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 الگوریتمی برای انتخاب سرخوشه و بهبود الگوریتم زنبورعسل بهمنظور مسیریابی در، با استفاده از نظریه مجموعههای فازی، در این مقاله:چکیده
 با توجه به اینکه تغییر سریع توپولوژی و ازدحام در شبکههای وی ژه خ ودرویی باع شکس ت اتص ا ها.شبکههای ویژه خودرویی ارائه شده است
 با توج ه ب ه اهمی ت ب ه. میزان اعتبار هر گره و اتصا را محاسبه میکند، پروتکل پیشنهادی با بررسی میزان پایداری و ازدحام اتصا ها،میشوند
، در انته ا. از الگوریتم جستجوی گرانشی برای تعدیل توابع عض ویت اس تفاده میش ود،دست آوردن توابع عضویت بهینه در سیستم استنتاج فازی
 و الگ وریتمVANET QoS-OLSR ،AODV پروتکل پیشنهادی با استفاده از نرمافزار متلب شبیهسازی شده و با روشهای مس یریابی دیگ ر مانن د
.زنبورعسل مقایسه میشود که نتایج بهدستآمده نشان میدهد این الگوریتم نرخ تحویل بسته بیشتر و تأخیر انتها به انتهای کمتری دارد
. اعتبار، الگوریتم جستجوی گرانشی، نظریه مجموعههای فازی، مسیریابی، خوشهبندی، هوش جمعی، شبکههای ویژه خودرویی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a new protocol to select cluster-heads and improve the Bee algorithm in order to routing in Vehicular Ad
Hoc Networks (VANETs), which utilizes fuzzy set theory, is proposed. As regards the rapid topology change and congestion in
VANETs lead to links failure, the proposed protocol calculates the validity value of each node and link based on the connectivity and
the congestion level of the links of the route. Despite the importance of achieving optimal membership function in fuzzy inference
system, Gravitational Search Algorithm (GSA) is employed to tune the fuzzy membership functions (MFs). Finally, the proposed
protocol is simulated by MATLAB and compared with other routing protocols such as AODV, VANET QoS-OLSR and Bee
algorithm that experimental results show that this algorithm achieves high data packet delivery ratio and low end to end delay.
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 -1مقدمه
در سا های اخیر با پیشرفت تکنولوژی بیسیم ،شبکههای ارتباطی
نوینی مانند شبکههای ویژه ارائه شدهاند .این شبکهها کاربردهای
مهمی در حوزههای نظامی ،صنعتی و اجتماعی دارند .همچنین استفاده
از فناوری شبکههای بیسیم در بهکارگیری و بهینهسازی سیستمهای
حمل و نقل هوشمند بهطور گستردهای افزایش یافته 1است .یکی از
مهمترین کاربردهای شبکههای ویژه ،شبکههای ویژه
خودروی ) (VANETهستند ،که یکی از بخش2های کلیدی
سیستمهای حمل و نقل هوشمند محسوب میشوند .در این شبکهها،
وسایل نقلیه میتوانند با وسایل نقلیه مجاور و همچنین با تجهیزات
ثابتی که معموالً کنار جادهها نصب میشوند ،ارتباط برقرار کنند [،1
 .]2شبکههای ویژه خودرویی در بسیاری از موارد مانند دامنه کوتاه
انتقا امواج رادیویی ،پهنای باند کوتاه و انتشار امواج در جهت مناسب
شبیه شبکههای ویژه سیار هستند .اما در جزئیات با این نوع شبکهها
تفاوتهایی دارند ،از جمله اینکه حرکت در شبکههای  VANETبه
دلیل حرکت خودروها در مسیرهای مشخص در طو جادهها و
خیابانها ،ساختاریافته است .همچنین تغییر توپولوژی در این شبکهها
بسیار سریع است [.]3
افزایش وسایل نقلیه در شهرها و جادهها باع اتالف زمان و انرژی
و همچنین خسارتهای جانی و مالی بسیاری شده است .همچنین
ازدحام ترافیک باع خستگی رانندهها و تحمیل هزینههای بسیار
زیادی میشود .هدف اصلی در شبکههای  VANETایجاد راحتی و
امنیت بیشتر برای مسافران است .به همین دلیل هر وسیله نقلیه مجهز
به یک وسیله الکترونیکی است که اتصا به شبکه ویژه را برای
مسافران فراهم میکند .بهاینترتیب هر وسیله نقلیه بهعنوان یک گره
در شبکه ویژه عمل کرده و با گرههای موجود در محدوده رادیویی خود
بهطور مستقیم ارتباط برقرار میکند .ارسا و دریافت پیامها توسط
وسایل نقلیه بیشتر برای اهداف امنیتی و کنتر ترافیک از جمله
هشدار تصادف ،اعالن عالئم جادهای ،مشاهده ترافیک ،تفریحات و
سرگرمی و غیره ،به کار میروند .درواقع ،انواع داده در بح انتشار
اطالعات در شبکههای ویژه خودرویی عبارتند از :دادههای ایمنی که
مربوط به حفظ جان سرنشینان خودروها هستند و دادههای غیر ایمنی
که مربوط به طیف گستردهای از کاربردها مانند اخبار مربوط به آب و
هوا ،اطالعات عمومی و یا حتی اطالعات محرمانه بین دو خودرو
میباشند .ارتباطات در شبکههای  VANETبراساس استاندارد DSRC
بوده و شامل دو نوع خودرو با خودرو و خودرو با زیرساخت است [3 ،1
 .]6 ،5 ،4در شکل  1یک شبکه ویژه خودرویی نشان داده شده است.
توپولوژی پویا و متراکم شبکههای ویژه خودرویی ،که از تحرک
زیاد و تراکم باالی گرهها حاصل میشود ،چالشهای بسیاری را برای
برقراری ارتباط و مسیریابی ایجاد کرده است .مسیریابی فرآیندی است
که با انتخاب مسیرها در شبکه ،ترافیک شبکه را هدایت کرده و پیامها
را از گره مبدأ به گره مقصد حرکت میدهد.
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شکل :1شبکه ویژه خودرویی []7

هدف اصلی پروتکلهای مسیریابی در شبکههای  VANETپیدا کردن
مسیری است که در کمترین زمان انجام شود درحالیکه از حداقل
منابع شبکه استفاده میکند .به دلیل ویژگیهای شبکههای ویژه
خودرویی مانند حرکت سریع وسایل نقلیه و انتقا اطالعات فعا ،
نگهداری و حفظ پایداری شبکه و طراحی یک پروتکل مسیریابی کارا
که هم کیفیت خدمات و هم امنیت را فراهم کند ،یکی از موضوعات
تحقیقاتی مهم است .پروتکلهای مسیریابی متعددی برای این شبکهها
طراحیشده است .این پروتکلها را میتوان به شش دسته پروتکلهای
مبتنی بر توپولوژی ،مبتنی بر موقعیت ،مبتنی بر خوشهبندی ،مبتنی بر
جغرافیا ،مبتنی بر چندبخشی و مبتنی بر پخش فراگیر ،تقسیمبندی
کرد [ .]3الگوریتمهای خوشهبندی و هوش جمعی که رفتار حیوانات
مختلف در طبیعت مانند مورچه ،زنبورعسل ،ماهیها و پرندگان را
شبیهسازی میکنند ،برای بهبود پروتکلهای مسیریابی در  VANETپا
به عرصه ظهور گذاشتهاند .خوشهبندی مکانیزم گروهبندی وسایل نقلیه
براساس معیارهای از قبل تعیین شده مانند چگالی ،سرعت و موقعیت
جغرافیایی است .به دلیل ویژگیهای شبکههای ویژه خودرویی مانند
سرعت باال و چگالی متغیر گرهها ،الگوریتمهای خوشهبندی برای حل
مسائل مسیریابی مناسب هستند .بهطورکلی گرهها در خوشه به سه
نوع مختلف تقسیمبندی میشوند :سرخوشه ،اعضای خوشه و گرههای
دروازه .سرخوشه گرهایی است که مسئو ایجاد و سازماندهی خوشه
است .همچنین ،مسیریابی و ارتباطات داخل خوشه توسط این گره
انجام میشوند و اعضای خوشه ،گرههای نرمالی هستند که متعلق به
یک خوشه میباشند .گره دروازه یک گره غیر سرخوشه است که متعلق
به بیش از یک خوشه بوده و نقش پل ارتباطی بین خوشهها را ایفا
میکند [ .]8در شکل  2اجزای تشکیل دهنده یک خوشه نشان داده
شده است.
شبکههای ویژه 4خودرویی یک تکنولوژی جدید هستند که پتانسیل
شبکههای بیسیم نسل جدید را در وسایل نقلیه ادغام میکنند .با
توجه به ویژگیهای این شبکهها ،طراحی یک پروتکل مسیریابی کارا
یکی از چالشهای بزرگ در شبکههای ویژه خودرویی است .در
سا های اخیر روشهایی برای بهبود امنیت مسیریابی در شبکههای
ویژه خودرویی ارائه شده است .از جمله این روشها استفاده از
الگوریتمهای هوش جمعی ،خوشهبندی و منطق فازی است.
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جمعیت زنبورعسل شامل دو مرحله تولید مثل و جستجوی غذا است.
در مرحله تولید مثل ،جمعیت جدید براساس تلفیق و جهش ایجاد
میشود .شایستگی جمعیت ایجاد شده در مرحله جستجوی غذا
ارزیابی میشود .بهاینترتیب راهحل بهینه انتخاب خواهد شد.
دانگ و همکارانش [ ]12الگوریتمی برای بهبود امنیت پروتکل

