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چکیده
جانمایی حسگرها یکی از بنیادیترین مسائل در طراحی شبکههای حسگر بیسیم محسوب میگردد .یکی از چالشهای اصلی در جانمـایی
حسگرها ،یافتن موازنهای بهینه بین اهداف متعار شبکه (مانند پوشش و طول عمر شبکه) تحت قیود همبندی میباشد .از طـرف دیگـر،
تجزیه ،یک روش پایه در بهینهسازی چندهدفه محسوب میگـردد كـه در سـالهـای اخیـر ایـده اسـتفاده از آن در بهینـهسـازی تکـاملی
چندهدفه مطرح شده است .در این مقاله یک رهیافت "تکاملی چندهدفه پَرِتو مبنای مقید بر پایه تجزیه" برای حل مسـئله جانمـایی بهینـه
حسگرها در یک شبکه حسگر بیسیم مطرح شده است .هدف این رهیافت آن است كه با تجزیه مسـئله بهینـهسـازی چندهدفـه جانمـایی
حسگرها به چندین زیرمسئله بهینهسازی اسکالر و بهینه نمودن همزمان آنها ،به یافتن جانمـاییهـای بهینـه پَرِتـویی بپـردازد كـه در آنهـا
پوشش و طول عمر شبکه حداكثر شده و همبندی كامل بین هر گره حسگر و گره ارتباطی با انرژی بـاال نیـز برقـرار باشـد .در ایـن مقالـه،
مقایسه متریکهای كارایی مطرح در این زمینه نشان می دهد كه رهیافت پیشنهاد شده منجر به بهبودهایی مهم در كـارایی كلـی رهیافـت
"تکاملی چندهدفه پَرِتو مبنای مقید" شده است .همچنین ،نتایج شبیهسازی بر روی یک نمونه آزمایشی حـاكی از برتـری رهیافـت "تکـاملی
چندهدفه پَرِتو مبنای مقید بر پایه تجزیه" بر رهیافت "تکاملی چندهدفه پَرِتو مبنای مقید" و تولید مجموعهای متنوع از شبکههـای طراحـی
شده با كیفیت باال برای ارائه به تصمیمگیرندگان و تسهیل انتخاب شبکه مناسب میباشد.
واژههای کلیدی :شبکه حسگر بیسیم ،جانمایی حسگرهای بیسیم ،رهیافت تکاملی چندهدفه پَرِتو مبنای مقید بر پایه تجزیه ،بهینهسازی.
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شبکههای حسگر بیسیم )WSNs( 1متشکل از تعـدادی
حســگر بــیســیم بــا قابلیــتهــای انــرژی ،حافظــه و
قدرت انتقال محـدود مـیباشـند كـه در منطقـه مـورد
مطالعــه اســتقرار مــییــابنــد و بــه پــایش منطقــه
مورد نظر می پردازند .هر حسگر بر اساس برد سنجشـی
خــــــود اطالعــــــاتی را از محــــــیط پیرامــــــون
مورد سنجش قرار داده ،دارای قابلیت ارتباطی بی سـیم
بوده و سطحی از هوشمندی را برای پردازش اطالعات و
انتقال آنها در شبکه به نقطه جمـعآوری مشـترك 2كـه
معموالً گیرنده مركزی 3نامیده میشـود ،دارا مـیباشـد.
شبکههای حسگر بیسیم در سالهای اخیر در بسـیاری
از كاربردها همچون نظـارت بـر محـیط زیسـت ،كشـف
تغییرات ،مدیریت بحران ،ردیابی ،حفاظت از سـالمت و
كاربردهای شهری و صنعتی به كار گرفتـه شـده اسـت
[ 1 ،8 ،5و .]1
طراحـی شـبکههــای حسـگر بـیســیم فعـالیتی بســیار
پیچیـده بـا تــأثیری قابـل توجـه بــر كیفیـت ،هزینــه و
ســودمندی كاربردهــای حســگرها اســت .در اغلــب
كاربردهــای شــبکههــای حســگر بــیســیم ،مســئله
جانمایی حسگرها 4در یک شبکه حسگر بیسیم یکی از
مراحل اصلی و بنیادی در طراحـی شـبکههـای حسـگر
میباشد [ 5و  .]1جانمایی حسگرها بر اساس قابلیتهـا
و ویژگیهای خا حسگرها و بهمنظـور بهینـه نمـودن
همزمــان اهــداف دلخــواه مســئله انجــام مــیپــذیرد.
در جانمایی حسگرها ،ویژگیهای خاصی از آنها همچون
بـــرد سنجشـــی حســـگر ،انـــرژی بـــاتری ،توانـــایی
برقراری ارتباط با سایر گـرههـا ،حافظـه و قابلیـتهـای
محاســـباتی-پردازشـ ـی و اهـــدافی از شـــبکه ماننـــد
حداكثر نمودن مسـاحت پوشـش داده شـده از منطقـه
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مورد مطالعـه ،(ROI) 5حـداقل نمـودن انـرژی مصـرفی
حســگرها (یــا بــه عبــارتی مــدیریت منــابع انــرژی و
افزایش طـول عمـر شـبکه) بـا قیـد همبنـدی 6شـبکه
مدنظر قرار میگیرد.
هدف پوشش بهعنـوان یـک هـدف اصـلی و معیـاری از
كیفیــت خــدمات در شــبکههــای حســگر بــیســیم
درنظر گرفته میشـود كـه بـا طراحـی مناسـب شـبکه
برآورده می گردد .پوشـش منطقـه بایـد حـداكثر باشـد
تا این اطمینان حاصل گردد كه شئ یا رویداد مورد نظر
در منطقه مورد پایش قابل كشف خواهد بـود [5 ،6 ،8
و  .]2از طــرف دیگــر ،حســگرهای بــیســیم معمــوالً
دارای منبع انرژی و قابلیـتهـای پردازشـی و ارتبـاطی
محــدود مــیباشــند [ 55 ،50 ،9و  .]58دشــواری و
عـدم امکـان شـارژ یـا تعـویب بـاتری حسـگرها و گـاه
عدم امکان دسترسی به آنها ،موجـب مـیشـوند كـه در
طراحــی شــبکه بــرای هــر گــره ،عمــر محــدودی
در نظــر گرفتــه شــده و متعاقبــاً عمــر شــبکه نیــز
محــدود گــردد .بنــابراین ،یکــی از اهــداف مهــم دیگــر
در طراحی شبکههای حسـگر بـیسـیم ایـن اسـت كـه
چگونـــه از منـــابع انـــرژی محـــدود در حســـگرها
بــه طــرز بهینــه اســتفاده شــود تــا طــول عمــر شــبکه
افزایش یابد [ 51 ،51و .]51
زمـــانی كـــه حسـ ـگرها در منطقـــه مـــورد مطالعـــه
مســتقر مــیگردنــد ،شــبکهای ارتبــاطی را جهــت
انتقال اطالعات تشکیل می دهنـد .ارتباطـات در شـبکه
حسگر میبایست بهصورت یک قیـد سـاختاردهی شـود
كه براساس آن حداقل یک مسیر بین هر گره حسـگر و
گیرنده مركزی ،كه همان گره ارتبـاطی بـا انـرژی بـاال7
است ،وجود داشته باشد.
با توجه به آنچه ذكر گردید ،مسئله جانمـایی حسـگرها
در یک شبکه حسگر بیسیم به صورت ذاتی یک مسئله

