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 دانشگاه آزاد اسالمي  
 کرمانواحد 

 

 تحقيقفرم پيشنهاد 
 ارشناسي ارشدک نامه پايان

 

 : به فارسي عنوان تحقيق
 

 

 

                        دانشکده:              : دانشجو نام

 :گروه تخصصي             :نام خانوادگي دانشجو

 :گرايش               :رشته تحصيلي

  :شروع به تحصيلنيمسال             :کارشناسي ارشد مقطع سال ورود بهنيم

 مشاور:استاد  و نام خانوادگينام                استاد راهنما:                        و نام خانوادگي نام 

    .........................................                                        ....................................... 
 

 

 

 : تصويب در شوراي پژوهشي دانشکدهتاريخ                                           :    تخصصي گروهشوراي تاريخ تصويب در       

 

      

 :تحصيالت تکميلي ئيد رئيس دانشکدهتا                                                                      :گروه تخصصيمدير ئيدتا      

 

 

         

 :                                                                   تأييد کارشناس پژوهشي      

 

 به حوزه پژوهشي واحد: تاريخ ارسال     

  :واحد و فناوري تأييد معاون پژوهش                                                                                                                     
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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

1-U اطالعات مربوط به دانشجوU: 

 

 .......................... ................. :ماره دانشجوييش  ..........................خانوادگي: .................. امن  ....نام: ...................................

 ..................... ......................... :گروه تخصصي  ...............رشته تحصيلي: ........................... .................................... :مقطع

 ................................. رايش:گ

 ............................  :نيمسال ورودي 

 ................................................................................................................................................ آدرس پستي درکرمان: 

 .........................   پست الكترونيك:  ....... ............................. ..... تلفن همراه:.ل سكونت: .......................محثابت تلفن 

 ............................................................................................................................................ آدرس پستي در شهرستان:

 .....................................  تلفن محل کار: .................................. دورنگار: محل سكونت: ..............................ثابت تلفن 

 

 

 

U2- و مشاور راهنما اتيداطالعات مربوط به اس: 
 

 تذکرات: 
 

در صورتي که  داشته باشند. يك استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور توانند ميدوره کارشناسي  دانشجويان -

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  کامل ايشان )رزومه کامل( مي باشند، الزم است  مدعواساتيد راهنما و مشاور 

 ساتيد مدعو، که ا حال انجامه و يا در دفاع شد دکتري هاي رسالههاي کارشناسي ارشد و  نامه پايانفهرست  شامل

 آخرين حكم کارگزينيو همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اند راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته

 گردد. ت علمي( ضميمهأ)حكم هي

   
ر ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و دهست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

 ه پژوهشي و يا در نوبت قراردادنصورت تکميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشکده و حوز

 . نماينداجتناب دانشجويان 
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 :ستاد راهنمااطالعات مربوط به ا
                                                                                                                           

 ..........    ........................... آخرين مدرك تحصيلي:          ........................................................ نام و نام خانوادگي:
                                                                                                                          

 تلفن همراه: ....................................  ....... .................)مرتبه علمي(:  رتبه دانشگاهي  ......... .................. تخصص اصلي:
 

 : .............................................................. (E-mail) ست الكترونيكپ    ...................................... منزل يا محل کار:تلفن 
 

 
 :کرماننحوه همكاري با واحد 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 
 :ارشناسي ارشد ودکتري راهنماي شدهتعداد پايان نامه هاي ک

 :ساير دانشگاه ها                     :                                                   دانشگاه آزاد اسالمي
 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد دردست راهنمايي

 :ساير دانشگاه ها                 :                                                       دانشگاه آزاد اسالمي
 : نامه هاي دکتري در دست راهنمايي تعداد پايان

 :ساير دانشگاه ها                            :                                            سالميدانشگاه آزاد ا
                

 
 اطالعات مربوط به استاد مشاور:

                                                                                                                          
 ..........    ........................... آخرين مدرك تحصيلي :      ........................................................ نام و نام خانوادگي:

 
 ه: .............................................. تلفن همرا.................:  )مرتبه علمي( .........  رتبه دانشگاهي.................. تخصص اصلي:

 

 ..............................................................  : (E-mail) ...................................... پست الكترونيك منزل يا محل کار:تلفن 
 
 