شکل :2اجزای تشکیل دهنده یک خوشه

بیتام و همکارانش [ ]9یک پروتکل مسیریابی ترکیبی را که از
ویژگیهای مسیریابی مبتنی بر توپولوژی و مسیریابی مبتنی بر
موقعیت استفاده میکند ،معرفی کردند .برای مشخص کردن نوع
مسیریابی ،از چگالی شبکه استفاده میشود .زمانی که چگالی شبکه
زیاد است مانند مناطق شهری ،از مسیریابی مبتنی بر توپولوژی
استفاده میشود و زمانی که چگالی شبکه کم باشد مانند بزرگراهها،
مسیریابی مبتنی بر موقعیت استفاده خواهد شد .مسیریابی مبتنی بر
توپولوژی یک مسیریابی واکنشی است و در این پروتکل از رفتار
زنبورعسل در طبیعت برای بهبود کیفیت خدمات استفاده میشود.
زمانی که از مسیریابی مبتنی بر موقعیت استفاده میشود ،این پروتکل
برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر بهینه بین مبدأ و مقصد از الگوریتم
ژنتیک استفاده میکند .این پروتکل معیارهایی مانند تأخیر و نرخ
تحویل بسته را بهبود میدهد.
جبارپور و همکارانش [ ]10سیستم اجتناب از ازدحام خودرو
براساس مورچه ) (AVCASرا برای حل مسئله تراکم (ازدحام) ترافیک
معرفی کردهاند .ازدحام و ترافیک خودروها باع مسائلی مانند آلودگی
هوا ،عصبانیت رانندهها و افزایش هزینه و مصرف سوخت میشود.
 AVCASیک الگوریتم هوش جمعی است که از رفتار مورچهها در
طبیعت برای حل مسئله ازدحام ترافیک ،استفاده میکند .الگوریتم
معرفی شده با استفاده از الگوریتم مورچگان وسایل نقلیه را به
کوتاهترین مسیری که حداقل ترافیک را داشته باشد ،هدایت میکند.
در این الگوریتم شبکه بهصورت یک گراف و وسایل نقلیه بهعنوان
مورچهها ،درنظر گرفته میشوند .در مرحله کشف مسیر مقدار فرومون
براساس زمان سفر ،چگالی و طو هر اتصا  ،بروز میشود.
بیتام و همکارش [ ]11یک الگوریتم بهینهسازی کلونی زنبورعسل
برای حل مسئله کیفیت خدمات مسیریابی ،ارائه دادهاند .هدف این
الگوریتم پیدا کردن مسیر بهینه از مبدأ تا مقصد است .در این روش
شبکه بهصورت یک گراف وزندار درنظر گرفته شده و وزن هر اتصا
براساس معیارهای کیفیت خدمات مانند هزینه ،تأخیر و پهنای باند
محاسبه میشود .سپس از الگوریتم زنبورعسل برای پیدا کردن مسیر
بهینه ،استفاده میشود .ابتدا جمعیت اولیه زنبورعسل بهصورت تصادفی
انتخاب شده و مقدار شایستگی آن محاسبه میشود .هر چرخه زندگی
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مسیریابی AODV5پیشنهاد کردهاند .آنها ابتدا پارامترهای الگوریتم
مورچگان را برای بهبود کارایی قوانین احتما انتخاب مسیر ،تغییر
داده و سپس از این الگوریتم مورچگان بهینه شده برای افزایش امنیت
 AODVاستفاده کردهاند .در این الگوریتم ابتدا مقادیر اولیه فرومون،
سرعت و جهت حرکت وسایل نقلیه مشخص میشود .سپس هر گره با
بروز کردن مقدار فرومون ،مسیر بهینه را انتخاب میکند.
عبدالوهاب و همکارانش [ ]13با استفاده از روشهای خوشهبندی6
و الگوریتم مورچگان ،یک پروتکل مسیریابی به نام VANET QoS-
 OLSRبرای شبکههای ویژه خودرویی طراحی کردند .هدف این
پروتکل ایجاد تعاد بین درخواستهای کیفیت خدمات و محدودیت
مربوط به حرکت سریع گرهها و همچنین نگهداری ثبات و پایداری
شبکه در طو ارتباطات است .در این الگوریتم مقدار محلی کیفیت
خدمات هر گره براساس معیارهایی مانند پهنای باند ،اتصا  ،سرعت و
فاصله بین وسایل نقلیه محاسبه شده و گرهایی که دارای بیشترین
مقدار باشد بهعنوان سرخوشه انتخاب میشود .سپس سرخوشه
مجموعهایی از گرهها به نام بازپخش چند نقطه 7را با استفاده از
الگوریتم بهینهسازی مورچگان ،انتخاب میکند .این گرهها مسئو
کاهش سربار ناشی از جریان پیامها هستند که این کار را با حداقل
کردن انتقا های تکراری در یک ناحیه ،انجام میدهند .بهمنظور
جلوگیری از جعل پیامها از رمزنگاری استفاده میشود .پروتکل
پیشنهادی تأخیر ،نرخ تحویل بسته و سربار ارتباطی را بهبود میدهد.
با توجه به اینکه هر گره در شبکههای ویژه خودرویی میتواند یک
کندوی زنبورعسل در نظر گرفته شود ،الگوریتم زنبورعسل الگوریتمی
مناسب برای مسیریابی در این شبکهها است .در شبکههای VANET
به دلیل حرکت سریع وسایل نقلیه ،شکست اتصا یک رویداد بسیار
متداو است .همچنین افزایش استفاده از وسایل نقلیه باع افزایش
ازدحام میشود .در این مقاله ،با استفاده از روشهایی مبتنی بر نظریه
مجموعههای فازی ،الگوریتمی برای انتخاب سرخوشه و بهبود الگوریتم
زنبورعسل برای برقراری ارتباط بین وسایل نقلیه در مناطق شهری ارائه
شده است .در این الگوریتم میزان پایداری و ازدحام اتصا ها بررسی
شده و با استفاده از نظریه مجموعههای فازی میزان اعتبار هر گره و
اتصا محاسبه میشود .یکی از چالش8های مهم در سیستم استنتاج
فازی به دست آوردن توابع عضویت بهینه است .در الگوریتم ارائه شده
توابع عضویت فازی بهینه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی به
دست میآیند.
بخشهای اصلی مقاله به شرح زیر است .بخش  2شامل
پیشنیازهای تحقیق شامل الگوریتم زنبورعسل ،نظریه مجموعههای
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فازی و الگوریتم جستجوی گرانشی ،است .در بخش  3پروتکل
پیشنهادی ارائه میشود بهطوریکه محاسبه مقدار اعتبار هر اتصا با
استفاده از نظریه مجموعههای فازی ،بهینهسازی توابع عضویت و
استراتژی مسیریابی بیان میگردد .نتایج شبیهسازی در بخش  4آورده
شده است و بخش  5شامل نتیجهگیری است.

ارائه روشی مبتنی بر نظریه مجموعههای فازی . . .




