربـوط    . تمام گرههاي شبکه اطالق می شود

شبکه هاي حسگر بی سیم برپایه اطالعات مکان یابی می باشند بعنوان 
بـر اسـاس قابـل    ] 2[مثال بسیاري از پروتکـل هـاي مسـیریابی ماننـد    

بنابراین . ي شبکه عمل می کننددسترس بودن اطالعاتی از محل گره ها
جهت رسیدن به تمام قابلیتهـاي شـبکه هـاي حسـگر بیسـیم داشـتن       
اطالعاتی از محل گره هـا در شـبکه اهمیـت بسـیاري دارد و ایـن امـر       

از سوي دیگر . اهمیت تکنیکهاي مکان یابی را هر روزه افزایش می دهد
ص این مکان یابی در شبکه هاي حسگر بیسیم به دلیل خصوصیات خا

در شبکه هاي حسگر بیسیم بزرگ . شبکه ها کاري دشوار و خاص است
قـدرت  , گره ها معموالً وسـایلی بـا محـدودیت زیـاد، بـا حافظـه کـم        

در سـالهاي  . محاسباتی پایین و به خصوص با انرژي محدود می باشـند 
اخیر تکنیکهاي زیادي جهت مکان یابی در شبکه هاي حسـگر بیسـیم   

این تکنیکها را می توان در دو دسته کلی تقسـیم  پیشنهاد شده است، 
تکنیکهاي بدون نیاز  – 2تکنیکهاي مبتنی  لنگرگاه و  – 1: بندي کرد 
گره لنگرگاه یک گره حسگر است کـه از موقعیـت خـود در    . به لنگرگاه

یا بـا تنظیمـات دسـتی قبـل از      GPSسیستم مختصات جهانی توسط 
در تکنیکهاي مبتنی بر گره هاي  .شروع فرآیند مکانی یابی آگاهی دارد

لنگرگاه، فرض می شود که یک تعداد ابتدایی گـره لنگرگـاه در شـبکه    
هدف این تکنیکها اسـتفاده از تواناییهـاي ایـن گـره     . حسگر وجود دارد

هاست تا در نهایت تمام گره هاي شبکه مکان قطعی خود در سیسـتم  
  .مختصات جهانی را تخمین بزنند

بدون نیاز به لنگرگاه هیچ نیازي به گره لنگرگاه نیست اما در تکنیکهاي  
و در پایان فرآیند مکان یابی گره حسگر مکان نسـبی خـود در گـراف    

اگرچه تکنیکهاي مبتنی بر لنگرگاه می توانند . شبکه را تخمین می زند
مکان قطعی گره ها در سیستم مختصات جهانی را محاسبه کنند ولـی  

تعیین , اه احتیاج به داشتن و سایل اضافی براي داشتن گره هاي لنگرگ
موقعیت و یا تنظیمات دستی است که در بسیاري از شبکه هاي حسگر 
به دلیل محدودیتهاي موجود در گره هـا و همچنـین نامناسـب بـودن     

راه حلهـاي بـی نیـاز بـه     . محیط شبکه نمی توان از آنها اسـتفاده کـرد  
  .بر لنگرگاه می باشند لنگرگاه کم هزینه تر از راه حلهاي مبتنبی

در بخـش دوم  : ادامه این مقاله به این صورت سازمان یافته اسـت کـه   
مروري بر کارهاي گذشته در حوزه مکان یابی شبکه هاي حسگر بیسیم 

بخـش هـاي بعـدي بیـانگر چگـونگی انتخـاب مبـداً        . آورده شده اسـت 
همچنین این بخش حاوي توضیحات مربـوط بـه   . مختصات نسبی است

نتـایج شـبیه سـازي الگـوریتم     . ریتم کامل مکان یابی نیز می باشدالگو
پیشنهادي و مقایسه آن با روشهاي قبلی در بخش چهارم آورده شـده  
است و در نهایت نیز نتیجه گیري و پیشنهادهایی براي تحقیقات آینده 

  .آورده شده است

 کارهاي مرتبط -٢
در این بخش به بعضی از تکنیکهاي مکان یابی در شبکه هاي حسـگر  
بیسیم در هر دو گروه مبتنی بر لنگرگاه و بدون نیاز به لنگرگاه اشـاره  