 :کرماننحوه همكاري با واحد 
 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 :هاد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ودکتري راهنماي شدتعد

 :ساير دانشگاه ها               :                                                         دانشگاه آزاد اسالمي
 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد دردست راهنمايي

 :ساير دانشگاه ها                                              :                         دانشگاه آزاد اسالمي
 : نامه هاي دکتري در دست راهنمايي تعداد پايان

 :ساير دانشگاه ها                           :                                            دانشگاه آزاد اسالمي
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 :نامه اطالعات مربوط به پايان  -4

 
 تحقيق نوان ع -الف

 

  :به زبان فارسيعنوان  -1

 سيمهاي حسگر بيدر شبكه Q-LEACHمبتني بر  انرژي مؤثر ارائه يك روش مسيريابي     

 

 :عنوان به زبان انگليسي  -2

Energy-Efficient Routing Protocol based on Q-LEACH in Wireless 

Sensor Networks 
 : نامه تعداد واحد پايان  – ب

 

 

 

هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي  له و معرفي آن، بيان جنبه)شامل تشريح مسأ به طور کلي له اساسي تحقيقأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور
سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی با توان مصرفی ی مخابرات بیهای اخیر در زمینهپیشرفت

کاربردهای متنوع را فراهم نموده است. این حسگرهای کوچک پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و 

توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطالعات مختلف محیطی، پردازش و ارسال اطالعات را دارند که 

 هایدستگاه زیادی تعداد از ها متشکلسیم شده اند. این شبکهموجب پیدایش شبکه های حسگر بی

 هوشمند و کوچک هایدستگاه حسگر، هایگره .شوندمی نامیده سگرح هایگره که هستند کوچک بسیار

 و دریافت را غیره و صوت، دما نور، نظیر مختلفی هایداده توانندمی که هستند سیمبی ارتباط قابلیت با

فواصل  در داده آوریجمع حسگر، گره اصلی دهند. وظیفه انتقال هاگره سایر به نهایت در و کنند پردازش

 به ) شده گردآوری های داده( سیگنال  انتشار الکترونیکی و سیگنال یک به آن تبدیل و منظم زمانی

1چاهک گره بنام مرکزی گره یک به ،میانی هایی گرهباواسطه صورت مستقیم و یا
 اطالعات است. چاهک 

 به میانی هایهگر یواسطه با یا و مستقیماً را گردآوری شده هایداده و کرده آوری جمع حسگرها از را

2مرکزی ایستگاه یک
 ]1[دهد.  می تحویل است ارتباط در بیرون محیط با که 

 

ها عمده مصرف انرژی گره .ها استهای حسگر، انرژی محدود گرهشبکه هاییکی از مهمترین چالش

ال و توان گفت که عملیات مربوط به ارسحتی می .ها استها توسط گرهمربوط به ارسال و دریافت داده

                                                
1 Sink 
2 Base Station (BS) 
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های مسیریابی کند. بنابراین معرفی روشها انرژی مصرف میدریافت به مراتب بیشتر از پردازش داده

-سیم محسوب میهای حسگر بیبه عنوان مهمترین عامل مدیریت مصرف انرژی در شبکه ،انرژی مؤثر

نند و بصورت ما در حالت خواب باقی می کارهای بیگرهدر اغلب اوقات، برای نگهداری انرژی، شود. 

زیرا گوش  ند.ا بدست آورند و آنها را ارسال کنهای حس شده ربه حالت فعال در می آیند تا دادهای دوره

در یک زمانبندی سختگیرانه زمانی که یک گره باید بیدار  شود.مورد سبب تلف شدن انرژی میدادن بی

داشته باشد باید کامال مشخص باشد تا  شود، محیط را حس کند و نقل و انتقال ) یا جابجایی مکانی(

سیم به های حسگر بیطراحی پروتوکل مسیریابی در شبکه تضمین کند که عمر شبکه حداکثر است.