انتخ اب بهت رین محله ای ممک ن از من اطق جس تجوی زنب ور
دیدهبان.
انتخاب زنبورهای دیدهبان با بهترین کیفیت پیدا شده.
دوباره اختص اص دادن زنبوره ای باقیمان ده ب رای جس تجوهای
بیشتر.

 -2پیشنیازهای تحقیق

 -2-2نظریه مجموعههای فازی

در این بخش ابتدا به معرفی الگوریتم زنبور عسل پرداخته میشود؛ این
الگوریتم از اصو جستجوی زنبور عسل در طبیعت ،الهام گرفته اس ت.
سپس ،با توجه به اینکه از نظری ه مجموع ههای ف ازی ب رای محاس به
مقدار اعتبار هر اتصا استفاده شده است ،مروری بر مفاهیم این نظریه
انجام داده و در انتهای این بخش الگ وریتم جس تجوی گرانش ی ب رای
بهینهسازی پارامترهای فازی ،توضیح داده خواهد شد.

نظریه مجموعههای فازی و منطق فازی اولین بار توسط پرفسور لطفی
عسگرزاده در مقالهای به نام «مجموعههای فازی» در سا 1965
معرفی شد .هدف اولیه او در آن زمان ،توسعه مدلی کارآمدتر برای
توصیف فرآیند پردازش زبانهای طبیعی بود .او مفاهیم و اصالحاتی
همچون مجموعههای فازی ،رویدادهای فازی ،اعداد فازی و فازیسازی
را وارد علوم ریاضیات و مهندسی نمود [.]17 ،16
بعضی از مفاهیم اصلی در منطق فازی عبارتند از :مجموعه فازی،
توابع عضویت و قوانین اگر-آنگاه .فرض کنید  Uمجموعه مرجع باشد،
زیرمجموعهای مانند  Aاز آن را فازی مینامیم هرگاه عضویت هر عنصر
𝑈 ∈ 𝑢 در  Aرا بتوان بهصورتی در فاصله واحد [ ]0،1درجهبندی کرد.
عضویت اعضای مجموعه از طریق تابع ) μ(uمشخص میشود که
 uنمایانگر یک عضو مشخص و  μتابعی فازی است .تابع عضویت یک
مجموعه فازی تعمیمیافته تابع مشخصه در مجموعههای معمولی است.
برای هر مجموعه  ،Uتابع عضویت آن مجموعه تابعی است از  Uنسبت
به بازه [ .]0،1تابع عضویت مجموعه فازی  Aمعموالً بهصورت 𝐴𝜇
نمایش داده میشود که برای هر عنصر 𝑈 ∈ 𝑢 ،مقدار )𝑢( 𝐴𝜇 درجه
عضویت  uدر مجموعه فازی  Aاست .تعدادی از توابع عضویت عبارتند
از :توابع عضویت مثلثی ،ذوزنقهای و گاوسی .قوانین اگر-آنگاه برای
ی منطق فازی استفاده میشوند [ 1
فرمولهبندی دستورات شرط 0
.]18 ،17
استنتاج فازی فرآیندی است که در آن به کمک یک مشاهده و با
استفاده از مجموعهای از قواعد فازی که بیانگر ارتباط بین متغیرهای
سیستم هستند ،میتوان یک نتیجه بامعنی و محتمالً غیردقیق به
دست آورد .دو نوع سیستم استنتاج فازی وجود دارد :ممدانی و سوگنو،
که در تعیین خروجی باهم تفاوت دارند .فرآیند استنتاج فازی شامل 4
مرحله اصلی است :فازی کردن ورودیها ،پایگاه قوانین  ،به کار بردن
روش استلزام و غیرفازی سازی .در مرحله فازی کردن ورودیها ،درجه
عضویت هر یک از ورودیها از طریق توابع عضویت مشخص میشود.
بعد از فازی کردن ورود1یها ،قوانین مورد استفاده برای 1
تصمیمگیری،
مشخص میشوند .بعد از مشخص شدن قوانین ،روش استلزام بهکاربرده
میشود ،که ورودی فرآیند استلزام عدد داده شده توسط مقدم و
خروجی یک مجموعه فازی است .آخرین مرحله استنتاج فازی،
غیرفازی سازی است ،که ورودی فرآیند غیرفازی سازی یک مجموعه
فازی و خروجی آن یک مقدار عددی است [ .]18در این مقاله از
سیستم استنتاج ممدانی و توابع عضویت ذوزنقهای استفاده میشود که
بهصورت زیر تعریف میشوند:

 -2-1معرفی الگوریتم زنبور عسل
زنبورهای عسل حشرات اجتماعی هستند که بهصورت گروهی زندگی
میکنند و مهارت ایجاد تصمیمهای گروهی را دارند .گروه زنبورعسل
یکی از گروههای بسیار جالب در طبیعت است .در هر گروه وظایفی
مانند رسیدگی به نوزادان ،ذخیرهسازی ،بازیابی و توزیع عسل و گرده،
ارتباط و جستجو انجام میشود .این ویژگیها نشاندهنده رفتار
هوشمند زنبورها است .اجتماع زنبورها بهطورکلی شامل یک ملکه،
هزاران زنبورعسل نر ،چندین هزار زنبور ماده عقیم به نام کارگر و
چندین زنبور جوان است [.]14
الگوریتم زنبورعسل از رفتار زنبورعسل برای جستجوی غذا ،پیروی
میکند .در طبیعت وقتی زنبورهای عسل در جستجوی غذا هستند،
زنبور ملکه مجموعهای از زنبورها را به نام مأمور اکتشاف (دیدهبان)
برای جستجوی غذا انتخاب میکند .زنبورهای دیدهبان مناطق همسایه
را که تحت نفوذشان است برای منبع مناسب غذا جستجو میکنند.
جهت حرکت زنبورها کامالً تصادفی است و اطالعات را برای یک مسیر
غذا جمعآوری میکنند .بعد از کامل شدن جستجوشان ،زنبورهای
دیدهبان به کندو برمیگردند و با انجام رقصی خاص اطالعات
جمعآوری کرده را گزارش میدهند .با این رقص درصد تراکم غذا روی
منطقه و جهت ناحیه جستجو ،نشان داده میشود .بنابراین مناسبترین
زنبور دیدهبان ،که بهترین ناحیه منبع غذا را پیدا کرده است ،انتخاب
میشود .گام بعدی در جستجوی غذا فرستادن زنبورهای پیرو در
بهترین موقعیت منابع غذا ،برای انتقا غذا ،است .در نتیجه مراحل
جستجوی غذا توسط زنبور عسل در طبیعت را میتوان بهصورت زیر
بیان کرد [:]15
 تولید یک جمعیت زنبورهای دیدهبان.
 فرستادن آنها برای جستجوی ناحیههای مجاور.
 تکرار تا هیچ نتیجهای پیدا نشود.
 محاسبه ناحیه جستجوی زنبور دیدهبان.
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ارائه روشی مبتنی بر نظریه مجموعههای فازی . . .

)𝑑 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑(𝑥: 𝑎, 𝑏, 𝑐,

الگوریتم باید در تکرارهای اولیه به جستجوی هر چه بهتر فضا بپردازد.
با توجه به اینکه با گذشت زمان توانایی کشف الگوریتم بیشتر میشود،
الگوریتم به کمک یافتههای جمعیت به سمت نقاط بهینه حرکت
میکند .در الگوریتم جستجوی گرانشی ،تنظیم مناسب کاوش و
بهرهوری ،براساس تًاثیر گذاری انتخابی اجرام است .بهاینترتیب از
مجموعه  Kجرم برتر جمعیت در معادله ( )5استفاده میشود.

