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چکيده
مشاهده و آشکارسازي پديدههاي مکاني ،از موضوعات مهم دهههاي اخير در سيستمهاي اطالعات مکاني ميباشد .تغيير در شکل يک
پديده در کاربردهايي مانند بررسي تغييرات الگوي کاربري و پوشش اراضي ،به عنوان يک مسئلة رياضي چالش برانگيز قلمداد ميشود .يک
شبکه حسگر بيسيم معموال جهت نظارت و ثبت حوادث خاص در يک منطقه جغرافيايي مورد استفاده قرار ميگيرد .استفاده از دادههاي
شبکههاي حسگر بيسيم به عنوان منبعي ايدهآل از نظر سرعت ،دقت و هزينه ،به منظور مطالعات سطح زمين مورد توجه قرار گرفته است.
اجزاي اصلي اين شبکه را حسگرها تشکيل ميدهند .اين حسگرها که در ابعاد کوچک و وزن کم و قابل حمل ساخته ميشوند ،تحت عوامل
مختلف محيطي آسيب پذيرند .در صورت بروز مشکل ،ممکن است پوشش محدوده مورد نظر ما دچار حفره شود .چهار کليدي که پوشش
را براي شبکه حسگري تضمين ميکند ،تعيين مرز محدوده مورد نظر ،تشخيص حفره هاي پوششي ،تخمين رفتار آنها و تعيين مکان بهينه
براي جابجايي گرهها جهت تعمير آن حفره ميباشد .روشهاي مختلفي جهت تعيين مکان حفرهها و بهبود پوشش وجود دارد .برخي از اين
روش ها نيازمند فرض هاي سنگين هستند .خروجي برخي ديگر ،نتايجي بر حسب احتماالت خواهند داشت .همچنين الگوريتم هاي
توزيعي و متمرکز مورد استفاده در اين رويکردها خروجي هايي متفاوت دارند .در اين مقاله به بررسي روند پيشرفت الگوريتمها و
رويکردهاي کشف حفره در طي زمان و مقايسه معايب و مزاياي اين روشها پرداختهايم.
واژگان کليدي :شبکه حسگر بيسيم ،حفرههاي پوششي ،همولوژي ،توپولوژي ،محاسبات هندسي

 نويسنده رابط
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طبقهبندي و مقايسه روشهاي کشف نواحي فاقد پوشش در شبکههاي

