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در سالهای اخیر ،شبکههای حسگر بیسیم 4در کاربردهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .یکی از مسائل مهم مورد

مطالعه در این شبکهها ،جایابی 5بهینه حسگرها به منظور دستیابی به بیشینهی مقدار پوشش 6است .از این رو ،در اکثر تحقیقات
برای رسیدن به پوشش حداکثر از الگوریتمهای بهینهسازی استفاده شده است .در یک ردهبندی کلی ،الگوریتمهای بهینهسازی

برای جایابی بهینه حسگر با هدف افزایش پوشش ،به دو گروه الگوریتمهای بهینهسازی محلی و سراسری تقسیم میشوند.
الگوریتمهای سراسری عموم ًا از یک روش تصادفی بر اساس یک روند تکاملی استفاده میکنند .در اغلب تحقیقات انجام شده،
مدل محیط و بعض ًا چیدمان حسگرها در شبکه به صورت کام ً
ال سادهسازی شده در نظر گرفته شدهاند .در این تحقیق با مدلسازی
رستری و برداری محیط در فضاهای دو و سه بعدی ،عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی سراسری به منظور جانمایی بهینه حسگرها،
ارزیابی و مقایسه شدهاند و مدل محیط برداری به عنوان مدل دقیقتر استفاده میشود.

از آنجایی که هدف مقایسه عملکرد و نتایج الگوریتمهای سراسری بوده است ،منطقه مورد مطالعه و شرایط پیادهسازی یکسان

فرض شدهاند .در این مقاله ،چند روش بهینهسازی برای جایابی سنسور ،از جمله الگوریتمهای ژنتیک،

L-BFGS، VFCPSO

و  ، CMA-ESپیادهسازی و معیار ارزیابی الگوریتمها برای مسئله جایابی شبکههای حسگر بیسیم ،مقدار پوشش بهینه ،دقت پوشش

آنها نسبت به مدل محیط و سرعت همگرایی الگوریتمها در نظر گرفته شده است .از سوی دیگر ،در این تحقیق مدل احتمالی پوشش

7

برای هر یک از الگوریتمهای بهینهسازی سراسری پیادهسازی شدند .نتایج این پیادهسازیها نشان میدهد که وجود پارامترهای پیچیدهتر در

مدل محیط و پوشش ،نتایج دقیقتر و منطبقتری با واقعیت را ارائه میکند .با این حال ممکن است کارایی زمانی الگوریتمها را کاهش دهد.

واژههاي كليدي :شبکههای حسگر بیسیم ،جایابی حسگر ،پوشش شبکه ،الگوریتمهای بهینهسازی سراسری ،مدل احتمالی
پوشش،مدل رستری ،مدل برداری
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 -1مقدمه

امروزه شبکههای حسگر بیسیم در علوم مهندسی و
تحقیقات علمی کاربردهاي متعددي یافتهاند .شهرهای
هوشمند ،حمل و نقل ،آمایش سرزمین ،بررسی فعالیتهای
آتشفشانها و پايشهاي زيست محيطي نمونههايي از اين
کاربردها هستند ).(Werner-Allen, G, 2005
حسگرها ،عموم ًا دستگاههایی هستند که قابلیت ردیابی،
محاسبه و ارتباط بیسیم در آنها وجود دارد .آنها دادههای
مشاهداتی را از محیط دریافت و اندازهگیری میکنند؛ سپس
1
به وسیله ارتباطات بیسیم به مراکز تلفیق داده به نام سینک
ارسال مینمایند.
به این سینکها ،ایستگاه مبنا هم گفته میشود که معموالً به
اینترنت اتصال دارند تا بتوانند دادههای خود را به مکانهای
دور برای پردازشهای بیشتر ارسال کنند ).(Akyildiz, 1999
این حسگرها در محیط مستقر شده و دادههای مختلفی از
قبیل دما ،فشار ،نور ،رطوبت ،نوع خاک ،حرکت وسایل نقلیه،
غلظت آالیندهها ،صدا ،سطح نویز ،وجود و عدم وجود موانع،
نیروهای مکانیکی ،تصویر و ویدئو را از محیط اطراف خود
دریافت میکنند ).(Chen, X, 2009; Zhang, J and V. Varadharajan, 2010
بديهي است هر حسگر بخش خاصی از منطقه را پوشش
میدهد و میزان پوشش منطقه ،از مجموع سطح پوشش
حسگرهابه دست میآید .بنابراين جایابی بهينه حسگرها به
منظور دستیابی به بیشینه مقدار پوشش يکي از مسائل مهم
در زمينه شبکههاي حسگر بيسيم ميباشد .در اکثر تحقیقات
انجامشده در زمینه شبکههای حسگر بیسیم ،از مدل داده
رستری برای مدلسازی محیط اطراف حسگرها استفاده
شده است ).(Werner-Allen, G, 2005; Cortés, J. and S. Martínez, 2004
در تحقيقات معدودي نيز که از مدل داد ه برداری براي
مدلسازي محيط استفاده شده ،صرف ًا فضای دوبعدی مدنظر
بوده و وجود موانع ارتفاعی و توپوگرافی زمین لحاظ نشده
است(Guvensan, M. A. and A. Gokhan Yavuz, 2011; Wang, G. and
).G. Cao, T. L. Porta, 2004; Wang, Y. and G. Cao, 2011
1- Sink

موانع محیطی ،نوع دادهای که برای مدلسازی محیط
در نظر گرفته میشود (رستری یا برداری) و همچنین
مدل تشخیص حسگر بر روی محاسبه پوشش شبکه تأثیر
میگذارند .از انواع مدلهای تشخیص حسگر به کار گرفته
شده میتوان به مدل تشخیص دایرهای ساده و مدل جهتدار
اشاره کرد ;(Cortés, J. and S. Martínez, T Karatas, F Bullo, 2004
).Hossain, A. and P. K. Biswas, S. Chakrabarti, 2008
چیدمان حسگرها به صورت بهینه یک مسأله بسیار
چالشبرانگیز بوده و ثابت شده است برای بیشتر فرمولهای
جایابی ،پیچیدگی باالیی دارد .برای مقابله با این پیچیدگی،
چندین الگوریتم بهینهسازی جهت یافتن بهترین مکان قرار
دادن حسگرها پیشنهاد شده است (A. Efrat, S. Har-Peled,
J.S.B. Mitchell, 2005; Jourdan, D. and O.L. de Weck, 2004; Vahab