𝑎<𝑥

()1

0
𝑎𝑥−
𝑎𝑏−
=
1
𝑑𝑥−
𝑑{ 𝑐−

𝑑>𝑥

𝑏<𝑥≤𝑎
𝑐≤𝑥≤𝑏
𝑑≤𝑥≤𝑐

که  c ،b ،aو  dاعداد حقیقی هستند.
 -2-3الگوریتم جستجوی گرانشی
الگوریتم جستجوی گرانشی [ ]19با الهام از قانون گرانش نیوتن نوشته
شده است .در این الگوریتم ،بهینهیابی با استفاده از طرح قوانین
گرانشی در طبیعت و حرکت در یک سیستم مصنوعی با زمان گسسته
انجام میشود .در الگوریتم جستجوی گرانشی ،عاملهای جستجو
کننده ،مجموعهای از اجرام میباشند .هر جرم چهار مشخصه دارد:
موقعیت جرم ،جرم گرانشی فعا  ،جرم گرانشی غیرفعا و جرم
اینرسی .موقعیت جرم ،نقطهای در فضا است که جوابی از مسئله است
و اطالعات مربوط به برازندگی هر جرم ،در قالب جرمهای گرانشی و
اینرسی ذخیره میشوند.
در این الگوریتم فضای سیستم بهصورت یک دستگاه مختصات
چندبعدی در فضای تعریف مسئله ،مشخص میشود ،که هر نقطه از
فضا یک جواب مسئله است .قوانین حاکم بر سیستم قانون گرانش و
قوانین حرکت هستند .این سیستم را میتوان بهصورت مجموعهای از
 Nجرم تصور کرد که موقعیت بعد  dاز جرم  iبا 𝑑𝑖𝑥 نشان داده میشود.
()2

𝑁 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … ,

) 𝑛𝑖𝑥 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑑 , … ,

در این سیستم ،به جرم  iاز سوی جرم  jدر جهت بعد  dدر زمان
نیرویی بهاندازه )𝑡( 𝑑𝑗𝑖𝐹 وارد میشود .مقدار این نیرو طبق معادله زیر
محاسبه میشود:
t

()3

𝑑 )𝑡( 𝑗𝑎𝑀 𝑀𝑝𝑖 (𝑡).
))𝑡( 𝑑𝑖𝑥 (𝑥𝑗 (𝑡) −
𝜀 𝑅𝑖𝑗 (𝑡) +

)𝑡(𝐺 = )𝑡( 𝑑𝑗𝑖𝐹

که )𝑡( 𝑗𝑎𝑀 و )𝑡( 𝑖𝑝𝑀 به ترتیب جرم گرانشی فعا جرم  jو جرم
گرانشی غیرفعا جرم  iمیباشند 𝐺(𝑡) .ثابت گرانش در زمان  tو 𝜀
یک عدد ثابت کوچک است 𝑅𝑖𝑗 .فاصله بین دو جرم  iو  jاست که طبق
معادله ( )4با استفاده از فاصله اقلیدسی محاسبه میشود 𝑥𝑖𝑑 (𝑡) .و
)𝑡( 𝑑𝑗𝑥 به ترتیب موقعیت بعد  dاز جرم  iو جرم  jدر زمان  tهستند.
‖)𝑡( 𝑗𝑋 𝑅𝑖𝑗 (𝑡) = ‖𝑋𝑖 (𝑡),

()4
بنابراین ،نیروی وارد بر جرم  iدر جهت  dدر زمان  tبرابر است با
مجموع ضریبهای تصادفی نیروهایی که توسط  Kجرم برتر بر جرم i
وارد میشوند .این نیرو طبق معادله زیر به دست میآید .در این معادله،
 𝑟𝑎𝑛𝑑jیک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه [ ]0-1است .در
الگوریتمهای جمعیتی ،ابتدا نیاز به جستجوی فراگیر فضا است و
2
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()5

)𝑡( 𝑑𝑗𝑖𝐹 𝑗𝑑𝑛𝑎𝑟

= )𝑡( 𝑑𝑖𝐹

∑
𝑖≠𝑗𝑗∈𝐾𝑏𝑒𝑠𝑡,

شتاب جرم  iدر جهت بعد  dدر زمان  ،tطبق قانون دوم نیوتن،
متناسب است با نیروی وارد بر آن جرم در جهت -dام ،بخش بر جرم
اینرسی آنکه در معادله زیر بیان شده است:
)𝑡( 𝑑𝑖𝐹
)𝑡( 𝑖𝑖𝑀

()6

= )𝑡( 𝑑𝑖𝑎

که )𝑡( 𝑖𝑖𝑀 جرم اینرسی جسم  iاست.
سرعت بعدی هر جرم و موقعیت جدید بعد  dاز جرم  ،iبه ترتیب طبق
معادلههای ( )7و ( )8محاسبه میشوند.
()7
()8

)𝑡( 𝑑𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 . 𝑣𝑖𝑑 (𝑡).
)+ 1

𝑡( 𝑑𝑖𝑣 𝑥𝑖𝑑 (𝑡) +

= )+ 1

𝑡( 𝑑𝑖𝑥

که 𝑖𝑑𝑛𝑎𝑟 اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه [ ]0-1است که
برای حفظ خصوصیت تصادفی بودن جستجو استفاده شده است.
ثابت گرانش ،طبق معادلههای زیر ،از یک مقدار اولیه شروع
میشود و با گذشت زمان مقدار آن کاهش پیدا میکند:
)𝑡 𝐺(𝑡) = 𝐺(𝐺0 ,

()9
()10

𝑡
𝑇𝛼𝐺0 𝑒 −

= )𝑡(𝐺

در معادله ( 𝐺0 ،)10ثابت گرانش اولیه 𝛼 ،یک ثابت مثبت و  Tکل
تکرارهای الگوریتم است.
در الگوریتم جستجوی گرانشی ،اجرام گرانشی و اینرسی برابر در
نظر گرفته شده و برای تنظیم آنها ،از مقدار تابع هدف اجرام استفاده
میشود،که در معادالت ( )11تا ( )13بیان شده است .با توجه به این
معادلهها ،به اجرام با شایستگی بهتر ،جرم بیشتری نسبت داده میشود.
()11
()12
()13

𝑁 𝑖 = 1,2, … ,

𝑖𝑀 = 𝑖𝑖𝑀 = 𝑖𝑝𝑀 = 𝑖𝑎𝑀

)𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤 𝑓𝑖𝑡𝑖 (𝑡) −
= )𝑡( 𝑖𝑞
)𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑡) −
)𝑡( 𝑖𝑞
𝑁 = )𝑡( 𝑖𝑀
)𝑡( 𝑖𝑞 ∑𝑗=1
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که )𝑡( 𝑖𝑡𝑖𝑓 میزان برازندگی جرم  iدر زمان  tاست 𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑡) .و
)𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤 به ترتیب بهترین و بدترین مقدار شایستگی هستند .برای
محاسبه بهترین و بدترین مقدار شایستگی ،در مسائل کمینهیابی
میتوان از معادلههای ( )14و ( )15استفاده کرد ،درحالیکه در مسائل
بیشینهیابی این مقادیر طبق معادلههای ( )16و ( )17تعریف میشوند.
()14
()15
()16
()17

شروع

به دست آوردن توابع فازی متغیرهای وروردی

بهینهسازی توابع عضویت با استفاده از الگوریتم
جستجوی گرانشی

)𝑡( 𝑗𝑡𝑖𝑓 𝑛𝑖𝑚 = )𝑡(𝑡𝑠𝑒𝑏
}𝑁𝑗∈{1,…,

)𝑡( 𝑗𝑡𝑖𝑓 𝑥𝑎𝑚 = )𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤
}𝑁𝑗∈{1,…,

)𝑡( 𝑗𝑡𝑖𝑓 𝑥𝑎𝑚 = )𝑡(𝑡𝑠𝑒𝑏
}𝑁𝑗∈{1,…,

خوشهبندی گرهها و انتخاب سرخوشه با استفاده از
منطق فازی

)𝑡( 𝑗𝑡𝑖𝑓 𝑛𝑖𝑚 = )𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤
}𝑁𝑗∈{1,…,

 -3معرفی پروتکل پیشنهادیFB_VANET13:

در این بخش ،پروتکل پیشنهادی که یک پروتکل مسیریابی الهام گرفته
از رفتار زنبورعسل است ،توضیح داده میشود .با الهام از رفتار ارتباطی
زنبورهای عسل هنگام جستجوی غذا ،محیط  VANETمیتواند
بهعنوان یک کندوی زنبورعسل در نظر گرفته شود .با توجه به اینکه
وسایل نقلیه روی جادهها میتوانند خوشهبندی شوند ،مسیریابی
براساس خوشهبندی برای شبکههای ویژه خودرویی مناسب است .در
این پروتکل بهمنظور انتخاب گره مطلوب بهعنوان سرخوشه ،میزان
اعتبار گرهها بررسی میشود .درواقع با استفاده از پهنای باند ،قدرت
4
ورودیهای سیستم
سیگنا دریافتی و سطح ازدحام بهعنوان
استنتاج فازی به هر گره و اتصا در شبکه یک ارزش اعتبار نسبت
داده و گرهایی که بیشترین میزان اعتبار را دارد بهعنوان سرخوشه
انتخاب میشود .برای تنظیم و تعدیل توابع عضویت استفاده شده در
سیستم استنتاج فازی ،الگوریتم جستجوی گرانشی مورد استفاده قرار
میگیرد .مرتبه پیچیدگی پروتکل پیشنهادی )  O(𝑛2است .شکل 3
فلوچارت مربوط به روش پیشنهادی را نشان میدهد.