طبقهبندي و مقايسه روشهاي کشف نواحي فاقد پوشش در شبکه هاي حسگر بيسيم

 -1مقدمه
استفاده از دادههاي شبکههاي حسگر بيسيم به عنوان
منبعي ايدهآل از نظر سرعت ،دقت و هزينه ،به منظور
مطالعات سطح زمين مورد توجه قرارگرفته است .وظيفه
اصلي يک حسگر شناسايي تشخيص و يا نشان دادن
تغييرات فيزيکي خاصي است که در نزديکي آن رخ ميدهد.
هر حسگر ،در يک شبکه بيسيم تنها محدودهي اطراف خود
را تا شعاعي خاص ،تحت نظارت قرار ميدهد که پوشش نام
دارد .از آنجا که هدف ما نظارت بر محدودههاي گسترده
است ،به بيش از يک حسگر نياز خواهيم داشت که
مجموعهي اين حسگرها در تعامل با يکديگر ،منطقه
موردنظر ما را نظارت خواهند کرد .به محدودهي تحت نظر
اين مجموعه حسگرها ،منطقهي پوشش ميگوييم .اين
منطقه از برآيند محدوده پوشش هر حسگر حاصل ميشود.
هر چقدر اين محدوده پوشش فراگيرتر و دقيقتر باشد،
کارايي شبکه و جامعيت دادههاي حاصل از آن بيشتر مي-
شود .توپولوژي ذاتي شبکه حسگر ،توپولوژي گراف است .در
اين شبکهها ،يک گره دو قابليت دارد-9 :حسگري و جمع
آوري اطالعات محيط و -2برقراري ارتباط با نقاط همسايه
خود در شبکه جهت تبادل اطالعات.
اولين شرط داشتن يک شبکه حسگر ،برقراري پوشش
توسط آن شبکه است .تاييد پوشش ،چه ثابت باشد يا پويا،
به طور ذاتي يک مشکل هندسي است و نياز به اطالعات
هندسي هر گره شبکه ،راه حلي براي محاسبات است.
همانطورکه گرههاي هر شبکه ،در منطقه به صورت شبکه-
اي يا تصادفي توزيع شده است ،گاهي به داليل فاکتورهاي
محيطي يا اختالالت و خرابي حسگر ،گزارش اطالعات
مخابره نميشود و امکان به وجود آمدن حفره در پوشش
اين شبکهها وجود دارد .الگوريتمهاي کشف نواحي فاقد
پوشش ،کيفيت سرويس دهي هر شبکه حسگر بيسيم را
مشخص ميسازند .جهت تشخيص گرههاي ضعيف و
نواحي فاقد پوشش ،الگوريتمهاي زيادي طراحي شده-
اند] .[3-9همچنين بدين منظور ميتوان شروطي را براي
شبکههاي حسگر بيسيم در نظر گرفت ،براي مثال قدرت
محاسباتي ،پهناي باند ارتباطي ،ميزان توان باتري و يا
بردهاي ارتباط کوتاه .بهطور کلي چهار نوع حفره در
شبکههاي بيسيم رخ ميدهد:
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 .9حفرههاي پوششي :به نواحي گفته ميشود که توسط
هيچ گره حسگري مورد پوشش واقع نشوند .عواملي از
جمله موانع يا اختالالت در سيستم داخلي گره مي
تواند موجب اين حفره بشود.
 .2حفرههاي مسيري :در صورتي که هيچ گرهاي موجود
نباشد و يا به هر دليلي امکان شرکت در مسيريابي را
نداشته باشد ،اين خطا بهوجود ميآيد .معموال داليل
اصلي اين خطا ،نقص در عملکرد گرهها ،از کار افتادن
يک حسگر ،نقص باتري ،آتشسوزي و يا عوامل
تخريبکننده ساختاري شبکه ميباشد.
 .3حفرههاي گيرندگي :اين حفرهها به دليل خطا در
حسگرهاي خاصي که قابليت راديو فرکانسي دارند
اتفاق ميافتد.
 .4حفرههاي سياه :اين حفرهها به دليل خطاي سرويس-
دهي اتفاق ميافتند.
به منظور بازدهي حداکثري يک شبکه حسگر ،شناخت
مکان هريک از اين حفرهها از اهميت ويژهاي برخوردار
است .هدف اين مقاله معرفي و مقايسه روشها و الگوريتم-
هاي موجود براي بررسي و افزايش پوشش ،ميباشد.
ساختار ادامه مقاله بدين شرح است :در بخش دوم به
معرفي سه رويکرد در تشخيص حفرههاي يک شبکه حسگر
بيسيم ميپردازيم .بخش سوم ضمن مقايسه اين روشها،
معايب و مزاياي هريک را بيان ميکنيم .در بخش پاياني عالوه
بر ارائه يک ارزيابي کلي ،پيشنهادهايي را در جهت بهبود
رويکردها براي کشف مکانهاي فاقد سيگنال ذکر ميکنيم.

 -2روشهاي کشف حفره در پوشش شبکه-
هاي حسگر
در اين بخش به بررسي تحقيقات و رويکردهاي پيشين
در حيطه پوشش يک شبکه حسگر و کشف مکانهاي داراي
حفره ميپردازيم .ابتدا رويکردها را به سه دسته توپولوژي،
محاسبات هندسي و توپولوژيجبري تقسيمبندي نموده و
تحقيقات انجام گرفته در هر حيطه را بيان مينماييم.

 -1-2روشهاي محاسباتي
يکي از روشهايي که در تحقيقات بسياري مورد
بررسي قرار گرفته است ،محاسبات هندسي ميباشد].[9
اين روش نيازمند فرضهاي اوليه است و براي رفع معايب