).Akbarzadeh, et al, 2010
الگوریتمهای سراسری همه فضای حل مسأله در منطقه
مورد مطالعه در جایابی شبکه حسگر بیسیم را در نظر
میگیرند ،یعنی به صورت یک جا در فضای مجهوالت به
جستجوی راه حل برای بهینه کردن تابع هدف میپردازند.
از ویژگیهای بارز این الگوریتمها ،تصادفی بودن آنها بر
اساس یک روند تکاملی است .در تمامی این الگوریتمها،
محاسبهی پوشش حسگر در شبکه به عنوان تابع هدف
ضروری است .در واقع بهبود پوشش با توجه به نحوه
محاسبه پوشش صورت میگیرد.
پوشش از مسائل مهم در جایابی شبکههای حسگر میباشد.
پوشش احتمالی نسبت به پوشش باینری به واقعیت نزدیک تر
است .پارامترهایی نظیر محدوده فاصله و زاویه حسگر نسبت
به هدف ،برای برآورد پوشش احتمالی ضروری است.
برای این مدل نمیتوان ناحیهی به خصوصی را متصور
شد .در این ناحیه ،هدف با احتمالی بین صفر و یک ردیابی
میشود) .(Akbarzadeh.V, and et al, 2013;Akbarzadeh, 2011در این
تحقیق رویکرد پیشنهادی برای به دست آوردن پوشش
احتمالی بر اساس این پارامترها مطرح میشود.
همچنین در تحقيق حاضر ،عملکرد الگوریتمهای
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بهینهسازی سراسری در مدلهای برداری و رستری دو و  -2تحقیقات پیشین و معرفی برخی از الگوريتمهاي
سهبعدی با قدرت تفکیکهای مختلف با وجود موانع و بهینه سازی سراسري تکاملی جایابی شبکه حسگرها
توپوگرافی محیط در آنها اجرا ،ارزيابي و مقايسه گرديده در مدلهای محیط رستری و برداری

است .در خصوص نحوه پوشش حسگر ،مدلهای همه
جهتی باینری و احتمالی در حالت دو بُعدی محیط و مدل
جهتدار باینری و احتمالی در حالت سه بُعدی محیط در نظر
گرفته میشوند.
از آنجایی که هدف ،مقایسه عملکرد و توانایی
الگوریتمهای سراسری در مساله پوشش شبکههای حسگر
بیسیم میباشد ،منطقه مورد مطالعه و شرایط پیاده سازی
کام ً
ال یکسان فرض شدهاند.
در این مقاله ،چندین روش بهینهسازی برای جایابی
حسگرها ،از جمله الگوریتمهای ژنتیکL-BFGS، ،
 VFCPSOو  CMA-ESپیادهسازی شدهاند .علت انتخاب این
الگوریتمها ،ماهیت تکاملی آنها در مقایسه با سایر روشهای
سراسری در بهینهسازی جایابی شبکههای حسگر بی سیم
بوده است .معیار ارزیابی الگوریتمها برای مسئله جایابی
شبکههای حسگر بیسیم ،مقدار پوشش بهینه ،دقت پوشش
نسبت به مدل محیط و سرعت همگرایی الگوریتمها در نظر
گرفته میشود.
براي اين منظور ،در بخش دوم ،به بررسي تحقيقات پيشين
انجام شده در زمينه مورد بحث تحقيق و نیز معرفی برخی
الگوریتمهای بهینهسازی سراسری تکاملی در محیطهای
رستری و برداری پرداخته شده است .در بخش سوم ،مدلهای
مختلف نحوه پوشش در حسگرها و مدلهای پیاده سازی
مساله با در نظر گرفتن پارامترهای مکانی محیط معرفی و
بررسی شدهاند.
درنهایت در بخش چهارم ،الگوریتمهای بهینهسازی
سراسری معرفی شده با ماهیت تکاملی در محدوده مورد
مطالعه پیادهسازی و نتایج حاصل ارزیابی میگردند .در
خاتمه روشهای منتخب بهینهسازی ارائه شده با یکدیگر
مقایسه میشوند و در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهایی
برای تحقیقات آتی مطرح خواهند شد.

در این بخش ،تحقیقات پیشیني که از الگوریتمهای
سراسری تکاملی برای حل مسئله جايابي حسگر استفاده
کردهاند ،مورد بررسی قرارگرفته است .از الگوریتمهای
بهینهسازی با رویکرد سراسری و تکاملی جهت مسئله
1
پوشش شبکههاي حسگر میتوان به الگوریتم ژنتیک
 L-BFGS 3 ،CMA-ES 2،و  VFCPSO 4اشاره کرد .همچنین
عموم ًا در این تحقیقات ،مدل محیط رستری برای محاسبه
پوشش به کار گرفته شده است .در این بخش مدلهای
رستری و برداری را به عنوان مدل محیط تعریف میکنیم.