. اشاره کرد] 3[از الگوریتم هاي مبتنی بر لنگرگاه می توان به. می کنیم
در ابتدا گره هاي لنگرگاه اطالعات مکانی خود را در شبکه توزیع مـی  

ند و با این کار متوسط فاصله دو گروه یا متوسـط طـول یـک گـام     کن
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گره هاي غیر لنگرگاه کوتاه ترین مسـیر بـر اسـاس    . مشخص می شود
تعداد گام تا هر یک از لنگرگاهها را می دانند و با دریافت این متوسط 
طول گام فاصله خود تا لنگرگاهها را تشخیص داده و با استفاده از این 

ابتدا گره هـاي  ] 4[در . مکان خود را محاسبه می کنندتخمین فاصله 
هر لنگرگاه یک سر کالستراسـت و  . شبکه ابتدا کالستر بندي می شوند

اعضاي کالستر با استفاده از اطالعات این سر کالستر شروع بـه مکـان   
این فرآیند ابتدا توسط گره هایی که در ناحیه مشترك . یابی می نمایند

هرچند بـا کالسـتربندي گـره هـا     . د آغاز می شوددو کالستر قرار دارن
قیاس پذیري الگوریتم مبتنی بر لنگرگاه افزایش می یابد اما همچنـان  

استفاده . دقت و کارایی الگوریتم وابسته به تعداد گره هاي لنگرگاه است
از لنگرگاه در هر شرایط باعث محدودیت استفاده از آن در شبکه هاي 

  .حسگر بی سیم می شود
مـی  ] 5[مورد الگوریتمهاي بدون نیاز لنگرگاه اولین مورد الگـوریتم   در
این الگوریتم یک روش جدید براي درست کردن یک گراف محلی . باشد

براي شبکه ابداع نموده است که براي محاسبه مختصات نسبی گره هـا  
سپس . در ابتدا هر گره یک گراف با محوریت خود می سازد. کاربرد دارد
شبکه ساخته می شود و هر گره با استفاده از الگـوریتمی   گراف عمومی

بـه دلیـل محـدودیتهاي موجـود در روش     . تبدیل مختصات مـی دهـد  
مثلثاتی که در این الگوریتم به کار رفته مختصات محاسبه شده در آن 

سـایر  . قابل اطمینان نیست و در موارد زیادي دچار مشـکل مـی شـود   
سـعی مـی کننـد از    ]  8][7][6[اه مثلالگوریتم ها بدون نیاز به لنگرگ

. روشهاي دیگري بجاي روشهاي مثلثاتی جهت مکان یابی استفاده کنند
بعنوان نمونه از این روشها می توان به روش هاي مبتنی رسم گراف و یا 
روش هاي مبتنی بـر الگـوریتم جـرم و فنـر اشـاره رفتـه در ایـن نـوع         

  .ف زیاد انرژي همراهستالگوریتمها زمان گیر بوده و همچنین با مصر

 الگوریتم پیشنهادي  -٣
در این بخش یک الگوریتم ساده و دقیق مکـان یـابی بـدون نیـاز بـه        

هدف این الگـوریتم فـراهم   . لنگرگاه با یک انتخابات اولیه ارائه می شود
کردن یک الگوریتم سریع و دقیق و در عین حال با مصرف انرژي پایین 

در این الگوریتم . براي مکان یابی در شبکه هاي حسگر بیسیم می باشد
این است که گـره هـاي شـبکه ثابـت بـوده و داراي محـدوده       فرض بر 

البته ایـن فرضـیات در شـبکه هـاي حسـگر      . ارتباطی مشابه می باشند
الگوریتم داراي دو بخش کلـی اسـت،   . بیسیم فرضیات قابل قبولی است

اولین مرحله بر گزاي یک انتخابات براي تعیین مبـدا مختصـات نسـبی    
فاده از ایـن مبـدا و یـک الگـوریتم     در مرحله بعـد بـا اسـت   . شبکه است

افزایشی با بکار گیري یک پارامتر دقت اندازه گیري مختصـات خـود را   
  . در ادامه این مراحل را تشریح می کنیم. محاسبه می کنند

 انتخاب مبدا     3-1
اولین مرحله در اجراي الگوریتم مکان یابی برگزاري یک انتخابات است 
که در طی آن گره ایی که نزدیکترین فاصله تا گره سینک را دارد و در 