اس

اس

1 Unit Disk Graph

 -2-2روشهاي برمبناي توپولوژي
دومين رويکردي که در اين بخش بررسي ميشود،
روش استفاده از مفهوم توپولوژي ميباشد .توپولوژي ذاتي
شبکه حسگر ،توپولوژي گراف است .به دليل اين که
ارتباط گرهها بيسيم و به صورت پخش همگاني است و هر
2 Greedy Forwarding Structures
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آن به روشهاي احتمالي روي آورده شده] .[4-2يکي از
اين تحقيق ها [1] ،ميباشد که در آن الگوريتمي جهت
تعيين مرز شبکههاي حسگر متحرک ،با استفاده از گراف
ارتباطي ارايه شدهاست .طبق تحقيق ،در صورتي که
بخواهيم مرزهاي حفره را در فضاي نظارت پديدهي مورد
نظر تشخيص دهيم به گراف ارتباطي حسگرها نيازمنديم.
اين گراف ارتباطي شامل حسگرها ،به صورت گره و ارتباط
بين هر دو حسگر ،به صورت رابط دو گره متصل ،نمايش
داده ميشوند .فرض شده است که هر دو گرهاي که در
فاصله ارتباطي  Lاز يکديگر قرار دارند ،با هم مرتبطاند .در
صورتي که گراف ارتباطي شبکه يک ) 9(UDGباشد و هر
گره حسگري آن داراي مکان هندسي باشد ،ميتوان با
روش اين مقاله به گرههاي روي مرز شبکه دست يافت.
اين روش بسيار آسان است و مدت زمان عملکرد آن
بستگي به وروديها دارد.
در تحقيق ] [6روشي جديد با مشکالت جديد را در
شبکههاي حسگري معرفي مينمايد .تعداد انبوهي از گره-
هاي حسگري در امتداد يک منطقهي  Rگسترده گرديده-
اند و هيچ واحد مرکزي کنترلي وجود ندارد .هيچ اطالعاتي
از مختصات يا فواصل گرهها با هم در دسترس نميباشد.
يکي از چشمگيرترين فرضهاي اين روش اين است که
توزيع حسگرها يک توزيع مناسب تصادفي است( .البته
گاهي اين راهحل ناموفق است).
فنگ و همکارانش دو الگوريتم به نامهاي "خيمه" و
"حفرهي محدود" را جهت تشخيص حفره در شبکه
حسگرها و تشخيص مرز اطراف حفره معرفي نمودند].[7
بستههاي داده زماني که براي ارسال از يک حسگر به
حسگر همسايهي آن آماده سازي ميشوند ،در صورتي که
فاصلهي زيادي تا حسگر همسايه وجود داشته باشد ،بسته
انتقال داده نشده و در حافظه همان حسگر ذخيره ميشود.
گره حسگرهايي که بستههاي داده به حافظه آنها الحاق
ميشود را کمينه محلي ميناميم .بر اساس اين روش يک
حفره يک ناحيه است که توسط يک چند ضلعي دربر-
گرفته ميشود و حاوي تمام گرههاي است که کمينه
محلي در آنها به وقوع پيوسته است .با توجه به پديدهي
کمينهي محلي ،بيشترين نقص در شبکههاي حسگري،