 -1-2الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک از نوع الگوریتمهای تکاملی
است که برای مسائل بهینهسازی با پيچيدگي NP 5
قابل استفاده است .در مسئله جایابی ،با افزایش تعداد
حسگرها پیچیدگی بهصورت NPافزایش مییابد .جردن
و همکارانش از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن میزان
پوشش شبکه و همچنین طول عمر شبکه استفاده کردند
).(Jourdan, D. and O.L. de Weck, 2004
آنها کاهش مصرف انرژی را بهعنوان معيار افزایش
طول عمر شبکه در نظر گرفتند .متغیرهای ورودی الگوریتم
ژنتیک ،مختصات گرههای حسگراست .در مرحله اول این
الگوریتم ،بردار متغیرها به تعداد جمعیت تعریف شده در
الگوریتم ژنتیک بهصورت تصادفی ایجاد میشوند .در هر
تکرار ،مختصات  xو  yبین راهحلها تلفیق میشوند و
همچنین با یک نسبت خاص تعریفشده بهصورت تصادفی
جهش مییابند .همچنين بردار متغیری که بهترین مطلوبیت
را دارد ،بهعنوان ورودی تکرار بعد در نظر گرفته میشود.
)1- Cenctic Algotitim (GA
2- Covariance Matrix Adaptioj Evolution Strategy
3- Limited - memory Broyden Fletcher Goldfarb Shanno
4- Virtual Foree Co-evolutionary Particle Swarm Optimization
5- Non - Polynomial
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شرط توقف در این الگوریتم عدمتغییر پوشش شبکه در است (اندازه  mمعموالً کوچک است .به طور مثال برای
 m,n =103عددی بین  2تا  35انتخاب میشود) .الگوریتم
تکرارهای بعدی است.
 L-BFGSدر مسئله جایابی توسط اکبرزاده و همکاران
برای افزایش پوشش شبکه مورد استفاده قرارگرفته است
-2-2الگوریتم CMA-ES
اين الگوریتم تکاملی ،ماتریس کوواریانس متغیرها را به (Akbarzadeh. V, et al, 2013).
سمت تابع هدف بهینه بهروز میکند .عملکرد این الگوریتم شبیه
به ماتریس هیسین معکوس در روش نیوتن است .این الگوریتم  -4-2الگوریتم VFCPSO
این الگوریتم از ترکیب الگوریتم  VFبهعنوان یک
برخالف روش شبه نیوتن ،نیاز به محاسبه تحلیلی گردیانت
ندارد .برای مسئله جایابی ،موقعیت حسگرها و همچنین جهت ،الگوریتم بهینهسازی محلی و الگوریتم  CPSOایجادشده
برای حسگرهای جهتدار بهعنوان راهحلهای الگوریتم در است.الگوریتم  VFیک الگوریتم خود سازمانده است که
نظر گرفته میشوند .الگوریتم  CMA-ESتوسط اکبرزاده و موانع و موقعیت حسگرهای دیگر را در نظر میگیرد.
همکاران برای مسئله جایابی با رویکرد افزایش پوشش شبکه این الگوریتم از نیروهای جاذبه و دافعه برای جابهجایی
حسگرها استفاده میکند ). (Zou, Yand K. Chakrabarty, 2003
به کار گرفته شده است ).(Vahab Akbarzadeh, et al, 2010
این الگوریتم الهام گرفته از تئوری دیسک بسته (Locatelli, M
) and U. Raber, 2002است و از مفاهیم رباتیک استفاده میکند
 -3-2الگوریتم L-BFGS
اين الگوریتم از جمله روشهای بهینهسازی عددی ).(Howard. A, M.J. Matarić, and G.S. Sukhatme, 2002
برای ایجاد الگوریتم  ،VFPSOالگوریتم  VFدر بهروز شدن
است که برای مسائل بهینهسازی غیرخطی مورد استفاده
قرار میگیرد .این روش نمونهای از روشهای بهینهسازی سرعت ذرات افزوده میشود تا سرعت همگرایی الگوریتم
شبه نیوتن است که بدون محاسبه ماتریس هیسین معکوس  PSOرا بهبود بخشد .تفاوتی که این روش با  PSOدارد این
به سمت بهینه مسئله حرکت میکند .این الگوریتم درواقع است که در بهروز شدن سرعت ذرات عالوه بر پارامترهای
ماتریس هیسین معکوس را بهصورت تخمینی بهروز قبلی ،از نیرویی که در الگوریتم  VFبر روی حسگرها به کار
میکند .زمانی که تعداد متغیرهای مسئله خیلی زیاد شود ،میرود ،استفاده میکند .الگوریتم  CPSOالگوریتمی است که
باعث میشود که زمان محاسبه و حافظهی زیادی از رایانه برای بهبود قابلیت  PSOبرای مسائلی که بُعد آنها باالست،
صرف به روز کردن ماتریس  Cشود .از اینرو ،میتوان از معرفیشده است ).(Van den Bergh. F and A.P. Engelbrecht, 2004
این الگوریتم فضای جستجو را به زیر بخشهای یکبعدی
روش  LBFGSاستفاده کرد ).(Wright, S. and J. Nocedal, 1999
هدف این الگوریتم این است که به نحوی مناسب ،تقسیم میکند .درواقع بردار راهحل به بردارهای کوچکتر
تقسیم میشود (Potter. M.A and K.A. De Jong, 1994).
تقریبی از ماتریس هیسین معکوس را به وجود بیاورد .این
نکتهای که در ترکیب  VFبا الگوریتم  PSOو یا CPSO
روش به جای اینکه تمامی ماتریس تقریبی هیسین معکوس
 Cرا ذخیره و به روز کند از حافظه  mموقعیت قبلی  xو باید در نظر گرفته شود این است که نیروی محاسبه شده
در الگوریتم  VFتنها به پارامترهای موقعیت حسگر وارد
گرادیانت ( f(xاستفاده میکند.
 mحافظه قبلی به این دلیل استفاده میشود که  mتکرار میشود؛ یعنی اینکه برای محاسبه سرعت تغییر موقعیت
در دو روش  BFGSو  L-BFGSدارای گام و جهت حرکت پارامترهایی مثل جهت از نیروی وارد شده بر روی حسگرها
تقریب ًا برابری هستند .پیچیدگی این روش برابر با ( O(nmکه در الگوریتم  VFبه دست میآید ،استفاده نمیشود.
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نگاره ( :1الف) تا (ج) مدل رستری
محيط با قدرتهاي تفکیک مختلف
(د) مدل برداری محیط

 -3مدل محاسبه پوشش در حسگر و مدلهاي محيط
پیاده سازی مسئله

مدلهای محیط از نظر نوع دادهای که برای آن در
نظر میگیرند به صورت برداری و رستری تقسیمبندی
میشوند .در اغلب تحقیقات انجام شده در مسئله
جايابي حسگرها ،براي لحاظ کردن موانع محيط و
توپوگرافی زمین ،از مدلهاي رستری استفاده شده است

نمود (نگاره -1د).
در اين مقاله براي محاسبه پوشش حسگر ،از روشهاي
پيشنهاد شده در(Afghantoloee. A, Doodman. S, (Karimipour. F,
 2014 Mostafavi. MA,براي مدل رستري و برداری محيط در
فضاهای دو و سهبعدی استفاده شده است (نگاره  .)2در هر
دو روش ،از دو پارامتر محدودهی زاویه و فاصله عملکرد
حسگر در محاسبه پوشش استفاده ميشود.

(Argany, M, et al, 2011;Argany, M, et al, 2012; Argany, M,

)Mostafavi, M.A,2015Gagné. C,؛ براي اين منظور از
به عنوان مدل زمين استفاده شده است .با این حال ،دقت
این مدلسازي رستری ،محدود به قدرت تفکیک مدل
میباشد (نگاره -1الف تا ج) .همچنين مدل  DSMبهصورت
دو و نیم بُعدی است؛ یعنی به نحوی است که نمیتوان
کنارهای ساختمان ،زیر پلها و درون ساختمانها را مدل
کند که بالتبع ،تأثیر زیادی بر روی محاسبه پوشش شبکه
دارد .از اینرو ،با ارائه یک روش مناسب برای حل پوشش
در مدلهای دقیقتر محیط که مربوط به مدلهای برداری
است میتوان تأثیر محیط را در ارزیابی الگوریتمها بررسی
1

DSM

1- Digital Surface Model

نگاره  -2تخمین پوشش دوبعدی( :الف) مدل رستری
(پیکسلهای خاکستری توسط حسگر پوشش داده میشوند)
(ب) مدل برداری (بخش خاکستری در محدوده پوشش
حسگر قرار دارد)).(Argany. M, et al, 2011
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نگاره  :3تخمین پوشش سهبعدی در مدل رستری
(پیکسلهای قرمز توسط حسگر پوشش داده
نمیشوند)

در مدل رستری دو بُعدی (نگاره  ،)2پیکسل  qتوسط
حسگر  Sبا محدوده فاصله و زاویه عملکرد ( )Rs,0و
( )G1,G2پوشش داده میشود .بنابراین جهت قرار گرفتن
در محدوده پوشش حسگر ،باید پیکسل شروط زیر را داشته
باشد:
()1