گرهی سر خوشهی مبدأ دادهای برای ارسا دارد

در قسمت رقص
مسیر وجود دارد

تحویل بستهی داده به
جستجوکننده برای انتقا

خیر
5

1

1

پخش فراگیر یک دیدهبان توسط گرهی مبدأ

Serial no. 86

پایان

بله
فرستادن دیدهبان به
سمت مبدأ به صورت
تک بخشی

گرهی دریافت
کننده مقصد است

 -3-1مدل پیشنهادی برای تعیین ارزش اعتبار
در این مد  ،با استفاده از معیارهای مختلف تحت محیط فازی ب ه ه ر
اتصا یک ارزش اعتبار اختصاص داده میشود .معیارهای مورد استفاده
عبارتند از :پهنای باند ،قدرت سیگنا دریافتی و سطح ازدحام .پهن ای
باند برای ارزیابی سطح توانایی گره در ارائه خدمات برای انتق ا بس ته
استفاده میشود ،درحالیکه قدرت سیگنا دریافتی و سطح ازدحام ب ه
ترتیب میزان پایداری و ازدحام اتص ا را مش خص میکنن د .در روش
پیشنهادی ،بعد از تعریف قوانین زبانی فازی ،توابع عضویت مطابق ب 6ا
هر معیار در مجموعه زبانی تعریف میشوند .رتبه معیاره ا میتوان د ب ا
جمالت زبانی مانند خیلی کم) ، (VLکم ) ،(Lمتوسط ) ،(Mزیاد ) (Hو
خیلی زیاد ) (VHارزیابی شود [ .]21 ،20همانطور که قبالً گفته شد،
مهمترین بخش از سیستم استنتاج فازی مشخص کردن توابع عض ویت
فازی متغیرهای ورودی و قوانین فازی است.

بله

خیر

ذخیره مسیر پیدا شده
در قسمت رقص توسط
گرهی مبدأ

تحویل بستهی داده به
جستجوکننده برای
انتقا

محاسبهی ارزش اعتبار
اتصا های همسایه و انتخاب
اتصا با بیشترین مقدار ارزش
اعتبار برای ارسا دیدهبان
1

ارسا بسته از طریق اتصا
انتخاب شده

پایان

شکل  :3فلوچارت پروتکل پیشنهادی
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در این مد فازی ،سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی وجود دارد
که در ادامه به شرح آنها پرداخته میشود.
 -3-1-1پهنای باند
پهنای باند نرخ انتقا داده توسط یک اتصا شبکه است که با بیت در
ثانیه (کیلوبیت در ثانیه و  )...اندازهگیری میشود [ .]22پهنای باند
یکی از عناصر تًاثیرگذار در سرعت یک شبکه است .زمانی که گرهایی
پهنای باند الزم برای ارسا بستهها را نداشته باشد ،سطح توانایی آن
برای ارائه خدمات انتقا داده کم میشود .بنابراین ،میزان اعتبار این
گره کاهش پیدا میکند .رابطه بین پهنای باند و ارزش اعتبار را
میتوان با قوانین زیر بیان کرد ،که ارزش اعتبار با پهنای باند نسبت
مستقیم دارد .این متغیر ورودی به  5مجموعه فازی تقسیم میشود،
که در جدو  1نشان داده شده است.
قانون  :1اگر پهنایباند خیلی زیاد باشد ،آنگاه ارزش اعتبار خیلی زیاد
است.
قانون  :2اگر پهنایباند زیاد باشد ،آنگاه ارزش اعتبار زیاد است.

ارائه روشی مبتنی بر نظریه مجموعههای فازی . . .

که 𝑥𝑖𝑆𝑆𝑅 قدرت سیگنا دریافت شده از همسایه -iام از فاصله  xو
𝑖 𝑇ℎحد آستانه قدرت سیگنا دریافت شده از همسایه -iام است که به
ترتیب با استفاده از معادلههای ( )19و ( )20محاسبه میشوند [.]23
𝑡𝑆 ∗ 𝑡𝐺 ∗ 𝑟𝐺
𝑥 2
) ∗ 𝜋(4
𝛾
𝑡𝑆 ∗ 𝑡𝐺 ∗ 𝑟𝐺
= 𝑖𝑇ℎ
(4𝜋 ∗ 0.9054𝑅/𝛾)2
= 𝑥𝑖𝑆𝑆𝑅

()19
()20

که  𝐺t ،𝐺rو  𝑆tبه ترتیب افزایش آنتن دریافتکننده ،افزایش آنتن
فرستنده و حداکثر قدرت انتقا آنتن فرستنده میباشند 𝛾 .طو موج
استفاده شده در شبکه  VANETو  Rمحدوده انتقا آنتن است .با
توجه به اینکه پیکربندی شبکه بهطور مکرر تغییر میکند ،بسته INFO
در فواصل معینی پخش فراگیر شده و مقدار قدرت سیگنا دریافتی
بهروز میشود .رابطه بین قدرت سیگنا دریافتی و ارزش اعتبار که یک
رابطه مستقیم است را میتوان با قوانین زیر بیان کرد .این متغیر
ورودی نیز شامل  5مجموعه فازی است که در جدو  2مشخص
شدهاند.

قانون  :3اگر پهنایباند متوسط باشد ،آنگاه ارزش اعتبار متوسط است.

قانون  :1اگر قدرت سیگنا دریافتی خیلی زیاد باشد ،آنگاه ارزش
اعتبار خیلی زیاد است.

قانون  :5اگر پهنایباند خیلی کم باشد ،آنگاه ارزش اعتبار خیلی کم

قانون  :2اگر قدرت سیگنا دریافتی زیاد باشد ،آنگاه ارزش اعتبار
زیاد است.

قانون  :4اگر پهنایباند کم باشد ،آنگاه ارزش اعتبار کم است.
است.
جدول :1کالسبندی پهنای باند
متغیر ورودی

پهنای باند

محدوده

قانون  :3اگر قدرت سیگنا دریافتی متوسط باشد ،آنگاه ارزش اعتبار

مجموعه فازی

0-0/2

خیلی کم

متوسط است.

0/0-1/4

کم

قانون  :4اگر قدرت سیگنا دریافتی کم باشد ،آنگاه ارزش اعتبار کم
است.

0/0-3/7

متوسط

0/0-6/9

زیاد

قانون  :5اگر قدرت سیگنا دریافتی خیلی کم باشد ،آنگاه ارزش

0/1-8

خیلی زیاد

اعتبار خیلی کم است.
جدول  :2کالسبندی قدرت سیگنال دریافتی

 -3-1-2قدرت سیگنال دریافتی

متغیر ورودی

بهدلیل ویژگیهای شبکههای ویژه خودرویی مانند سرعت زیاد گرهها و
تغییر سریع توپولوژی ،شکست اتصا در این شبکهها یک رویداد بسیار
متداو است .در روش پیشنهادی ،برای پیشبینی شکست اتصا ،
میزان پایداری هر اتصا با استفاده از قدرت سیگنا دریافتی محاسبه
میشود .در این روش ،هر گره بسته  INFOرا در شبکه پخش فراگیر
میکند .این بسته حاوی فیلدهای افزایش آنتن  ،ازدحام ،حداکثر
قدرت انتقا و حداکثر سرعت مجاز است .زمانیکه یک گره بسته
 INFOرا دریافت میکند ،اطالعات مربوط به گره فرستنده را در جدو
همسایگی خود ذخیره کرده و براساس این اطالعات قدرت سیگنا
دریافتی را بهصورت زیر محاسبه میکند [.]23