مشکل (GFS) 2ميباشد GFS .يک روش آسان ،به صرفه و
مقياسپذير است که در آن مکان هر حسگر قابل دسترسي
است .در مدل  GFSجغرافيايي ،يک گره منشا از مکان و
مختصات گرههاي حسگر ،حال با اخذ از سرويس موقعيت-
دهي يا با استفاده از محاسبات تابعي خاص ،مطلع ميشود.
بر مبناي اين تحقيق وجود يک حسگر کمينهي محلي
نشان دهندهي وجود يک حفره در شبکهي حسگرها مي-
باشد .همچنين جهت رفع مشکل در اين مقاله روش
"حفره محدود" معرفي گرديده است .اين روش تنها از
اطالعات زاويهاي استفاده ميکند.
يک الگوريتم تشخيص مرز براي شبکههاي حسگري
که داراي حفره ميباشند ،در ] [8ارائه گرديده است.
تشخيص حفره در اين روش با استفاده از منطق فازي و
مفاهيم تئوري گراف به آساني و به صورت مختصات دار
انجام ميگردد .مشکل اصلي اين روش لزوم متقارن بودن
گرههاي شبکه مي باشد که پس از تشخيص وجود حفره،
مرز آن با روشهاي  ROBOMOTEيا  IMOUSEبه
دست ميآيد.
در برخي تحقيقات مانند مقاله ] [1نويسنده به ارائه يک
الگوريتم جهت تعمير و تشخيص حفرههاي پوشش پرداخته
است ،که پوشش کامل را در سراسر محيط تضمين ميکند.
در اين روش هر نقطه  pتوسط يک گره  sسيگنال داده مي-
شود و تحت پوشش آن گره ميباشد .محل تقاطع ديسکها
را  xناميده و با متصلکردن آنها به هم در مکانهايي که
فاقد پوشش باشيم حفرهها را پيدا ميکند.
نويسنده ] [91از ورنوي دياگرامها در حسگرهاي داراي
قابليت حرکت ،جهت تشخيص حفره يا کاهش سايز آن
استفاده نمود و روش مورد استفاده وي بر مبناي وکتور بود.
استفاده از ابزارهاي محاسبات هندسي اگرچه کارايي بااليي
دارد اما نياز به مختصات دقيق و جهت و شيب در محاسبات
آنها محدوديتهاي فراواني را در عمل ايجاد ميکند.
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گره با چند گره ديگر که در محدوده برد آن قرار دارد
ارتباط دارد ،الگوريتمهاي کارآ در جمعآوري داده و
کاربردهاي ردگيري اشيا ،شبکه را درخت پوشا در نظر
ميگيرند .چون ترافيک اصوالً به فرمي است که دادهها از
چند گره به سمت يک گره حرکت ميکنند ،مديريت
توپولوژي بايد با دقت انجام شود .از آنجا که در اين روش
نيازي به مختصات نداريم ،يک مرحله اساسي مديريت
ال
توپولوژي ،راه اندازي اوليه شبکه است .گرههايي که قب ً
هيچ ارتباط اوليهاي نداشتهاند ،در هنگام جاگيري و شروع
به کار اوليه بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند.
الگوريتمهاي مديريت توپولوژي در راهاندازي اوليه ،بايد
امکان عضويت گرههاي جديد و حذف گرههايي که به
دالئلي از کار ميافتند را فراهم کنند .پويايي توپولوژي از
خصوصيات شبکههاي حسگر متحرک است که امنيت آن
را به چالش ميکشد .ارائه روشهاي مديريت توپولوژي پويا
به طوري که موارد امنيتي را هم پوشش دهد از موضوعات
تحقيقات مهم است.
الگوريتمهاي توزيعي اين روش بسيار سادهتر از
محاسبات هندسي هستند و از ويژگيهاي بارز آن عدم نياز
به مختصات و سرعت باالي محاسبات است .البته اين
روش ،با وجود مزاياي فراوان ،داراي محدوديتهايي نيز
ميشد که از آن جمله ميتوان به نياز به فرضهاي دقيق
درباره شکل قلمرو کاري و نياز به توزيع يکنواخت حسگرها
اشاره کرد.
يک رويکرد ابتدايي توپولوژيکي در ] [99ارايه گرديده
است ،که ميتوان محدوده حفرههاي داخلي و مرزي
شبکههاي حسگر بيسيم را تشخيص داد .اين يک رويکرد
توزيعي ساده است که به کمک آن ميتوان مکان گرههاي
نزديک به مرز محدوده حفره را تعيين کرد .از آنجاکه اين
روش براساس توپولوژي گراف ارتباطي است و نياز به
مختصات مکاني گرههاي شبکه ندارد و تنها اطالعات مورد
نياز آن اتصاالت هر دو گره شبکه و ارتباطهاي بين
آنهاست .البته کارکرد مطبوع آن تنها در شبکههاي
حسگري متراکم ضمانت شده است.
ونگ ،يک راهحل ديگر کشف حفره و مرزها را بر
اساس توپولوژي پيشنهاد ميدهد ] .[92هدف او يافتن
حسگرهاي روي مرز با استفاده از اطالعات اتصال است.
البته اين راه بر پايهي اطالعات مکان گرهها يا فواصل گره-
ها نميباشد و تئوري آن يک الگوريتم کاربردي توزيعي
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جهت تشخيص مرز تنها با استفاده از گراف ارتباطي است
و فرضهاي ديگري ندارد .همچنين از اطالعات مکاني
نظير فواصل و زوايا استفاده نميکند و بر مبناي گراف
 UDGنيز نميباشد .از معايب اصلي اين فرآيند متمرکز