که خود در پیکسل دیگری قرارگرفته است ،استفاده
میکند .این قابلیت دید به پارامترهایی بستگی دارد که از
جمله آن میتوان به موقعیت و ارتفاع حسگر ،موقعیت
و ارتفاع پیکسل ،جهتگیری حسگر ،فاصله تشخیص
حسگر ،خط دید و موقعیت موانع اشاره کرد .همه این
پارامترها برای بررسی قابلیت دید از مدل سهبعدی
 2 GISبه راحتی قابل استخراج هستند.
در مدل برداری دو بعدی ،محیط اطراف حسگرها به
صورت یک صفحه مسطح محدود به یک مستطیل تعریف
میشود.هر پلیگون از مجموعهای از پارهخطها تشکیل
شده است .در روش پیشنهادی برای محاسبه میزان پوشش
ابتدا میبایست پارهخطها و کمانهایی که توسط حسگر
قابل دید هستند شناسایی شوند ،سپس برای محاسبه مقدار
پوشش ،کافی است مساحت قطاعها و مثلثهای حاصل از
کمانها و پارهخطهای شناسایی شده با هم جمع شوند .در
نهايت در مدل برداری سهبعدی ،محيط براساس استاندارد
 City GMLمدل ميشود ،که شامل مجموعهای از اشیاء
است که هرکدام از این اشیاء ،خود از مجموعهای از
پلیگونها تشکیلشده اند .پلیگونهای سهبعدی از دورترین
تا نزدیکترین فاصله نسبت به حسگر مرتب میشوند.
مطابق نگاره -4الف ،هر پلیگون که رو به حسگر بوده
و در محدودهی عملکرد حسگر قرار داشته باشد ،روی
صفحهی پرسپکتیو (که یک صفحهی مسطح عمود بر امتداد
دیدگانی حسگر جهتدار است ،بهطوریکه فاصلهی این
صفحه تا حسگر یک مقدار مشخص و از پیش تعیینشده

1- Line of sight

2- Geographical Information System

با داشتن شرایط باال ،مساحت کل ناحیهای که حسگر
آن را پوشش میدهد براساس فرمول زیر به دست میآید.
()2
( ²اندازه پیکسل) * تعداد پیکسلهای پوشش داده
شده=مساحت
در مدل سه بعدی رستری ،برای محاسبه پوشش حسگر
عالوه بر محدودیت زاویه و فاصلهی عملکرد حسگر،
بايستي قابلیت دید بین حسگر و پیکسلها با توجه به وجود
موانع و توپوگرافی نیز بررسی شود(نگاره .)3
ازاینرو ،شرایط پوشش هر پیکسل مانند  qبهصورت
زیر بررسی میشود .در شرایط زیر ،پیکسل  qتوسط حسگر
 Sپوشش داده میشود.
()3
برای بررسی قابلیت دید بین حسگر و پیکسلها از
خط دید (Seixas. R, M. Mediano, and M. Gattass, 2005) 1استفاده
میشود .الگوریتم خط دید از ارتفاع هر پیکسل در مدل
 DSMبرای تعیین قابلیت دید یک پیکسل توسط حسگر
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نگاره ( :4الف) صفحه پرسپکتیو و
دایره پرسپکتیو( .ب)تصویر کردن
پلی گونها روی صفحه پرسپکتیو

نگاره  :5پارامترهای آزاد (
 Siدرمحیط

است) تصویر میشود).(Hoiem. D. A,AEfros, and M. Hebert, 2008
اگر پلیگون تصویر شده در دایره پرسپکتیو قرار داشته باشد،
بر روي پلیگونهای موجود در لیست جدید برهمنهی میشود.
پلیگونهایی که توسط پلیگونهای دیگر از دید حسگر پنهان
میشوند ،باید حذف شوند .بر این اساس ،پلیگونهایی که از
1
مراحلقبلعبورکردندوحذفنشدندبراساسهندسهپرسپکتیو
بر روی صفحهی پرسپکتیو تصویر میشوند .پلیگونهای
تصویر شده بر روی صفحهی دو بُعدی پرسپکتیو بهصورت
زیر طبقهبندی میشوند:
 -1پلیگونهایی که تمامی آنها درون دایره پرسپکتیو قرار
گرفته و بهعنوان پلیگونهای قابل دید در نظر گرفته میشوند
(پلیگون  Aو  -2 .)Bپلیگونهایی که تمام ًا در خارج از
دایره پرسپکتیو قرار گرفته و در محدودهی زاویه عملکرد
حسگر قرار نمیگیرند -3 .پلیگونهایی که دایرهی پرسپکتیو
را قطع میکنند و بخشی از آنها قابل دید است (پلیگون .)C
قسمتهای قابل دید این پلی گونها بهوسیلهی تقاطع
1-Perspective geometry

 )xi, yi ، ,برای حسگر

آنها با دایره پرسپکتیو استخراج میشوند(نگاره -4ب)
) .J.D. and A. Van Dam, 1982; Leonov, M, 2004سپس ،همهی
پلی گونهای تصویر شده به فضای سهبعدی منتقلشده و
مساحت آنها محاسبه میشود.
(Foley,

 -1-3مدل پوشش احتمالی

مدل سنجش پوشش حسگر به طور اساسی وابسته
به فاصله ،جهت و قابلیت دید میباشد .پوشش (C (Si,q
ازحسگر  Siدرنقطهی  qدر محیط توسط یک تابع از فاصله
 ، d(Si,q) = Pi -qزاویه ،- P (Si,q) = <p (q-pi (- θ ، 
زاویه تیلت  t(Si, q) = <t(q - pi(- ε  ،و قابلیت دید (V(Si,q
حسگر تعریف میشود:
P



()4
که( >p (q-pi) = arctan(yq-ypi / xq-xpiزاویه بین
حسگر Siو نقطهی qدر طول محور  xها ،و زاویهی تیلت
 > )t (q-pi)= arctan(zq-zpi /= Pi -qزاویهی بین حسگر
q
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 Siونقطهی qدرطول محورzها میباشد .به عبارتی برای
نقطهیqکه توسط حسگر  Siپوشش داده میشود ،محاسبه
محدوده سنجش ،زاویه سنجش و قابلیت دید نیاز است.
برآورد پوشش در مدل باینری ایدهآلتر از آنچه در واقعیت
اتفاق میافتد ،میباشد .در مدل احتمالی دو فاصله اصلی
برای حسگر در نظر گرفته میشود .اولین فاصله همانRs
(شعاع عملکرد حسگر)بهمانند مدل باینری است .اگر فاصله
هدف تا حسگر کمتر از  Rsباشد ،هدف با احتمال  1ردیابی
میشود .دومین فاصله  Ruاست ،این فاصله محدودهی عدم
قطعیت را مشخص میکند .اگر فاصله هدف تا حسگر بین
 Rsو  Rs+Ruقرار گیرد ،احتمال اینکه هدف توسط حسگر
ردیابی شود به فاصله بین آنها بستگی دارد .اگر فاصله بین
هدف و حسگر بیشتر از  Rs+Ruشود ،هدف توسط حسگر
ردیابی نخواهد شد .در رابطه با محدودهی جهت ،هر چقدر
جهت بردار بین حسگر به هدف ،زاویه بیشتری با جهت
حسگر بسازد ،احتمال ردیابی آن کاسته میشود .نگاره 6
مدل سنجش احتمالی را نشان میدهد.