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

چنـد هدفـه مقیـد بـوده و جانمـایی گـرههـای حســگر
بهنحوی كه همه اهداف شبکه برآورده شوند ،مسـئلهای
چالش برانگیز خواهد بود .در این راستا ،مسئله جانمایی
1
بهینــهی حســگرها بــهعنــوان یــک مســئله NP-hard
طبقهبندی شده است [ 52 ،55 ،56 ،5و .]59
در چند سال اخیر ،محققان در تالش بودهاند كه مسئله
جانمایی حسگرها ،بهعنـوان یـک مسـئله چنـد هدفـه،
را بـــا اســـتفاده از روشهـــای محاســـباتی تکـــاملی
مورد بررسی قرار دهنـد و در ایـن بـین الگـوریتمهـای
ژنتیـــک ،(GAs) 2روشهـــای تکـــاملی چنـــد هدفـــه
قدرتمندی میباشند كـه عمومـاً در مطالعـات جانمـایی
حسگرها به كار گرفته شدهاند [ 88 ،85 ،80و  .]81در
برخی از تحقیقات صورت گرفته این فر مطرح شـده
است كه همـه حسـگرها بـه صـورت ذاتـی مـی تواننـد
با گیرنده مركـزی بـه صـورت مسـتقیم و یـا از طریـق
ارتبــاط چنــد پَرِشــی 3ارتبــاط برقــرار نماینــد .آنهــا
نشان داده اند كه پوشش كامل شبکه درصورتی كه بـرد
ارتباطی حسگرها حداقل مساوی دو برابر برد سنجشـی
آن ها باشد ،به معنی همبندی شبکه نیز میباشـد [،80
 86 ،81 ،81 ،85و  .]85با این وجـود ،بسـته بـه نـوع
حسگر (بهعنوان مثال لرزهای ،صوتی ،شیمیایی و نوری)
نســبت بــین بــرد ارتبــاطی و بــرد سنجشــی حســگرها
متفــاوت بــوده و عــالوه بــر آن ،بهینــهســازی اهــداف
متعارضی مانند پوشش و طول عمر شبکه ممکن اسـت
به پوشـش كامـل منطقـه نیانجامـد .بنـابراین ،پوشـش
منطقـــه مـــورد مطالعـــه بـــه وســـیله حســـگرها
بدون در نظر گـرفتن مسـائل مـرتبط بـا همبنـدی بـه
شــبکهای ناهمبنــد مــیانجامــد كــه اســتفاده از آن در
كاربردهای دنیای واقعی را به شدت محـدود مـیسـازد.
از طرف دیگر در برخی از تحقیقات ،روش مدیریت قید4
كه در آن امکانپذیری جواب بر اهداف ارجحیت دارنـد
1
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در نظر گرفتـه شـده اسـت [ 82و  .]89در ایـن روش،
میزان تخطی از قیود برای هر جـواب محاسـبه شـده و
هنگام تصمیم در مورد برازنـدگی یـک جـواب در برابـر
جواب دیگر ،ابتدا امکـانپـذیری آن و سـپس برتـری از
لحاظ اهداف در نظر گرفته میشـود .بـا ایـن وجـود ،در
این روش هنگامی كـه هـر دو جـواب نـاممکن باشـند،
جوابی كـه درجـه تخطـی از قیـود آن كمتـر اسـت در
جمعیت جواب ها باقی میماند .بدیهی اسـت ایـن روش
برای حاالتی كه تعداد جوابهای تولید شده ناممکن در
جمعیت زیاد است نمیتواند كارا باشد.
مطالعات فوق بـرای جانمـایی حسـگرها ،دانـش خـا
مســـئله را در الگـــوریتمهـــای پیشـــنهادی خـــود
دخیل نکرده اند .اگرچه طراحی عملگرهای خا مسئله
برای یک الگـوریتم ژنتیـک چنـد هدفـه دشـوار اسـت
اما استفاده از این عملگرها منجر به هدایت جستجو بـه
سمت مناطق امیـد بخشـی از فضـای جسـتجو شـده و
كــارایی كلــی فرآینــد را بهبــود مــیبخشــد .تجزیــه5
یک روش پایه در بهینهسازی چندهدفه است كـه []10
ایــن ایـــده را در بهینــهســـازی تکــاملی چندهدفـــه
بهكار گرفته اسـت و یـک الگـوریتم تکـاملی چندهدفـه
بــر مبنــای تجزیــه )MOEA/D( 6مطــرح نمــوده اســت.
 MOEA/Dبا تجزیه یک مسئله بهینهسازی چند هدفـه
به چندین زیرمسـئله اسـکالر كـه بـهصـورت مـوازی و
بــا اســتفاده از اطالعــات زیرمســئلههــای همســایه
بهینه می شـوند ،دشـواری طراحـی عملگرهـای خـا
مسئله برای مسائل بهینهسـازی چنـد هدفـه را كـاهش
می دهد .دشواری اضافه نمودن دانش خـا مسـئله در
این است كه زیرمسـئلههـا ،ترجیحـات هـدفی متفـاوت
داشته و نیاز به رفتاری متفاوت در طول تکامل دارند در
حالی كـه بایـد بـه صـورت همزمـان و در یـک مرحلـه
حل شوند .در سـالهـای اخیـر ،ایـده  MOEA/Dبـرای
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یک محدوده مسطح مانند  ROI  2را بهعنوان منطقه
مورد مطالعه در نظـر بگیریـد كـه هـدف ،جانمـایی k
حسگر با انرژی اولیه  E  در آن میباشد .همچنـین
فر كنید كه گیرنده مركـزی  Hبـا انـرژی نامحـدود،
بدون از دست رفتن كلیـت مسـئله ،در مركـز محـدوده
مورد مطالعه قرار گرفته است .گره های حسگر بـیسـیم
میتوانند هر آنچه درون برد سنجشی  R sآنها قـرار دارد
multi-objective
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evolutionary approach

Pareto-based

Constrained

2

evolutionary approach based on decomposition
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حل مسئله جانمایی حسگرها در شبکه حسگر بی سـیم
نیز در تحقیقاتی به كار گرفته شده است [82 ،59 ،52
و ]89؛ كنستانتینیدیس و همکاران [ ]59یک الگوریتم
تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیـه بـرای حـل مسـئله
چند هدفه تخصیص انـرژی و جانمـایی مطـرح كردنـد.
در تحقیق فوق ،دو هدف حداكثر كردن پوشش و طـول
عمر با استفاده از تخصیص سطح قدرت انتقـال آگـاه از
انرژی در نظـر گرفتـه شـدند .در ایـن تحقیـق از روش
مــدیریت قیــد بــرای مــدیریت جــوابهــای نــاممکن
اســتفاده شــده اســت .كنســتانتینیدیس و یانــگ []52
همین مسئله را تحت قیـود -kهمبنـدی مـورد مطالعـه
قرار دادند .در ایـن مطالعـه یـک روش اكتشـافی بـرای
تخصــــیص انــــرژی و جانمــــایی جهــــت تبــــدیل
جواب های ناممکن به جواب های ممکن مـورد اسـتفاده
قـــرار گرفتـ ـه اســـت .ســـنگوپتا و همکـــاران [ ]89از
 MOEA/Dدر یک طرح كنترل تـراكم حسـگرها بـرای
برنامه ریـزی زمـان فعالیـت حسـگرها اسـتفاده نمودنـد
تا پوشـش و طـول عمـر شـبکه را حـداكثر نماینـد .در
تحقیـــق دیگـــری نیـــز ســـنگوپتا و همکـــاران []82
به حل مسـئله مقیـد چندهدفـه جانمـایی حسـگرها بـا
استفاده از  MOEA/Dپرداختند كـه هـدف آن حـداكثر
نمودن پوشش و طول عمر شبکه و حداقل نمودن تعداد
حســگرهای بــهكــار گرفتــه شــده بــود .بــا ایــن وجــود،
در هیچ یک از این مطالعات ،همبندی بهصـورت قیـدی
كه در تمامی مراحل تکامل برآورده شود ،در نظر گرفته
نشده است .در راستای در نظر گرفتن قید همبنـدی در
جانمایی حسگرها ،تحقیق [ ]15یـک رهیافـت تکـاملی
چند هدفه مقید بر مبنـای پَرِتـو (CPMEA) 1پیشـنهاد
داده اســت CPMEA .جانمــاییهــای بهینــه پرتــویی
تولید مینمایـد كـه در آنهـا پوشـش شـبکه حـداكثر و
انرژی مصرفی حسگرها حداقل بوده و همبنـدی كامـل
بین هر گره حسگر و گیرنده مركزی نیز در طول تکامل
multi-objective

برقــرار باشــد .در مقالــه حاضــر ،یــک رهیافــت تکــاملی
چندهدفــه پَرِتــو مبنــای مقیــد بــر پایــه
( )CPMEA/Dبرای حل مسئله جانمایی بهینه حسگرها
در یک شبکه حسگر بی سیم مطرح شـده اسـت .هـدف
این رهیافت آن است كه با تجزیه مسـئله بهینـهسـازی
چندهدفه جانمایی حسگرها ،بـه یـافتن جانمـایی هـای
بهینه پرتویی بپردازد كه در آنها پوشش شبکه حـداكثر
و انرژی مصرفی حسگرها بـرای رسـیدن بـهطـول عمـر
بیشتر شبکه ،حداقل بوده و همبندی كامل بین هر گره
حسگر و گره ارتباطی با انرژی باال (گیرنده مركزی) نیـز
برقرار باشد.
ســاختار ایــن مقالــه از  6بخــش تشــکیل شــده اســت.
بخــش  8مســئله جانمــایی حســگرها ،بهینــهســازی
چندهدفــه ،بهینــه پَرِتــو ،تقریــب جبهــه پَرِتــو بــا
تجزیــه مســئله بهینــهســازی چندهدفــه و اهــداف
در نظر گرفته شده را معرفی نمـوده و شـرح مـیدهـد.
در بخش  1روش پیشنهادی كه یـک رهیافـت تکـاملی
چندهدفــه پرتــو مبنــای مقیــد بــر پایــه تجزیــه اســت
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .متریکهـای كـارایی
در بخــــش  1مطــــرح مــــیگردنــــد و بخــــش 1
به ارائـه نتـایج عـددی بـه دسـت آمـده و تحلیـل هـای
صورت گرفته بـر آنهـا مـیپـردازد .در پایـان ،بخـش 6
نتیجهگیری انجام شده از تحقیق را ارائه میدهد.

