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چکیده
این مقاله ،یک مدل بهینهسازي براي افزایش مقدار داده جمعآوري شده و تعادل روي مصرف پهناي باند یالها ارایه کرده و از کدگذاري
شبکه استفاده میکند .براي حل این مدل از روش دوگان استفاده شده و براي محاسبه یک کران پایین و یافتن جواب و نقطه بهینه در
مدل بهینه سازي از شرایط کاروش-کان-تاکر ا ستفاده می شود که نیاز به محا سبه م شتق تابع الگرانژین ن سبت به متغیرهاي آن دارد.
حل این مساله و معادالت در زمان چندجملهاي به دلیل دخیل بودن پارامترهاي مختلف و محدود بودن منابع شبکههاي حسگر بیسیم
با تعداد زیادي گره بسیییار مشییکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی اسییت ،لذا براي حل این مسییاله ،یک الگوریتم توزیعشییده و تکرارشییونده
پی شنهاد شده که از ترکیب روش زیرگرادیان و روش تفکیک جریان شبکه ا ستفاده میکند .اثربخ شی مدل و الگوریتم پی شنهادي با
شبیه سازي برحسب تعداد گرههاي حسگر منبع و ضریب الگرانژین و اندازه گام بررسی شده است .نتایج بیانگر برتري در میانگین زمان
الزم براي یافتن م سیر بهینه تا  14در صد ،مقدار داده جمعآوریب شده تا  7در صد ،میانگین تاخیر انتها به انتها شبکه تا  23در صد،
پهناي باند مصرف شده ،میانگین طول عمر شبکه و انرژي مصرف شده است.
واژگان کلیدی :شبکههاي حسگر بیسیم ،کدگذاري شبکه ،مسیر بهینه سینک متحرک ،پهناي باند مصرف شده
قابل ارسال را در ن ریه گراف بیان کرده ا ست که برابر ظرفیت
حداقل برش بین گرههاي مبدأ و مقصد است.
در روشهاي سنتی مسیریابی ،نمیتوان به حداکثر جریان قابل
ارسال ر سید ،زیرا جریانهاي داده درون شبکه را مانند جریان
مایعات در لولههاي انتقال درن ر گرفته میگیرند اما با استفاده
از کدگذاري شیییبکه ،گرههاي میانی میتوانند بسیییتههاي وارد
شده را پردازش و ترکیب کرده تا به صورت چندپخ شی ار سال
کنند و از حداکثر ظرفیت شبکه استفاده میشود [ .]4چون در
شییبکههاي حسییگر بیسیییم ،کانالهاي بیسیییم داراي ویژگی
پخش همگانی ه ستند ،کدگذاري شبکه سبب افزایش بهبود
عملکرد شبکه میشود .شکل الف  ،1نمونهاي از شبکه پروانهاي

 -1مقدمه
وظایف گرههاي حسییگر بیسیییم شییامل جمعآوري ،پردازش و
ذخیره سازي دادههاي حس شده از محیط پیرامونی شبکههاي
ح سگر و ار سال دادههاي پردازش شده با کمک سایر گرههاي
ح سگر به سینکها ا ست [ .]1محدودیت شبکههاي ح سگر
بیسیییم شییامل منابع انرژي ،حاف ه و پهناي باند اسییت [.]2
حداکثر جریان قابل ار سال در شبکههاي ح سگر بی سیم ،برابر
حداکثر میزان دادههایی اسیییت که میتوان از یک گره مبدأ به
مجموعهاي از گرههاي مقصیید ارسییال کرد .مرجع [ ]3قضیییه
حداکثر جریان-حداقل برش و روش محاسیییبه حداکثر جریان
نویسنده مسئول :احسان خراطی ehsan.kharati@gmail.com

39

دو فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال دوازدهم ،شمارههاي  43و ،44بهار و تابستان 1399

احسان خراطی

را ن شان داده که ظرفیت و پهناي باند هر یال برابر یک ا ست و
درنتیجه حداکثر جریان قابل ارسال بین گره مبدا  S1و گرههاي
مقصد  S6و  S7برابر دو است و لذا حداکثر میتوان دو بسته در
هر واحد زمانی به هر دو گره مقصد  S6و  S7ارسال کرد.
اما با ا ستفاده از م سیریابی سنتی نمیتوان به حداکثر جریان دو
بسته در هر واحد زمانی رسید .براي این من ور مطابق شکل ب
 ،1گره  S4به جاي ارسال بستههاي  P1و  P2به صورت جداگانه و
بهترتیب ،آنها را بهصییورت  P1⨁P2با یکدیگر کدگذاري و XOR
کرده تا گره  S5همزمان به هر دو گره مقصد  S6و  S7ارسال کند.
درنتیجه با استفاده از کدگذاري شبکه میتوان به حداکثر جریان
دو بسته در هر واحد زمانی رسید [.]1

حل مدل پیشییین هادي ارا مه میکنیم که در آن ب جاي ان جام
مشیییتق ها از ترک یب روش زیرگرادیان و روش تفک یک جریان
شبکه استفاده میشود.
بهطوري که هر گره به صورت محلی و براساس اطالعات گرههاي
همسایه خود ،مسیریابی بهینه را انجام داده و مصرف پهناي باند
در شبکه را متعادل میکند [.]5
مهمترین کارهایی که در این مقاله نسیییبت به مقالههاي قبلی
انجام شده است ،شامل موارد زیر است.
.1هدف مدل بهینهسیییازي پیشییینهادي ایجاد تعادل و کاهش
مصرف پهناي باند است که تعمیمیافته مدل برنامهریزي خطی
صحی  ILPدر [ ]2است.
.2مدل پیشنهادي مستقل از تراکم و استقرار و دامنه ارسال و
مدل انرژي گرههاي ح سگر ا ست و پارامترهاي آن شامل نرخ
تولید و ارسال دادهها و دامنه ارسال گرههاي حسگر است.
.3الگوریتم پیشییینهادي با پیچیدگی مناسیییب و بهصیییورت
توزیع شده و تکرار شونده و براساس اطالعات گرههاي هم سایه،
مصیییرف پهناي باند در یالهاي شیییبکه را متعادل میکند که
قابلیت مقیاسپذیري شبکه را بسیار افزایش میدهد.
.4بررسییی تاثیر افزایش تعداد گرههاي حسییگر منبع و ضییریب
الگرانژین و ا ندازه گام در مدل و الگوریتم پیشییین هادي روي
میانگین زمان الزم براي یافتن مسیییر بهینه ،کل مقدار جریان
مجازي در یالها ،میانگین تاخیر انتها به انتهاي شییبکه ،پهناي
باند مصییرف شییده ،میانگین طول عمر شییبکه و انرژي مصییرف
شده.
بقیه مقاله به صورت زیر تن یم شده ا ست؛ بخش دوم شامل
معرفی و تحقیقات مرتبط با کدگذاري شیییبکه در شیییبکههاي
حسییگر بیسیییم اسییت .بخش سییوم شییامل ارایه یک مدل
بهینه سازي با ا ستفاده از کدگذاري شبکه براي برقراري تعادل
در مصیییرف پهناي باند اسیییت .در بخش چهارم ،یک الگوریتم
توزیعشیییده و تکرارشیییونده براي حل مسیییاله انتخاب مسییییر
کدگذاري شیییبکه با درن ر گرفتن محدودیت پهناي باند در
شییبکههاي حسییگر بیسیییم ارامه میشییود .در بخش پنجم به
شیییبیهسیییازي ،مقایسیییه و ارزیابی کارآیی مدل و الگوریتم
پیشیینهادي پرداخته و درنهایت در بخش شییشییم نتیجهگیري
کرده و پیشنهاداتی براي انجام تحقیقات بیشتر ارامه میشود.

1

3

S1

S1
1

P1

P2

S2

S3
P2

S2

S3

P1

S4
P1

P1 P2

1

S7

1

1

S5

S5
P1 P2

1

1

S4
P2

1

P1 P2

1

S6

S7

1
S6

شکل  :1یک شبکه پروانهای [ .]1الف :پهنای باند هر یال برابر یک
است ،ب :استفاده از کدگذاری شبکه و حداکثر جریان دو بسته

در این مقاله ،ما یک مدل برنا مهریزي خطی صیییحی  ILP1یا
مدل MILP2براي تعادل در م صرف پهناي باند یالها با ا ستفاده
از کدگذاري شبکه ارایه میکنیم .این مدل ،ن سبت کل حداکثر
مقدار پهناي باند به پهناي باند موجود یال ها را حداقل کرده و
براي حل این مدل از روش دوگان اسیییتفاده میکنیم .همچنین
براي محاسیییبه یک کران پایین و یافتن جواب و نقطه بهینه در
مدل بهینه سازي از شرایط KKT3استفاده میکنیم که براي این
من ور نیاز به محاسبه مشتق تابع الگرانژین نسبت به متغیرهاي
آن اسییت تا شییرایط بهصییورت یک دسییتگاه چند معادله چند
مجهول بدسیییت آید .اما چون حل معادالت کروش -کان -تاکر
به صورت متمرکز براي شبکههاي حسگر بی سیم با تعداد زیادي
گره بسیار مشکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی است و یک مساله
 NP-hard4اسییت ،یک الگوریتم توزیعشییده و تکرارشییونده براي
Integer Linear Programming
Mixed-integer linear programming

Karush–Kuhn–Tucker conditions
Non-deterministic Polynomial-time hard
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 2_1سهم این مقاله

ب ستههاي کدگ شایی شده تقریباً صفر خواهد بود [ .]11براي
رفع مشیییکالت فوق و انجام بهینه کد گذاري شیییبکه باید از
گرههایی با قدرت محاسیییباتی بیشیییتر اسیییتفاده کرد یا تعداد
گره هاي م یانی کدکن نده را م حدود کرد که انت خاب ت عداد
حداقل گره با توانایی کدگذاري شییبکه ،یک مسییاله NP-hard
ا ست [ .]12جدول  ،1شامل مقاالت نوی سنده ا ست که بهطور
خالصیه مزایا و معایب و محدودیتها و تابع هدف و الگوریتم و
روش استفاده شده را بیان میکند.