سازی پردازش و ذخیره های شبکه از قبیل انرژی، پهنای باند، محدودیت واحددلیل برخی از محدودیت

 ]1[ .باشدهایی میدارای چالش

 شود. درمی استفاده مسیریابی هایالگوریتم سازیپیاده برای که است هاییروش از یکی بندیخوشه

 هر در هاگره .گرددمی تقسیم خوشه نام به هاییبخش به سیمبی حسگر شبکه بندی، محیطخوشه

 را هاداده دریافت، از پس کنند. سرخوشهمی ارسال سرخوشه و به دریافت محیط از را داده خوشه،

 می منتقل اصلی ایستگاه به چندگامه یا گامه مسیر تک طریق از داده تجمیع، از ماید. پسنمی تجمیع

 .گردد

 ]2[باشد: می زیر هایمزیت دارای بندیخوشه

 شبکه پذیری مقیاس افزایش 

 شبکه وکنترل مدیریت شدن آسانتر 

 انرژی مصرف کاهش و افرونگی حذف 

 داده لانتقا برای کوتاهتر و مسیر بهتر کانال انتخاب 

 به صورت هاگره انرژی مصرف آن و است بزرگ عیب یک دارای بندیخوشه مزایا این وجود با اما

 و این کندمی مصرف هاگره دیگر به نسبت بیشتری انرژی سرخوشه باشد. معموالً گرهمی غیریکنواخت

 ]2[است:  دلیل سه به

 

 .است هاگره دیگر ازبیشتر  معموالً سرخوشه گره ارسالی دریافتی و داده مقدار .1

 .است متفاوت مختلف مناطق در سرخوشه هایگره داده ارسال فاصله .2

 .کنندمی مصرف هاگره دیگر به نسبت داده پردازش برای بیشتری انرژی اغلب هاسرخوشه .3

 

-Qکه البته خود  ]3[ معرفی شود Q-LEACHشود که یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر در این تحقیق سعی می

LEACH  مبتنی بر الگوریتمLEACH بندی مناسب به شکلی استفاده میاست. در روش پیشنهادی از یک روش خوشه-

ها انرژی بیشتری نسبت بندی همواره سرخوشههای خوشهشود که پارامترهای مربوط به شبکه بهینه شوند. در الگوریتم

سرخوشه تغییر کند این تغییر اغلب بصورت  کنند برای رفع این مشکل باید در هر مرحله،به سرخوشه مصرف می
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ها، میانگین شود اما در روش پیشنهادی این انتخاب هدفمند است و بر اساس میزان انرژی باقیمانده گرهتصادفی انجام می

رسد فاز شود که به نظر میهای موجود در آن خوشه و همچنین میزان فاصله با گره چاهک محاسبه میفاصله بقیه گره

شود که شود. این امر باعث میها میکند و باعث مصرف متوازن انرژی گرهوط به انتخاب سرخوشه را هدفمند میمرب

 های نزدیک به هم به اتمام برسد و شبکه پایدارتر باشد. ها در زمانانرژی گره

مصرف انرژی مؤثر و  شود هدف از این کارساختار شبکه به چهار زیر قسمت مساوی تبدیل می Q-LEACHدر الگوریتم 

شود. با توجه به بندی به شکل دیگری انجام میها است. در روش پیشنهادی این تقسیمانتخاب موقعیت مناسب سرخوشه

یعنی هر چه فاصله از چاهک بیشتر باشد  ها متفاوت خواهد بود.ها با گره چاهک، انرژی مصرفی گرهمیزان فاصله گره

-های دورتر، سریعتر تخلیه انرژی میو عکس آن هم برقرار است. در این حالت قطعاً گرهانرژی مصرفی بیشتر خواهد بود 

کنیم و نواحی مختلف را با توجه به میزان میرند. در روش پیشنهادی از یک روند ارسال چند گامی استفاده میشوند و می

کنیم بطوری که ن فاصله از چاهک انتخاب میها را بسته به میزاگیریم. همچنین اندازه خوشهفاصله از چاهک در نظر می

کینم. ایده اصلی این کار، این است که در های دورتر را بزرگ انتخاب میهای نزدیک به چاهک را کوچک و خوشهخوشه

های کند و در خوشههای کوچک، یک گره انتخاب سرخوشه شدنش بیشتر است و لذا انرژی بیشتری مصرف میخوشه

کند به این شکل انرژی بیشتری که بواسطه شود انرژی کمتری مصرف میکه دیر به دیر سرخوشه می بزرگ بواسطه این

  شود. ها متوازن میشود و در کل مصرق انرژی گرهکرد اینجا جبران میفاصله زیاد با چاهک مصرف می