تجزیــه2

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

در برخــی مســائل ،بهینــهســازی چنــد هدفــه دارای
قیود مختلف بهصورت معـادالت یـا نامسـاویهـایی بـه
صورت زیر است كه فضای جستجو را محدود میكننـد.
در این حالت جوابهایی كه همه قیود (چـه بـهصـورت
مساوی و چه به صورت نامساوی) را برآورده مینماینـد،
جوابهای ممکن مسئله نامیده میشوند( .رابطه ())8
رابطه ()8
كـــه در رابطـــه فـــوقhq 

 h (x )   h1 h2و
 g(x )   g 1 g 2بـــــــــه ترتیـــــــــب
g p 
معادالت برداری منسوب بـه قیـود نامسـاوی و مسـاوی

ارتباط چند پرشی باشد .موقعیت حسگرها )  (x i , y iدر
منطقه مورد مطالعه بهعنوان متغیرهـای تصـمیمگیـری
طراحی شبکه حسگر بیسیم در نظر گرفته میشوند كه
قرار است بهینه شوند.
مسئله جانمایی حسگرها در یک شبکه حسگر بـیسـیم
بــهدلیــل وجــود چنــدین هــدف ناســازگار و متعــار
)مانند پوشش و طول عمر شبکه( كـه بیشـینه نمـودن
یکی میتواند منجـر بـه كمینـه شـدن دیگـری شـود،
یـک مسـئله چندهدفـه اسـت كـه حـل آن بـر مبنـای
استفاده از روش هایی است كه با برقراری موازنهای بـین
اهــداف منجــر بــه تولیــد مجموعــهای از شــبکههــای
بهینه میگردند.

محســوب مــیگردنــد و لــذا  pو  qنیــز بــه ترتیــب
تعداد معادالت قیود نامسـاوی و تعـداد معـادالت قیـود
مساوی مسئله میباشند.
از آنجا كه اهداف در رابطه ( )5اغلب در تضاد با یکدیگر

میباشند ،هیچ جوابی در  همه اهداف را بـه صـورت
همزمان حداكثر نمینماید .بنابراین باید تعادل و توازنی
بین برآورده شدن اهداف ایجاد نمود .بهترین تـوازن در
میان اهداف در قالب بهینگی پرتو 3میتوانـد بـهصـورت
زیر تعریف شود.
تعریف  6در یک مسئله بهینهسازی چند هدفه كه در

 -6-2بهینهسازی چندهدفه و بهینه پرتو

آن اهداف حداكثر میشوند ،جواب*  xبر جواب x 

یک مسئله بهینهسازی چند هدفـه )MOP( 1مـیتوانـد
بهصورت حداكثر نمودن یک تابع هـدف بـرداری ماننـد

} i {1, 2,..M

غلبه میكند 4اگر و تنها اگر برای همه
) f i (x * )  f i (x باشــــد و حــــداقل بــــرای یــــک
}  f (x )  f (x ) ، j {1, 2,..Mباشــد .ایــن موضــوع
با نماد ) F (x * ) F (x نمایش داده میشود.
تعریف فوق نشان میدهد كه جواب *  xبر جواب x 

M
 F :Q  Rبهصورت رابطه ( )5بیان شود.
رابطه ()5

*

j

Maximize F (x )  (f 1 (x ), f 2 (x ),, f M (x )

T

subject to x  

درحالیكه  ، M برابر با تعداد هدفهـا
فضای تصمیمگیری (مجموعه جوابهای ممکن )2بـوده
و هدف بهینهسازی فوق نیز یافتن مقدار بهینهی متغیر
 x   x , x , ... , x   میباشد.
n

j

غلبه میكند اگر در همه اهداف بـه خـوبی جـواب  x و

n
و ، R

2

g(x )  0
h (x )  0

حداقل در یک هدف از  x بهتر باشـد .جـوابهـایی كـه
توسط هیچ جواب دیگری مغلوب نمـیشـوند بـهعنـوان
جوابهای غیرمغلوب یا بهینه پَرِتو 5بـرای بهینـهسـازی

1

3

Multi-objective optimization problem
Feasible solutions

Pareto optimality
Dominate
5 Pareto optimal solutions
4

1
2

11
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را مورد سنجش قرار داده و با تمـامی حسـگرهایی كـه
درون برد ارتباطی  Rcآنها قرار دارند ارتباط برقرار كنند.
 R sو  Rcبـــــرای همـــــه حســـــگرها یکســـــان
در نظـــر گرفتـــه مـــیشـــوند .حســـگرها مســـئول
نظارت بر منطقه مـورد مطالعـه مـیباشـند و اطالعـات
جمعآوری شده را به گیرنده مركزی گزارش مـیدهنـد.
بنابراین ،هر گره حسگر باید قـادر بـه انتقـال اطالعـات
خود به گیرنده مركزی به صورت مستقیم و یا از طریـق
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مينا خالصيان ،محمودرضا دالور

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

 -2-2تقری کب جبهککه پِروتککو بککا تجزی که مسککئله
بهینهسازی چندهدفه
در بسیاری از كاربردهای بهینهسازی چندهدفه ،تقریبی
از  PFبــرای تصــمیمگیرنــده مــورد نیــاز اســت تــا
جواب نهایی مورد نظر خود را انتخاب كند .اغلب مسائل
بهینهسازی چند هدفه ،بردارهای بهینه پرتوی زیـاد یـا
حتــی بــینهایــت دارنــد .بــهدســت آوردن  PFكامــل،
حتی اگر غیرممکن نباشد ،بسیار زمانبر است .از طـرف
دیگر ،تصمیمگیرنده ممکن است عالقهمند بـه مواجهـه
بــا تعــداد زیــادی بردارهــای بهینــه پرتــوی اضــافی
(بــهعلــت ســرریز اطالعــات )3هــم نباشــد .بنــابراین،
بســیاری از الگــوریتمهــای بهینــهســازی چندهدفــه بــه
پیداكردن تعداد قابل مدیریتی از بردارهای بهینـه پرتـو
كه بهصورت یکنواخت در طول  PFپراكنده شده باشند
یــا بــه عبــارتی نماینــدگان خــوبی از كــل  PFباشــند،
میپردازند [ 18 ،10و .]11
جواب بهینه پرتوی یـک مسـئله چندهدفـه در شـرایط
مناسب میتواند جواب بهینه یک مسـئله بهینـهسـازی

 -6-9-2پوشش
در یک  ،WSNهر گره حسگر مانند ) j  1, 2,..., k ( s j
بخشی از منطقه مورد مطالعه را بر اساس برد سنجشـی
خود مـورد سـنجش قـرار مـیدهـد كـه بـه آن بخـش
اصطالحاً پوشش حسگر گفته میشود .معمـوالً پوشـش
هر نقطه  pتوسط هر گره حسگر  s jرا با استفاده از یک
مـــدل سنجشـــی بـــاینری بـــه صـــورت رابطـــه ()1
تعریف مینمایند.

اسکالر باشد كـه در آن هـدف تجمیعـی از همـه  f iهـا
است .بنابراین ،تقریب  PFمیتواند به تعدادی زیرمسئله
بهینهسازی هـدف اسـکالر تجزیـه شـود .ایـن موضـوع،
ایده پایه بسیاری از روشهای برنامهنویسی ریاضی برای
تقریـــب  PFاســـت .در تحقیقـــات انجـــام شـــده،
روشهای بسیاری را برای ساخت توابع تجمیع میتـوان
یافت (بهعنوان مثال رجوع شود به [ .)]11معمولتـرین
این روشها ،رهیافت مجمـوع وزنـدار مـیباشـد كـه در
مطالعات عددی این مقاله نیز به كار گرفته شده است.

رابطه()1

d (s j , p )  R s
otherwise

1
Covers ( p )  
j 1,2, , k
0
j

كه در آن  pیک نقطه متعلق به  ROIاست.
بر اساس این مدل ،پوشش منطقه مورد مطالعـه ()ROI
بهصورت مساحت اجتماع محـدودههـای سـنجششـده
توسط حسگرها به مساحت كـل منطقـه مـورد مطالعـه
تعریف میشود (رابطه (:))1

1

Pareto set
Pareto front
3 Overflow of information
2

رابطه ()1

16

 k

A rea   A j 
j

1


f 1  Cover (x ) 
A
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همانگونه كه پیشتر ذكر گردید ،در این مقاله ،دو هـدف
متعار حـداكثر كـردن پوشـش كلـی شـبکه حسـگر
بیسیم )  ( f 1و طول عمر شبکه حسگر بـیسـیم ) ( f 2
با یکدیگر در حـال رقابـت مـیباشـند .هـدف پوشـش،
سعی در پراكنـده نمـودن گـره هـای حسـگر و كـاهش
همپوشـــانی بـــرد سنجشـــی آنهـــا درون منطقـــه
مورد مطالعه می نماید كه منجر به پوشش بیشتر منطقه
شده در حالی كـه مصـرف انـرژی بیشـتر و طـول عمـر
شبکه كمتر می گردد .هـدف طـول عمـر نیـز سـعی در
فراهم نمودن جانمـاییهـای متـراكم تـری از شـبکه بـا
اســتقرار گــرههــای حســگر بــهصــورت نزدیــک بــه
گیرنده مركزی می نماید كـه منجـر بـه مصـرف انـرژی
كمتــر و طــول عمــر بیشــتر شــبکه و در عــین حــال
همپوشانی های بیشتر برد سنجشی حسگرها و بهعبارت
دیگر پوشش ضعیفتر میگردد.
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شــرح داده شــده در رابطــه ( )5شــناخته مــیشــوند.
مجموعه همه جوابهای غیرمغلـوب یـا بهینـه پرتـو در
فضای جستجو ،مجموعه پرتو )PS( 1نامیده شده كـه در
فضای هدف بر جبهه پرتو )PF( 2نگاشته میشود.