بودن اين روش است زيرا در روشهاي متمرکز جمعآوري
تمامي اطالعات گرهها به حسگر مرکزي در شبکههاي
عظيم در عمل غير ممکن است.
در تحقيق ] [93يک روش پيشنهادي براي تعيين
ساختار گرههاي روي مرز يک منطقه ارايه شده است .در
اين روش بدون استفاده از هيچ نوع اطالعاتمکاني ،نرمافزار
قادر به تشخيص مرز و آگاهسازي حسگرهاي محدودهي مرز
از مکان آنهاست .اين روش ميان مرز داخلي و مرز خارجي
نيز تفاوت قايل ميشود ،هر دو فاصله را تا مرزها براي تمام
گرههاي شبکه محاسبه مينمايد و نحوه برقراري ارتباط در
گرههاي مرزي را مشخص ميسازد .البته مشکل اصلي اين
روش نياز به حجم عظيمي از نقاط است.
با در نظر گرفتن يک شبکه انبوهي از حسگرها در يک
محيط جغرافيايي مثل يک خيابان ،که هيچ قابليتي جز
ارسال و دريافت پيام به حسگرهاي با فاصلهي معين از
خود را ندارند ،تحقيق ] [94يک الگوريتم طراحي نموده
است که قابليت سازمان دهي خودکار را به اين چنين
شبکههاي حسگري ميدهد .اين روش در دو مرحله عمل
ميکند ،ابتدا مرز را معين ميکند و سپس به استخراج
توپولوژي ميپردازد .تشخيص مفهوم مکان آگاهي مرز،
يعني حسگرهاي نزديک به مرز محدوده مورد مطالعه از
مکان و مختصات خود آگاه باشند .اولين بار که مرز انبوه
حسگرها معين شود استخراج اطالعات آنها امکان پذير
ميشود .اين روش از تعدادي شرط و فرض استفاده مي-
کند اما نتيجهي خروجي درستي در نهايت خواهد داشت.
ياو و همکاران با استفاده از مفاهيم سادکها به
تشخيص حفره پرداختهاند .الگوريتم اصلي ارائه شده در
تحقيق او ،بانام الگوريتم  hole-patchingبر مبناي نيمساز
عمود مي باشد و وابسته به روشهاي قبلي تشخيص حفره
است .حتي زماني که جزئي از اطالعات مختصاتي حسگر
در دسترس است ،اين الگوريتم قابل استفاده و کارآمد
خواهد بود .نقص اين راهحل ،در حقيقت اضافه نمودن
گرههاي تکراري است و افزونگي داده است].[91
در ] [96نويسنده مرزهاي يک شبکه را با مطالعهي
رفتار اجزاي پيوسته بررسي ميکند .يعني رفتار گرههايي
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توپولوژي جبري يکي از روشهاي مقرون به صرف و
سريع است که همواره در جهت پيدا کردن حفره در پوشش-
هاي شبکههاي حسگر ،با کمترين فرض در مورد مختصات
مکان حسگرها ،استفاده شده است .در اين روش ،مجموعه
دادهها را با گراف و به طور دقيقتر با سادکها نشان ميدهند.
هر حسگر يک گره و ارتباط بين آنها با يک لبه نمايش داده
ميشود .در اين روش هيچ نيازي به فرضهاي اوليه نداريم.
همچنين همانند روش توپولوژي مختصات مکان حسگرها
مدنظر نميباشد .تحقيقهاي زيادي در زمينه تشخيص نواحي
فاقد پوشش با استفاده از اين ابزار انجام گرفته است که در
ادامه به ارائه خالصهاي از آنها ميپردازيم.
نويسنده در ] [97موضوع پوشش را در شبکههاي
حسگري روبات ها بررسي ميکند .در اين روش يک
مجموعه ،ابزار جديد جهت بررسي مشکل پوشش در شبکه-
هاي روباتيک معرفي ميشود که با استفاده از آن به ندرت
نياز به دانش مکان و جهتگيري گرهها وجود خواهد داشت.
اين شبکه حسگري رباتيک داراي تعدادي گره حسگري
ربات است که هر رأس با يک شناسه از رأسهاي ديگر جدا
شده است .در اين روش نيز فواصل کم و زياد با استفاده از
قدرت سيگنالها به دو دستهي قوي و ضعيف تقسيم مي-
شوند .الگوريتم پيشنهادي اين تحقيق ،از ابزار همولوژي
استفاده ميکند ،اگرچه به مقدار کمي دانش محيطي جهت
تشخيص پوشش نيز نياز است .اين رويکرد به منظور افزايش
حداکثري تشخيص پوشش از هيچ استراتژي مکاندهي به
حسگرها استفاده نميکند .همچنين اين روش برمبناي
محاسبات متمرکز است که موجب پيچيدگيهايي در روند
بررسي مي باشد .البته دقت کنيد که جهت تشخيص فواصل
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که در فاصلهي -9جهش ،از يک نقطه تصادفي در شبکه
هستند .مشاهدات اصلي اين است که هر يک از اجزا يک
ناپيوستگي در مرزهاي شبکه دارند .الگوريتم مورد استفاده
ساده است و در حالتي که حجم گرهها باال و توزيع آنها
يکنواخت باشد ،کارايي موثري دارد.
به طور خالصه ميتوان اشاره کرد که استفاده از
رويکردهاي بر مبناي توپولوژي بسيار مقرون به صرفهتر و
سريعتر است .عدم نياز به مختصات دقيق هر حسگر شبکه
يک امتياز مثبت براي اين روش است ،اگرچه نيازمند
اتخاذ فرضهاي زياد ميباشد.