مرجع [ ،]4معماري  COPEرا براي ار سال ب ستههاي کدگذاري
شده در شبکههاي بی سیم معرفی کرده که میتواند به صورت
قابل توجهی کارایی شبکههاي بیسیم ایستا را افزایش دهد .این
معماري ،از کدگذاري شبکه بین جل سهاي بین الیه  IPو MAC
استفاده کرده و بستهها را به صورت چندپخشی ارسال میکند و
جریانهاي داده را با یکدیگر  XORکرده و لذا پیادهسیییازي آن
آسان است .در [ ]5از ترکیب کدگذاري شبکه و کنترل توپولوژي
ا ستفاده کرده که سبب افزایش بهرهوري در شبکههاي ح سگر
بیسیم شده و در مرجع [ ]6از ترکیب کدگذاري شبکه و کنترل
م سیر حرکت سینک متحرک ا ستفاده کرده که سبب افزایش
بهرهوري در شبکههاي حسگر بیسیم خواهد شد.
در مقاله [ ]7ن شان داده که ا ستفاده از کدگذاري شبکه سبب
حداکثر شییدن جریان قابل ارسییال در شییبکه میشییود .در []8
نشیییان داده که براي دسیییت یابی به حداکثر ظرف یت جریان
چندپخشی به هر مقصد ،باید از کدگذاري شبکه استفاده کرد.
کدگذاري شییبکه سییبب کاهش حجم ترافیک عبوري و سییهیم
شدن تمام گرهها در ار سال ب ستهها می شود و درنتیجه حجم
بار ترافیکی متعادل شیییده و سیییبب کاهش مصیییرف انرژي و
افزایش طول عمر شبکههاي حسگر بی سیم می شود .همچنین
چون در کدگذاري شبکه ،بستهها از مسیرهاي مختلفی ارسال
میشوند ،سبب افزایش قابلیت اطمینان و امنیت میشود.
چون انرژي الزم براي انجام محاسیییبات و ترکیب بسیییتهها در
گرههاي ح سگر میانی ب سیار کمتر از انرژي الزم براي ار سال و
دریافت ب ستهها ا ست ،کدگذاري شبکه سبب افزایش بهرهوري
یا کارآیی و کاهش مصیییرف پهناي باند ،تاخیر ،پیچیدگی و
هزینهها در شبکه می شود .شکل  ،2انواع روشهاي کدگذاري
شبکه در شبکههاي حسگر بیسیم را نشان میدهد [.]9
نقطه ضعف کدگذاري شبکه ،محدودیت حاف ه و سرریز بافر
در گرههاي شبکه ح سگر بی سیم و افزایش ترافیک در پهناي
باند شبکه به سبب ار سال ب ستهها از م سیرهاي مختلف ا ست.
در کدگذاري شبکه ،گرههاي میانی یکسري بستههاي کدشده
تولید میکنند و گره هاي مقصییید باید بتوانند به روش حذفی
گاوس این بسیییتهها را تشیییخی و کدگشیییایی کنند [.]10
پیچیدگی روش حذفی گاوس از درجه سییه اسییت و لذا هرچه
تعداد گرههاي حسییگر منبع در شییبکه بیشییتر باشییند ،انجام
کدگذاري شبکه غیرممکن و غیرعملی است .مشکل دیگر روش
حذفی گاوس ،محدود بودن تعداد بستههاي کدشده است و اگر
تعداد بسییتههاي کدشییده کمتر از این محدوده باشیید ،تعداد
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مسییییریابی بهینه بدون اسیییتفاده از کدگذاري شیییبکه براي
جریانهاي چندپخشیییی یک مسیییاله  Np-hardاسیییت [،]16
درحالیکه با ا ستفاده از کدگذاري شبکه به صورت یک م ساله
بهینهسییازي بیان میشییود [ .]17در کدگذاري شییبکه ،دو نوع
جر یان م جازي و واقعی وجود دارد که جر یان م جازي ،یک
متغیر میانی بوده و براي بدسییت آوردن جریان واقعی اسییتفاده
میشییود .فرم میکنیم که )𝑗 𝑉(𝑖,مقدار جریان مجازي عبوري
روي یال )𝑗 (𝑖,و )𝑖𝒥 𝑅(𝑖,مقدار جریان واقعی عبوري از گره 𝑖 به
هم سایههاي آن یا 𝑖𝒥 با شد .مدل بهینه سازي زیر نحوه ار سال
جریان چندپخ شی برا ساس کدگذاري شبکه با حداقل هزینه
در شبکه است [.]1-6

 مدل بهینهسازی پیشنهادیدر این مقاله براي ساده شدن مدل بهینه سازي پی شنهادي و
مسییاله ،فرم میکنیم که محیط باز و مسییط بوده و پوشییش
رادیویی کامالً من م اسیییت ،که در کار در آینده میتوان این
مدل را در شرایط واقعی مانند داخل ساختمان یا تحت شرایط
سخت و پو ششهاي رادیویی ب سیار نامن م و همراه با تداخل
مورد اسییتفاده قرار داد .براي مدل کردن شییبکه مانند مقاالت
[ ]1-6از مدل گراف )𝐸 𝐺=(𝑁,و ابرگراف )𝐴 𝐺=(𝑁,اسیییتفاده
کرده که 𝑁 مجموعه متناهی گرهها 𝐸 ،مجموعه متناهی یالها
و 𝐴 مجموعه ابریال ها هسیییتند .یک یال از یک گره مانند 𝑖
شییروع شییده و به گرهی دیگر مانند 𝑗 ختم میشییود و با )𝑗 (𝑖,
نمایش داده میشییود [ .]13ابریال شییامل مجموعهاي از یالها
ا ست که از یک گره مانند 𝑖 شروع شده و به 𝑖𝒥 یا مجموعهاي
از همسیییایهها یا گرههایی که در محدوده دامنه ارسیییال گره 𝑖
ه ستند ختم می شود که با )𝑖𝒥  (𝑖,ن شان داده می شود .جدول
 ،2شییامل نمادها و تعاریف مورد نیاز براي مدل بهینهسییازي و
الگوریتم پیشنهادي است.

)( 1

)( 2
)( 3

جدول  :2عالیم استفاده شده در مدل و الگ ریتم پیشنهادی

ریف

𝑖𝒥

مجموعهاي از همسایهها یا گرههایی که در
محدوده دامنه ارسال گره 𝑖 هستند

)𝑗𝐵(𝑖,

مقدار پهناي باند موجود در یال (𝑗)𝑖,

𝑥𝑎𝑀𝐵

حداکثر مقدار پهناي باند در هر یال در شبکه

)𝑗𝑉(𝑖,

مقدار جریان مجازي روي یال )𝑗(𝑖,

)𝑖𝒥𝑅(𝑖,

مقدار جریان واقعی از گره 𝑖 روي ابریال )𝑖𝒥(𝑖,

𝑖𝛥

مقدار ثابت و غیرمنفی عرضه و تقاضا در گره 𝑖

]𝑛[𝑥

یک نقطه از فضاي شدنی در مرحله 𝑛ام

]𝑛[𝜃

اندازه گام در نقطه ]𝑛[𝑥

]𝑛[𝜔

زیرگرادیان تابع الگرانژین در نقطه ]𝑛[𝑥

]𝑥[𝑛+1

نقطه مرحله بعد

]𝑥̂[𝑛 + 1

نقطه جواب و بهینه

)𝑗𝑓(𝑅) = ∑ ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) . 𝑎(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

)( 4

ن اد

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚

)( 5

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝐸 ∈ )𝑗 (𝑖,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

)𝑗𝑅(𝑖,𝒥𝑖) ≥ ∑ 𝑉(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗

𝑉(𝑖,𝑗) ≥ 0
)𝑗𝑅(𝑖,𝑗) ≤ 𝐵(𝑖,
)𝑖∑ 𝑉(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉(𝑗,
𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

𝑒𝑐𝑟𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑖 𝑖 𝑓𝑖 𝑖𝛥
𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑠𝑖 𝑖 𝑓𝑖 𝑖𝛥= { −
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ
)𝑅(𝑓

در این مدل ،تابع هدف ( ،)1هزینه جریان هاي واقعی یا
را در همه گره هاي شیییبکه حداقل کرده که )𝑗 𝑎(𝑖,مقدار تابع
هزینه یا انرژي الزم براي ارسال یک بسته روي یال )𝑗 (𝑖,است
که واب سته به دامنه ار سال آن گره ا ست .محدودیت ( ،)2بیان
کرده که همواره م قدار جر یان واقعی که از یک گره عبور
میکند بیشییتر از مقدار مجموع همه جریانهاي مجازي اسییت
که از آن گره عبور میکند و چون آنتن همه گرهها بهصیییورت
تمام جهته است ،با ارسال یک جریان از گره 𝑖 ،تمام همسایگان
𝑖 یا 𝑖𝒥 ،جریان ارسیییالی را دریافت میکنند .محدودیت (،)3
ب یان کرده که جر یان هاي واقعی و م جازي مث بت هسیییت ند.
محدودیت ( ،)4بیان کرده که حداکثر جریان واقعی که از یک
یال عبور میکند باید کمتر یا مسییاوي مقدار پهناي باند در آن
یال باشد .محدودیت ( ،)5قانون بقاي جریانهاي چندپخشی را
مان ند جر یان تک پخشیییی ب یان کرده که ت فاضیییل مجموع
جریان هاي ورودي و خروجی در گره هاي حسیییگر میانی برابر
صییفر و در گرههاي منبع برابر مقدار ثابت و غیرمنفی عرضییه و
تقاضا یا 𝑖𝛥 و در گرههاي مقصد برابر 𝑖𝛥 -است.

ار سال دادهها با ا ستفاده از کدگذاري شبکه شامل دو مرحله
کدگذاري و مسیریابی است [ .]14در مرحله کدگذاري ،دادهها
در قالب ب سته در گرههاي میانی شبکه ذخیره شده و سپس
ترکیب خطی آنها به یالهاي خروجی ارسال می شود [ .]15در
مرحله مسییییریابی ،بهترین زیرگراف براي ارسیییال بسیییتههاي
چندپخشی کدگذاري شده انتخاب میشود.
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در [ ]14یک مدل بهینه سازي مشابه محدودیتهاي فوق براي
ار سال جریان چندپخ شی با حداقل م صرف انرژي در زیرگرافی
از شییبکه حسییگر بیسیییم ارامه داده اسییت که براي این من ور
مقدار تابع هزینه )𝑗 𝑎(𝑖,را برابر مربع فاصیییله بین دو گره درن ر
گرفته ا ست .اگر دامنه ار سال گره از فا صله بین دو گره کمتر
باشد ،آنگاه جریانی بین آن دو گره برقرار نخواهد شد .در []15
ثابت کرده است که مدل بهینهسازي فوق یک مدل بهینهسازي
خطی با زمان اجراي نمایی اسیییت و راه حل این مدل ،مقدار
بهینه )𝑖𝒥 𝑅(𝑖,ا ست .در این مقاله چون پهناي باند یالها محدود
اسییت ،براي کاهش مصییرف انرژي و هزینه ،تابع هدف و هزینه
اصیییلی مسیییاله را ایجاد تعادل در مصیییرف پهناي باند درن ر
میگیریم.
اگر 𝑥𝑎𝑀𝐵 حداکثر مقدار پهناي باند در هر یال در شبکه و )𝑗𝐵(𝑖,
م قدار په ناي باند موجود در یال (𝑗 )𝑖,باشییید ،تابع هزی نه را
بهصیییورت )𝑗 𝑎(𝑖,𝑗)=𝐵𝑀𝑎𝑥/𝐵(𝑖,درن ر میگیریم تا یال هایی که
پهناي باند آزاد بیشییتري دارند ،اولویت بیشییتري براي انتخاب
شدن در م سیریابی برا ساس کدگذاري شبکه دا شته با شند.
همچنین بهدلیل اسییتفاده از چندپخشییی در گرههاي حسییگر،
محدودیت ( )4را بهصیییورت )𝑗∀ 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) ≤ ∑𝑗∈𝒥𝑖 𝐵(𝑖,
تغییر میدهیم .همچنین براي اینکه بتوانیم فقط مقدار جریان
مجازي را جایگزین مقدار جریان واقعی در سیییایر محدودیتها
کنیم ،محدودیت ( )2را بهصورت })𝑗 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) = max {𝑉(𝑖,تغییر