 

 

ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي  )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ضرورت انجام تحقيقاهميت و  - د

 :گيرد نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي که در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي
های مختلف قطعاً ها در زمینهجانبه آنسیم و کاربردهای همههای حسگر بیبا توجه به گسترش روزافزون شبکه

جا خطر ساز است های که وجود انسان در آنتواند مقرون به صرفه باشد. مخصوصا در موقعیتز آنها میاستفاده ا

سیم تنها در امور نظامی های حسگر بیها استفاده کرد. در زیر برخی از کاربردهای شبکهتوان از این شبکهمی

 ذکر شده است :

  و وسایل  ودی و تجهیزاتخنظارت بر نیروهای 

  های میدان جنگفعالیت  کنترلنظارت و 

 شناسایی نیروهای دشمن 

 یهدف گیر 

  تعیین و برآورد تلفات و خسارات احتمالی میدان نبرد 

 ،بیوشیمیائی و میکر شناسایی حمالت هسته ای 
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های نظارتی های امنیتی، سیستمهای دیگر مانند کشاورزی، پزشکی، سیستمعالوه بر موارد بیان شده، در زمینه

نیز کاربرد دارند. با توجه به کاربردهای وسیع و چالش مشترك همگی این کاربردها که بکارگیری و غیره 

های غیرقابل دسترس و خطرناك است، امکان شارژ مجدد یا تعویض  سیم در محیط های حسگر بی شبکه

های حسگر با عمر  بهینه مدیریت انرژی در طراحی شبکه  های حسگر وجود ندارد، بنابراین ارائه الگوریتم گره

 ها امری ضروری است.  طوالنی به منظور افزایش کارایی این شبکه

 

 
 

پيرامون موضوع در داخل و خارج کشور تحقيقات انجام شده پيشينه )بيان مختصر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيق
 برای را الگوریتم این یا شوندمی سازیپیاده LEACH بندیخوشه الگوریتم اساس بر یابیمسیر هایالگوریتم اکثر

 چرخش تکنیک است از شده ارائه میالدی 2000 سال در که LEACH دهند. الگوریتممی بهبود کاراتر مسیریابی

 هایینوبت در LEACH کند. عملکردمی استفاده شبکه هایگره میان در سرخوشه برای انتخاب تصادفی

اندازی، راه فاز باشد. درمی نگهداری فاز یک و اندازیراه فاز یک شامل نوبت که هر طوری به است شده سازماندهی

 خواهد سرخوشه عنوان به گره یک خوشه هر که طوریبه کننددهی میسازمان هاییخوشه در را خودشان هاگره

 متوسط طور شود. بهمی انجام گره هر در درون محلی سرخوشه یک به شدن تبدیل برای گیریتصمیمت. داش

 فاز تمد طول دهند. درسرویس می نوبت هر در محلی سرخوشه عنوان به هاگره از اییشده تعیین پیش از درصد

 طور به ارسال آنها از قبل و کرده آوری جمع خود خوشه عضو هایگره از را داده ،شده انتخاب سرخوشه هر انتقال

از  جدیدی مجموعه یک نوبت یک انتهای درد. دهنمی انجام آنها روی تجمیع داده فرایند پایه، ایستگاه هب مستقیم

  ]4[ شوند.می انتخاب بعدی نوبت برای سرخوشه عنوان به هاگره

 در توانندمی داده آوری جمع و های محلیالگوریتم که مواردی در خوب خیلی مدل یک LEACH بنابراین

 مجموعه یک و تهیه اطالعات سربار کاهش به طوریکه به کندمی فراهم بشوند، اجرا شده، انتخاب هایسرخوشه

همچنین  و انرژی مصرف در جوییصرفه باعث LEACH د.کنمی کمک نهایی، کاربر برای داده از اطمینان قابل

 به نسبت تصادفی صورت هب سرخوشه انتخاب دلیل به الگوریتم این شود. امامی شبکه عمر طول شدن ترطوالنی

 .دارد پایینری کارایی بعدی شده های مطرحالگوریتم

  معایب الگوریتمLEACH 

 ن( دبو  Singlehopدلیل هها )بخوشه حسگرها درن بعضی از دعضو نش  .1

 ایستگاه مرکزینیاز به ارتباط مستقیم با  .2

 ایستگاه مرکزیلیل نیاز به ارتباط با دبه د دوحقابلیت گسترش م .3
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 LEACH وریتم بهینه شدهالگ