بلند و کوتاه سيگنالهاي قوي و ضعيف به دستگاههايي با
تکنولوژي به روز نياز ميباشد.
اولين تحقيق جهت کشف حفرهها به روش توزيعي،
] [98ميباشد که مساله ي مورد نظر در اين روش با
بهينهسازي حل ميگردد .نويسنده با داشتن يک چرخهي
غير قابل انقباض  ،cچرخهاي که نرم  L1را کمينه ميکند
را در مجموعهي چرخههاي همولوژ ] [cپيدا ميکند.
الگوريتم مکانيابي حفره ،الگوريتم ارائه شده توسط
نويسنده است که قابليت مکانيابي حفرهها را بدون
دسترسي به اطالعات متريک دارد .در اين مطالعه هدف
اصلي يافتن حلقههايي است که مکانهاي فاقد پوشش را
احاطه کرده است و حلقهاي که کوچکترين قطر را دارد
حلقه موردنظر ماست .اين مطالعه براساس محاسبات روي
ژنراتوري معين از اولين همولوژي شبکه انجام ميپذيرد و
مشکل مکان حفرههاي شبکه با بهينه سازي فرموله
ميشود .الگوريتم پيشنهادي تنها قابليت يافتن کوچکترين
حلقه از نظر طولي اطراف حفره را دارد  .در صورتي که دو
حلقه پيرامون حفره داشته باشيم در اين شرايط نتيجه-
نهايي روش پيشنهادي همگرا ميشود ].[98
ويلکرسن و همکاران نيز به معرفي يک الگوريتم جهت
کاهش دادن ميدان حسگرها جهت يافتن مجموعه کمينه
پرداخته اند که جهت يافتن مکان حفرهها مناسب مي-
باشد .اين الگوريتم جهت تعيين دقيق محدوده پوشش
شبکه حسگرها به کاهش تعداد حسگرها ميپردازد و
ويژگياش حفظ توپولوژي و مکان دقيق حفرهها در شبکه
است .الگوريتمها به رأسها اين امکان را ميدهد که دادهها
را متراکم نموده و بدون صرف وقت و هزينه اضافي ،جهت
محاسبات ،آن را به هسته مرکزي انتقال دهند .در اين
محاسبات از فضاهاي توپولوژي جبري استفاده گرديده
است و جهت شکستن شبکه حسگر يک الگوريتم طراحي
نمودند .اين شکستن منجر به يافتن مکان حفره گرديد.
اين طريق شکستن موجب خالصهسازي و مختصرسازي
شبکه بدون از دست دادن اطالعات مهم در مورد مکانهاي
داراي پوشش ميباشد .همچنين نشان داده شد که اين
الگوريتم مجموعه -9جهش را در شبکه حسگرها فراهم
ميسازد و الگوريتم پيشنهادي اين عمل را سريعتر از
الگوريتم  clique-findingانجام ميدهد ].[91
در مواقعي که تعيين پوشش قطعي نيست[21] ،
ضابطههايي با استفاده از پايداري همولوژي ارائه نموده
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است که وجود يا عدم وجود حفرهها را تضمين ميکند .بر
اساس همين ضوابط ،تحقيق ] [29با هر بار تقسيمبندي
فضا به دو زيرمجموعه و چک نمودن وجود يا عدم وجود
کالسهاي همولوژي پوشش مناسب را پيدا مي کند.
جهت مکانيابي حفرههاي پوششي الگوريتمي در ][22
ارائه شده است ،که به محاسبهي يک مولد واحد جهت
همولوژي ،با ضرايبي در  ℝميپردازد .به همين دليل اين
روش امکان محاسبهي همولوژي براي بيش از يک حفره را
ندارد .مولد همولوژي اين تحقيق ،با استفاده از هارمونيک-
ها ساخته ميشود و جهت قرارداد تعداد حفرههاي
پوششي ،اقدام به تجزيهي اولين الپالسين ،به کمک
الگوريتم ارائه شده مينمايد].[23
بر اساس آنچه ذکر شد ،به نظر ميرسد که ابزارهاي
توپولوژي جبري ،در مقايسه با دو رويکرد قبلي ،محاسبات
کمتر و عملکرد و بازدهي بهتري دارند ،زيرا بر خالف
روشهاي قبلي نيازي به توزيع يکنواخت حسگرها در
شبکه نداريم ،محاسبات ما بر اساس فرضهاي پيچيده
نميباشد .در برخي تحقيقها حتي هيچ نيازي به دادههاي
اوليه درباره شبکه نداشتهاند و حتي مختصات حسگرها نيز
مدنظر نميباشد .از همه مهمتر خروجي اين روش بر
اساس احتماالت نخواهد بود.