)(10
)(11

)(6

) ) )𝑗≈ (∑(𝑉(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

1⁄
𝑛
𝑛

) ) )𝑗𝑅(𝑖,𝒥𝑖) = (∑(𝑉(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗

−𝑉(𝑖,𝑗) ≤ 0
𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑ 𝐵(𝑖,𝑗) ≤ 0
𝑖𝒥∈𝑗

∑ 𝑉(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉(𝑗,𝑖) − 𝛥𝑖 = 0
𝑖𝒥∈𝑗

) ) )𝑗lim (∑(𝑉(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖
1⁄
𝑛

∞→𝑛

+

همچنین براي اینکه مدل پیشیینهادي بهصییورت محدب و در
قالب یک م ساله مینیمم سازي خطی با شد ،محدودیتها را در
یک سمت نام ساوي قرار میدهیم .بنابر تو ضیحات فوق ،مدل
بهینهسییازي ریاضییی محدب پیشیینهادي براي ارسییال جریان
چندپخ شی برا ساس کدگذاري شبکه و کاهش هزینه در یک
شبکه ح سگر بی سیم به صورت زیر ا ست .ما در این مقاله این
مدل را به مدل بهینه سازي ایجاد تعادل در م صرف پهناي باند
با استفاده از کدگذاري شبکه یا BNCOM5نامگذاري میکنیم.
Bandwidth Network Coding Optimization Model

𝑖𝒥∈𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) = ∑ ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝑛

𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

م سایل مینیمم سازي خطی ،زیرکال سی از م سامل بهینه سازي
محدب هسییتند و روشهاي متعددي براي حل آنها وجود دارد
[ .]16یکی از روشهاي حل مسیییامل بهینهسیییازي ریاضیییی،
ا ستفاده از دوگان مدل ا ست [ .]17براي این من ور و محا سبه
یک کران پایین و بهی نه براي مدل ،ن یاز به تابع م حدب
الگرانژین مدل و یک ضییریب براي هر محدودیت اسییت [.]18
چون متغیر )𝑖𝒥 𝑅(𝑖,برحسییب متغیر کمکی )𝑗 𝑉(𝑖,اسییت ،میتوان
آن را در تابع هدف جایگزین و یک مدل بهینهسیییازي با تابع
هدفی برحسییب متغیر )𝑗 𝑉(𝑖,بدسییت آورد [ .]19تابع الگرانژین
براي تابع هدف و محدودیتهاي مدل فوق به صورت زیر ا ست
که 𝑉 متغیر بهینه سازي جریان مجازي در شبکه و 𝛼 و 𝛽 و 𝛾
و 𝛿 ضیییراییب الگرانژین برحسییییب متغیرهیاي 𝑖 و 𝑗 براي
محدودیتها هستند.

= } )𝑗𝑅(𝑖,𝒥𝑖) = max {𝑉(𝑖,
1⁄
𝑛

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝐸 ∈ )𝑗 (𝑖,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
)𝑗𝐵(𝑖,

𝑓(𝑅) = ∑ ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .

 - -1دوگان مدل

𝑖𝒥∈𝑗

1⁄
𝑛

)( 8

∀𝑖 ∈𝑁,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

)( 9

میدهیم .اما چون این محدودیت گ س سته ا ست لذا باید آن را
به فرم پیوسیییته ت بدیل کرد .براي این من ور از تقریب نرم 𝑚𝑙
بهصورت زیر استفاده میکنیم [.]2

𝑛

)( 7

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚

𝑛

) ) )𝑗∑ 𝛼𝑖 . (∑(𝑉(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗

)(12

𝑁∈𝑖

∑ 𝛽𝑖 . (𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑ 𝐵(𝑖,𝑗) ) +
𝑖𝒥∈𝑗

𝑁∈𝑖

∑ ∑ 𝛾(𝑖,𝑗) . (−𝑉(𝑖,𝑗) ) +
𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

) 𝑖𝛥 ∑ ∑ 𝛿(𝑖,𝑗) . (𝑉(𝑖,𝑗) − 𝑉(𝑗,𝑖) −
𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

5
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احسان خراطی

) 𝑖𝛥 𝜕(𝑉(𝑖,𝑗) − 𝑉(𝑗,𝑖) −
⇒
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑖𝒥𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) 𝐵𝑀𝑎𝑥 𝜕𝑅(𝑖,
=
.
+
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑗𝐵(𝑖,𝑗) 𝜕𝑉(𝑖,

چون تابع هدف و شییرایط مدل بهینهسییازي پیشیینهادي فوق،
به صورت محدب و قابل تفکیک ا ست ،لذا دوگان این مدل نیز
محییدب بوده و راهحییل یکتییا دارد .درنتیجییه دوگییان مییدل
پیشنهادي فوق بهصورت زیر تعریف میشود.
)(13

𝛿(𝑖,𝑗) .

(1⁄𝑛)−1

)(14

)𝛿 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒: 𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
Subject to
∀ 𝑖∈𝑁, 𝑗∈𝒥𝑖, 𝛼𝑖≥0, 𝛽𝑖≥0, 𝛾(𝑖,𝑗)≥0, 𝛿(𝑖,𝑗)≥0

𝑖𝒥∈𝑗

(1⁄𝑛)−1

̂𝑉 مقدار بهینه متغیر 𝑉

اگر ̂
𝛹 مقدار بهینه مدل پیشیینهادي و
𝛹 اسیییت .همچنین اگر ̂
باشییید ،آنگاه )𝛿 ̂ ≤ 𝐿(𝑉̂ , 𝛼, 𝛽, 𝛾,
𝛷
مقییدار ب ه ینییه دوگییان مییدل پیشیی ی نهییادي بییاشیییید،
آنگاه ) ̂𝛿  𝛷̂ = 𝐿(𝑉̂ , 𝛼̂, 𝛽̂, 𝛾̂,اسیییت که ̂𝛼 و ̂𝛽 و ̂𝛾 و ̂𝛿 مقادیر
بهینه ضرایب الگرانژین 𝛼 و 𝛽 و 𝛾 و 𝛿 هستند .به اختالف بین
̂
𝛹 و ̂𝛷 فاصله دوگانی میگویند [.]20
𝛷≤̂
درحالت کلی براي مسیییاله هاي محدب و غیرمحدب̂ ،
𝛹
اسییت اما اگر مسییاله بهینهسییازي محدب با حداقل یک نقطه،
𝛷=̂
شدنی باشد ،آنگاه ̂
𝛹 است ،که در این حالت اصطالحا به
دوگانی قوي یا شرایط اسالتر معروف است [ .]21در این مقاله
نیز چون میخواهیم بهترین نقطه بهینه را براي مسییاله بیابیم،
باید شییرایط اسییالتر یا دوگانی قوي برآورده شییود .یعنی باید
جواب و نقطه بهینه مدل بهینه سازي پیشنهادي و دوگان مدل
آن یک سان با شد .براي این من ور از شرایط کاروش-کان-تاکر
استفاده میکنیم [.]22

)(15

)𝑖𝒥𝜕𝑅(𝑖,
)𝑗− 𝛾(𝑖,𝑗) + 𝛿(𝑖,
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,

𝜕𝑅(𝑖,𝒥𝑖) 1
𝑛−1
𝑛
) ) )𝑗= . (𝑉(𝑖,𝑗) ) . (∑(𝑉(𝑖,
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
𝑛
1⁄
𝑛

)(16

)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
𝑛
) ) )𝑗= (∑(𝑉(𝑖,
𝑖𝛼𝜕
𝑖𝒥∈𝑗

)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
)𝑗= 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑ 𝐵(𝑖,
𝑖𝛽𝜕

)(17

𝑖𝒥∈𝑗

)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
)𝑗= −𝑉(𝑖,
)𝑗𝜕𝛾(𝑖,
)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
𝑖𝛥 = 𝑉(𝑖,𝑗) − 𝑉(𝑗,𝑖) −
)𝑗𝜕𝛿(𝑖,

)(18
)(19

د ستگاه چند معادله چند مجهول این مدل به صورت زیر ا ست
که چون مدل پی شنهادي محدب ا ست ،لذا یک پا سخ بهینه و
کمینه براي متغیر 𝑉 برحسب ضرایب الگرانژین 𝛼 و 𝛽 و 𝛾 و 𝛿
وجود دارد که باید شرایط زیر را برآورده کنند.
(1⁄𝑛)−1

+
)(20

از شرایط کاروش-کان-تاکر براي یافتن جواب و نقطه بهینه در
مدل بهینه سازي ا ستفاده می شود .براي این من ور الزم ا ست
ابتدا مشییتق تابع الگرانژین نسییبت به متغیرها و ضییرایب آن
محاسبه شود تا شرایط به صورت یک دستگاه چند معادله چند
مجهول بدسییت آید .حل این دسییتگاه منجر به یافتن جواب و
نقطه بهینه براي متغیر 𝑉 یا مقدار جریان مجازي در شیییبکه
خواهد شد .م شتق تابع الگرانژین ن سبت به متغیرها و ضرایب
آن بهصورت زیر است:

𝑖̂𝛼
𝑛−1
𝑛
) ) )𝑗. (𝑉̂(𝑖,𝑗) ) . (∑(𝑉̂(𝑖,
𝑛
𝑖𝒥∈𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
) − 𝛾̂(𝑖,𝑗) + (𝛿̂(𝑖,𝑗) − 𝛿̂(𝑗,𝑖) ) = 0
)𝑗𝐵(𝑖,

(𝛽̂𝑖 +

1⁄
𝑛

)(21

− ∑ 𝐵(𝑖,𝑗) ) = 0

𝑛

) ) )𝑗𝛼̂𝑖 . ((∑(𝑉̂(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗

)(22
)(23

𝛾̂(𝑖,𝑗) . 𝑉̂(𝑖,𝑗) = 0

)(25

𝑛𝑛 1⁄

𝑖𝒥∈𝑗

−𝑉̂(𝑖,𝑗) ≤ 0

)(24

)𝑖𝒥𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) 𝐵𝑀𝑎𝑥 𝜕𝑅(𝑖,
=
.
+
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑗𝐵(𝑖,𝑗) 𝜕𝑉(𝑖,
) ) )𝑗𝜕 ((∑∀𝑗∈𝒥𝑖 (𝑉(𝑖,

𝛽𝑖 .

𝑖𝒥∈𝑗

 - -2شرایط کاروش-کان -اکر

)

+

1
𝑛−1
𝑛
) ) )𝑗𝛼𝑖 . . (𝑉(𝑖,𝑗) ) . (∑(𝑉(𝑖,
𝑛

∑ 𝑉̂(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉̂(𝑗,𝑖) − 𝛥̂𝑖 = 0
𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑖 ≥ 0, 𝛾(𝑖,𝑗) ≥ 0, 𝛿(𝑖,𝑗) ≥ 0

 -الگ ریتم زی شده برای حل مدل بهینهسازی

𝛼𝑖 .