ا حسگرهگرفتن انرژی موجود فعلی نشکالت، در نظر مکه از جمله این  استشکالتی مارای د  LEACHالگوریتم 

این  رفعبرای باشد. فرض کردن انرژی ابتدایی )انرژی اولیه( هر حسگر در شروع  کار میاز یک طرف و یکسان 

که انرژی جاری و انرژی  ه شد داده   LEACHوریتمگال  Setupفازر د  T(n)ر فرمول محاسبه دکالت تغییراتی شم

 .]5[ کندفرمول لحاظ می  ردها را نیز آن ، T(n)اسبه حر نظر گرفته و برای مدرا حسگر اولیه هر 

 
 rsنرژی اولیه( و  ) اعوشر ، انرژی حسگر در حالت  En_max، انرژی حسگر در لحظه جاری و  En_curentدر این فرمول 

ر د شکالت اساسیع مالبته این روش به تنهایی موجب رف ه است. شدن  CH، حسگرکه  یراندهای متوال دداعنیز ت

ه حل باقی ماند ه شکالت اساسی این الگوریتم بدون رامنان برخی از چمهو  دشونمی  LEACHالگوریتم اصلی 

 و خاص طور ام و انرژی هر حسگر بهشود که انرژی کل شبکه به طور عاین روش بهینه شده، باعث میاست. 

های حسگر، حداکثر دخو حظات عمر لر نهایت کل شبکه تا آخرین دو  ده ل و تقریبا یکسان کاهش پیدا کردمتعا

 خواهد شد.شبکه  داطمینان از عملکر دکه این موجب بهبو داشته باشندزنده را 

 LEACH-C (Centralized )الگوریتم 

باشد. روش کار  می  LEACH-Cوریتم گال  هشد حمطر  LEACHوریتم گری که بر پایه الگیدهای وریتمگیکی از ال 

 ،ود یا نهش  سرخوشهکند که  به تنهایی تعیین  دخو حسگرکه هر این است که به جای این  LEACH-Cوریتم گال

)شامل  داطالعاتی از خو حسگرترتیب که هر   . به ایندکنواگذار می ایستگاه مرکزیو یا   چاهکفه ر! به ظیاین و

بعد از دریافت این  ایستگاه مرکزیو فرستاده  ایستگاه مرکزی( را به دیی خوو مکان جغرافیا ه انرژی باقیماند

 دباشنارا میدشدن را   سرخوشهرا که قابلیت  ها حسگرهای موجود در شبکه، بهترین حسگراطالعات از کل 

ایستگاه یف ضای هر خوشه نیز از وظاعروش تعیین ا ر این دالبته  کند.و به کل شبکه اعالم می رده انتخاب ک

 . ]6[ دشبامی مرکزی

شکالت م  شکالتی نیز است که اینمارای دولی  دارد LEACHوریتم گبهتری نسبت به ال دوریتم عملکرگاین ال 

-افزارتخا نیاز به سه این فرض اءکه ارض ه هایی بیان شدر این الگوریتم فرضد. دشکالت اساسی هستنمتقریبا 

باشد می 3اه موقعیت یاب جهانیگستدها، افزارتخباشد که از جمله این سهای پرهزینه و با صرف انرژی باال می

در  GPS رها نصب شود. همچنین استفاده از حسگداخل آن  باید  حسگرکه برای تعیین موقعیت جغرافیایی هر 

رفت، مقرون به صرفه نیست  داز بین خواهن دبا اتمام انرژی خوارند و دودیت شدید انرژی حدهایی که مگره

شکالتی که این الگوریتم دارد این است که تعیین بهترین حالت برای مبسیار خاص(. یکی دیگر از  در موارد)مگر 

 باشد و به آسانی قابل محاسبه نیست.می NP-HARDیک مسئله ها خود خوشه

                                                
3 GPS 
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 LEACH-F   (Fixed)الگوریتم

باشد. این می سیم بی حسگرهای بندی شبکهخوشه در موره دهای مطرح شدلگوریتم نیز یکی از الگوریتماین ا 