در مدل احتمالی پوشش ،احتمال فاصلهای و جهتی برای هر
پیکسل در منطقه نسبت به یک حسگر به ترتیب با استفاده از
معادلههای ( )6و ( )7محاسبهشده و در هم ضرب میشود.
احتمال بهدستآمده نشاندهندهی احتمال پوششی است که یک
حسگر ،یک پیکسل را میپوشاند ):(Locatelli, M. and U. Raber, 2002
()8
 Pdiو  Paiبه ترتیب برابر با احتمال فاصلهای و احتمال
جهتی پیکسل  iهستند.

 -4پیادهسازی و ارزیابی نتایج

در این بخش الگوریتمهای بهینهسازی سراسری تکاملی
برای مسئله جایابی شبکههای حسگر پیادهسازی ،پوشش
شبکه بهعنوان تابع هدف مسئله ومدل دو و سه بُعدی
رستری با قدرت تفکیکهای مختلف و همچنین مدل
برداری دو و سهبعدی به عنوان مدل محیط دقیقتر در نظر
گرفته میشوند.همچنین مدل همه جهتی باینری برای مدل
حسگر در مدل دو بُعدی محیط و مدل جهتدار باینری
برای مدل حسگر در مدل سه بُعدی محیط در نظر گرفته
شدهاند .هدف رسیدن به بیشینه پوشش حسگرها است که
با توجه به مقدار درصد پوشش تمامی حسگرهای منطقه
بدست میآید .در این تحقیق ،الگوریتمها با توجه به درصد
نگاره  :6مدل سنجش احتمالی یک حسگر بارنج فاصله و پوشش (تابع هدف) ،یعنی نسبت مساحت پوشش یافته به
زاویه محدود شده
حداکثر توان پوشش حسگرها در منطقه ،راهحلهای خود را
معادلههای ( 6معادله احتمال فاصله) و ( 7معادله احتمال به روز میکنند .معیار ارزیابی الگوریتمها برای مسئله جایابی
شبکههای حسگر بیسیم ،مقدار پوشش بهینه و همچنین دقت
جهت) ،نحوه ی عملکرد این مدل را نشان میدهند.
(با محاسبه پوشش در مدل برداری) و سرعت همگرایی
()6
الگوریتمها در نظر گرفته میشود .همچنین راهحلهای
الگوریتمهای بهینهسازی سراسری براساس تابع هدف
احتمالی پوشش بهروز میشوند .معیاری که در رابطه با
ارزیابی آنها وجود دارد ،درصد پوشش احتمالی و سرعت
()7
همگرایی است .مدلهای در نظر گرفتهشده برای حسگر و
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محیط عبارتند از :مدل همه جهتی حسگر در مدل دوبُعدی
محیط و مدل جهتدار حسگر در مدل سه بُعدی محیط.
پارامترهای احتمالی حسگر به ترتیب  =1 ، λ =10برای
عملکرد احتمالی فاصله و =3
برای عملکرد احتمالی
جهت حسگر در نظر گرفته میشوند.
برای ارزیابی الگوریتمها در مدل دوبعدی محیط ،یک
منطقه بهصورت دوبعدی با ابعاد  180در  200متر در نظر
گرفته شد و مدلهای برداری و رستری به عنوان ارزیاب
مدل محیطی در فضای دوبعدی به کار گرفته شد (نگاره
 .)7در این منطقه ساختمانها بهعنوان موانع در مدل محیط
در نظر گرفته شدند که ابعاد آنها در قدرت تفکیکهای
مختلف ،به دلیل دقتهای مختلفی که دارند ،متفاوت است.

تعداد حسگرهای شبکه که به عنوان یکی از پارامترهای
مسئله جایابی شبکههای حسگر بیسیماست ،برابر با  20در
نظر گرفته شدهاند .فاصله عملکرد حسگرها ثابت و برابر
با  15متر است .در صورت استفاده از حسگر جهتدار
زاویه عملکرد آن برابر با  120درجه خواهد بود .بازه ارتفاع
حسگر در مدل سهبعدی برای مسئله جایابی نیز از ( 0روی
سطح زمین) تا  10متر ارتفاعی در نظر گرفته میشود (هر
چه ارتفاع حسگر بیشتر باشد به دلیل وجود موانع ،محدوده
دید حسگر بهتر خواهد شد) .قدرت تفکیک مدلهای دو
و سهبعدی رستری ،بهعنوان مدل محیط جایابی شبکههای
حسگر بیسیم 300 ،200 ،100 ،و  500سانتیمتر در نظر
گرفته شدهاند.

نگاره ( :7الف) مدل برداری؛ (ب) مدل رستری باقدرت
تفکیک  100سانتیمتر

نگاره ( :8الف) مدل  CityGMLبا سطح جزئيات دو؛
(ب) مدل  DSMباقدرت تفکیک  200سانتیمتر

در حالتی که مدل سه بعدی برای محیط جایابی حسگرها
استفاده میشود ،از یک منطقه با ابعاد  200در  200متر،
مجموعه دادههای سهبعدی برداری با مدل  CityGMLبا
سطح جزئيات 1دو (ویژگیهای مکانی در پنج سطح جزئیات
متوالی ساختار بندی میشوند که در آن ()LoD0یک مدل
منطقه ای گسترده را تعریف میکند و ()LoD4با بیشترین
جزئیات ،عوارض داخل ساختمان را دربردارد)(Biljecki.
) F, H. Ledoux, and J. Stoter, 2014و رستری (مدل  )DSMدر
قدرت تفکیکهای مختلف استفاده میگردد (نگاره .)8
این منطقه عالوه بر توپوگرافی زمین ،شامل ساختمانها و
درختان است که به عنوان موانع در نظر گرفته میشوند.

نمودار همگرایی برای مدلهای باینری و احتمالی در
مدل محیط رستری با قدرت تفکیکهای مختلف بر مبنای
الگوریتمهای سراسری در نگارههای  9تا  16نمایش داده
شده است .در جدولهاي  1تا  ،4مقدار پوشش نهایی،
پوشش برداری ،دقت پوشش و زمان محاسبه پوشش با
استفاده از الگوریتمهای سراسری نشان داده شده است.
راهحلهای الگوریتم ژنتیک به صورت اعشاری در نظر
گرفته شدند .مدل دو بُعدی ،با در نظر گرفتن مدل حسگر
همه جهتی پیادهسازی شد .ابتدا مدل حسگر همه جهتی
در محیط دو بُعدی برای الگوریتم ژنتیک پیادهسازی شد
که در این حالت ،راهحلها به صورت کروموزومی در

1- Level of Details
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نگاره  :9نمودار همگرایی بر مبنای الگوریتم
ژنتیک برای مدلهای رستری (الف) دوبعدی،
(ب) سهبعدی

نگاره :10نمودار همگرایی پوشش احتمالی
بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مدلهای
رستری در قدرت تفکیک  100سانتیمتری
(الف) دو بُعدی( ،ب) سه بُعدی

جدول :1مقادیر بهدستآمده بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مدلهای دو و سهبعدی
بُعد محیط