+
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
) )𝑗𝜕(𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑𝑗∈𝒥𝑖 𝐵(𝑖,
) )𝑗𝜕(−𝑉(𝑖,
𝛽𝑖 .
+ 𝛾(𝑖,𝑗) .
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
+

در بخش قبل ،ما یک مدل بهینهسازي براي مسیریابی و تعادل
در مصییرف پهناي باند یالها با اسییتفاده از کدگذاري شییبکه و
جریانهاي چندپخشییی در شییبکههاي حسییگر بیسیییم ارایه
کردیم .این مدل ،نسیییبت کل پهناي باند به پهناي باند موجود
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مانند  𝑥0از یک مجموعه باز محدب ،برابر بردار 𝑣 اسیییت که
بهازاي هر نقطه 𝑥 ،رابطه ) 𝑓(𝑥)-𝑓(𝑥0)≥𝑣⨂(𝑥-𝑥0برقرار باشیید
که در آن 𝑓 یک تابع محدب روي یک مجموعه باز محدب بوده
و الزاما در همه نقاط مشیییتقپذیر نیسیییت و عملگر ⨂ بیانگر
ضرب داخلی ا ست .مجموعه همه زیرگرادیانهاي  𝑥0براي یک
تابع م حدب را زیرگراد یان در  𝑥0گوی ند و با ) ∂𝑓(𝑥0ن مایش
میدهند که یک مجموعه غیرتهی ،بسته و محدب است .مقدار
زیرگرادیان ) ∂𝑓(𝑥0در بازه بسییته و ناتهی ]𝑏  [𝑎,قرار دارد که

ل به ها را حدا قل کرده و براي حل این مدل از روش دو گان
استفاده کردیم.
همچنین براي محاسیبه یک کران پایین و یافتن جواب و نقطه
بهینه در مدل بهینهسازي از شرایط کاروش-کان-تاکر یا KKT
استفاده کردیم که براي این من ور نیاز به محاسبه مشتق تابع
الگرانژین ن سبت به متغیرهاي آن بود تا شرایط به صورت یک
د ستگاه چند معادله چند مجهول بد ست آید .حل این د ستگاه
منجر به یافتن جواب و نق طه بهی نه براي متغیر 𝑉 یا م قدار
جریان مجازي در شبکه می شود .حل شرایط کروش-کان-تاکر
بهصییورت متمرکز براي شییبکههاي حسییگر بیسیییم با تعداد
زیادي گره ب سیار م شکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی ا ست زیرا
نیاز است اطالعات همه گرهها در یک گره مرکزي جمع شده و
محاسبات انجام شود و سپس جواب حل این معادالت به سایر
گرهها ارسال شود.
در این بخش ،براي رفع این م شکل ،یک الگوریتم توزیع شده و
تکرار شونده براي حل مدل پی شنهادي ارامه میکنیم که در آن
ب جاي ان جام مشیییتق ها از ترک یب روش زیرگراد یان و روش
تفکیک جریانهاي شبکه ا ستفاده می شود و هر گره به صورت
محلی و برا ساس اطالعات گرههاي هم سایه خود این معادالت
را محاسبه کرده و مسیریابی بهینه را انجام داده و تصمیمگیري
کند که ب ستهها از چه م سیرهایی عبور کنند تا م صرف پهناي
باند در گرههاي حسییگر متعادل شییود .روش زیرگرادیان مانند
الگوریتم جسییتجوي عمقی ،بهطور مسییتقیم در ناحیه جواب،
جواب بهینه مسییاله را جسییتجو میکند و یک دنباله همگرا را
تولید میکند که نقطه حد این روش یک مینیمم محلی است.
روش زیرگرادیان در الگوریتمهاي بهینه سازي غیرخطی کاربرد
دارد .در روش زیرگرادیان ،مقدار تابع هدف همیشیییه کاهش
پیدا نمیکند ،بلکه ممکن اسیییت افزایش یابد .هر نقطه که در
مراحل اجراي الگوریتم ج ستجو تولید می شود ،شدنی بوده و
میتوان از این نقاط بهعنوان یک راهحل میانی اسیییتفاده کرد.
اگر فرآیند حل م ساله ،قبل از ر سیدن به راهحل متوقف شود،
آنگاه نقطه نهایی یک راه حل شیییدنی و احتماالً راه حل بهینه
براي مساله اصلی است .سرعت همگرایی روش نیوتن بیشتر از
روش زیرگرادیان اسیییت اما چون روش زیرگرادیان نسیییبت به
روش نیوتن سادهتر و داراي محا سبات کمتري ا ست ،اغلب از
روش زیرگراد یان براي گره هاي حسیییگر بیسییییم با توان
محاسباتی کم استفاده میشود [.]22
در ریاضیییات ،زیرگرادیان مفهومی اسییت که مشییتق را براي
توابعی مشتقناپذیر تعمیم میدهد .مقدار زیرگرادیان یک نقطه

)0
)0
𝑥(𝑓 𝑏 = lim+ 𝑓(𝑥)−است [.]23
𝑥(𝑓 𝑎 = lim− 𝑓(𝑥)−و
𝑥𝑥−
𝑥𝑥−
0

𝑥→𝑥0

𝑥→𝑥0

0

مدل بهینهسییازي پیشیینهادي در بخش سییوم مقاله ،یک مدل
محدب ا ست و اگر فرم کنیم که 𝑋 مجموعهاي از نقاط بهینه
و جواب باشد ،مجموعه 𝑋 باید بسته و محدب و غیرتهی باشد.
با فرم وجود نقطه بهینه براي مدل پیشیینهادي فوق ،میتوان
این مدل پیشنهادي را با استفاده از روش زیرگرادیان حل کرد.
در روش زیرگرادیان ،در مرحله 𝑛ام ،اگر 𝑋∈]𝑛[𝑥 یک نقطه از
فضیییاي شیییدنی و ]𝑛[𝜃 اندازه گام و ]𝑛[𝜔 زیرگرادیان تابع
الگرانژین در نقطه ]𝑛[𝑥 باشیید ،آنگاه 𝑋∈] 𝑥[𝑛+1نقطه مرحله
بعد و ] 𝑥̂[𝑛 + 1نقطه جواب و بهنیه خواهد بود .درنتیجه ما با
اسییتفاده از تابع نگاشییت 𝑋𝑃 ،نزدیکترین نقطه به ] 𝑥̂[𝑛 + 1را
بهعنوان نقطه ] 𝑥[𝑛+1درن ر میگیریم که روابط آنها به صورت
زیر اسییت .بنابراین در هر مرحله از روش زیرگرادیان ،در جهت
منفی زیرگرادیان ،مقدار تابع کاهش داده میشود.
)(26
]𝑛[𝜔𝑥̂[𝑛 + 1] = 𝑥[𝑛]- 𝜃[𝑛].
)(27
}𝑋∈𝑥 𝑃𝑋(𝑥̂) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{‖𝑥-𝑥̂‖:
)(28
)]𝑥[𝑛+1] = 𝑃𝑋(𝑥̂[𝑛+1
الگرانژین مدل بهینهسییازي که در بخش سییوم این مقاله ارامه
شد براي هر گره حسگر مانند 𝑖 بهصورت زیر است.
𝑥𝑎𝑀𝐵
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝐿𝑖 (𝑉, 𝛿)𝑖 = 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .

) 𝑖𝛥 𝛿𝑖 . (∑ 𝑉(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉(𝑗,𝑖) −
)(29

𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
= 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝑖𝛥 ∑ 𝑉(𝑖,𝑗) . (𝛿𝑖 [𝑛] − 𝛿𝑗 [𝑛]) − 𝛿𝑖 .
𝑖𝒥∈𝑗

مجموع تییابع الگرانژین فوق براي همییه گرههییا ،برابر تییابع
الگرانژین مدل بهینهسازي است.
)(30
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𝑥𝑎𝑀𝐵
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝐿(𝑉, 𝛿) = ∑ 𝐿𝑖 (𝑉, 𝛿)𝑖 = ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .
𝑁∈𝑖

𝑁∈𝑖
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متغیر تصیییمیم بوده و 𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 به معناي یافتن حداقل مقدار
براي متغیر تصیییمیم 𝑥 اسیییت و م قادیر متغیر هاي ]𝑛[𝑖𝛿 و
]𝑛[)𝑡 𝑉(𝑖,ثابت هسیییتند که متغیر )𝑡 𝑉(𝑖,همان )𝑗 𝑉(𝑖,بوده با این
تفاوت که مقدار جریان مجازي از گره 𝑖 به گیرنده یا مقصییید
متفاوتی مانند گره 𝑡 ا ست .این معادله ،یک م ساله تک متغیره
محدب بوده که پیچیدگی محاسباتی کمی براي هر گره حسگر
دارد.

𝑖𝛥 ∑ (∑ 𝑉(𝑖,𝑗) . (𝛿𝑖 [𝑛] − 𝛿𝑗 [𝑛])) − 𝛿𝑖 .
𝑖𝒥∈𝑗

)

𝑁∈𝑖

(

اما ممکن اسیت در بعضیی مواقع ،مقدار تابع هدف کاهش پیدا
نکند و مقدار ] 𝑥̂[𝑛 + 1متعلق به 𝑋 نباشییید .لذا الزم اسیییت
بهترین مقدار ]𝑛[𝑥 تا مرحله 𝑛ام در متغیر ̂𝑥 ذخیره شیییده و
مقدار متناظر تابع الگرانژین در این نقطه و بهازاي آن مقدار،
در حد باال یا 𝐵𝑈 بهصورت زیر ذخیره شود.

)(31

𝑥𝑎𝑀𝐵
+
)𝑗𝐵(𝑖,

= ]𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛 + 1
1⁄
𝑛

𝑈𝐵𝑖 = 𝐿𝑖 (𝑉[𝑛], 𝛿[𝑛])𝑖 = 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .

)(34

𝑖𝒥∈𝑡

𝑖𝛥 ∑ 𝑉(𝑖,𝑗) (𝛿𝑖 [𝑛] − 𝛿𝑗 [𝑛]) − 𝛿𝑖 [𝑛].