وریتم گاین ال  Setup فاز  بوده ولی با این تفاوت که  LEACHهای قبلی شبیه الگوریتم وشرالگوریتم نیز مانند 

شود و هیچ ها مشخص میاعضای آن ها و شهر زمان طراحی شبکه از ابتدا خو د، طوری که  هشد د دوحتقریبا م

 . ]7[ شودنمی تغییری در خوشه و اعضای آن در طول عمر کل شبکه اعمال 

 دانشناخته شده ها به عنوان اعضای یک خوشهاخل خوشهدهایی که گرهولی  دهستن 4ها ثابتر این روش خوشهد 

جدیدی    سرخوشه سپس ه و دکر رکا  سرخوشهن  آا ی بدتو م دکننتعیین می سرخوشه دمتناوب برای خو ربه طو

باشد که از شکالتی میمارای داین روش نیز  .دهندامه میداین اعمال را تا آخر ا ه وباردو  ده تعیین کر دبرای خو

ها ر زمان طراحی شبکهد. چون ردزمان طراحی اشاره ک  ردها ن تعیین خوشهدتوان به مشکل بوآن جمله می

بود و برای انجام این  دواهنخها کار آسانی اند، تعیین خوشهمستقر نشده د یی اصلی خواافیرقعیت جغر مودهنوز 

های ازشدپر دکه این کار نیز به نوبه خو دها انجام گیرها عمل تعیین خوشهدنو عمل باید بعد از گسترش 

  ها کاری مشکل وز تعیین بهترین خوشهداشت و در نهایت نید ها را نیاز خواهزیادی بین نود برقراری ارتباطات 

 .ه خواهد بودپرهزین

TL-LEACH  

. در دباشسیم میبی حسگر هایشبکه بندیشهمهم در خوف و وهای معریتمرگولیکی از ا  TL-LEACH یتمرگولا 

ر مرتفع شده و این الگوریتم قابلیت کار د  LEACHشکالت مهم و اساسی الگوریتم ماین الگوریتم یکی از 

 .]8[ های بیشتری با فرضیات کمتر را داردها و شبکهکاربرد

بود به این یتم رن این الگودبو   Single HOPکلشم دمطرح بو   LEACHیتم رلگوای که برای تیکی از مشکال  

وی انتخاب نحرا به  ، اعضای هر خوشه سرخوشهخود بعد از انتخاب  Setupدر فاز   LEACHمعنی که الگوریتم

آن عضو هر دو در برد  و  سرخوشه )یعنی اشته باشدد دوجو به آن عضو ارتباط مستقیم  سرخوشه که از دکرمی

 حسگراه آن گرفت آنگنمی ی قرار اسرخوشهرادیویی یکدیگر قرار بگیرند( و اگر حسگری در برد رادیویی هیچ 

6مرحلهکه  تا زمانی) داشتندر کل شبکه  5نقشی چماند و هیبدون خوشه باقی می
( که البته دشو وعجدیدی شر  

یت به دلیل ضعین واارند. دکل را شین ماسبتا ناند گرفتهر های شبکه قراحاشیه درهایی که حسگربرخی از 

Single HOP   باشد.گوریتم میلبودن ا 

 Setupدر فاز  TL-LEACHاین مشکل حل شده است به این ترتیب که الگوریتم  TL-LEACHدر الگوریتم 

-می دیویی خوداد ربر  ، به جای انتخاب عضوهایی که درAdvertisementو در قسمت  سرخوشهاز تعیین  بعد

  سرخوشه( یک MultiHOP) دمیقر چند دکنند که و خوشه میضعنوان عهایی بهحسگربه انتخاب  م، اقدادباشن

دارند نی  اسرخوشهچ ستقیم با هیرا که ارتباط م هایی حسگرد قدمی این است که چنظور از ند )منقرار گرفته باش

                                                
4-Pat 
5 Stamp 
6 Round 
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 مگوریتلدر این ا به عنوان عضو خوشه انتخاب کنند(. را نمایدارتباط برقرار  دتوانای آن خوشه میعضولی با ا

باشد و سوس نمیحم ولی این افزایش مصرف  شیمبابی شاهد افزایش مصرف انرژی میسهمچنین به طور ن

ه و باعث دبهینه نبو که اصالً دشو هایی تشکیل میخوشه است که بعضاً دارد این مگوریتلگری که این ایمشکل د