 -9-2اهدا مسئله جانمایی حسگرهای بیسیم

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

كـــه در رابطـــه ( k )1تعـــداد گـــرههـــای حســـگر ،A
مســــاحت منطقــــه مــــورد مطالعــــه و A jمنطقــــه
پوشش داده شده توسط گـره حسـگر s jمـیباشـد كـه
بهصورت زیر تعریف میگردد (رابطه (:))1
A j   p  ROI |Covers ( p )  1
رابطه ()1
j

 -2-9-2طول عمر
طول عمر شبکه در واقع برابر با مدت زمـانی اسـت كـه
انرژی اولین گره حسگر به پایان میرسد یـا بـه عبـارت
دیگر مدت زمانی كه اولین گره حسگر دچار نقص شـده
و از سنجش اطالعات باز میماند .عموماً این مدت زمان
را با تقسیم بر حداكثر مقـدار آن نرمـال مـینماینـد تـا
مقداری در بازه  0,1داشته باشد .از این رو طـول عمـر
شبکه با استفاده از رابطه ( )6تعریف میگردد:
رابطه ()6
Min T failure ,i i 1,, k
T max

تا بتواند به حسـگر  jدسترسـی پیـدا كنـد بـهصـورت
رابطه ( )5میباشد:
Pij   d ij

رابطه ()5
كــه در آن  تــوان اتــالف در مســیر 3نامیــده شــده و
مقـداری در بـازهی 2, 6دارد .همچنــین پـارامتر  نیــز
پارامتر كیفیت انتقال 4اطالعات خوانـده شـده و عمومـاً
برابر با  1در نظر گرفته میشودd .نیز فاصله اقلیدسـی

f 2  Life  x  

ij

كــه در رابطــه فــوق k ،تعــداد گــرههــای حســگر،
تعـــداد دورههـــای سنجشـــی1
Min T failure ,i i 1,, k
قبل از به پایان رسیدن انرژی یک گره حسگر و T max
حداكثر تعداد ممکن برای دورههای سنجشی است.
در هــر دوره سنجشــی ،همــه حســگرها بایــد اطالعــات
ســنجش شــده خــود را بــهصــورت مســتقیم و یــا از
طریــق ارتبــاط چنــد پرشــی بــه گیرنــده مركــزی
انتقال دهنـد .بـه بیـان دیگـر ،گـره هـای حسـگر بایـد
اطالعات خود و احتماالً برخی از گرههای حسـگر دیگـر
را به گیرنده مركزی منتقل نمایند .این اطالعات بایـد از
مسیرهایی به گیرنده مركزی فرستاده شوند كـه انـرژی
باقیمانــده هــر گــره حســگر حــداكثر شــود .بنــابراین
برای یافتن این مسیرها ،یال های ورودی هر گره حسگر
با مقـدار معکـوس انـرژی باقیمانـده آن گـره وزن داده
میشود و سپس یک الگوریتم كوتاهترین مسیر دلخـواه
(مانند الگوریتم دیکسـترا [ )]11بـرای یـافتن بهتـرین

بــین حســگرهای  iو  jاســت كــه بایــد كمتــر از

برد ارتباطی حسگر  iباشد یا به عبارت دیگر . d ij  Rc
انـــرژی باقیمانـــده حســـگر  iدر دوره سنجشـــی  tاز
رابطه ( )2محاسبه میشود [:]11
رابطه ()2

E i (t )  E i (t  1)  rij (t ) Pij (t ) amp

در رابطهی فوق rij (t ) ،كل بار ترافیکی است كه حسـگر
 iبه حسگر  jبر اساس مسـیرهای بـه دسـت آمـده بـا
استفاده از محاسبات كوتاهترین مسیر انتقال مـیدهـد؛
)  Pij (tنیز انرژی انتقالی اسـت كـه بایـد بـه حسـگر i
تخصـــیص داده شـــود تـــا بتوانـــد بـــه حســـگر j

دسترسی پیدا كنـد و  ampانـرژی مصـرف شـده بـرای
تقویت قدرت 5است.

2

Path loss communication model
Path loss exponent
4 Transmission quality parameter
5 Power amplifier’s energy consumption
3

Sensing cycle

1
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مسیر ممکن بـا حـداقل وزن بـهكـار گرفتـه مـیشـود.
 Min T failure ,i i 1,, kمی تواند بـا تکـرار ایـن محاسـبات
به دست آید .همچنین  T maxنیز با در نظر گرفتن نسبت
كل انرژی یک گره حسگر و انرژی مصرفی برای یک بار
انتقال داده محاسبه مـیشـود .در واقـع T maxمـرتبط بـا
حالتی میباشد كه در آن همه گرههای حسگر بهصورت
مستقیم به گیرنده مركزی متصل میباشند.
بــر اســاس مــدل ارتبــاطی اتــالف در مســیر،]11[ 2
انرژی انتقالی كه باید به حسگر  iتخصـیص داده شـود

] [ DOI: 10.29252/jgit.5.3.31

مينا خالصيان ،محمودرضا دالور

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

 -9روش پیشنهادی :رهیافت تکاملی چندهدفکه

) Maximize g ws (x |  )   i f i (x

پرتو مبنای مقید بر پایه تجزیه

i 1

كه در   ، g ws  x  بردار ضریب در تابع هدف اسـت
در حالی كـه  xمتغیرهـایی مـیباشـند كـه قـرار اسـت
بهینه شوند .برای تولید یک مجموعه از بردارهای بهینه
پرتوی متفاوت ،می توان از بردارهای وزنـی متفـاوت 

در مســئله بهینــهســازی اســکالر فــوق اســتفاده كــرد.
در این مقاله ،مسئله جانمایی حسگرها با در نظر گرفتن
دو هــدف پوشــش و طــول عمــر بــه  Nزیرمســئله
بهینه سازی تجزیه مـی شـود .رهیافـت مجمـوع وزنـدار
بــــرای ایــــن منظــــور بــــهصــــورت رابطــــه ()50

 -6-9تجزیه بهینهسازی چندهدفه
الگوریتم  MOEA/Dیک مسئله بهینهسـازی چندهدفـه
را به چندین زیرمسئله بهینه سازی اسکالر تجزیه كـرده
و آنهــا را بــه صــورت همزمــان بهینــه مــینمایــد .هــر
زیرمسئله تنها با اسـتفاده از اطالعـات چنـد زیرمسـئله
همسایه خود بهینـه مـیشـود كـه ایـن موضـوع باعـث
می گردد كه  MOEA/Dنسبت به الگوریتمهای تکـاملی
چندهدفه دیگـر ماننـد الگـوریتم ژنتیـک مرتـبسـازی
غیرمغلـــوب ،2)NSGA-II( 8-پیچیـــدگی محاســـباتی
كمتــری در هــر نســل داشــته باشــد .رهیافــتهــای
تجزیه متعددی برای تبدیل یک مسئله تقریـب  PFبـه
یک سـری مسـائل بهینـه سـازی اسـکالر وجـود دارنـد.
در ادامه ،رهیافت مجموع وزندار كه در مطالعات عـددی
این مقاله بهكار گرفته شده است ،معرفی میگردد.

به كار گرفته می شود كه نشاندهنده  jاُمین زیرمسـئله
بهینهسازی اسکالر میباشد.
رابطه ()50
) (x |  j )   j Life (x )  (1   j ) Cover (x

در ایــن مقالــه ،توزیــع یکنــواختی بــرای وزنهــای  j

در نظــــر گرفتــــه مــــیشــــود كــــه بــــرای هــــر
 j  1,..., Nدر تمام تکامل ثابت می مانـد و بـهصـورت
j 1
(   j  1 تعیین می شود .یک معنی خـا
)
N
مسئله نیز برای این پارامتر وجود دارد .با در نظر گرفتن
  jبـــــهعنـــــوان ضـــــریب وزن زیرمســـــئله ، j
مــیتــوان ترجیحــات هــدفی یــک طراحــی خــا را
پیشبینی كرده و بنابراین موقعیت آن در فضـای هـدف
را معلوم كرد.