()18

Serial no. 86

𝑖𝑖𝑓 𝑅𝑆𝑆𝑖𝑥 < 𝑇ℎ

0

𝑖𝑖𝑓 𝑅𝑆𝑆𝑖𝑥 ≥ 𝑇ℎ

𝑖𝑇ℎ
(1 −
)
𝑥𝑖𝑆𝑆𝑅

{ = 𝑖𝑀𝑆𝑆𝑅

قدرت سیگنا دریافتی

 7-3-1-3سطح ازدحام

مجموعه فازی

محدوده
0-0/1

خیلی کم

0/0-09/2

کم

0/0-15/5

متوسط

0/0-4/75

زیاد

0/1-7

خیلی زیاد
1

هر گره ،سطح ازدحام یک اتصا را براساس چگالی وسایل نقلیه و
میانگین سرعت سفر پیشبینیشده آن اتصا محاسبه میکند .بنابراین
مقدار معیار ازدحام یک اتصا با استفاده از معادله زیر محاسبه میشود
[:]10
()21

𝑗𝑖𝑆𝑇𝑃
( 𝐶𝑀𝑖𝑗 = (1 − 𝐷𝑖𝑗 ) +
)
𝜑
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که 𝑗𝑖𝐷 و 𝑗𝑖𝑆𝑇𝑃 به ترتیب چگالی وسایل نقلیه و سرعت سفر روی
اتصا ) (i, jمیباشند .همچنین 𝜑 ،ماکزیمم سرعت در مناطق شهری
است .برای محاسبه چگالی وسایل نقلیه از معادله زیر استفاده میشود
[:]10
()22

𝑗𝑖𝑉𝑁
𝑗𝑖𝑉𝑁_𝑋𝐴𝑀

= 𝑗𝑖𝐷

که 𝑗𝑖𝑉𝑁 تعداد وسایل نقلیه بر روی اتصا ) (i, jاست و
ماکزیمم ظرفیت اتصا ) (i, jاست که بهصورت زیر محاسبه میشود:

ارائه روشی مبتنی بر نظریه مجموعههای فازی . . .

قانون  :5اگر سطح ازدحام خیلی کم باشد ،آنگاه ارزش اعتبار خیلی
زیاد است.
جدول  :3کالسبندی ازدحام
متغیر ورودی

ازدحام

𝑗𝑖𝑉𝑁_𝑋𝐴𝑀

()23

𝑅
𝐿∆ 𝐿𝑣 +

= 𝑗𝑖𝑉𝑁_𝑋𝐴𝑀

در این معادله R ،نشان دهنده محدوده انتقا است و 𝑣𝐿 و 𝐿∆ به
ترتیب میانگین طو وسایل نقلیه و میانگین فاصله بین دو وسیله نقلیه
پشت سر هم میباشند.
برای محاسبه سرعت سفر بر روی یک اتصا از تاریخچه سرعت
سفر و سرعت سفر اخیر استفاده میشود که به ترتیب براساس معادله
( )24و ( )25محاسبه میشوند [:]10
()24
()25

𝑡
∑𝑛−1
𝑗𝑖𝑆𝑇𝐶 𝑡=1

= 𝑗𝑖𝑆𝑇𝐻

𝑛−1
𝑗𝑖𝑉𝑁 × 𝑗𝑖𝐿𝐿 = 𝑗𝑖𝑆𝑇𝐶

که 𝑗𝑖𝐿𝐿 و 𝑗𝑖𝑉𝑁 به ترتیب طو اتصا ) (i, jو تعداد وسایل نقلیه بر
روی اتصا ) (i, jهستند .در نتیجه سرعت سفر اتصا ) (i, jبرابر است
با:
()26

𝑗𝑖𝑆𝑇𝐶 ∗ 𝛽 𝑃𝑇𝑆𝑖𝑗 = 𝛼 ∗ 𝐻𝑇𝑆𝑖𝑗 +

که 𝛼 و 𝛽 به ترتیب فاکتورهای وزنی برای  HTSو  CTSهستند.
اگر سطح ازدحام یک اتصا زیاد باشد ،ارزش اعتبار آن کاهش
مییابد .بنابراین رابطه بین سطح ازدحام و ارزش اعتبار یک رابطه
معکوس است که با استفاده از قوانین زیر بیان میشود .مانند دو متغیر
ورودی قبلی ،سطح ازدحام نیز طبق جدو  3به  5مجموعه فازی
تقسیم میشود.
قانون  :1اگر سطح ازدحام خیلی زیاد باشد ،آنگاه ارزش اعتبار خیلی
کم است.
قانون  :2اگر سطح ازدحام زیاد باشد ،آنگاه ارزش اعتبار کم است.
قانون  :3اگر سطح ازدحام متوسط باشد ،آنگاه ارزش اعتبار متوسط
است.
قانون  :4اگر سطح ازدحام کم باشد ،آنگاه ارزش اعتبار زیاد است.

Serial no. 86

محدوده

مجموعه فازی

0-0/1

خیلی کم

0/0-08/25

کم

0/0-24/5

متوسط

0/0-45/75

زیاد

0/1-7

خیلی زیاد

 -3-1-4ارزش اعتبار
در این مد  ،متغیر خروجی ارزش اعتبار اتصا است که بهصورت زیر
محاسبه میشود.
𝑐𝑤 𝑣(𝑖, 𝑗) = 𝑤𝑏 ∗ 𝐵𝑊(𝑖, 𝑗) + 𝑤𝑟 ∗ 𝑅𝑆𝑆𝑀(𝑖, 𝑗) +
()27
)𝑗 ∗ 𝑟𝑒𝑣𝐶𝑀(𝑖,
𝑤𝑏 + 𝑤𝑟 + 𝑤𝑐 = 1
که )𝑗  𝑅𝑆𝑆𝑀(𝑖, 𝑗) ،𝐵𝑊(𝑖,و )𝑗  𝑟𝑒𝑣𝐶𝑀(𝑖,به ترتیب مطابق تابع

عضویت پهنای باند ،قدرت سیگنا دریافتی و معکوس مقدار سطح
ازدحام میباشند .همچنین wr ،wb ،و  wcبه ترتیب فاکتورهای وزنی
برای آنها هستند .در نهایت ارزش اعتبار اتصا  ،V ،با استفاده از روش
غیرفازی سازی میانگین محاسبه میشود .با توجه به اینکه رابطه ارزش
اعتبار با پهنای باند و قدرت سیگنا دریافتی ،یک رابطه مستقیم و با
سطح ازدحام یک رابطه معکوس است؛ در معادله ( )27از معکوس
مقدار سطح ازدحام استفاده میشود ،که بهصورت زیر است:
اگر ) ،CM = (a, b, c, dآنگاه )revCM = (1-d, 1-c, 1-b, 1-a
 -3-2بهینهسازی توابع عضویت
طراحی یک سیستم استنتاج فازی مطلوب ،وابسته به توابع عضویت و
قوانین است .درواقع ،نقطه شروع ساخت یک سیستم فازی به دست
آوردن توابع عضویت و مجموعهای از قوانین اگر-آنگاه با استفاده از
دانش فرد خبره است .به دست آوردن توابع عضویت بهینه یکی از
چالشهای سیستم استنتاج فازی است .سیستمهای فازی میتوانند
بهعنوان یک مسئله فضای جستجو در نظرگرفته شوند ،که هر نقطه در
این فضا مطابق با یک مجموعه قوانین و توابع عضویت است [ .]24به
همین دلیل میتوان از الگوریتمهای تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک،
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات و الگوریتم جستجوی گرانشی برای
جستجو در این فضای جستجو استفاده کرد .با توجه به نتایج
بهدستآمده از مقایسه این الگوریتمها در [ ،]19الگوریتم جستجوی
گرانشی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک و بهنهسازی ازدحام ذرات کارایی
باالتری در حل مسائل بهینهسازی دارد .از اینرو ،از الگوریتم جستجوی
گرانشی برای بهینهسازی توابع عضویت استفاده شده است .با توجه به
شکل  ،4هر تابع عضویت فازی ذوزنقهایی با چهار پارامتر مشخص
میشود .برای تعدیل توابع عضویت از معادلههای زیر استفاده میشود:

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1685مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان1397
𝑖𝑤 𝐴′ = (𝐴 + 𝑘𝑖 ) −

()28
()29
𝑖𝑤 𝐶 ′ = (𝐶 + 𝑘𝑖 ) −
()30
′
𝐷(
)
= 𝐷
𝑖𝑤 + 𝑘𝑖 −
()31
که 𝑖𝑘 و 𝑖𝑤 ضرایب تعدیل هستند 𝑘𝑖 .میزان جابجایی تابع عضویت را
مشخص میکند و 𝑖𝑤 نشان دهنده میزان جمع شدن یا گسترده شدن
تابع عضویت است .در روش پیشنهادی برای پیدا کردن مقادیر بهینه
ضرایب تعدیل از الگوریتم جستجوی گرانشی استفاده میکنیم.
𝑖𝑤 𝐵′ = (𝐵 + 𝑘𝑖 ) −

شکل  :4پارامترهای تابع عضویت ذوزنقهای

توابع عضویت متغیرهای ورودی سیستم استنتاج فازی در شکل 5
نشان داده شدهاند .در این شکل خطوط مشکی توابع عضویت قبل از
بهینهسازی و خطوط قرمز توابع عضویت بعد از بهینهسازی را نشان
میدهند.