  .دشور کل شبکه میدی ئکاهش کارا

 

 به شبکه محیط ابتدا الگوریتم این اند. درداده ارائه را EEBCDA الگوریتم همکارانش و جان یو آقای ]9[ر د

 هم با عرض و طول اندازه، نظر از ها swim lane این اندازه که شوندمی تقسیم  swim lane بنام بخشهای طولی

 هر در ها grid شوند. اندازهمی تقسیم grid بنام کوچکتر بخشهای به ها swim lane کدام از هر برابرند. سپس

swim lane است که معموالً متفاوت grid از که هایی BS هستند بزرگتری اندازه دارای دارند بیشتری فاصله 

-می انتخاب سرخوشه گره عنوان به انرژی بیشترین با گره grid نزدیکترند. در هر BS به که یهای grid به نسبت

 هایگره تعداد شامل دارند بیشتری فاصله BS از که هایی grid که شودمی باعث بندیبخش نوع شود. این

 شدن متعادل باعث و این کنندمی شرکت شدن سرخوشه برای بیشتری هایگره تعداد نتیجه شوند. در بیشتری

 .شودمی شبکه عمر طول افزایش بهبود و هاگره در انرژی مصرف

-داده حسگر هر نگهداری، فاز در شدند تشکیل هاخوشه و شدند انتخاب اندازیراه فاز در هاسرخوشه اینکه از بعد

کند. می ارسال خوشه سر گره به TDMA مانند زمانبندی پروتکل یک اساس بر را محیط از آوری شدهجمع های

 محاسبه مرحله دو در درخت تشکیل .شودمی ایجاد سرخوشه هایگره از درخت تجمیع داده یک آخر مرحله در

 وزنها محاسبه هنگام شود. درمی انجام شده محاسبه وزن بر سرخوشه مبتنی هایگره اتصال و هاسرخوشه وزن

 نتیجه و در باشدمی تربهینه گره، انرژی مصرف از نظر شودیم گرفته نظر در هاگره بین فاصله و هاگره انرژی چون

 .یابدمی بهبود شبکه عمر طول

 مسیر پروتکل این .است شده ارائه همکارانش و پنگ توسط WSN شبکه برای داده تجمیع پروتکل یک  ]11[ در

 را شبکه هایگره تراکم هاگره بندیخوشه برای الگوریتم این .است LEACH بندیخوشه الگوریتم مبتنی بر یابی

 هاگره دیگر فاصله چون شود انتخاب سرخوشه عنوان به شبکه خلوت منطقه از گره اگر یک دهد.می قرار مدنظر

 حد آستانه یک الگوریتم این در دلیل همین به .کندمی مصرف انرژی زیادی داده، انتقال برای است زیاد ازآن

 طرفی از .شودمی تعریف شود جلوگیری عنوان سرخوشه به کم یه همسا با گرهی انتخاب از اینکه برای پایین

 توسط بیشتر مدیریت به دلیل اندشده توزیع غیریکنواخت صورت به هاگره که متراکم هایمحیط در دیگر

 در هاگره انتخاب از یابد. بنابراینمی کاهش شبکه عمر طول و شودمی مصرف بیشتر انرژی خوشه در سرخوشه

 انتخاب از جلوگیری برای باال حد آستانه یک دلیل همین شود. به نظر صرف باید سرخوشه بعنوان پر تراکم همنطق

  .شودمی تعریف باال تراکم مناطق در گره سرخوشه

 دریافت موفق بصورت را داده بسته خوشه، گره یک اگر کنیممی فرض ما داده تجمیع در خوشه، تشکیل از بعد

 اندنکرده دریافت چیزی که هاییگره نیست نیازی و شودمی کامل همزمان بطور هابسته وظیفه دریافت کند

-می اعضا دیگر به را داده خوشه اعضای هایگره کنند. وقتی فرستنده گره داده از بسته مجدد ارسال درخواست
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 از استفاده با همسایه هایدهند. گره گسترش را هاتوانند بستهمی پخشیهمه طریق از همسایه هایگره فرستند

-می تکرار عمل این .خیر یا کند رله ها رابسته آیا که گیردمی تصمیم ارتباطات و بار جغرافیایی، موقعیت بررسی