عین حال از انرژي کافی نیز برخوردار است، بعنوان مبدا مختصات در 
این انتخابات تنها در بین گره هایی که مستقیما در . نظر گرفته می شود

گره هایی که در همسایگی . همسایگی سینک قرار دارند برگزار می شود
سینک قرار دارند، بعد از مرحله شناسایی همسایه ها اقدام به محاسبه 

=    :وزنی جهت انتخاب بعنوان مبدا با استفاده از فرمول زیر می نمایند  ×   +  ×   ,  )1(  
 iفاصله گره  i  ،Di,sط گره وزن محاسبه شده توس Wiکه در رابطه باال 

دو ثابت کوچکتر از یک  nو mو  iپارامتر انرژي گره  Eiاز سینک ، 
این ثوابت جهت مشخص کردن . می باشد m+n=1هستند بصورتیکه 

  .سهم هر یک از پارامترهاي فاصله و انرژي در وزن نهایی کاربرد دارند
انجام نشده از آنجایی که هیچ فرضی در مورد همگنی گره هاي شبکه 

=    .است، پارامتر انرژي هر گره بصورت زیر محاسبه می شود         )2(  

حداکثر انـرژي گـره    Emaxانرژي گره در حال حاضر و  Erدر رابطه باال 
بـین   Weightبعد از محاسبه وزن، گره وزن خود را بـا پیـام   . می باشد

پـس از دریافـت پیامهـاي     iگـره دلخـواه   . همسایگان پخش می کنـد 
Weight   از همسایگان وزن خود را با وزن دریافتی از آنها مقایسه مـی

 iاز تمام همسایگانش بیشتر باشـد، گـره    iکند، در صورتیکه وزن گره 
خود را بعنوان مبدا مختصات در نظر گرفته و وزن خود را همـراه پیـام   

Center سایر گره ها نیز با دریافت پیام . پخش می کندCenter  شناسه
اگر گره ایی دو . فرستنده این پیام و همچنین وزن آنرا  ذخیره می کنند

را بـا   Updateبا شناسه هاي مختلف دریافت کند، پیـام   Centerپیام 
  .شناسه و وزن گره ایی که وزن آن بیشتر است در شبکه پخش می کند

که خود را بعنوان مبدا معرفی کرده اسـت در صـورتیکه    iگره  بخشها 
با وزنی بیشتر از خود را دریافت کند، صبر کرده و ماننـد   Updateپیام 

یک گره معمولی با بوجود آمدن شرایط در ادامه الگوریتم اقدام به مکان 
بعد از اعالم مرکزیت خود هیچ پیـام   iاما اگر گره . یابی خود می نماید

Update افـت نکـرد و یـا وزن پیامهـاي     دریUpdate   دریـافتی از وزن
خودش کمتر باشد آنگاه به شرحی که در ادامه مقاله اشـاره مـی شـود،    

   .فرآیند مکان یابی را آغاز می نماید

 مکان یابی     2- 3
گره ایی که در مرحله قبلی بعنوان مبـدا انتخـاب شـده اسـت، شـروع      

طریقه ساختن یـک  . دبساختن گراف شبکه با مختصات نسبی می نمای
ایـن  . ذکـر شـده اسـت   ]  5[سیستم مختصات نسبی بصورت کامل در 

روش بر اساس فاصله بین گره ها و اندازه گیري زاویـه بـین آنهـا یـک     
  .سیستم مختصات نسبی می سازد

این روش ساده ایی براي مکان یابی گره هاسـت ولـی داراي نواقصـی     
گـره در یـک خـط یـا      است که مهمترین آنها مساله واقـع شـدن سـه   



Collinear این پدیده زمانی رخ می دهد که سه گره اولیه و . می باشد
یا گره ایی که میخواهیم مختصات آنرا پیدا کنیم با سه گره راهنمـا در  

اگر فرض کنیم تمام قواصل بین گره هـا بـدقت و   . یک خط قرار گیرند
درست اندازه گیري شده باشد، پدیده در یک خط قرار گرفتن تنها منبع 

این پدیده ممکن است در حالتهاي مختلف . بی می باشدخطا در مکان یا
بعضی از ایـن حـاالت    )1(در شکل. سبب بروز خطا در مکان یابی شود

در   jقسمت الف موقعیت اشتباه گـره  ) 1(در شکل . نمایش شده است
. صورتیکه سه گره ابتدایی در یـک خـط باشـند مشـخص شـده اسـت      