الف) تابع عضویت پهنای باند

ب) تابع عضویت قدرت سیگنال دریافتی
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 -3-3استراتژی مسیریابی
هر گره در شبکههای ویژه خودرویی شامل یک کندو است که از سه
قسمت تشکیل شده است :طبقه بستهبندی ،ورودی و طبقه رقص.
طبقه بستهبندی یک واسط الیه انتقا  ،قسمت ورودی یک واسط الیه
 MACو طبقه رقص شامل اطالعات مسیریابی است [ .]25روش
پروتکل پیشنهاد شده بهطورکلی به شرح زیر است:
 خوشهبندی گرهها و انتخاب سرخوشه براساس میزان ارزش اعتبار
گرهها که با اس تفاده از م د توض یح داده ش ده در بخ ش 1-3
محاسبه میشود.
 زمانی که گره سرخوشه مب دأ ( )Sدادهای ب رای ارس ا ب ه گ ره
سرخوشه مقصد ( )Dدارد ،ابتدا قسمت رقص را برای پی دا ک ردن
مسیر مناسب جستجو میکند ،اگر مسیری به مقص د م ورد نظ ر
پیدا کرد ،بس ته داده را ب رای انتق ا ب ه جس تجوکننده تحوی ل
میدهد.
 در غیر این صورت ،گره  Sبا پخش فراگیر یک دیدهبان فرآیند
کشف و انتخاب مسیر را آغاز میکند.
 پس از کشف مسیر ،زمانی که دیدهبان به گره مبدأ برمیگردد،
مسیر پیدا شده در قسمت رقص گره مبدأ ذخیره میشود.
 اگر بیش از یک مسیر به مقصد موردنظر وجود داشته باشد ،گره
مبدأ مسیر با کمترین تعداد گام را انتخاب میکند.
 اگر مسیرهای کشف شده تعداد گام مساوی داشته باشند ،مسیری
که بیشترین ارزش اعتبار را داشته باشد انتخاب میشود.
 اگر مسیرها هم تعداد گام مساوی و هم ارزش اعتبار برابر داشته
باشند ،گره مبدأ بهطور تصادفی مسیری را انتخاب میکند.
 در طو مرحله کشف مسیر ،هر گره میانی ارزش اعتبار
اتصا های همسایه را براساس مد توضیح داده شده در بخش -3
 1محاسبه کرده و اتصالی را که بیشترین مقدار ارزش اعتبار را
داشته باشد ،انتخاب میکند.
 پس از انتخاب مسیر ،گره مبدأ ( )Sبسته داده را ب رای انتق ا ب ه
مقصد موردنظر به جستجوکننده تحویل میدهد.
 جستجوکننده در طو مسیر اطالعات مربوط به حال ت ش بکه را
جمعآوری میکند و زم انی ک ه ب ه گ ره مب دأ بازگش ت ،از ای ن
اطالعات برای محاسبه عدد رقص استفاده میکند.
در بخش زیر فرآیند کشف و انتخاب مسیر را شرح میدهیم.
 -3-3-1فرآیند کشف مسیر

ج) تابع عضویت سطح ازدحام
شکل  :5تابع عضویت متغیرهای ورودی

Serial no. 86

زمانی که یک گره سرخوشه مسیری را برای ارسا داده به مقصد
خاص نیاز داشته باشد ،اما مسیری به مقصد موردنظر در قسمت رقص
این گره وجود نداشته باشد ،عملیات کشف مسیر آغاز میشود.
سرخوشه مبدًا برای کشف مسیر دیدهبان روبهجلو را به همه اتصا های
ذخیرهشده در جدو همسایگی ،پخش فراگیر میکند .جدو
همسایگی شامل اطالعات مربوط به میزان پایداری و سطح ازدحام
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اتصا های مربوط به گرههای همسایه ،است .این دیدهبان روبهجلو
حاوی فیلدهای شناسه مبدًا ،شناسه مقصد ،نوع ،لیستی از شناسه
گرههای میانی (مسیر منبع) و ارزش اعتبار الحاق شده با گرههای
میانی است .مقدار اولیه ارزش اعتبار هر اتصا  1 ،در نظر گرفته
میشود .زمانی که یک گره ،دیدهبان روبهجلو را دریافت میکند ،با
استفاده از مد فازی توضیح داده شده در بخش  ،1-3ارزش اعتبار
اتصا های همسایه را محاسبه کرده و اتصالی که دارای بیشترین مقدار
ارزش اعتبار است ،انتخاب میکند .هر گره میانی شناسه خود را به
مسیر منبع در دیدهبان روبهجلو الحاق کرده و ارزش اعتبار بهدستآمده
را در مقدار فیلد ارزش اعتبار ضرب کرده و آن را بهروزرسانی میکند.
سپس این گره بسته را از طریق اتصا انتخاب شده ،ارسا میکند.
زمانی که دیدهبان روبهجلو به سر خوشه مقصد میرسد شامل لیست
گرهها در طو مسیر و مقدار ارزش اعتبار اتصا های مسیر است.
-----------------------------------------------الگوریتم ( :)1پروتکل مسیریابی FB_VANET
-----------------------------------------------برای همه (دیدهبان روبهجلوی فرستاده شده از سرخوشه مبدأ به سمت
سرخوشه مقصد) {
اگر (دیدهبان روبهجلو توسط گره  iدریافت شده است) آنگاه {
محاسبه مقدار ارزش اعتبار برای همه اتصا های ذخیرهشده در جدو
همسایگی.
اگر (گره  iگره مقصد نیست) آنگاه {
پیدا کردن اتصالی که بیشترین مقدار ارزش اعتبار را دارد.
الحاق کردن شناسه گره  iبه مسیر منبع.
9
ضرب ارزش اعتبار بهدستآمده در مقدار فیلد مربوط به ارزش
اعتبار در دیدهبان روبهجلو.
ارسا بسته از طریق اتصا انتخاب شده.
در غیر این صورت
ایجاد دیدهبان رو به عقب توسط سرخوشه مقصد
}
}
}
برای همه (دیدهبان رو به عقب از مقصد به سمت مبدأ) {
اگر (دیدهبان رو به عقب توسط گره  iدریافت شده است) آنگاه {
اگر (گره  iمقصد مربوط به دیدهبان رو به عقب است) آنگاه {
ذخیره کردن اطالعات این بسته در قسمت رقص گره
انتخاب مسیر با بیشترین مقدار ارزش اعتبار اتصا ها

ارائه روشی مبتنی بر نظریه مجموعههای فازی . . .

سرخوشه مقصد معکوس مسیر منبع را در دیدهبان رو به عقب قرار
داده و آن را بهصورت تکبخشی به سمت سرخوشه مبدًا ارسا
میکند .زمانی که سرخوشه مبدأ یک دیدهبان رو به عقب را دریافت
میکند ،مسیر کشفشده را به جستجوکنندهها اعالم میکند .یک
جستجوکننده بسته داده را دریافت کرده و سپس آن را از طریق مسیر
کشفشده به مقصد موردنظر منتقل میکند .در شکل  6شبه کد
مربوط به فرآیند کشف مسیر در پروتکل پیشنهادی نشان داده شده
است.