 -6-6-9رهیافت مجموع وزندار
رهیافت مجموع وزنـدار [ ،]11یـک تركیـب محـدب از
   1 ,..., M 

T

اهداف مختلف را در نظر میگیرد .اگر
بردار وزنی در نظر گرفته شود كه به ازای همـه مقـادیر
1

ws j

Maximize g

 -2-9چارچوب کلی CPMEA/D

M



 i 1باشــــد ،آنگــــاه
 i  0 ، i  1,..., Mو
جواب بهینه مسئله بهینه سازی اسکالر زیـر یـک نقطـه
بهینــه پرتــو بــرای مســئله بهینــهســازی در رابطــه ()5
خواهد بود [( ]11رابطه (.))9

هـر الگـوریتم تکــاملی چنـد هدفـه بــر مبنـای تجزیــه،
مستلزم تجزیه مسئله بهینهسازی چندهدفه مـورد نظـر
به چنـدین زیرمسـئله بهینـهسـازی اسـکالر مـیباشـد.
هر زیرمسئله تنها با استفاده از اطالعات چند زیرمسئله
همسایه خود بهینه میشود .برای تعیین زیرمسئلههـای
همســایه نیــز در ابتــدا یــک همســایگی از بــردار وزن
بهصورت مجموعه ای از چند بردار وزن نزدیک به آن در
  1 ,...,  N تعریــف مــیشــود .همســایگی  jاُمــین

i

1

Constrained
Pareto-based
multi-objective
evolutionary approach based on decomposition
2 Non-dominated sorting genetic algorithm
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در این بخش رهیافت تکـاملی چندهدفـه پرتـو مبنـای
مقید بر پایه تجزیه )CPMEA/D( 1طراحی شـده بـرای
جانمــایی حســگرها در یــک شــبکه حســگر بــیســیم و
عملگرهای خا مسئله طراحـی شـده بـرای CPMEA
شرح داده میشوند.

subject to x 

] [ DOI: 10.29252/jgit.5.3.31

رابطه ()9
M

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

گرههای گراف و  Lnkمجموعه ارتباطهـا یـا یـالهـای
گراف و  kتعداد گره های حسگر یـا بـه عبـارتی تعـداد
رئوس گراف میباشد .یک یال  (v i ,v j )  Lnkمیتواند

j

بین دو گره حسگر  v iو  v jوجود داشته باشد اگر فاصله
بین آنها كمتر از برد ارتباطی  Rcباشد.
در بعد هندسی ،موقعیت گـره هـای حسـگر در منطقـه
مــورد مطالعــه بــر اســاس موقعیــت گیرنــده مركــزی و
ســاختار درختــی بــهدســت آمــده محاســبه مــیشــود.
قیود مرتبط بـا همبنـدی گـرههـای حسـگر و مرزهـای
منطقه مورد مطالعه بر گرافهـای ایجـاد شـده در بعـد
توپولوژی اعمال شـده و موقعیـت گـرههـای حسـگر بـا
اســـــتفاده از یـــــک روش سرشـــــکنی ماننـــــد
حداقل مربعات مقید 1در منطقه ممکن فضای جسـتجو
تعیــین مــیشــوند .بــرای توضــیحات بیشــتر بــه []15
مراجعه شود.

 -6-2-9تنظیمات اولیه
در تنظیمــات

اولیــهB (i ) ،

در حالــت كلــی شــامل

شمارندههـای  Tبـردار وزن نزدیـک بـه بـردار وزن 
i

میباشد .از آنجا كه از فاصله اقلیدسی برای اندازهگیـری
نزدیکــی بــین هــر دو بــردار وزن اســتفاده شــده اســت،
i
بنابراین نزدیکترین بردار به بردار وزن  خودش است

و )  i  B (iاســـت .اگـــر )  j  B (iباشـــد j ،اُمـــین
زیرمســئله مــیتوانــد بــهعنــوان یــک همســایه  iاُمــین
زیرمسئله در نظر گرفته شود.
در  CPMEAبه جای تولید مجموعهای از جانماییهـای
اتفاقی ،جمعیت اولیه در دو بعـد هندسـی و توپولـوژی
تولید شده است .در بعد هندسی m ،گـراف همبنـد بـا
 k  1یال تولید شدند k .تعداد گرههـای حسـگر و m
اندازه جمعیت یـا بـه عبـارت دیگـر تعـداد شـبکههـای
حسگر در هر نسل است .برای هر گـراف ،یـک سـاختار
درختــی  tبــا گیرنــده مركــزی بــهعنــوان ریشــه
تولید میشود .سایر گرهها در اطـراف ریشـه بـه نحـوی

 -2-2-9عملگرهای ژنتیک
در  iاُمین تکرار حلقه در مرحله  T ،8زیرمسئله همسایه
منتسب به  iاُمین زیر مسـئله بـرای انتخـاب والـدین و
تولید مثـل در نظـر گرفتـه مـی شـود .عملگـر انتخـاب
مسئول انتخاب جوابهای امیدواركننده از بین جمعیت
حاضر بهعنوان والدین اسـت تـا در تولیـد نسـل بعـدی
مورد استفاده قرار گیرند .در مرحله  ،8.5از آنجا كه

xk

l

و  xبهترین جـوابهـای فعلـی همسـایههـای  iاُمـین
زیرمسئله میباشند ،این امیدواری وجود دارد كه فرزنـد
نیز یک جواب خوب برای زیرمسئله  iاُم باشد.
2
در این مقاله ،عملگر انتخاب مسابقهای دوتایی بهعنوان
یک روش متداول انتخاب و كارآمد برای  CPMEAمورد
استفاده قرار گرفته است [ .]15برای انتخاب والدین ،بـا
توجه به مقدار اهـداف در زیرمسـئلههـای همسـایه ،دو
جواب بهتر از نظر تابع برازندگی تعریـف شـده انتخـاب
میگردند.

قرار می گیرند كه هر گـره در عمـق  d  1در صـورتی
والد یک گره در عمق  dاست كه بـه آن متصـل باشـد.

یک ماتریس همسایگی  Gمعادل با  tبـرای هـر گـراف
میتواند تولید شود .این ماتریس یـک مـاتریس بـاینری
متقــارن G   g ij اســت كــه بــهصــورت رابطــه ()55
تعریف میشود:
1, if v iv j Lnk
g ij  
 0, otherwise

رابطه ()55
كــه v i  (x i , y i ), i  1, 2,  , kمجموعــه رئــوس یــا

Constrained least squares
Pairwise tournament selection
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زیرمسئله شامل همه زیرمسئلههای با بردارهـای وزن از
همســــایگی  مــــیباشــــد .ســــپس جمعیــــت از
بهتــرین جــوابهــای پیــدا شــده بــرای هــر زیرمســئله
تشکیل می شود و تنها جوابهای فعلی زیرمسـئلههـای
همســایه بــرای بهینــهســازی زیرمســئله مفــرو
مورد بررسی و بهكار گرفته میشوند.
پیادهسازی  CPMEA/Dبه صـورتی كـه در الگـوریتم 5
آمده است ،صورت میگیرد.

] [ DOI: 10.29252/jgit.5.3.31
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6931  پاييز  شماره سوم سال پنجم

Input: WSN parameters (number of sensor nodes ( k ), communication range (

Rc

), sensing range

xA xB

Rs

), corners of the ROI area ( , ), initial energy of sensor nodes ( E )), a uniform spread of N
1
N
weight vectors (  ,...,  ), neighbourhood size ( T ), population size and number of subproblems ( N
(

), stopping criterion (the maximum number of generations
Output: Pareto set ( PS );

N gen

) ;

Step 1: Initialization:

Downloaded from jgit.kntu.ac.ir at 22:37 +0330 on Tuesday November 30th 2021

Step 1.1: Set PS   ;
Step 1.2: Compute the Euclidean distances between each two weight
vectors and then find the T closest weight vectors to each weight
i
vector (in this condition, for each weight vector  , vectors



i1

,  ,..., 
i2

iT

 with indexes B (i )  i ,..., i  are considered
1

T

As the T closest weight vectors to  );
Step 1.3: Generate an initial population including N wireless sensor
i

1

N

networks, x ,..., x , according to the WSN parameters;
Step 1.4: Compute the fitness values of generated WSNs (i.e.,
ws
g (x |  j ) in Eq. (10)) and Set FV  g ws (x |  i ) ;
i

j

i

Step 1.5: Find the initial non-dominated set of solutions based on the
computed fitness values (i.e., the initial PS);
Step 2: Reproduction and Updating:
for i  1 to N
Step 2.1: Reproduction:

Randomly select two indexes k and l from B (i )  i ,..., i 
and then generate a new WSN y from two WSNs x and
x using the proposed CPMEA problem specific operators;
Step 2.2: Updating the subproblem solution:
1

T

k

l

for subproblem i , if g (x |  )  g ( y |  ) then
ws
i
set x  y and FV  g ( y |  ) ;
ws

i

i

i

i

ws

i

i

Step 2.3: Updating PS :
Remove all the vectors dominated by F ( y ) from PS ;
Add F ( y ) to PS if there is no vector in PS that dominates F ( y ) ;
Step 3: Stopping criterion:
Stop and output PS , if the number of generations reaches its maximum
N gen

degree (i.e.,
); otherwise, go to Step 2;
) طراحی شده برای جانماییCPMEA/D(  رهیافت تکاملی چندهدفه پرتو مبنای مقید بر پایه تجزیه:6 الگوریتم
حسگرهای بیسیم

مشخصی (موسوم به نرخ الحاق) با یکدیگر مبادله كـرده
. مـیسـازند2و یک یا چند جواب جدید به نام فرزنـدان

 دو جواب انتخـاب شـده كـه1با استفاده از عملگر الحاق
 اطالعـات خـود را بـا احتمـال،والدین نامیده میشـوند

2

1

Offspring

10

Crossover operator

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

در این مقاله p1 ،و  p 2را بـهعنـوان شـبکههـایی كـه
قرار است با یکدیگر الحـاق شـوند (یـا بـهعبـارت دیگـر