 -3ارزيابي و مقايسه
در اين بخش از بررسي مجموع تحقيق هايي که مورد
بحث قرار گرفت ،براي ارزيابي نهايي به مقايسه روشهاي
ذکر شده ميپردازيم و روشهاي بهتر را مشخص مي-
نماييم .در رويکرد محاسبات هندسي6] ،و [7از روشهاي
توزيعي استفاده نموده اند که مزيتي بر ساير روشها
حساب ميشود .دو روش ]8و [1الگوريتمهايي ساده اند که
ميتوانند محاسبات را بدون دسترسي به اطالعات متريک
به صورت محلي انجام دهند .روش ] [91از اعتمادپذيري
باالتري نسبت ساير روشها برخوردار است .البته از معايب
آن نيز ،نياز به مکان دقيق حسگرها ميباشد .در ]1و[7
شبکههاي عظيم ،نياز به تعداد زيادي حسگر و تعداد و
حجم باالي پيامها باعث افزايش محاسبات و وقتگير بودن
روند کشف حفره ميشود .الگوريتم ] [6تنها در روشهاي
قطعي جواب خواهد داشت و البته امکان شکست در آن
بسيار باالست .محاسبات سنگين و نياز به تقارن توزيع
حسگرها در شبکه نيز از معايب دو روش ]8و [1ميباشد.