دوبعدی

سهبعدی

قدرت تفکیک

100

90/039

90/024

0/014

87/858

200

91/334

91/117

0/216

24/808

300

92/437

91/008

1/429

13/508

500

93/724

90/975

2/549

7/288

100

39/159

38/682

0/477

122/764

200

41/932

40/526

1/405

34/883

300

43/083

40/850

2/232

18/152

500

44/328

36/921

7/407

9/508

(سانتیمتر)

پوشش ()%

پوشش برداری

دقت پوشش ()%

زمان (ثانیه)

نظر گرفته شدند .در این راهحلها موقعیت حسگرها به
عنوان پارامترهای متغیر در نظر گرفته میشود .سپس روند
بهینهسازی الگوریتم ژنتیک برای مدل سه بُعدی با مدل
جهت دار حسگر پیادهسازی گردید .تعداد اعضای جمعیت
در الگوریتم ژنتیک ،برابر با  50در نظر گرفته شد .عملگر
انتخاب مسابقهای برای انتخاب راهحل نخبه در این الگوریتم
در نظر گرفته شد .در این الگوریتم پارامتر نرخ تلفیق که به

()%

منظور تعیین درصدی از جمعیت فعلی بهعنوان والدین برای
تولید نسل جدید بهکاربرده میشود برابر با  70در نظر گرفته
شد ،بدین معنی که  70%جمعیت در هر تکرار برای تولید
نسل بعدی با هم تلفیق میشوند.
در واقع این پارامتر میزان تأثیر نسل قبل در نسل جدید
را مشخص میکند .در این تحقیق پارامتر نرخ جهش برابر
با  30%در نظر گرفته شد .شرط توقف نیز در  100تکرار
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در نظر گرفته شد .پوشش نهایی الگوریتم ژنتیک از مدل
رستری با قدرت تفکیک  100سانتیمتر به سمت مدل با
قدرت تفکیک  500سانتیمتر بیشتر میشود .این روند به
سبب این است که فضای جستجوی مدل با کاهش قدرت
تفکیک مدل ،کوچک میشود.
روند بهینه تحقیق برای حالتی که حسگر جهتدار در
مدل سه بُعدی محیط جایابی شود ،نیز پیادهسازی گردید.
با این تفاوت که راهحلهای آن به صورت زیر در نظر
گرفته شدند که بخشی از آن مربوط به پارامترهای موقعیت
و بخشی دیگر مربوط به پارامترهای جهتی حسگر است.
در این حالت ارتفاع نیز به عنوان متغیر سوم موقعیت وارد
کروموزمها میشود.
براساس نمودارهای همگرایی ارائه شده ،روند همگرایی

الگوریتم ژنتیک برای مدل دو بُعدی سریعتر از مدل سه
بُعدی میباشد ،که علت آن وجود پارامترهای بیشتر در مدل
سه بُعدی نسبت به مدل دو بُعدی است .روند همگرایی
الگوریتم ژنتیک در تمامی مدلهای رستری با قدرت
تفکیکهای مختلف به مانند هم هستند.
در ادامه بهینه کردن پوشش احتمالی برای ارزیابی
الگوریتمها در نظر گرفتهشده است .از اینرو ،با این هدف
مدلهای دو بُعدی و سه بُعدی محیط و مدلهای همه
جهتی و جهتدار حسگر برای ارزیابی پیادهسازی شدند.
نمودار همگرایی روند بهینه کردن پوشش در نگاره 0 1نشان
دادهشده است.
نمودار همگرایی این حالت نیز تفاوت روند مدل دو و
سه بُعدی را به خوبی مشخص میسازد .درصد پوشش به

نگاره  -11نمودار همگرایی بر مبنای
الگوریتم  CMA-ESبرای مدلهای رستری
(الف) دوبعدی( ،ب) سهبعدی

جدول -2مقادیر بهدستآمده بر مبنای الگوریتم  CMA-ESبرای مدلهای دو و سهبعدی
بُعد محیط

دوبعدی

سهبعدی

قدرت تفکیک
(سانتیمتر)

پوشش ()%

پوشش برداری ()%

دقت پوشش ()%

زمان (ثانیه)

100

97/792

97/494

0/297

79/038

200

98/237

97/851

0/385

17/851

300

98/527

94/843

3/683

10/566

500

99/630

95/794

3/836

6/188

100

62/813

61/861

0/951

103/638

200

64/473

63/291

1/182

28/439

300

68/839

65/796

3/043

14/143

500

75/451

65/690

9/761

10/628
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دست آمده نسبت به حالت باینری کاهش یافته که دلیل آن
محاسبه پوشش به صورت احتمالی است و مقدار آن کمتر
از حالت باینری میباشد.
الگوریتم  ،CMAE-Sیک الگوریتم تکاملی مبتنی بر
روشهای جمعیت مبنا است .در الگوریتم،CMA-ESپارامتر
جمعیت برابر با [( 3+4 ]ln (nدر نظر گرفته شدکه در
آن  nبرابر با متغیرهای مسئله است .الگوریتم ،CMAE-S
برای راهکار خود در رابطه با بهینه کردن راهحلها ،ماتریس
کواریانس راهحلها را در نظر میگیرد .ماتریس کواریانس
و میانگین راهحلهای مطلوب (راهحل والد) ،فضای جدید
برای جستجو را مشخص میکنند .به این ترتیب ،پارامتری
که در ایجاد میانگین راهحلها تأثیرگذار میشود ،تعداد
راهحلهای والد است که برابر با  λ /2در نظر گرفته شد.
از پارامترهای دیگری که در رابطه با این الگوریتم وجود
دارد ،پارامتر است که جهش الگوریتم را مشخص میکند.
این پارامتر برابر با  0/167در نظر گرفته شد .این پارامتر
برای موقعیتهای دو بُعدی برابر با  1در نظر گرفته شد.
در نهایت ،شرط توقف این الگوریتم به دلیل اینکه دارای

جمعیت کمتری نسبت به الگوریتمهای ژنتیک است ،برابر
با  300تکرار در نظر گرفته شد.
سرعت همگرایی الگوریتم  CMA-ESدر مدل دو بُعدی
از مدل سه بُعدی بیشتر است .پراکندگی نمودار همگرایی
در مدل سه بُعدی نیز بیشتر از مدل دو بُعدی میباشد.
از تکرار  177به بعد روند بهبود در مدل دو بُعدی به
شدت کاسته میشود .درحالیکه در مدل سه بُعدی نمودار
همگرایی با کمی تعدیل به روند خود ادامه میدهد .نتايج
نشان ميدهد که مقدار پوشش در تمامی مدلها به حداکثر
خود رسیدهاند که نشان از برتری این الگوریتم نسبت به
الگوریتمهای پیشین است.
جایابی سنسورهای احتمالی در منطقه با توجه به
الگوریتم  CMA-ESبرای رسیدن به پوشش احتمالی بیشتر
در مدل دو بُعدی و سه بٌعدی محیط با در نظر گرفتن موانع
پیادهسازی گردید .برای مقایسه روند بهبود این الگوریتم
نمودار همگرایی آن در نگاره  12به نمایش درآمده است.
با توجه به نمودار همگرایی عملکرد مناسب این
الگوریتم مشخص شد .به نحوی که پوشش بدست آمده در