مشخص شود كه جستجو ادامه یافته یـا متوقـف شـود.
پس از اینکه الگوریتم به حداكثر تعداد نسلهـا رسـید،
مجموعه پرتوی نهایی بهعنوان جوابهای بهینـه نهـایی
كشف شده در فضای جستجو برگشت داده میشوند.
 -1متریکهای کارایی
در رهیافتهای بهینهسازی چند هدفه ،كیفیـت بـرآورد
مجموعه پَرِتـوی تولیـد شـده دارای اهمیـت مـیباشـد.
متریـــکهـــای كـــارایی 2مختلفـ ـی بـــرای تعیـــین و
مقایسه كیفیت برآورد در این مبحث معرفی شدهانـد .از
آنجا كه یک متریک به تنهایی نمـیتوانـد نتـایج كـافی
بــرای بررس ـی قــدرت و كیفیــت رهیافــت پیشــنهادی
ارائه دهـد ،بـدین منظـور در ایـن مقالـه متریـکهـای
متنــوعی در نظــر گرفتــه شــده اســت كــه در ادامــه
شرح داده میشوند.
 -6-1تعداد جوابهای غیرمغلوب
تعداد جوابهای غیرمغلـوب ) NDS ( 3بـهدسـتآمـده
توسط یـک رهیافـت و یـا بـه عبـارتی انـدازه مجموعـه
پرتویی كه تمامی جـوابهـای غیرمغلـوب تولیـد شـده
توسط رهیافت موردنظر را در خـود دارد (  ،) PSیکـی از
متریکهای متداولی است كـه در مسـائل بهینـهسـازی
چندهدفه به كار گرفته میشود (رابطه (:))58
NDS  PS

رابطه ()58
هرچه مقدار این متریک بزرگتـر باشـد ،بـه ایـن معنـی
است كه گزینههای بیشتری برای انتخاب وجـود دارنـد.

 -9-2-9به روز رسانی
مرحلــه  8.8زیرمســئله  iاُم را در نظــر گرفتــه و اگــر

بــا ایــن وجــود ،متریــک  NDSبایــد در تركیــب بــا
متریکهای دیگری كه كیفیت و پراكندگی جـوابهـای
غیرمغلوب را ارزیابی میكنند در نظر گرفته شود.

جواب تولید شده  yبهتر از جواب  x iباشد آن را با y

جایگزین مینماید .مجموعه پرتوی  PSكـه در مرحلـه
 5.1مقدار اولیـه مـیگیـرد ،در مرحلـه  8.1بـهوسـیله

 -2-1متریک پوشش مجموعه

جواب تولیـد شـده جدیـد  yبـهروز رسـانی مـیشـود.
در انتهای هر نسـل ،معیـار توقـف كـه حـداكثر تعـداد

فر

نســلهــا مــیباشــد (  ) N genبررســی مــیگــردد تــا

Mutation rate

كنید  Ps 1و  Ps 2دو مجموعه بهینـه پرتـو باشـند.

Performance metric
The number of non-dominated solutions

1

15

2
3
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والدین) و  ch1و  ch2را بهعنوان فرزنـدان تولیـد شـده
در نظــر بگیریــد .در عملگــر الحــاق پیشــنهاد شــده در
 ،CPMEAابتدا گراف هـای متنـاظر والـدین بـهصـورت
جبری به هم اضافه شده و یـک گـراف  2k  2یالـه و
 2kگرهی همبند ساخته میشود .گـراف تولیـد شـده
بایـــد بـــرای تولیــد دو فرزنـــد  k  1یالـــه همبنـــد
مورد استفاده گیرد .در این راستا ،برخی یالهای گـراف
بهصورت اتفاقی و یکـی یکـی حـذف شـده و همبنـدی
گراف باقیمانده بررسـی مـیگـردد .در هـر مرحلـه اگـر
حذف یال منجر به ناهمبندی گراف شود ،ایـن یـال بـه
گراف برگردانـده شـده و ایـن فرآینـد تـا زمـانی ادامـه
مییابد كه یک گراف همبند بـا  k  1یـال و  kگـره
ایجاد شود .برای تولید فرزند دوم ،فرآیند ذكر شده فوق
دوباره از یالهـایی كـه تـا بـه حـال انتخـاب نشـدهانـد
شروع شده و فرآیند تا زمانی كه گراف همبنـد دیگـری
با  k  1یال و  kگـره بـاقی بمانـد ،ادامـه مـییابـد.
همچنین در  ،CPMEAیک عملگر جهـش اتفـاقی نیـز
بهكار گرفته شده است .با این عملگر ،موقعیت هـر گـره
مستعد از جواب با احتمـالی مشـخص (نـرخ جهـش) 1
تصــحیح مـیشــود تــا تنــوع جمعیــت را حفـ نمایــد؛
برای توضیحات بیشتر به [ ]15مراجعه شود.

] [ DOI: 10.29252/jgit.5.3.31
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متریک پوشـش مجموعـه( 1متریـک  ،) Cیـک متریـک
مقایسه بین دو مجموعه از جوابهای بهینه پرتـو اسـت
كه نسبت تعداد جوابهایی از  Ps 2كه توسط جوابهای
 Ps 1مغلوب شدهاند تقسیم بر تعداد كل جوابهای Ps 2
را محاسبه مـیكنـد .ایـن متریـک كیفیـت بـهصـورت
رابطه ( )51ارزیابی میشود [:]16
s2

Ps 2

s

در محاسبه این متریک ،مقادیر توابع هدف برای رهـایی
از اثرات ناخواسته مقیاسی 6اهـداف بایـد نرمـال شـوند.
در عمــل هــر چــه مقــدار ایــن متریــک بزرگتــر باشــد،
مجموعه جوابهای غیرمغلوب بهدست آمده مطلـوبتـر
خواهد بود.

C  Ps 1 , Ps 2  

 C  P , P   1بدان معنا است كه همـه جـوابهـای
 Ps 2توســط جـــوابهـــای  Ps 1مغلـــوب شـــدهانـــد و
 C  P , P   0به این معنی است كه هیچ جـوابی از
 Ps 2توسط هیچ جوابی از  Ps 1مغلوب نشـده اسـت .بـه
بیان دیگر ،اگـر  C  P , P   C  P , P باشـدPs 2 ،
s2

s2

 -1-1متریک فاصله نسلی

s1

متریــک فاصــله نســلی( 7متریــک  ،) GDمیــزان دوری
مجموعه جوابهای غیرمغلوب بـهدسـت آمـده (  ) PSاز
 PFحقیقی ) PT ( 8را اندازهگیری مینماید .این متریک
به وسیله رابطه ( )51محاسبه میگردد [:]12

s1

s1

s2

s2

s1

جوابهای بهتری نسبت به  Ps 1دارد .توجه داشته باشید
كه C  Ps 1 , Ps 2 

لزوماً برابر

با 1  C  Ps 2 , Ps 1 

1/2

 P 2
 d i 
i 1

GD ( Ps , PT )  
Ps
s

نیست.

 -9-1متریک فراحجم

رابطه ()51
كه در آن  Pتعداد جوابهای غیرمغلوب بهدست آمده
و  d iفاصــــله اقلیدســــی میــــان جــــواب  x i  Psو
نزدیکتــرین جــواب  PTدر فضــای هــدف مــیباشــد .در
تحقیقاتی كه  PFحقیقـی نـامعلوم و ناشـناخته اسـت،
مــیتــوان بهتــرین مجموعــه جــوابهــای غیرمغلــوب
بهدست آمده از چندین روش را بـه جـای  PFحقیقـی
مورد نیاز در متریک  GDبه كـار بـرد .همچنـین بـرای
رهـــایی از اثـــرات ناخواســـته مقیاســـی اهـــداف،
مقادیر توابع هدف مرتبط با جوابهای  Psو  PTمیبایـد
نرمال گردند .بدیهی است كه با نزدیک شدن جوابهای
 Psبــه جــوابهــای  ، PTمقــدار متریــک  GDنیــز
بهسمت صفر میل مینماید .بنابراین ،در عمـل هـر چـه
مقـــدار ایـــن متریـــک كـــوچکتر باشـــد ،مجموعـــه
جــــوابهــــای غیرمغلــــوب بــــهدســــت آمــــده
مطلوبتر خواهد بود.