38

رويکرد بر مبناي توپولوژي مزايايي به مراتب باالتر از
محاسبات هندسي دارد .براي مثال در ] [99الگوريتم ارائه
شده ،يک روش آسان براي به حداقل رساندن حفره است
که تنها دادههاي مورد نياز آن ،اطالعات اتصال است.
الگوريتمهاي ساده و کارآمد ]94و ،[91هر دو روشهايي
توزيعياند و نيازي به ساختار منظم در شبکه ندارند .به
همين ترتيب ] [92نيز روي حسگرهاي داراي توزيع غير
يکنواخت قابل پياده سازي است و تنها به دادههاي اوليه
جزئي از پيرامون شبکه نياز دارد ،با اين وجود ،روشهاي
]92و [99رويکردهايي متمرکز محسوب ميشوند و
بخصوص در الگوريتم ] ،[99عالوه بر پيچيدگي محاسبات
به دليل دو نوع مختلف داده و دستگاه ،در شبکه هاي عظيم
کارايي ندارد .از معايب روش ] [93ميتوان به نياز به فرض-
هاي بسيار ،لزوم توزيع يکنواخت حسگرهاي شبکه و افت
کارايي روش در شبکههاي پراکنده اشاره نمود .عدم کارايي
الگوريتم در شبکههاي غيرحجيم عالوه بر ] ،[93در
الگوريتم ] [91نيز قابل مشاهده است .در اين رويکرد نه تنها
نيازمند دادههاي ابتدايي دقيق هستيم ،مشکل افزونگي داده
و گرههاي تکراري نيز موجب خطا و هزينه ميگردد.
رويکرد سوم روشي است بر مبناي توپولوژي جبري.
اين روش در تحقيقهاي بسياري مورد استفاده قرار گرفته
است و نتايج آن به نسبت سريعتر ،مقرون بهصرفه تر و
کاراتر است .در بيشتر الگوريتمهاي اين حوزه هيچ اشارهاي
به استفاده از مختصات دقيق نقاط نشده است و سرعت
باال و محاسبات اندک الگوريتمهاي آن موجب برتري اين
رويکرد نسبت به روشهاي قبلي گشته است .همچنين در
اين روشها حجم ،تعداد و نوع توزيع حسگرها بر خروجي
تاثير زيادي ندارد .استفاده از توپولوژيجبري نيازي به
فرضهاي اوليه زياد ندارد و مراحل الگوريتمها و خروجي
نهايي بر مبناي روشهاي احتمالي نيست .اما کاستيهايي
در برخي الگوريتمهاي آن مشاهده ميگردد .براي مثال
الگوريتم ] [21يک روش متمرکز است و تشخيص حفره
در آن قطعي نيست و يا در ] [98امکان همگرا شدن نتيجه
نهايي باالست .همچنين در ] [91امکان حذف اطالعات
مهم وجود دارد .اما در مجموع يک نتيجه کلي اين بررسي
اين است که بر طبق تحقيقات ،به نظر ميرسد که در
حيطه بررسي پوشش شبکههاي حسگر بيسيم،
رويکردهاي مبتني بر ابزارهاي توپولوژي جبري بسيار
کاراتر و صحيحتر هستند.
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 الگوريتمهاي محاسبات هندسي،طبق آنچه اشاره شد
نيازمند فرضهاي اوليه است و براي رفع معايب آن به
 الگوريتمهاي.روشهاي احتمالي روي آورده شده است
توپولوژي معموال الگوريتمهاي توزيعي و بسيار سادهتر از
محاسبات هندسي هستند و از ويژگيهاي بارز اين روش
 البته.عدم نياز به مختصات و سرعت باالي محاسبات است
 داراي محدوديتهايي نيز ميشد که،با وجود مزاياي فراوان
از آن جمله ميتوان به نياز به فرضهاي دقيق درباره شکل
.قلمرو کاري و نياز به توزيع يکنواخت حسگرها اشاره کرد
رويکرد سوم استفاده از توپولوژي جبري است که نياز به
، بر طبق تحقيقات.مختصات و آرايش ويژه حسگرها نداريم
به نظر ميرسد که در حيطه بررسي پوشش شبکههاي
 رويکردهاي مبتني بر ابزارهاي توپولوژي،حسگر بيسيم
 در نهايت پيشنهاد.جبري بسيار کاراتر و صحيحتر هستند
ميشود که تحقيقاتي نيز در زمينه طبقهبندي روشهاي
.حذف يا تصحيح پوشش شبکههاي حسگر انجام گيرد

 نتايج و پيشنهادها-4
وظيفه اصلي يک حسگر شناسايي تشخيص و يا نشان
دادن تغييرات فيزيکي خاصي که در نزديکي آن ميباشد
 گرههاي هر شبکه حسگر بيسيم در منطقه به صورت.است
 گاهي به داليل.شبکهاي يا تصادفي توزيع شده است
 گزارش،فاکتورهاي محيطي يا اختالالت و خرابي حسگر
اطالعات مخابره نميشود و امکان به وجود آمدن حفره در
 الگوريتم هاي کشف.پوشش اين شبکه ها وجود دارد
حفره کيفيت سرويسدهي هر شبکهي حسگر بيسيم را
 هدف از اين تحقيق بررسي رويکردها و.مشخص ميسازند
الگوريتمهاي مختلف مورد استفاده در تعيين پوشش يک
شبکه حسگر بيسيم و ارزيابي معايب و مزاياي هر روش
 بدين منظور اين.بهمنظور اخذ بهترين انتخاب ميباشد
،الگوريتمها را به سه بخش الگوريتمهاي محاسباتي
.توپولوژي و توپولوژي جبري تقسيم نموديم
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