}

𝑖𝒥∈𝑗

‖]𝑛[𝑉‖𝑉[𝑛+1]−

)(33

)𝑖(

𝜃[𝑛] > 0

)𝑖𝑖(

∞ = ]𝑛[𝜃 ∑
𝑁∈𝑛

)𝑖𝑖𝑖(

𝑎 𝑖𝑓 𝑎 > 0

lim 𝜃[𝑛]2 = 0

∞→𝑛

شرط )𝑖( ت ضمین کرده که مقدار اندازه گام باید مثبت با شد و
شیییرط )𝑖𝑖( تضیییمین کرده که مقدار اندازه گام یا ]𝑛[𝜃 خیلی
سریع کاهش پیدا نکند و تعداد تکرار خیلی کم ن شود و شرط
)𝑖𝑖𝑖( تضمین کرده که با افزایش تعداد تکرارها ،احتمال رسیدن
به جواب بهینه افزایش یابد و اندازه گام میتواند تا صفر کاهش
𝑙
𝑛 𝜃[𝑛] = 𝑘+با 𝑙 و
یابد .بهعنوان مثال اگر اندازه گام بهصییورت
𝑘 مثبت با شد ،آنگاه سري به صورت هم ساز واگرا خواهد بود و
هرچه مقدار 𝑙 بزرگتر انتخاب شییود ،اندازه گام بزرگتر شییده و

= ]𝑛[ 𝑖) 𝛿𝜔(

𝑖𝛥 ∑ 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛] − ∑ 𝑉(𝑗,𝑖) [𝑛] −
𝑖𝒥∈𝑗

{

 lim ‖𝑉[𝑛+1]‖ = 0برقرار بییاشیییید .همگرایی الگوریتم
∞→𝑛
زیرگرادیان ،وابسته به انتخاب اندازه گام یا 𝜃 است.
اگر اندازه گام در هر مرحله کاهشیییی یابد ،همگرایی الگوریتم
افزایش می یا بد؛ بهطوري که اب تدا ا ندازه گام را یک م قدار
متو سط انتخاب میکنیم و به تدریج با نزدیک شدن به جواب
بهینه مساله ،مقدار آن را کاهش میدهیم .اثبات شده است که
اگر اندازه گام سه شرط زیر را داشته باشد ،الگوریتم یا به نقطه
بهینه ختم میشیییود و یا بعد از تعداد محدودي مرحله ،مقدار
𝑖𝐵𝑈 نزدیک به ) ̂𝛿  𝐿𝑖(𝑉̂ ,خواهد شد [.]23

بهصورت  (𝑎)+ = {0 𝑖𝑓 𝑎 ≤ 0محاسبه میکند [.]4

)(32

)]𝑛[ 𝑗𝛿 +𝑥. (𝛿𝑖 [𝑛] −

𝑖𝐶≤𝑥≤0

چون الگوریتم پیشنهادي به صورت تصادفی ،زیرگرادیان تابع یا
]𝑛[𝑖)𝛿𝜔( را انتخاب میکند ،ممکن است شرط خاتمه الگوریتم،
حتی با وجود نق طه بهی نه ]𝑛[̂𝑥 هرگز رخ ند هد و الگوریتم
همگرا ن شود .براي همگرا شدن الگوریتم پی شنهادي باید رابطه

در این مرحله ،تابع الگرانژین را به چند تابع کوچکتر تجزیه و
گسییسییته کرده و هر تابع را به یک گره اختصییا میدهیم.
محا سبه هر تابع در هر گره به صورت همزمان انجام شده و در
هر مرحله ،گره ها باید مقدار جریان مجازي عبوري بین دو گره
𝑖 و 𝑗 در مرحله 𝑛ام یا ]𝑛[)𝑗 𝑉(𝑖,و ضییریب الگرانژین مسییاله در
مرحله 𝑛ام یا ]𝑛[𝑖𝛿 را محاسییبه کرده و نگهداري کنند و مقدار
این متغیرها را با همسییایههاي خود رد و بدل کرده و درنهایت
به روز کنند تا مجموع توابع الگرانژین نیز بهبود یابد .براي این
من ور یکبار فرم کرده مقدار متغیر ]𝑛[)𝑗 𝑉(𝑖,ثابت اسیییت و
سپس مقدار متغیر ] 𝛿𝑖[𝑛+1محا سبه و بهروز میکنیم و یکبار
فرم کرده مقدار متغیر ]𝑛[𝑖𝛿 ثابت است و سپس مقدار متغیر
] 𝑉(𝑖,𝑗)[𝑛+1را محاسبه و بهروز میکنیم.
در حالت اول ،اگر فرم کنیم مقدار متغیر ]𝑛[)𝑗 𝑉(𝑖,ثابت باشد،
مقدار متغیر ] 𝛿𝑖[𝑛+1بهصورت زیر با روش زیرگرادیان محاسبه
و بهروز میشیییود که در آن 𝜃𝛿[𝑛] ،ا ندازه گام و ]𝑛[𝑖)𝛿𝜔(
زیرگرادیان یا مشتق تابع الگرانژین نسبت به متغیر 𝑖𝛿 در ]𝑛[𝑥
ا ست و  ،()+تابع نگا شت ا ست که نزدیکترین نقطه نامنفی را

𝑖)𝛿 𝜕𝐿𝑖 (𝑉,
=
𝑖𝛿𝜕

𝑥𝑎𝑀𝐵
𝑛
)) 𝑛 𝑥 . (∑((𝑉(𝑖,𝑡) [𝑛]) +
)𝑗𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝐵(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗

𝛿𝑖 [𝑛 + 1] = (𝛿𝑖 [𝑛] + 𝜃𝑛 [𝑛](𝜔𝛿 )𝑖 [𝑛])+

درحالت دوم ،اگر مقدار متغیر ]𝑛[𝑖𝛿 ثابت باشییید ،مقدار متغیر
] 𝑉(𝑖,𝑗)[𝑛+1تو سط هر گره مانند 𝑖 براي هر یال )𝑗 (𝑖,به صورت
مستقل و جداگانه به صورت زیر محاسبه و بهروز می شود که 𝑥
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هرچه مقدار 𝑘 بزرگتر انتخاب شود ،اندازه گام کوچکتر میشود
[.]14
شکل  ،3فلوچارت الگوریتم توزیعشده و تکرارشونده پیشنهادي
براسییاس کدگذاري شییبکه براي مسیییریابی و متعادل کردن
مصرف پهناي باند یالها در شبکههاي حسگر بی سیم را نشان
میدهد.

شییکل  ،4الگوریتم پیشیینهادي یا BNCDA6را نشییان داده که
یک الگوریتم توزیع شده براساس کدگذاري شبکه و براي ایجاد
تعادل در مصییرف پهناي باند در شییبکه اسییت .این الگوریتم
تو سط هر گره ح سگر اجرا شده و در هر مرحله یک ر شته از
نقاط را براي م سیریابی دادههاي کدگذاري شده تولید میکند
و هر نقطه برا ساس نقاط قبلی محا سبه می شود .هرچه تعداد
مراحل براي رسییییدن به جواب بهینه و اصیییلی کمتر باشییید،
همگرایی الگوریتم بیشتر خواهد بود.

Start

مرحله اول𝑛=1 :
انتخاب یک نقطه اولیه

Algorithm BNCDA
Begin
;n⃪1
Select an initial point and select the current point as the
;optimal point
;∀ (𝑖, 𝑗)∈𝐸 : 𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [1] = 0
;∀ 𝑖∈𝑁 : 𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [1] = 0
Calculating the upper bound of the objective function or
;)𝑈𝐵𝑖 using equation (31
)While (∀ 𝑖∈𝑁 ||(𝜔𝛿)𝑖[𝑛]|| != 0
Begin
Each node calculates the values of variables 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛] and
)𝛿[𝑛] and (𝜔𝛿)𝑖[𝑛] using equations (32) and (33) and (34
and
;Sends its output to all the edges;𝑛++
]𝑛[ )𝑗Each node calculates the value of the variables 𝑉(𝑖,
;)and 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛+1] using equations (33), (34) and (6
If ([𝑛+1], [𝑛+1]) < 𝑈𝐵𝑖, then
Begin
Update the optimal values of 𝑉̂(𝑖,𝑗) and 𝛿̂𝑖 and 𝑈𝐵𝑖 as
;]𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛 + 1];𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [𝑛 + 1
; 𝑖)]𝑈𝐵𝑖 = 𝐿𝑖 (𝑉[𝑛 + 1], 𝛿[𝑛 + 1
End if
End while
Return the value of 𝑉̂(𝑖,𝑗) as the optimal and minimum
;solution value
End.

انتخاب نقطه فعلی بهعنوان نقطه بهینه
∀ (𝑖, 𝑗)∈𝐸 : 𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [1] = 0
∀ 𝑖∈𝑁 : 𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [1] = 0

محا سبه حد باالي تابع هدف یا
𝑖𝐵𝑈 با استفاده از معادله ()31

= 𝑖𝐵𝑈
𝑖)]𝐿𝑖 (𝑉[𝑛 + 1], 𝛿[𝑛 + 1
]𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [𝑛 + 1
]𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛 + 1

n++
Yes

هر گره 𝑖 مقدار متغیرهاي ]𝑛[)𝑗𝑉(𝑖,
و ]𝑛[𝑖𝛿 و ]𝑛[𝑖)𝛿𝜔( خود را با
استفاده از معادالت ( )32و ( )33و
( )34محاسبه کرده و به تمام
یالهاي خروجی خود ارسال میکند.

No
𝑖𝐵𝑈<𝑖)](𝑉[𝑛+1], 𝛿[𝑛+1

هر گره 𝑖 مقدار متغیرهاي
] 𝑉(𝑖,𝑗)[𝑛+1و ] 𝛿𝑖[𝑛+1و
] 𝑅(𝑖,𝒥𝑖)[𝑛+1را با استفاده از
معادالت ( )33و ( )34و ()6
محاسبه میکند.

End

No

𝑁∈𝑖 ∀
‖(𝜔𝛿)𝑖[𝑛]‖=0
Yes

شکل  :شبهکد الگ ریتم پیشنهادی زی شده BNCDA

مقدار )𝑗 𝑉̂(𝑖,همان راهحل بهینه و
پاسخ کمینه مساله است

شکل  :فل چارت الگ ریتم پیشنهادی زی شده BNCDA

Bandwidth Network Coding Distributed Algorithm

6

47
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احسان خراطی

ما در مدل شبیه سازي شبکه فرم کرده که هر گره ح سگر
حداکثر چهار همسایه دارد و گرههاي حسگر همزمان هستند و
نحوه ارسال و دسترسی گرهها به پهناي باند بدون تداخل است
و مکان رخ دادن رویدادها به صورت ت صادفی و یکنواخت ا ست
و نقطه شروع حرکت سینکها به مرکز شبکه نزدیک ا ست و
کانال ایدهآل بوده و ارسیییال بین گرههاي حسیییگر بهصیییورت
هماهنگ از الیه کنترل دسترسی رسانه یا  MACکنترل شده
است و هیچ برخورد و خطاي دادهاي رخ نمیدهد .همچنین در
شبیه سازي این مقاله مانند منابع [ ،]3-5فرم کرده  50گره
ح سگر به صورت ت صادفی در یک شبکه  100×100متر مربع
مستقر هستند و انرژي اولیه هر گره حسگر برابر  𝑒0=10ژول و
دامنه ار سال هر گره برابر  𝑟=10متر و حداکثر پهناي باند اولیه
هر یال برابر  𝐵𝑀𝑎𝑥=10کیلو بایت و اندازه هر بسیییته برابر 10
بایت و نرخ تولید بسته در هر گره حسگر برابر  10بسته در هر
ثانیه و اندازه بافر هر گره حسگر برابر  100کیلوبایت است.
شییکل  ،5میزان پهناي باند موجود و پهناي باند مصییرف شییده
برح سب بایت در شبکه را در حین اجراي الگوریتم توزیع شده
پیشنهادي  BNCDAبهصورت پویا نشان میدهد.