یابی در هنگام انتخاب سه گره بنابراین الزم است که در الگوریتم مکان 
اگر سه گره ابتدایی تقریبا . ابتدایی در یک خط نبودن آنها بررسی شود

  در یک خط نیز باشند، باز هم باعث بروز خطا در مکان یابی می شـوند 
در این حالت فاصله بین مختصات درست با مبدا ). قسمت ب 1شکل ( 

هم نزدیک است و انتخاب و فاصله بین مختصات اشتباه و مبدا بسیار به 
   .مختصات درست در این حالت بسیار مشکل است

براي باال بردن کیفیت نتایج الگوریتم و جلوگیري از انتشار خطا، ما یک 
  پارامتر کمکی به نام دقت مکان محاسبه شده 

(CLA: Computed Location Accuracy)را تعریف می کنیم .
بی است و می تواند مقداري بین این پارامتر نشان دهنده دقت مکان یا

نشان دهنده این  است  CLAمقدار باالتر . صفر و یک را داشته باشد
که احتمال اینکه مکان محاسبه شده، همان مختصات درست گره باشد 

هر گره . بعبارت دیگر دقت مکان محاسبه شده بیشتر است. بیشتر است
  . خواهد بود CLAایی که مکانش محاسبه می شود داراي یک مقدار 

بصورت کلی گره هایی که از موقعیت خود با خبرند را در مجموعه گره 
   .هاي آگاه وسایر گره ها را در مجموعه گره هاي ناآگاه قرار می دهیم

  خطا در مکان یابی): 1(شکل
هنگامی که سه خط تقریبا در یک خط باشند، زاویـه کـوچکی کـه در    
مثلثی که این سه گره تشکیل می دهند تشکیل می شود بسیار کوچک 

هنگامی که می خـواهیم در ابتـدا دو گـره راهنمـا را بـراي      . خواهد بود
مشخص کردن محورهاي مختصات در نظر بگیریم، باید دقت کنیم که 

جهت انجام . تقریبا بر روي یک خط قرار نگیرنداین دو گره و گره مبدا 
اینکار به این صورت عمل می کنیم که از همسایگان گره مبدا گره ایی 

را که بیشترین همسایه مشترك با گره مبدا را داشته باشد بعنوان اولین 
انتخـاب  ) را مشخص می کنـد  xکه جهت و راستاي محور ( گره راهنما
گره دوم، براي تمام گره هاي که همسایه  اکنون براي انتخاب. می کنیم

مشترك گره مبدا و اولین گـره راهنمـا هسـتند، کـوچکترین زاویـه در      
مثلثی که این گره با گره مبدا و اولین گره راهنمـا ایجـاد مـی کنـد را     

از بین این گره ها گره ایـی کـه بیشـترین زاویـه را     . محاسبه می کنیم
را مشـخص   yکه جهت محـور  ( تشکیل دهد بعنوان دومین گره راهنما

را بـراي ایـن سـه گـره      CLAاکنون مقدار . انتخاب می کنیم) می کند
این سه گره اولین اعضاي مجموعه گره .  ابتدایی برابر یک قرار می دهیم

هنگامی که گره ایـی از مجموعـه گـره هـاي ناآگـاه      . هاي آگاه هستند
ش مثلثـی موقعیـت   بخواهد با استفاده از سه گره از گره هاي آگاه و رو

خود را بیابد، باید احتمال اینکه بر اثر قرار گرفتن تقریبی بـر روي یـک   
اگر ایـن گـره   . خط مکان اشتباهی را محاسبه کند را اندازه گیري کنیم

ناآگاه تنها از دو گره آگاه جهت مکان یابی استفاده کند، آنگاه دو مکان 
فاوت فاصله بـین ایـن   براي چنین حالتی ما نرخ ت. کاندید خواهد داشت

دو نقطه کاندید را تا گره راهنماي سوم بصـورت یـک عـدد بزرگتـر یـا      
در صورتیکه این نسبت کوچکتر از یک  .مساوي یک محاسبه می کنیم
این نرخ بصـورت   )1(بعنوان مثال در شکل. شد، آنرا معکوس می نماییم

|dij|/|dij'| هرچه این نسبت کوچکتر باشـد، احتمـال   . محاسبه می شود
اینکه مکان محاسبه شده اشتباه باشد بیشتر است چون نمی توان بـین  