 -4شبیهسازی و ارزیابی نتایج
در این بخش ،نتایج بهدستآمده از ارزیابی پروتکل پیشنهادی را نشان
داده و این پروتکل را با پروتکل  AODV ،VANET QoS-OLSRو
الگوریتم زنبورعسل مقایسه خواهیم کرد.
 -4-1تنظیمات محیط شبیهسازی
برای انجام شبیهسازی از جعبهابزار  TrueTimeنرمافزار متلب [،26
 ]27و شبیهساز ترافیک  ]28[ SUMOاستفاده شده استSUMO .
یک شبیهساز ترافیک است که با استفاده از کدهای  XMLویژگیهای
شبکه مانند تعداد گرهها ،توپولوژی ،سرعت و جهت را مشخص میکند.
بنابراین ،برای تولید ترافیک وسایل نقلیه از  SUMO 0.12.0استفاده
کرده و قسمتی از نقشه شهر کرمان بهعنوان توپولوژی مناطق شهری،
انتخاب شده است .محدوده فیزیکی شبیهسازی ناحیه ×700 700
مترمربع است و تعداد گرهها از  30تا  50افزایش مییابند .جهت تولید
ترافیک از سرویس  CBR1استفاده میشود .پارامترها و تنظیمات
پیشفرض برای انجام شبیهسازی در جدو  4ارائه شدهاند.
جدول  :4پارامترها و تنظیمات شبیهسازی
پارامتر شبیهسازی

مقدار

زمان شبیهسازی

 100ثانیه

محدوده ناحیه شبیهسازی

× 700 700مترمربع

مد ترافیکی

CBR

محدوده انتقا

 250متر

اندازه بستهها

 512بایت

توپولوژی

مناطق شهری

شبیهساز ترافیک

SUMO

تعداد گرهها

50 ،40 ،30

}

پهنای باند

 1مگابیت بر ثانیه

MAC/PHY

IEEE 802.11p

اگر (گره  iمبدأ مربوط به دیدهبان رو به عقب نیست) آنگاه
تکبخشی کردن دیدهبان رو به عقب
}

 αدر

𝑗𝑖𝑆𝑇𝑃

0/4

 βدر

𝑗𝑖𝑆𝑇𝑃

0/6

)𝑐𝑤 (𝑤𝑏, 𝑤𝑟,در

}
------------------------------------------------

شکل  :6شبه کد فرآیند کشف مسیر پروتکل پیشنهادی
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𝜑 در

()0/0،2/0،4/4

)𝑗 𝑣(𝑖,

 60کیلومتر بر ساعت

𝑗𝑖𝑀𝐶

تعداد جمعیت اولیه در الگوریتم
تعداد تکرار در الگوریتم

GSA

GSA

20
10
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 -4-2نتایج شبیهسازی
از معیارهای زیر برای مقایسه کارایی پروتکل پیشنهادی با ،AODV
الگوریتم زنبورعسل و  VANET QoS-OLSRاستفاده شده است.


نرخ تحویل بسته :نسبت تعداد بستههایی که بهطور موفق
توسط گره مقصد دریافت شده به تعداد کل بستههایی که از هر
گره برای آن مقصد ارسا میشود.



تأخیر :اختالف بین زمانی که یک بسته داده بهوسیله گره مقصد
دریافت شده و زمانی که این بسته توسط گره مبدأ فرستاده شده
است .این اختالف ناشی از این است که گره مبدأ به دلیل نداشتن
مسیری به مقصد ،نیاز به انجام فرآیند کشف مسیر دارد و بسته
داده باید تا کشف مسیر در گره مبدأ منتظر بماند (زمان انتظار
0
واکنشی ).



شکل  :8مقایسه  FB_VANETبا  ،VANET QoS-OLSRالگوریتم
زنبورعسل و  AODVبا معیار تأخیر

2

بازده :اگر تعداد  yبیت در زمان  tبه یک گره تحویل داده شود،
𝑦

بازده آن گره بهصورت 𝑡 تعریف میشود .این تعریف به الگوریتمی
که تعداد یکسانی از بیتها را در زمان کمتر تحویل دهد ،بازدهی
بیشتری اختصاص میدهد.


کنترل سربار :تعداد کل کنتر بایتهایی که توسط همه گرهها
در شبکه انتقا داده میشوند.



درصد پایداری :نسبت تعداد گرههایی که در یک بازه زمانی

شکل  :9مقایسه  FB_VANETبا  ،VANET QoS-OLSRالگوریتم

خاص در یک خوشه باقی میمانند .اگر درصد پایداری بیش از
 60%باشد ،خوشه پایدار در نظر گرفته میشود.

زنبورعسل و  AODVبا معیار بازده

نتایج شبیهسازی در شکلهای  7تا  11نشان داده شدهاند.
همانطور که در شکل  7دیده میشود ،با توجه به بررسی قدرت
سیگنا دریافتی و سطح ازدحام در فرآیند کشف مسیر ،نرخ تحویل
بسته پروتکل پیشنهادی از سایر پروتکلها بیشتر است .شکل  8تأخیر
را نشان میدهد ،که تأخیر پروتکل پیشنهادی از بقیه پروتکلهای
مقایسه شده ،کمتر است .با توجه به تحلیل شکل  ،9بازده
 FB_VANETبیشتر از  AODV ،VANET QoS-OLSRو الگوریتم
زنبورعسل است.

در شکل  10کنتر سربار نشان داده شده است FB_VANET .در
مقایسه با  AODVو الگوریتم زنبور عسل به دلیل حمل ارزش اعتبار
اتصا ها و اطالعات مربوط به میزان پایداری و ازدحام در سرآیند
بستهها ،دارای سربار بیشتری است .در شکل  11درصد پایداری روش
پیشنهادی و پروتکل  ،VANET QoS-OLSRکه پروتکلهای مسیریابی
مبتنی بر خوشهبندی هستند ،نشان داده شده است .به دلیل بررسی
پهنای باند ،میزان پایداری و ازدحام ،درصد پایداری  FB_VANETاز
 VANET QoS-OLSRکمی بیشتر است.

شکل  :7مقایسه  FB_VANETبا  ،VANET QoS-OLSRالگوریتم

شکل  :10مقایسه  FB_VANETبا  ،VANET QoS-OLSRالگوریتم

زنبورعسل و  AODVبا معیار نرخ تحویل بسته

زنبورعسل و  AODVبا معیار کنترل سربار

Serial no. 86
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 نتیجه-5
 پروتکل مسیریابی، با بهکارگیری نظریه مجموعههای فازی،دراین مقاله
 این پروتکل.جدیدی برای شبکههای ویژه خودرویی معرفی شده است
 قدرت سیگنا دریافتی و سطح ازدحام به هر،با استفاده از پهنای باند
 پهنای باند برای ارزیابی سطح.اتصا یک ارزش اعتبار نسبت میدهد
توانایی گره در ارائه خدمات استفاده شده و قدرت سیگنا دریافتی و
 با.ازدحام به ترتیب پایداری و میزان ازدحام اتصا را مشخص میکنند
توجه به اینکه به دست آوردن توابع عضویت یکی از چالشهای طراحی
 برای تعدیل توابع عضویت از،سیستم استنتاج فازی مطلوب است
 برای ارزیابی و بررسی.الگوریتم جستجوی گرانشی استفاده شده است
 الگوریتم،AODV  این پروتکل با پروتکل،کارایی پروتکل پیشنهادی
 نتایج. مقایسه شده استVANET QoS-OLSR زنبورعسل و
بهدستآمده از شبیهسازی و مقایسه الگوریتمها با استفاده از نرمافزار
متلب نشان میدهد نرخ تحویل بسته و بازده پروتکل پیشنهادی از بقیه
 همچنین تأخیر انتها به انتها.پروتکلهای مقایسه شده بیشتر است
. کمتر است،پروتکل پیشنهادی نسبت به پروتکلهای مقایسه شده
VANET QoS- درصد پایداری پروتکل پیشنهادی تقریبًا با پروتکل
 پروتکل پیشنهادی به دلیل حمل میزان،  بههرحا. برابر استOLSR
 ازدحام و ارزش اعتبار اتصا ها دارای سربار بیشتری در،پایداری
. و الگوریتم زنبورعسل استAODV مقایسه با
با توجه به اینکه پروتکل پیشنهادی برای مناطق شهری طراحیشده
 همچنین. میتواند برای استفاده در بزرگراهها گسترش داده شود،است
درخواستهای کیفیت سرویس دیگر مانند امنیت و محرمانگی را
.پوشش دهد
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