نگاره :12نمودار همگرایی پوشش احتمالی
بر مبنای الگوریتم  CMA-ESبرای مدلهای
رستری با قدرت تفکیک  100سانتیمتری
(الف) دو بُعدی( ،ب)سهبُعدی

نگاره  :13نمودار همگرایی بر مبنای
الگوریتم  LBFGSبرای مدلهای رستری
(الف) دوبعدی( ،ب) سهبعدی
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جدول :3مقادیر بهدستآمده بر مبنای الگوریتم  LBFGSبرای مدلها دو و سهبعدی
بُعد محیط

دوبعدی

سهبعدی

قدرت تفکیک (سانتیمتر)

پوشش ()%

پوشش برداری ()%

دقت پوشش ()%

زمان (ثانیه)

100

96/914

96/584

0/330

92/196

200

96/709

93/971

2/738

41/304

300

95/110

85/759

9/352

22/542

500

88/24

74/484

13/758

12/312

100

50/651

48/805

1/845

132/301

200

45/784

42/710

3/070

40/030

300

43/413

37/686

5/727

23/800

500

36/332

25/915

10/416

16/682

نگاره :14نمودار همگرایی پوشش
احتمالی بر مبنای الگوریتم L-BFGS
برای مدلهای رستری (الف) دو بُعدی،
(ب) سهبُعدی

مدل دو بُعدی این الگوریتم بیشتر از الگوریتم ژنتیک شد.
الگوریتم  L-BFGSیک الگوریتم گرادیانت مبنا است.
این الگوریتم از پارامترهای زیاد ،به مانند الگوریتمهای دیگر
این تحقیق برخوردار نیست و برای ایجاد ماتریس کواریانس
هیسین ،تنها از  mحافظهی قبلی خود استفاده میکند .مقدار
 mبرابر با  20در نظر گرفته شد .برای محاسبه گرادیانت به
صورت عددی ،گام حرکت برابر با  1برای موقعیتهای
دو بُعدی حسگر انتخاب شد .همچنین ،گام حرکت برای
متغیر ارتفاعی و متغیرهای جهتی به ترتیب  0/0056و
 0/0028در نظر گرفته شدند .شرط توقف این الگوریتم
برابر با  200در نظر گرفته شد ،به این دلیل که از یک راهحل
برای بهینهیابی تابع هدف استفاده میکند .به منظور مقایسه
مدلهای رستری با قدرت تفکیکهای مختلف الگوریتم
 L-BFGSبرای مدل دو و سه بُعدی پیادهسازی شدند.
نمودار همگرایی آنها با در نظر گرفتن شرط توقف 200

تکرار در نگاره 13نمایش داده شده است.
نتايج نشان ميدهد که برخالف روشهای قبلی ،با
کاهش قدرت تفکیک ،درصد پوشش نهایی نیز کاهش
مییابد .دلیل این مسئله ،ایجاد فضای گسسته بیشتر در
مدلهای باقدرت تفکیک کمتر است.
الگوریتم  L-BFGSبرای مدلهای دو و سه بُعدی برای
ارزیابی رویکرد احتمالی پوشش به کار گرفته شد .برای
ارزیابی بهتر این روش ،نمودار همگرایی برای دو مدل دو و
سه بُعدی در نگاره 14نمایش داده شده است.
در این سناریو کارایی الگوریتم نسبت به مدل سه بُعدی
از قطعیت مناسبی برخوردار نیست ،چراکه نوسانات شدید
در روند بهبود پوشش از راهیابی سریع به مقدار پوشش
بهینه میکاهد .در این الگوریتم برای مدل سه ب ُعدی به
دلیل پارامترهای زیادی که دارد ،و محاسبه پوشش برای
هر پارامتر نسبت به الگوریتمهای قبلی ،روند همگرایی به
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کندی صورت میگیرد.
الگوریتم  ،VFCPSOاز ترکیب الگوریتم  CPSOو VF
ایجاد شده است .الگوریتم  CPSOبرای مسائلی مناسب است
که پارامترهای زیاد در آن وجود دارد ،به طوری که از به دام
افتادن در بهینههای محلی جلوگیری میکند .الگوریتم VF
به عنوان یک الگوریتم مکمل ،از الگوریتمهای بهینهسازی
محلی است که در مسئله جایابی حسگراز نزدیک شدن
حسگر به موانع و سایر حسگرها جلوگیری میکند.
پارامترهای این الگوریتم ،عالوه بر پارامترهای مربوط به
الگوریتم توده ذرات دارای یک پارامتر به صورت ضریب
تأثیر الگوریتم  VFدر سرعت حرکت ذرات است .این
ضریب برابر با  0/2در نظر گرفته شد .الگوریتم  VFCPSOبه
این دلیل که به تعداد پارامترهای مسئله توده ایجاد میکند،
جمعیت هر توده برابر با  10در نظر گرفته شد .همچنین

شرط توقف آن برابر با  10تکرار در نظر گرفته شد.
این الگوریتم به سرعت به مقدار بهینه نزدیک میشود.
به طوریکه در دو تکرار روند رو به رشد مناسبی را طی
میکند و بعد از آن روند بهبود به آرامی شکل میگیرد.
پراکندگی نمودار همگرایی در مدل سه بُعدی زیاد میباشد.
در این بخش به منظور در نظر گرفتن تأثیر مدل
احتمالی حسگر برای مدل رستری دو و سه بُعدی ،الگوریتم
 VFCPSOبه کار گرفته شد .در این راستا به منظور مقایسه
بهتر عملکرد الگوریتم  VFCPSOدر سناریو پیشنهادی،
نمودارهای همگرایی براساس مدل دو و سه بُعدی در نگاره
 16ارائه شده است.
پیادهسازی این سناریو بر مبنای الگوریتم ،VFCPSO
مقادیر پوشش بدست آمده ،برتری این روش را از لحاظ
رسیدن به پوشش بهتر نسبت به الگوریتمهای دیگر نشان

جدول :4مقادیر بهدستآمده بر مبنای الگوریتم  VFCPSOبرای مدلهای دو و سهبعدی
بُعد محیط
دوبعدی

سهبعدی

قدرت تفکیک (سانتیمتر)

پوشش ()%

پوشش برداری ()%

دقت پوشش ()%

زمان (ثانیه)

100

98/407

98/057

0/349

77/290

200

98/580

98/464

0/084

17/419

300

99/207

96/404

2/802

9/301

500

100/585

97/174

3/411

7/365

100

52/400

52/184

0/215

101/580

200

61/370

61/141

0/228

28/769

300

62/624

57/707

4/916

13/698

500

67/906

56/819

11/086

11/173

نگاره  :15نمودار همگرایی بر مبنای
الگوریتم  VFCPSOبرای مدلهای
رستری (الف) دوبعدی( ،ب) سهبعدی
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نگاره  :16نمودار همگرایی بر مبنای
الگوریتم  VFCPSOبرای مدلهای رستری
(الف) دو بُعدی( ،ب) سه بُعدی