 شبیهسازی و ارزیابی کارآییدر این بخش ،کارایی و عملکرد مدل بهینه سازي پی شنهادي یا
 BNCOMدر بخش سیییوم م قا له و الگوریتم توزیعشییییده
پی شنهادي یا  BNCDAدر بخش چهارم مقاله را ازن ر م صرف
پهناي باند و کل مقدار جریان مجازي در یالها یا 𝑉 براسیییاس
پارامترهاي اندازه گام یا 𝜃 و ضیییریب الگرانژین یا 𝛿 در مراحل
مختلف را ارزیابی کرده و سیییپس آنها را با مدل بهینهسیییازي
 SIPNecدر مقاله [ ]8و مدل بهینه سازي  OPTدر مقاله []12
مقایسیییه و ارزیابی میکنیم .مدل بهینهسیییازي  SIPNecاز
کدگذاري شیییبکه اسیییتفاده کرده و براي ارسیییال داده هاي
کدگذاري شیییده از گرههاي میانی و حمالهاي داده اسیییتفاده
میکند اما ایجاد تعادل در پهناي باند را درن ر نمیگیرد.
مدل بهینه سازي  OPTقبل از ارسال دادههاي کدگذاري شده،
م سیریابی دادهها را برا ساس دامنه گرههاي ح سگر به صورت
آگاهانه و یکنواخت انجام میدهد و فقط براسییاس مسیییریابی
بهینه ا ست و از کدگذاري شبکه و ایجاد تعادل در پهناي باند
اسییتفاده نمیکند .مشییکل این مدل آن اسییت که اگر یک گره
حسگر در ادامه مسیر ،رویدادي را حس نکند ،کل مسیر از بین
میرود .مدل هاي بهی نهسیییازي فوق چون ازطریق یک مدل
 MILP7بدسیییت آمدهاند ،بهترین عملکرد را در تابع هدف خود
دارند و پارامترهاي اصلی آنها به درستی تن یم شده است.
شبیه سازيها در محیط  MATLABروي رایانهاي با پردازنده
 5ه ستهاي اینتل  2.5گیگاهرتز و حاف ه رم  6گیگا بایت اجرا
شده ا ست و براي مدل سازي مدلهاي بهینه سازي از نرمافزار
 AMPLو براي حل مدلهاي بهینهسییازي از نرمافزار CPLEX
و کتاب خانه  Pulpاسیییتفاده میکنیم .همچنین براي حل مدل
بهی نهسیییازي  BNCOMمیتوانیم از حل معادالت مربوط به
شرایط کاروش-کان-تاکر استفاده کنیم.
براي اجرا و پیادهسیییازي الگوریتم توزیعشیییده پیشییینهادي
 BNCDAاز زبان پایتون اسییتفاده کرده و براي حل معادالت و
ن مایش نمودار ها از ه مان نرمافزار مت لب اسیییت فاده میکنیم.
مقادیر اندازهگیري شییده ،حاصییل میانگین  20بار اجرا و تکرار
شبیه سازي است و یا شبیه سازي را آنقدر تکرار کرده تا انرژي
اولین گره حسیییگر خاتمه یابد و لذا نتایج با اطمینان  ٪95و
دقت  ٪5هستند.
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Remaining Bandwidth
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Mixed-integer linear programming
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شکل  :میزان پهنای باند م ج د و پهنای باند مصرف شده در
شبکه در حین اجرای الگ ریتم زی شده پیشنهادی BNCDA
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 - -1اثیر اندازه گام یا 𝜃 روی کل مقدار جریان مجازی در

همانگونه که میبینیم ،با افزایش اندازه گام از مقدار اولیه تا نقاط
ن شان داده شده ،کل مقدار جریان مجازي در یالها افزایش یافته
که بیانگر سییازگاري بین فرمولهاي تئوري و نتایج تجربی اسییت.
هرچند پس از نقاط ن شان داده شده ،کل مقدار جریان مجازي در
یال ها هنوز می توا ند افزایش یا بد ،ا ما ه مان طور که در بخش
چهارم مقاله بهصییورت تئوري نشییان داده شیید ،همیشییه تضییمین
چنین افزایشی وجود ندارد.

یالها یا 𝑉 در الگ ریتم زی شده پیشنهادی BNCDA
همانطور که در بخش چهارم مقاله اشیییاره شییید ،همگرایی
الگوریتم زیرگرادیان ،وابسییته به انتخاب اندازه گام اسییت .اگر
اندازه گام در هر مرحله کاهشیییی باشییید ،همگرایی الگوریتم
توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAافزایش مییابد؛ بهطوريکه
ابتدا اندازه گام را یک مقدار متوسیییط انتخاب میکنیم و به
تدریج با نزدیک شیییدن به جواب بهینه مسیییاله ،مقدار آن را
کاهش میدهیم .اگر ا ندازه گام بیش از حد بزرگ باشییید،
الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAاز نقطه بهینه دور
شده و سري به صورت همساز واگرا شده و منجر به عدم تعادل
در مصییرف پهناي باند میشییود .همچنین اگر اندازه گام خیلی
کوچک باشییید ،در نقاط بهینه محلی گیر کرده و قبل از پایان
عمر شییبکه باز هم سییبب عدم تعادل در مصییرف پهناي باند
میشییود زیرا تعداد تکرارها کاهش یافته و احتمال رسیییدن به
جواب بهینه اصلی کاهش مییابد.
شکل  ،6تاثیر افزایش اندازه گام روي متغیر ا صلی م ساله یا 𝑉 یا
کل م قدار جریان م جازي در یال ها را در الگوریتم توزیعشیییده
پیشنهادي  BNCDAبراي چهار مجموعه مختلف گرههاي حسگر
ن شان میدهد .این چهار مجموعه گرههاي ح سگر برح سب انرژي
اولیه یا  ،𝑒0دامنه ارسییال داده یا 𝑟 ،ضییریب الگرانژین یا 𝛿 و اندازه
گام یا 𝜃 هسیتند .نقاط نشیان داده شیده بیانگر مقدار بهینه اندازه
گام براي هر مجموعه ا ست که از معادالت ( 26و  )33با ا ستفاده
از نرمافزار متلب محاسبه شده است.
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شکل  ،7تاثیر ضریب الگرانژین 𝛿 روي کل مقدار جریان مجازي
در یالها یا 𝑉 را در الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي BNCDA
براي چهار مجموعه مختلف گره هاي حسیییگر نشیییان میدهد.
مشاهده شده که با افزایش ضریب الگرانژین 𝛿 در هر مرحله ،به
دلیل ایجاد تعادل بیشتر در مصرف پهناي باند ،کل مقدار جریان
مجازي در یالها تا یک نقطه افزایش مییابد ،اما بعد از آن نقطه،
کل مقدار جریان مجازي در یالها کاهش مییابد .دلیل آن این
است که چون موقعیت گرههاي حسگر ثابت است ،هرچه ضریب
الگرانژین 𝛿 بیشیییتر باشییید ،تعداد گرههاي حسیییگر بیشیییتري
میتوانند دادههاي کدگذاري شده خود را در شبکه منتشر کنند
و درنتی جه م قدار جر یان م جازي در یال ها کاهش می یا بد.
درنهایت با افزایش بیش از حد ضیییریب الگرانژین 𝛿 ،کل مقدار
جریان مجازي در یال ها در الگوریتم توزیعشیییده پیشییینهادي
 BNCDAبه صیییفر میرسییید .ازن ر تئوري ،یافتن مقدار بهینه
ضریب الگرانژین 𝛿 نیاز به محاسبات زیادي دارد.
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 - -2اثیر ضریب الگرانژین 𝛿 روی کل مقدار جریان مجازی

شکل  :اثیر ضریب الگرانژین 𝛿 روی کل مقدار جریان مجازی در

الگ ریتم زی شده پیشنهادی  BNCDAو نقاط آستانه اندازه گام برای

یالها یا 𝑉 در الگ ریتم پیشنهادی BNCDA

مج عه مختلف از گرههای حسگر
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احسان خراطی

تعداد گرههاي همسییایه یک گره حسییگر منبع با دامنه ارسییال
 10متر ،بین  2تا  4و با دامنه ارسیییال  20متر ،بین  5تا 12
اسییت .مشییاهده میشییود که با افزایش تعداد گرههاي حسییگر
منبع ،دادههاي بیشییتري تولید شییده و پهناي باند بیشییتري
مصرف میشود .استفاده از کدگذاري شبکه سبب کاهش تعداد
ارسالها و ترافیک دادهها و درنتیجه کاهش مصرف پهناي باند
در شیییبکه میشیییود .در مدل بهینهسیییازي  ،BNCOMچون
مسیریابی دادههاي کدگذاري شده از یالهایی است که پهناي
باند آزاد بیشیییتري دارند ،لذا کمترین پهناي باند در شیییبکه
م صرف شده است .همچنین م شاهده شده که با افزایش تعداد
گرههاي حسیییگر منبع ،تفاوت بین مدل بهینهسیییازي  OPTبا
سایر مدلهاي بهینهسازي بیشتر مشخ میشود.
با افزایش دامنه ارسییال گرههاي حسییگر منبع ،تعداد گرههاي
همسییایه یک گره حسییگر منبع افزایش یافته و مصییرف پهناي
باند در شییبکه افزایش مییابد .اما با افزایش تعداد همسییایهها،
فرصیییت کدگذاري در شیییبکه نیز افزایش یافته و درنتیجه در
میدلهیاي بهینیهسییییازي  BNCOMو  SIPNecو الگوریتم
توزیعشده پیشنهادي  BNCDAکه از کدگذاري شبکه استفاده
میکنند ،سبب کاهش م صرف پهناي باند در شبکه ن سبت به
مدل بهینهسازي  OPTکه فاقد کدگذاري شبکه است میشود.