متریک فراحجم( 2متریک  )HVكه تحت عنوان متریـک

s

 Sنیز شناخته می شود ،برای فـراهم كـردن اطالعـاتی
تركیبی از پراكنـدگی و نزدیکـی مجموعـه جـوابهـای
غیرمغلوب بهدست آمده (  ) PSبهكار گرفته میشود .این
متریک به نوعی حجم پوشانده شده بـا جـوابهـا را در
فضای هدف محاسبه میكند .در این راستا ،یـک نقطـه
بدترین حالت ممکن( W 3مخـالف بهینـه )4بـه عنـوان
نقطه مرجع بهكار گرفته می شود .این نقطـه بـهصـورت
برداری از بدترین مقادیر توابع هـدف تعریـف مـیشـود
[ .]15برای هر جواب از مجموعه جوابهای غیرمغلـوب
(  ،) x  Psیــــک فرامکعــــب HyperCube (x ) 5بــــا
در نظر گرفتن نقطه مرجع  Wو جواب  xبهعنوان نقاط
قطری فرامکعب در فضای هدف ساخته میشود .متریک
 HVبهصورت حجم اجتمـاع فرامکعـبهـا بـهصـورت
1

Set coverage metric
Hypervolume metric
3 Worst possible point
4 Anti-optimal
5 Hypercube
2

6

Arbitrary scaling
Generational distance metric
8 True Pareto front
7

18
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رابطه ()51

y

|x  Ps 1 : x

y  P

رابطه ()51



HV  volume  HyperCube (x ) 
 xP
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رابطه ( )51محاسبه میشود [:]15

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

 -0نتایج عددی و بحث و بررسی
این بخش ،نتایج محاسباتی رهیافت  CPMEA/Dمطرح
شده برای حل مسئله جانمایی بهینه حسـگرها در یـک
شبکه حسگر بـیسـیم را گـزارش داده و ایـن نتـایج را
بـــا نتـــایج بـــهدســـت آمـــده از رهیافـــت CPMEA
مقایســه مــینمایــد .بــرای ارزیــابی كــارایی رهیافــت
پیشــنهادی  ،CPMEA/Dآزمــایشهــای انجــام شــده
تحت تنظیمات پارامتری مختلف در نظر گرفته شـده و
نتایج توسط متریکهای كارایی معرفی شـده در بخـش
 1بــا نتــایج متنــاظر بــهدســت آمــده بــرای CPMEA
مقایســه شــدهانــد .توانمنــدی  CPMEA/Dو CPMEA
در یک نمونه آزمایشی شبکه حسگر بیسیم كه شـرایط
دنیــای واقعــی را مــدل مــیكنــد ،مــورد مطالعــه
قرار گرفته است.
نمونه آزمایشی شبکه حسگر بیسیم در نظر گرفته شده
در ایـــن مقالـــه متشـــکل از  80حســـگر در منطقـــه
 1Km 1Kmمیباشد .در این راستا ،پارامترهای شبکه
حسگر بیسیم شـامل "بـرد سنجشـی حسـگرها ( ،") R s
"بـــرد ارتبـــاطی حســـگرها( " ،") RCانـــرژی اولیـــه
هر حسگر ( " ،") Eتوان اتالف در مسـیر (  ") و "انـرژی
مصرف شده بـرای تقویـت قـدرت (  ") ampبـهصـورت
   2 ، E  5J ، RC  200m ، Rs  300mو

 amp  100 pJ / bit / mدر نظر گرفته شده است.
این پارامترها عموماً در نمونـههـای مطالعـاتی مختلفـی
به كار گرفته شده اند كه بهعنوان مثال میتوان به [،59
 15و  ]19مراجعه كرد و در این مقاله نیز جهت امکـان
مقایسه نتایج  CPMEA/Dبـا  CPMEAاز ایـن مقـادیر
استفاده شده است.
در ابتـدا بـرای اطمینــان از اینکـه رهیافــت  CPMEAو
 CPMEA/Dدر كـــارایی مناســـبی بـــرای مقایســـه
مورد استفاده قرار می گیرنـد ،پارامترهـای آنهـا شـامل:
 )5تعداد نسلها )8 ،اندازه جمعیـت )1 ،نـرخ الحـاق و
 )1نرخ جهش ،باید تنظیم گردند .تركیبات مختلفـی از
تنظیمات ایـن پارامترهـا وجـود دارنـد كـه بایـد مـورد
2

1

Two-level fractional factorial design
High and low levels
3 Factorial design
2
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بررسی قرار گیرد .بنابراین در این مقاله ،طراحی بخشی
از فاكتوریل دو سطحی( 1مانند آنچه كـه در [ ]59نیـز
مطرح شده است) بهكار گرفتـه شـده اسـت تـا تمـامی
تركیبات سطوح كم و زیاد( 2مقادیر حـداقل و حـداكثر)
عوامل تأثیرگـذار بـر آزمـایش هـا بررسـی شـده باشـد.
طراحــی بخشــی از فاكتوریــل دوســطحی در شــرایطی
بهجای طراحی فاكتوریلی 3بـه كـار مـیرود كـه تعامـل
بین عوامل قابل چشمپوشی باشـد و بـهعنـوان نتیجـه،
اطالعــات را بتــوان تنهــا بــا در نظــر گــرفتن بخشــی از
آزمایشهای فاكتوریلی نیز بهدست آورد.
بنابراین ،در این بخش ،برای ارزیـابی و مقایسـه كـارایی
رهیافــت  CPMEA/Dو  CPMEAدر مبحــث جانمــایی
بهینه حسگرها در یک شبکه حسگر بیسیم بـر مبنـای
مطالب فوق ،آزمایش های انجام شـده تحـت تنظیمـات
پارامتری مختلـف در نظـر گرفتـه شـده اسـت و نتـایج
بــهدســت آمــده از آنهــا توســط متریــکهــای كــارایی
معرفی شده در بخش  1بـا یکـدیگر مقایسـه شـدهانـد.
مقادیر حداقل و حداكثر در نظر گرفته شده برای عوامل
تأثیرگــــذار بــــر آزمــــایشهــــا در جــــدول ()5
نشان داده شده است.
برای مقایسه رهیافت پیشنهادی  CPMEA/Dبا رهیافت
 ،CPMEAپارامترهــــای پایــــه تعــــداد نســــلهــــا،
اندازه جمعیـت ،نـرخ الحـاق و نـرخ جهـش بـهصـورت
نشان داده شده در جدول ( )8مورد استفاده قرار گرفته
و اندازه همسایگی نیز بـا توجـه بـه بررسـیهـای اولیـه
صورت گرفته برابر با  50تنظیم شده است.
مطالعــات آزمایشــی صــورت گرفتــه در ایــن مقالــه در
محیط نرمافزار محاسباتی متلب ( )MATLABو بـر روی
یــــــک رایانــــــه بــــــا سیســــــتم عامــــــل
ویندوز -61( 5بیتـی) 2 ،گیگابایـت حافظـه ( )RAMو
پردازنده  2.93-GHz-CoreTM i7انجام گرفته است.
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مقدار حداقل

پارامترها

تعداد نسلها

500

810

اندازه جمعیت

580
0/5

800

نرخ جهش

0/5

نرخ الحاق

شماره
تنظیمات
پارامتری

5
0/1

جدول  :2تنظیمات پارامتری

شماره
تنظیمات
پارامتری

تعداد

اندازه

نرخ

نسلها جمعیت الحاق

نرخ جهش

Ps1

500

580

0/5

0/1

Ps2

500

580

Ps3

810

580

5
0/5

0/5

Ps4

810

580

Ps5

500

800

5
0/5

Ps6

500

800

Ps7

810

800

5
0/5

0/5

Ps8

810

800

5

0/1

NDS

HV

GD

Ps1

51

0/0515 0/5611

Ps2

88

0/0015 0/2292

Ps3

51

0/0500 0/5160

Ps4

85

0/0011 0/2111

Ps5

55

0/0550 0/5061

Ps6

85

0/0016 0/2909

Ps7

51

0/0551 0/5150

Ps8

85

0/0081 0/2691

نتایج ارائه شده برای متریـک فاصـله نسـلی ( )GDنیـز
نشان میدهد كه در همـه تنظیمـات بـه غیـر از  Ps5و
 Ps7مجموعه جواب غیرمغلـوب بـهدسـت آمـده بـرای
رهیافت پیشنهادی به  PFحقیقی در نظر گرفتـه شـده
نزدیکتر بوده و بنابراین مجموعه جوابهای غیرمغلـوب
بهدست آمده مربوط به آن نیز مطلوبتر خواهد بود.

0/5
0/1
0/1
0/5

جدول  :1مقادیر متریکهای کارایی برای رهیافت
CPMEA

در ادامــه ،نتــایج متریــکهــای كــارایی محاســبه شــده
برای رهیافت پیشـنهادی  CPMEA/Dدر جـدول ( )1و
نتایج متنـاظر بـرای رهیافـت  CPMEAدر جـدول ()1
نشان داده شده است.
نتایج ارائه شده در جداول ( 1و  )1نشان میدهنـد كـه
رهیافـــت  CPMEA/Dتوانســـته اســـت در بیشـــتر
تنظیمات پارامتری (همـه تنظیمـات بـه غیـر از  Ps5و
 )Ps7تعداد جواب های غیرمغلوب مشابه یـا بیشـتری را
بــه نســبت  CPMEAبــهدســت آورد .مقایســه مقــادیر
متریک فراحجم ( )HVنشـان مـیدهـد كـه در تمـامی
تنظیمات پارامتری به غیـر از  Ps7مقـدار ایـن متریـک
بــرای رهیافــت  CPMEA/Dبزرگتــر از مقــادیر متن ـاظر
رهیافت  CPMEAبوده و بنابراین مجموعه جـوابهـای
غیرمغلوب بهدست آمده نیز مطلوبتر است.