نگاره  :17مقایسه پوشش برداری نهایی
هر یک از الگوریتمهای بهینهسازی

سراسری(الف)مدل دوبعدی (ب) سه بعدی

میدهد .در مدل دو بُعدی این سناریو الگوریتم به سرعت
همگرا شده است .در حالی که روند همگرایی در مدل سه
بُعدی کندتر صورت گرفته است.
عالوه بر مدلسازيهاي رستري فوق ،محيط شبکههاي
حسگر بر مبناي پوشش برداری برای هر یک از مدلهای
رستری دو و سهبعدی مدلسازي گرديد ،که نتايج آن در
نگاره  17نمایش دادهشده است.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این تحقیق ،عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی
سراسری تکاملی بهمنظور ایجاد پوشش حداکثر شبکههای
حسگر بیسیم با رویکرد افزایش مقدار پوشش ،در مدلهای
محیط رستری و برداری ارزيابي و مقايسه شدهاند .همچنین
مقايسه نتايج حاصل از پيادهسازي بيانگر آن است که در
برآورد پوشش احتمالی اگرچه الگوریتمهای بهینهسازی
بررسی شده در مدل دو بُعدی به نتایج برابری دست یافتند،
ولی در مدل سه بُعدی به علت باال بودن پارامترهای این
مدل ،پوشش نهایی برخی از آنها افت پیدا کرده است.
همچنین الگوریتم  VFCPSOبه علت رویکرد دوگانهی

محلی و سراسری که دارد ،از میان همهی الگوریتمهای
پیادهسازی شده دارای توانایی بیشتری است .الگوریتم
 CMA-ESبه دلیل اینکه همبستگی بین موقعیت راهحلها را
در نظر میگیرد ،نسبت به همتای خود یعنی الگوریتم ژنتیک
از توان بیشتری در بهینه کردن مقدار پوشش برخوردار
است .الگوریتم  L-BFGSدر مدل رستری با قدرت تفکیک
باالتر ،دارای بیشترین مقدار پوشش است و در این حالت
از سرعت همگرایی خوبی برخوردار است .زمان محاسبه
پوشش در مدل سه بعدی بیشتر از زمان محاسبه پوشش
در مدل دوبعدی محیط است .الگوریتم  VFCPSOنسبت
به الگوریتمهای دیگر از زمان محاسبه پوشش کمتری
برخوردار است.
نتیجه دیگر این است که در نظر گرفتن مدل محیط با
قدرت تفکیک بیشتر ،الزام ًا باعث رسیدن به جایابی بهتر ،از
لحاظ پوشش نمیشود؛ زیرا افزایش قدرت تفکیک ،ممکن
است فضای جستجوی الگوریتمهای بهینهسازی سراسری
را افزایش داده و موجبشود که عالوه بر خطر به دام افتادن
الگوریتم در پاسخهای بهینه محلی ،بهینه مسئله به پوشش
کمتری دست یابد .همچنین با افزایش قدرت تفکیک مدل
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Sensor Placement with Elevation Maps and Probabilistic
Sensing Models, in International Symposium on Robotic
and Sensors Environment, ROSE2011. p. 89-94.
5. Argany, M. et al.A GIS Based Wireless Sensor
Network Coverage Estimation and Optimization: A
Voronoi Approach. A Voronoi Approach. Transacton on
Computational Sciences Journal, 2011. 14: p. 151-172.
6. Argany, M. et al.Impact of the quality of spatial 3D
city models on sensor networks placement optimization.
GEOMATICA, 2012. 66: p. 291—305.
7. Argany, M., Mostafavi, M.A.,Gagné, C., C o n t e x t Aware Local Optimization of Sensor Network
Deployment. Journal of Sensor and Actuator Networks
(JSAN), 4, 160-188, 2015.
8. Biljecki, F., H. Ledoux, and J. Stoter, Error propagation
in the computation of volumes in 3D city models with the
Monte Carlo method, in ISPRS/IGU Joint International
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and Applications2014: Toronto, Canada.
9. Chen, X., et al., Sensor network security: a survey.
Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 2009.
11(2): p. 5273.
10. Cortés, J. and S. Martínez, T Karatas, F Bullo. (2004),
Coverage Control for Mobile Sensing Networks. IEEE
Transaction on Robotics and Automation. 20: P.243-255.
11. Foley, J.D. and A. Van Dam, Fundamentals of
interactive computer graphics. Vol. 2. 1982: AddisonWesley Reading, MA.
12. Guvensan, M. A. and A. Gokhan Yavuz. (2011), On
coverage issues in directional sensor networks: A survey.
Ad Hoc Networks. 9: P.1238-1255.
13. Hoiem, D. A.A. Efros, and M. Hebert, Putting objects
in perspective. International Journal of Computer Vision,
2008. 80(1): p. 3-15.
14. Hossain, A. and P. K. Biswas, S. Chakrabarti. (2008),
Sensing models and its impact on network coverage
in wireless sensor network. Proceedings of the 10th
Colloquium and the 3rd ICIIS, IEEE. P.1-5.
15. Howard, A. M.J. Matarić, and G.S. Sukhatme,
Mobile sensor network deployment using potential fields:
A distributed, scalable solution to the area coverage
problem, in Distributed autonomous robotic systems

محیط سرعت محاسبه پوشش برای هر یک از الگوریتمها
 مقدار پوشش نهایی در مدل، عالوه براین.کاهش مییابد
سهبعدی نسبت به مدل دوبعدی در تمامی الگوریتمها به
 دلیل آن وجود توپوگرافی و پارامترهای.مقدار کمتری رسید
 حسگرz بیشتر حسگر یعنی ارتفاع حسگر و جهت مؤلفهی
 با کاهش قدرت تفکیک در مدلهای.در مدل سهبعدی است
رستری تأثیر عوامل محیطی مانند موانع و توپوگرافی کم
شده و باعث میشود که خطای بیشتری در محاسبه پوشش
.ایجاد شود
 مسئله جایابی با اهداف دیگر،در مراحل آتی این تحقیق
 حداقل انرژی مصرفی،شبکه یعنی توپولوژی ارتباطات
 همچنین کارايي.و حداکثر طول عمر تلفیق خواهند شد
الگوریتمهای بهینهسازی سراسری با استفاده از این اهداف
 همچنین.در مدلهای محیط پیچیدهتر مقايسه خواهند شد
ارزیابی الگوریتمهای بهینهسازی سراسری در مدل محیط
برداری و بررسی الگوریتمهای بهینهسازی سراسری در
یک مدت زمان ثابت با داشتن پارامترهای مکانی محیط
زمانی-در حالت متحرک و ارزیابی آنها با رویکرد مکان
سیستمهای اطالعات مکانی میتواند برای تحقیقات آینده
.در نظر گرفته شود
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