  -مج ع پهنای باند مصرف شده در شبکهشییکلهاي  8و  ،9نتایج ارزیابی و بررسییی تاثیر تعداد گرههاي
منبع ح سگر روي م صرف پهناي باند شبکه برح سب بایت را
بهترتیب براي دامنه ارسال گرههاي حسگر  10و  20متر نشان
میدهد .در حالت  4گره ح سگر منبع 4 ،گره ح سگر منبع در
چهار گوشییه شییبکه قرار دارند و دادههاي حس شییده را تولید
کرده و سیییایر گره هاي م یانی ،داده ها را کدگذاري میکن ند.
حالت  5گره حسگر منبع ،مانند حالت  4گره حسگر منبع بوده
با این تفاوت که گره منبع پنجم در مرکز شبکه قرار دارد.
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 - -ارزیابی مج ع انرژی مصرف شده در شبکه

شکل  :8اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع پهنای باند

شکلهاي  10و  ،11نتایج ارزیابی و بررسی تاثیر تعداد گرههاي
ح سگر منبع روي مجموع انرژي م صرف شده برح سب میلی
ژول را بهترتیب براي دامنه ارسییال گرههاي حسییگر  10و 20
متر نشییان میدهند .هرچه تعداد گرههاي حسییگر منبع کمتر
باشیید ،دادههاي کمتري تولید شییده و انرژي کمتري مصییرف
میشیییود و با افزایش تعداد گره هاي حسیییگر منبع ،دادههاي
بیشیتري تولید شیده و انرژي بیشیتري مصیرف میشیود اما از
کدگذاري شبکه بی شتر میتوان ا ستفاده کرد که سبب کاهش
تعداد ارسیییالها و ترافیک دادهها و درنتیجه کاهش مصیییرف
انرژي در شیییبکه میشیییود .با افزایش دامنه ارسیییال گرههاي
ح سگر ،تعداد هم سایگان افزایش یافته و م صرف انرژي افزایش
مییابد اما با افزایش تعداد هم سایهها ،فر صت کدگذاري شبکه
افزایش یافته و درنتیجه سبب کاهش مصرف انرژي در الگوریتم
توزیعشیییده پیشییینهادي  BNCDAنسیییبت به روشهاي فاقد
کدگذاري میشود.

مصرف شده در شبکه برحسب بایت با دامنه ارسال  10متر
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شکل  :اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع پهنای باند
مصرف شده در شبکه برحسب بایت با دامنه ارسال  20متر
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چون فقط به تعیین م سیر بهینه براي ار سال دادهها میپردازد و
از کدگذاري شبکه ا ستفاده نمیکند ،به دلیل کوتاه بودن م سیر
ارسال بستهها ،طول عمر بیشتري نسبت به سایر مدلها دارد.
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 - -ارزیابی و بررسی

یکی از مهمترین اهداف در شبکههاي حسگر بی سیم ،طوالنیتر
شییدن عمر شییبکه اسییت .در این مقاله ،مانند منابع [ ،]7 .6عمر
شبکه را از زمان ا ستقرار گرههاي ح سگر تا تخلیه انرژي اولین
گره حسییگر تعریف میکنیم .چون مصییرف انرژي براي ارسییال
ب ستهها در گرههاي ح سگر خیلی بی شتر از م صرف انرژي براي
کدگذاري ب ستهها در گرهها ا ست ،لذا طول عمر گرههاي ح سگر
نسبت معکوس با نرخ تولید بستهها توسط گرههاي حسگر دارد.
شییکل  ،12تاثیر افزایش تعداد گرههاي حسییگر منبع روي طول
عمر شبکه برح سب ثانیه را ن شان میدهد .م شاهده شده که
چون همه مدلهاي بهینه سازي از تعیین م سیر بهینه ا ستفاده
میکنند ،تقریبا روند مشیابهی دارند و با افزایش تعداد گرههاي
حسیییگر منبع ،میزان ارسیییال دادهها افزایش یافته و درنتیجه
مصیییرف انرژي نیز در آنها افزایش یافته و درنتیجه طول عمر
شبکه در آنها کاهش مییابد .همچنین م شاهده شده که چون
مدل بهینهسییازي  BNCOMفقط به ایجاد تعادل در مصییرف
پهناي باند یالها میپردازد و بسیییتهها را از یالهایی ارسیییال
می ک ند که په ناي باند خالی بیشیییتري دارند ،لذا شیییانس
کد گذاري شیییب که در این مدل کمتر از مدل بهی نهسیییازي
 SIPNecبوده و طول عمر مدل بهینه سازي  SIPNecبی شتر از
مدل بهینهسازي  BNCOMاست.
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شکل  :10اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع انرژی
مصرف شده در شبکه برحسب بایت با دامنه ارسال  10متر
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شکل  :11اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع انرژی
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بین مدلهایی بهینهسیییازي که از کدگذاري شیییبکه اسیییتفاده
میکنند با مدل بهینهسازي  OPTکه فاقد کدگذاري شبکه است
بیشییتر مشییخ میشییود .مدل بهینهسییازي  SIPNecنیز چون
ت عادل در مصیییرف په ناي با ند را درن ر نمیگیرد ،عملکرد
ضعیفتري نسبت به مدل بهینهسازي  BNCOMدارد .همچنین
چون الگوریتم توزیعشیییده پیشیییهادي  ،BNCDAمسییییریابی
ب ستههاي کدگذاري شده را بین گرههاي ح سگر در هر مرحله
بهصورت پیوسته و توزیعشده انجام میدهد ،طول عمر کوتاهتري
ن سبت به مدلهاي بهینه سازي دارد .مدل بهینه سازي  OPTنیز
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شکل  :12اثیر داد گرههای حسگر منب روی میانگین ع ر شبکه
برحسب ثانیه
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 - -پیچیدگی زمانی برای رسیدن به ج اب بهینه

 - -6ارزیابی و بررسی میانگین اخیر انتها به انتها

از عوامل دیگر در ایجاد تاخیر ،پیچیدگی زمانی براي حل مدل
و رسییی یدن به جواب بهی نه اسیییت .انرژي الزم براي ان جام
محاسییبات در گرههاي حسییگر خیلی کمتر از انرژي مورد نیاز
براي ارسال بستهها است .اما گرههاي حسگر ،توانایی محاسبات
ضعیفی دارند و نمیتوانند محاسبات پیچیده را انجام دهند .لذا
هرچه پیچیدگی محاسیییبات کمتر باشییید ،کارایی مسییییریابی
بستهها بهتر خواهد بود .شکل  ،14نتایج ارزیابی و بررسی تاثیر
تعداد گرههاي حسگر منبع روي میانگین زمان الزم براي یافتن
مسیر بهینه را برحسب ثانیه نشان میدهد.
مشاهده شده که زمان الزم براي یافتن مسیر بهینه در الگوریتم
توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAبه مراتب کمتر از مدلهاي
بهینهسیییازي  BNCOMو  SIPNecو  OPTاسیییت .زیرا این
الگوریتم ،توزیعشیییده بوده و ن یاز به جمعآوري اطالعات کل
شبکه در یک نقطه متمرکزي نیست و محاسبات سادهاي دارد،
لذا گرههاي حسییگر بهراحتی و همزمان میتوانند این الگوریتم
را اجرا کن ند .ب نابراین این الگوریتم در شیییب که هاي حسیییگر
بی سیم با تعداد زیادي گره قابل اجرا و مقیاسپذیر ا ست .البته
تعداد تکرار الگوریتم توزیع شده پی شنهادي  BNCDAواب سته
به سرعت همگرایی است.
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شکل  :1اثیر داد گرههای حسگر منب روی میانگین زمان الزم
برای یافتن مسیر بهینه را برحسب ثانیه
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پارامتر تاخیر انتها به انتها دادهها براي کاربردهاي بالدرنگ در
شییبکه بسیییار اهمیت دارد و وابسییته به تعداد گرههاي حسییگر
منبع و نرخ تولید داده و بار ترافیکی اسییت .شییکل  ،13نتایج
ارز یابی و بررسیییی تاثیر ت عداد گره هاي حسیییگر منبع روي
میانگین تاخیر انتها به انتها برحسب ثانیه را نشان میدهد.
م شاهده شده که با افزایش تعداد گرههاي ح سگر منبع ،میزان
دادهها در سط شبکه افزایش یافته و میزان تاخیر براي ارسال
داده هاي کد گذاري شیییده افزایش می یا بد .ا ما چون مدل
بهینهسیییازي  BNCOMو الگوریتم توزیعشیییده پیشییینهادي
 BNCDAاز کدگذاري شبکه و ایجاد تعادل روي مصرف پهناي
باند یالها ا ستفاده میکنند ،سبب کاهش ب ستههاي کدگذاري
شییده و تداخل و برخورد دادهها در الیه فیزیکی کمتر شییده و
درنتیجه نسیییبت به مدلهاي بهینهسیییازي  SIPNecو OPT
تاخیر انت ها به انت ها کمتري دار ند .همچنین چون الگوریتم
توزیعشده پیشنهادي  BNCDAیک الگوریتم تکرارشونده است
و براي مسیریابی بستهها نیاز به چندین مرحله دارد ،تاخیر آن
بیشتر از مدل بهینهسازي  BNCOMاست.
اما چون مدلهاي بهینهسیییازي  BNCOMو  SIPNecو OPT
بهصییورت متمرکز حل میشییوند نیاز اسییت که اطالعات همه
گره ها در یک گره مرکزي جمع شیییده و سیییپس مدل هاي
بهینه سازي حل شوند و محا سبات انجام شده و آنگاه جواب
محاسییبات به سییایر گرهها ارسییال شییود .بنابراین روش حل
متمرکز براي شبکههاي حسگر بی سیم با تعداد زیاد گره بسیار
مشکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی است.
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شکل  :1اثیر داد گرههای حسگر منب روی میانگین اخیر
انتها به انتها شبکه برحسب ثانیه
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 -ارزیابی کل مقدار جریان مجازی در یالها یا 𝑉

 BNCDAبا دو مدل بهینهسییازي  BNCOMو  SIPNecتقریبا
یک کیلو بایت و با مدل بهینه سازي  OPTتقریبا دو کیلو بایت
ا ست و اگر تعداد گرههاي ح سگر منبع برابر  35با شد ،فا صله
بین الگوریتم توزیعشیییده پیشییین هادي  BNCDAو دو مدل
بهینهسیییازي  BNCOMو  SIPNecتقریبا تغییر نمیکند اما
فاصییله بین الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAو مدل
بهینه سازي  OPTبسیار بیشتر ( 15برابر) می شود که دلیل آن
عدم استفاده مدل بهینهسازي  OPTاز کدگذاري شبکه و ایجاد
تعادل در مصرف پهناي باند است.

کل مقدار جریان مجازي در یالها نسییبت عکس با فاصییله بین
گرههاي ح سگر دارد و هرچه فا صله بین گرههاي ح سگر کمتر
شیییود ،مقدار جریان مجازي بیشیییتري روي یال ها در جریان
خواهد بود .شیییکل  ،15نتایج ارزیابی و بررسیییی تاثیر تعداد
گرههاي حسییگر منبع روي کل مقدار جریان مجازي در یالها
برح سب بایت تا دقیقه  20را ن شان میدهد .م شاهده شده که
با افزایش تعداد گرههاي حسگر منبع ،کل مقدار جریان مجازي
در یالها یا 𝑉 در همه مدلها و الگوریتم توزیع شده پیشنهادي
 BNCDAافزایش می یا بد .چون مدل هاي بهی نهسییییازي
 BNCOMو  SIPNecو  OPTمتمرکز و بهی نه هسیییت ند و از
م سیریابی آگاهانه دادههاي کدگذاري شده در شبکه ا ستفاده
میکنند ،سبب کاهش طول م سیریابی بین گرههاي ح سگر و
کاهش کل مقدار جریان مجازي در یال ها میشیییوند .هرچه
تعداد گرههاي حسییگر منبع کمتر باشیید ،طول مسیییر ارسییال
دادهها افزایش یافته که سبب کاهش کل مقدار جریان مجازي
در یالها میشییود .اما با افزایش تعداد گرههاي حسییگر منبع،
اسییتقرار گرههاي حسییگر منبع در مرکز بیشییتر شییده و طول
مسیییریابی دادههاي کدگذاري شییده کاهش یافته و کل مقدار
جریان مجازي در یالها افزایش مییابد.