ما این نسبت را براي هر جفت از . مکان اشتباه و درست فرقی قائل شد
سه گره آگاه بدست می آوریم و نسبتی کـه حـداکثر مقـدار را داشـته     

در فرآیند باال اگر سه . اآگاه محاسبه می کنیمباشد، بعنوان مکان گره ن
بنـامیم آنگـاه    qو حداکثر مقدار نسبت را  iو  m,nگره آگاه را به ترتیب

CLA  براي گره ناآگاهp   که اکنون می خواهد وارد مجموعه آگاه شـود
  .بصورت زیر بدست می آید

)3(      ( ) =   1 − 1   × 13 {   ( ) +    ( ) +     ( )} 
براي هر گره ناآگاه از میان همسایگانش سه گـره کـه بیشـترین مقـدار     

CLA  را براي گره بوجود آورند، بعنوان راهنما براي آن گره انتخاب می
با انتخاب این گره هاي راهنما و با استفاده از روش مثلثاتی ، گره . شوند

ن مکان خود را بدست آورده و وارد مجموعه آگاه می شود، ایـ  pناآگاه 
  .روند ادامه پیدا می کند تا تمام گره ها مختصات خود را بدست آورند

 شبیه سازي -٤
در . استفاده شده است NS2[9]جهت شبیه سازي الگوریتم از نرم افزار 

فرض شده است  100×100شبیه سازي محیط شبکه یک محیط مربع 
گـره   100تـا   20و تعداد گره هاي شبکه در آزمایشـات مختلـف بـین    

جهت مقایسه الگوریتم خود را با دو نمونه از الگوریتم . متغییر می باشد
لگوریتم هاي مطرح در زمینه الگوریتم هاي بدون نیاز به لنگرگاه یعنی ا

کـه در شـبیه   ]  7[که در شبیه سازي به عنوان الگوریتم اول و] 5[هاي
. سازي به عنوان الگوریتم دوم مراجعه مـی کنـیم، مقایسـه نمـوده ایـم     



در آزمـایش اول  . آورده شده است 5تا 2نتیجه شبیه سازي در شکلهاي
درصد پوشش الگوریتم در شبکه و یا درصدي از گره ها که با استفاده از 
الگوریتم قادر به محاسبه مکان خود می باشند، نسبت به درجه هر گره 

  .که همان تعداد همسایگان گره می باشند، نشان داده شده است

  
  پوشش الگوریتم پیشنهادي) : 2(شکل

دقت  مان اجراي الگوریتم، انرژي مصرفی وآزمایشهاي بعدي به ترتیب ز
  .نشان می دهد الگوریتم در مقایسه با سایر الگوریتمها را

  
  زمان اجراي الگوریتم): 3(شکل

  

  درصد مصرف انرژي): 4(شکل

 نتیجه گیري -٥
در این مقاله یک الگوریتم غیر وابسته به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت ارائه 

در این الگوریتم در ابتدا با انجام یک الگوریتم انتخاب یک گره . داده ایم
این الگوریتم انتخاب، بر اسـاس وزنـی   . را بعنوان مبدا انتخاب می کنیم

بعد از . کند گره ایی را از همسایگان گره سینک بعنوان مبدا انتخاب می
در ایـن  . انتخاب مبدا مرحله بعدي اجراي الگـوریتم مکـان یـابی اسـت    

الگوریتم گره مبدا ابتـدا دو گـره از همسـایگان خـود را جهـت سـاخت       
محورهاي مختصات تعیین کرده و این سه گره اولین مجموعه گره هاي 

پارامتر کیفیت که عددي بین صفر و یک است، . آگاه را ایجاد می کنند
در صورت وجود بـیش از  . راي این سه گره برابر یک قرار داده می شودب

سه گره آگاه در همسایگی یک گره، همسایگانی با پارامتر کیفیت باالتر 
پارامتر کیفیت هر گره بـا توجـه بـه    . جهت محاسبات انتخاب می شوند

پارمتر کیفیت این سه همسایه و دقت مکان محاسبه شده به دست می 
شبیه سازي ها نشان می دهد که ایـن الگـوریتم بـا مصـرف      نتایج. آید

  .کمتر انرژي و زمان دقت مطلوبی را فراهم می کند

  
  میانگین خطا): 5(شکل
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