شماره
تنظیمات
پارامتری

متریک

متریک

متریک

NDS

HV

GD

0/6155
0/2612
0/5590
0/5995
0/6115
0/2118
0/2611
0/5551

0/0518
0/0096
0/0502
0/0025
0/0511
0/0055
0/0055
0/0551

Ps1
51
Ps2
59
Ps3
55
Ps4
52
Ps5
58
Ps6
51
Ps7
52
Ps8
51
میانگین مقادیر متریـکهـای كـارایی بـرای تنظیمـات
پارامتری مختلف نشان داده شـده در جـداول (1و  )1و
همچنین مقادیر متریکهای كارایی مـرتبط بـا پَرِتـوی
نهـــایی دو رهیافـــت  CPMEA/Dو  CPMEAكـــه از
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تنظیمــات پــارامتری مختلــف در نظــر گرفتــه شــده در
جدول ( )8لحاظ شده است.

متریک

متریک

متریک
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جدول  :6پارامترهایCPMEA

مقدار حداکثر

جدول  :9مقادیر متریکهای کارایی برای رهیافت
CPMEA/D

جانمايي حسگرها در يك شدكه حسگر بهيسهيم بها …

غیرمغلوب بهدست آمده از رهیافت پیشنهادی بـا توجـه
به مقادیر میانگین متریکهای كارایی  HVو  GDو نیـز
مقــادیر مربــوط بــه متریــکهــای كــارایی  HVو GD
پرتــوی نهــایی ،جــوابهــای مطلــوبتــری بــه نســبت
جوابهای غیرمغلوب بهدست آمده از رهیافت CPMEA
میباشند.

نتایج تمامی تنظیمات پارامتری بـهدسـت آمـده اسـت،
در جدول ( )1نشان داده شـده اسـت .همـانطور كـه در
جــدول ( )1مشــاهده مــیشــود ،رهیافــت CPMEA/D
توانســته اســت هــم بــه طــور میــانگین و هــم در
پرتوی نهایی ،تعداد جوابهـای غیرمغلـوب بیشـتری را
در مقایســه بــا  CPMEAبــهدســت آورد .جــوابهــای

متریک NDS

رهیافت

55/2510
51/581
80
55

CPMEA/D

میانگین

CPMEA

پرتوی نهایی

CPMEA/D
CPMEA

نتایج متریک كارایی پوشش مجموعه نیز در جدول ()6
ارائه شده است .از نتایج نشان داده شده در جـدول ()6
می توان نتیجه گرفت كه رهیافت  CPMEA/Dبـه طـور
میانگین و در پرتوی نهایی جوابهای بهتری نسبت بـه
رهیافــــــت  CPMEAتولیــــــد كــــــرده اســــــت
( ) .) C (PCPMEA , PCPMEA /D )  C (PCPMEA /D , PCPMEA

0/2068
0/5696
0/2968
0/2205

0/0026
0/0502
0/0009
0/0016

در پایان ،شکل ( ،)8برتری پرتوی نهایی بهدسـت آمـده
از رهیافـــت  CPMEA/Dرا در برابـــر پرتـــوی نهـــایی
بــهدســت آمــده از رهیافــت  CPMEAنشــان مــیدهــد.
همانگونه كه در این شکل مشاهده میگردد ،برای اكثـر
جوابها ،نمودار پَرِتوی رهیافـت  CPMEA/Dدر بـاالی
نمودار پَرِتوی رهیافت  CPMEAقرار گرفتـه اسـت كـه
ایــن امــر نشــان از غلبــه اكثــر جــوابهــای رهیافــت
پیشنهادی به جوابهای رهیافت  CPMEAدارد.

جدول  :1مقادیر متریک کارایی پوشش مجموعه (متریک
 )Cبرای رهیافت  CPMEAو CPMEA/D

تنظیمات
پارامتری

متریک HV

متریک GD

C  PCPMEA / D , PCPMEA  C  PCPMEA , PCPMEA / D 

Ps1

Ps4
Ps5
Ps6
Ps7
Ps8

میانگین
پِروتوی نهایی

طول عمر

Ps2
Ps3

0/6810
0
0/6251
0/0551
0/1151
0/5556
0/2510
0/0611
4/9031
4/4231

0/1552
5
0/5555
0/9111
0/1551
0/2000
0/5125
0/2665
4/1417
4/3021

پوشش
شکل  :2پرتوی نهایی رهیافت  CPMEA/Dدر برابر
رهیافت CPMEA

عــالوه بــر نتــایج ذكــر شــده فــوق ،برتــری رهیافــت
 CPMEA/Dدر برابر رهیافت  CPMEAبرای تنظیمـات
پارامتری مختلف در شکل ( )5نشان داده شده است.
PS1

PS3

PS2
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جدول  :0میانگین مقادیر متریکهای کارایی برای رهیافت  CPMEAو  CPMEA/Dو مقادیر مرتبط با پرتوی نهایی

] [ DOI: 10.29252/jgit.5.3.31

مينا خالصيان ،محمودرضا دالور

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

طول عمر
طول عمر

پوشش

پوشش

پوشش

پوشش

شکل  :6رهیافت  CPMEA/Dدر برابر رهیافت  CPMEAبرای تنظیمات پارامتری مختلف

 -1نتیجهگیری

در ایــن زمینــه محاســبه گردیدنــد .مقایســه نتــایج
شبیهسازیهای صورت گرفته با نتایج بهدسـت آمـده از
رهیافت  CPMEAنشان میدهد كه رهیافت پیشنهادی
 CPMEA/Dتوانسته است تعداد جواب های غیرمغلـوب
بیشــتری را تولیــد نمایــد .همچنــین بــا مقایســه نتــایج
متریکهای پوشش ،فاصله نسلی و فـراحجم و مقایسـه
مجموعههای پرتو بهدسـت آمـده نیـز مشـخص گردیـد
كه رهیافت پیشنهادی جوابهای بهتـری را نسـبت بـه
رهیافت  CPMEAتولید نموده اسـت .همانگونـه كـه در
نتایج عددی این تحقیق مشاهده گردید ،مقادیر متریک
كارایی پوشش مجموعه نشان از آن دارد كه جوابهـای
پَرِتــــوی رهیافــــت  CPMEA/Dتوانســــته اســــت
بهطـور متوسـط بـه بـیش از  %91جـوابهـای پَرِتـوی
رهیافت  CPMEAغلبه نمایـد كـه ایـن نتیجـه عـددی
دســتاوردی قابــل توجــه بــرای رهیافــت CPMEA/D
محسوب میگردد.

در این مقاله ،مسئله جانمایی بهینـه حسـگرها در یـک
شبکه حسگر بی سیم در قالب یک مسئله بهینـه سـازی
چنـــد هدفـــه مقیـــد مطـــرح و بـــه مجموعـــهای از
زیرمســئلههــای اســکالر تجزیــه گردیــد .زیرمســئلههــا
براساس ترجیحات هدفی خود با استفاده از دانش خا
مسئله با به كارگیری رهیافت تکـاملی چندهدفـه پرتـو
مبنـــای مقیـــد بـــر پایـــه تجزیــــه ()CPMEA/D
بهطور همزمان حل شده و به تولید جانماییهای بهینـه
پرتویی پرداختند كه در آنها پوشـش شـبکه حـداكثر و
انرژی مصرفی حسـگرها بـرای رسـیدن بـه طـول عمـر
بیشتر شبکه حداقل بوده و همبندی كامل بین هر گـره
حسگر و گیرنده مركزی نیز برقرار باشـد .بـرای بررسـی
كارایی رهیافت پیشنهادی ،آزمایشهایی بر روی نمونـه
شبکه حسگر بیسیم تعریـف شـده صـورت پـذیرفت و
بـــرای تنظیمـــات پـــارامتری مختلـــف  CPMEA/Dو
مجموعه پرتوی نهایی ،برخی متریکهای كارایی مطرح
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Abstract

Wireless sensors deployment is considered as one of the major and fundamental steps of wireless sensor
networks (WSNs) design. One of the main challenges of sensors deployment is to find a trade-off between
conflicting and competing objectives of the WSN including network coverage and lifetime under connectivity

constraints. Besides, decomposition is a basic method in traditional multi-objective optimization and in recent
decades, it has also been used for optimizing multi-objective evolutionary problems. In this paper, a
constrained Pareto-based multi-objective evolutionary approach based on decomposition (CPMEA/D) is
proposed for solving the sensors optimal deployment problem in a WSN. The aim of this approach is to
decompose the multi-objective optimization problem into a number of scalar optimization subproblems and
then to optimize them simultaneously for finding the Pareto optimal layouts in which the network coverage is
maximized and the sensors energy consumption is minimized while the connectivity between each sensor node
and the high energy communication node (i.e. sink) is maintained. In this paper, the comparison of the
common performance metrics indicates that the proposed approach has made significant improvements on the
overall performance of the CPMEA. Moreover, the simulation results on a WSN test instance have shown the
superiority of the proposed approach (i.e. CPMEA/D) over the CPMEA and a diverse set of high quality
designed networks has been provided to facilitate decision maker’s choices.

Key words: Wireless Sensor Network, Deployment, Constrained Pareto-based Multi-objective Evolutionary Approach,
Optimization.
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