 -6نتیجهگیری
یکی از محدودیتها در شبکههاي حسگر بیسیم ،میزان پهناي
باند موجود در شییبکه اسییت .مسییاله یافتن مسیییر بهینه براي
ار سال دادهها و ایجاد تعادل در م صرف پهناي باند شبکه ،یک
م ساله  NP-hardا ست .در این مقاله ،یک مدل بهینه سازي با
هدف تعیین م سیر بهینه براي ار سال دادهها و ایجاد تعادل در
م صرف پهناي باند با ا ستفاده از کدگذاري شبکه در شبکههاي
ح سگر بی سیم ارامه شد .چون براي حل مدل بهینه سازي باید
اطالعات به یک گره مرکزي ارسال شود ،براي حل این م شکل
یک الگوریتم توزیع شده و تکرار شونده ارامه شده که برا ساس
روش زیرگرادیان و روش تفکیک جریانهاي شیییبکه اسیییت و
بهصورت پویا و پیوسته و براساس پهناي باند باقیمانده گرههاي
حسییگر ،مسیییر بهینه را براي ارسییال دادههاي کدگذاري شییده
تعیین میکند.
اثربخ شی مدل بهینه سازي و الگوریتم توزیع شده پی شنهادي با
چندین بار اجراي شبیه سازي برح سب تعداد گرههاي ح سگر
منبع و ضریب الگرانژین و اندازه گام برر سی شده ا ست .نتایج
نشیییان میده ند که مدل و الگوریتم پیشییین هادي به دل یل
مسییییریابی آگاهانه و کدگذاري شیییبکه میتوانند پارامترهاي
میانگین زمان الزم براي یافتن مسیییر بهینه ،کل مقدار جریان
مجازي در یالها ،میانگین تاخیر انتها به انتها شیییبکه ،پهناي
باند مصییرف شییده ،میانگین طول عمر شییبکه و انرژي مصییرف
شییده را بهبود ببخشییند و یا نسییبت به مدلهاي دیگر خیلی
ضیییعیف عمل نکنند .همچنین الگوریتم پیشییینهادي قابلیت
مقیاسپذیري بسییییار خوبی دارد ،زیرا محاسیییبات بهصیییورت
توزیعشییده و غیر متمرکز انجام شییده و وابسییتگی کمی بین
گرهها وجود دارد.
در مدل بهینه سازي و شبیه سازي این مقاله براي ساده شدن
مسییاله ،فرم شییده که محیط باز و مسییط اسییت و پوشییش
رادیویی کامالً من م ا ست و گرهها همزمان ه ستند و ار سال و
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شکل  :1اثیر داد گرههای حسگر منب روی کل مقدار جریان
مجازی در یالها یا 𝑉 برحسب بایت

همچنین م شاهده شده که کل مقدار جریان مجازي در یالها
در الگوریتم توزیعشده پیشنهادي  BNCDAبیشتر از مدلهاي
بهینه سازي ا ست .بهطوريکه اگر تعداد گرههاي ح سگر منبع
برابر  4باشیید ،فاصییله بین الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي
53

1399  بهار و تابستان،44 و43  شمارههاي، سال دوازدهم،دو فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران
Journal of Network and Computer Applications,
vol. 121, pp. 89-118, 2018/11/01/, 2018.
[11] E. Kharati, “Creating Balance on Bandwidth
Consumption using Network Coding in Wireless
Sensor Networks,” Majlesi Journal of Electrical
Engineering, vol. 14, no. 3, pp. 23-38, 2020.
[12] C. Lv, Q. Wang, W. Yan, and J. Li, “A sparsity
feedback-based data gathering algorithm for
Wireless Sensor Networks,” Computer Networks,
vol. 141, pp. 145-156, 2018/08/04/, 2018.
[13] R. Logambigai, S. Ganapathy, and A. Kannan,
“Energy–efficient grid–based routing algorithm
using intelligent fuzzy rules for wireless sensor
networks,” Computers & Electrical Engineering,
vol. 68, pp. 62-75, 2018/05/01/, 2018.
[14] C. Li, J. Bai, J. Gu, X. Yan, and Y. Luo, “Clustering
routing based on mixed integer programming for
heterogeneous wireless sensor networks,” Ad Hoc
Networks, vol. 72, pp. 81-90, 2018/04/01/, 2018.
[15] O. M. Al-Kofahi, and A. E. Kamal, "Transmissions
Scheduling in Network Coding-Based Resilient
WSNs," Resilient Wireless Sensor Networks, pp.
53-65: Springer, 2015.
[16] C. Abreu, F. Miranda, and P. M. Mendes, “Smart
context-aware QoS-based admission control for
biomedical wireless sensor networks,” Journal of
Network and Computer Applications, vol. 88, pp.
134-145, 2017/06/15/, 2017.
[17] N. Javaid, S. Hussain, A. Ahmad, M. Imran, A.
Khan, and M. Guizani, “Region based cooperative
routing in underwater wireless sensor networks,”
Journal of Network and Computer Applications,
vol. 92, pp. 31-41, 2017/08/15/, 2017.
[18] I. L. C. Vasconcelos, I. C. Martins, C. M. S.
Figueiredo, and A. L. L. Aquino, “A data sample
algorithm applied to wireless sensor network with
disruptive connections,” Computer Networks, vol.
146, pp. 1-11, 2018/12/09/, 2018.
[19] A. Abuarqoub, M. Hammoudeh, B. Adebisi, S.
Jabbar, A. Bounceur, and H. Al-Bashar, “Dynamic
clustering and management of mobile wireless
sensor networks,” Computer Networks, vol. 117,
pp. 62-75, 2017/04/22/, 2017.
 "کنترل مسییییریابی چاهکهاي متحرک.)2020( ] خراطی احسیییان20[
براي حداکثر کردن م قدار داده جمعآوري شییییده و طول عمر در
" مجله مهندسییی برق دانشییگاه.شییبکههاي حسییگر بیسیییم زیرآب
.تبریز
[21] M. Koç, and I. J. I. J. o. D. S. N. Korpeoglu,
“Controlled sink mobility algorithms for wireless
sensor networks,” vol. 10, no. 4, pp. 167508, 2014.
[22] T. Ho, B. Leong, R. Koetter, M. Médard, M. Effros,
and D. R. Karger, “Byzantine modification
detection in multicast networks with random
network coding,” IEEE Transactions on
Information Theory, vol. 54, no. 6, pp. 2798-2803,
2008.
[23] H. Kaushal, and G. Kaddoum, “Underwater optical
wireless communication,” IEEE access, vol. 4, pp.
1518-1547, 2016.

احسان خراطی

 که در کار،د ستر سی گرهها به پهناي باند بدون تداخل ا ست
در آینده میتوان این مدل را در شیییرایط واقعی مانند داخل
ساختمان یا تحت شرایط سخت و پوششهاي رادیویی نامن م
.و همراه با تداخل درن ر گرفت
مراج
[1] E. Kharati, M. Khalily-D, and H. Kermajani,
“Increasing the Value of Collected Data and
Reducing Energy Consumption Using Network
Coding and Mobile Sinks in Wireless Sensor
Networks”, AUT Journal of Modeling and
Simulation, 2019.
[2] E. Kharati, M. Khalily-Dermany, and H.
Karmajani, “Increasing the Amount of Collected
Data using Network Coding and Continuous
Movement of Mobile Sinks in Wireless Sensor
Networks,” IET Networks, 2019.
[3] E. Kharati, “Mobile Sink Routing Control to
Maximize the Amount of Collected Data and
Lifetime in
Underwater
Wireless Sensor
Networks,”
TABRIZ
JOURNAL
OF
ELECTRICAL ENGINEERING (TJEE), vol. 50,
no. Computer, 2020.
[4] E. Kharati, M. Khalily-D, and H. Kermajani,
“Optimized sink control to increase the lifetime of
underwater wireless sensor networks”, Computer
and Knowledge Engineering, 2019. 9.
[5] E. Kharati, “Decrease round-trip time in Reno
TCP,” 6th International Symposium on
Telecommunications (IST), IEEE, pp 733-736,
2012.
[6] E.
Kharati,
and
M.
Khalily-Dermany,
“Determination of the Multicast Optimal Route for
Mobile Sinks in a Specified Deadline Using
Network Coding and Tabu Search Algorithm in
Wireless Sensor Networks,” Iranian Journal of
Science and Technology, Transactions of
Electrical Engineering, 2020/08/17, 2020.
[7] S. Basagni, A. Carosi, E. Melachrinoudis, C.
Petrioli, and Z. M. Wang, "A New MILP
Formulation and Distributed Protocols for Wireless
Sensor Networks Lifetime Maximization." pp.
3517-3524.
[8] N. Sabor, S. Sasaki, M. Abo-Zahhad, and S. M.
Ahmed, “A comprehensive survey on hierarchicalbased routing protocols for mobile wireless sensor
networks: review, taxonomy, and future
directions,” Wireless Communications and Mobile
Computing, vol. 2017, 2017.
[9] Z. Fei, B. Li, S. Yang, C. Xing, H. Chen, and L.
Hanzo, “A survey of multi-objective optimization
in wireless sensor networks: Metrics, algorithms,
and open problems,” IEEE Communications
Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 1, pp. 550-586,
2017.
[10] W. Rehan, S. Fischer, and M. Rehan,
“Anatomizing the robustness of multichannel
MAC protocols for WSNs: An evaluation under
MAC oriented design issues impacting QoS,”

54

افزایش مقدار داده و کاهش هزینه با استفاده از کدگذاري شبکه در شبکههاي حسگر بیسیم

Increasing the Amount of Data and Reducing the Cost of Using Network Coding
in Wireless Sensor Networks

Abstract:
This paper presents an optimization model to increase the amount of data collected and balance the bandwidth
consumption of the edges and uses network coding. To solve this model, the dual method is used and to
calculate a lower bound and find the optimal answer and point in the optimization model, the Karush-KunTucker condition is used, which requires calculating the derivative of the Lagrangian function with respect to
its variables. Solving this problem and equations in polynomial time is very difficult, time consuming and
almost impractical due to the involvement of different parameters and limited resources of wireless sensor
networks with a large number of nodes, so to solve this problem, a distributed and iterative algorithm is
proposed. It uses the sub gradient method and the network flow separation method. The effectiveness of the
proposed model and algorithm has been investigated by simulation in terms of number of source sensor nodes,
Lagrangian coefficient and step size. Up to 23% of bandwidth consumed, average network life and energy
consumed.
Keywords: Wireless Sensor Networks, Network Coding, Optional Route, Bandwidth.
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