 توسط بسته یا دریافت ارسال هنگام در الگوریتم این در .کنند دریافت را هابسته خوشه در هایگره کل تا شود

 و از دریافت و کندمی مشخص گره هر در را بسته دریافت و ارسال که شودمی یفتعر گره هدر در فیلد یک هاگره

   .کندمی جلوگیری تکراری هایبسته ارسال
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ها ن گرهها هم با کم شدها با توجه به فاصله از گره چاهك متفاوت در نظر گرفته شده است و تعداد خوشهاندازه خوشه

 يابد.کاهش مي
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 ها ارائه داد؟بندي به منظور کاهش مصرف انرژي گرهتوان يك الگوريتم مسيريابي مبتني برخوشهچگونه مي -1

 تر داشته باشيم؟توان مصرف انرژي کمتر و متوازنسيم ميآيا با بخش بندي محدوده يك شبكه حسگر بي -2

 

 

 

 
 :تحقيقهاي  فرضيه  -ي 

 تواند مؤثر باشد.های ارسال چند گامی میتوسط روش ،سیمهای حسگر بیگره های جمع آوری شده بوسیلهارسال داده -1

 بندی و مصرف متوازن انرژی کمک کند.ها، فاز خوشهتواند به انتخاب بهتر سرخوشهبخش بندی محدوده شبکه، می -2

 شود.ها میها متفاوت است باعث مصرف انرژی متوازن گرهه در آن اندازه گرهبندی کارائه یک روش خوشه -3
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 :و عملياتي( )به صورت مفهومي اصطالحات فني و تخصصي ها و ف واژهتعري -ك

 

 

U6-  تحقيقروش شناسي: 

 

مورد استفاده اي و استاندارده، تجهيزات )شامل مواد شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: 
هاي  تهيه نمونه»، «گردآوري اطالعات اوليه»تذکر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به کار بردن عناوين کلي نظير، 

ها و ملزومات،  ل در رابطه با منابع و مراکز تهيه دادهو غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات کام« ها انجام آزمايش»، «آزمون

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.  نوع فعاليت، مواد، روش

 

های مختلف مانند امور نظامی، کشاورزی، پزشکی و ... نوع تحقیق کاربردی/پژوهشی است که در زمینه

 کاربرد دارد.
 

 

 

 
 اندازه گيري متغيرها: و سي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسيمتغيرهاي مورد برر  -ب

 

 

 

 

 

غيره( گردآوري و  برداري فيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون )ميداني، کتابخانه شرح کامل روش  –ج 

 :ها داده

 از و Elsevier و IEEE ، Springer مانند معتبر مجالت در شده مطرح الگوریتمهای تمامی تحقیق این در

 .است شده آوریجمع موضوع با مرتبط فارسی و انگلیسی زیان و معتبر خارجی و ومقالت داخلی کتابها
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 )در صورت وجود و امكان(: گيري و حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه –د 

 
 

 

 

 : ها ها و ابزار تجزيه و تحليل داده روش -هـ 

سازي آن اي براي پيادهروش پيشنهادي نياز به ديتاست خاصي نيست و از هيچ جعبه ابزار يا برنامه آمادهسازي براي پياده

شوند و سپس نتيجه کار با توجه به معيارهاي شود. براي انعطاف بيشتر تمامي کدها در محيط متلب نوشته مياستفاده نمي

 شوند.ها و غيره مقايسه ميارسالي توسط گره هايموجود مانند: تعداد مراحل اجراي شبكه، تعداد بسته
 

 

 

 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -7

 

 خير  باشد؟  بلي  ميکرمان آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد 

نوع آزمايشگاه، تجهيزات، موواد و وسوايل موورد نيواز در ايون قسومت        در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است

 مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
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 انجام تحقيق: بندي زمان -8

 

 

 ....................... تاريخ اتمام: -ج  .......................... :مدت زمان انجام تحقيق -ب ................... ......... :تاريخ شروع -الف

 

 
 اي( و مدت زمان مورد نياز ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دوره تذکر: الزم است کليه فعاليت

 . گردداالمكان رعايت  م عملي تحقيق، حتيدر جدول مربوطه درج گرديده ودر هنگام انجابيني و  براي هر يك، به تفكيك پيش  
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت کار بندي فعاليت بيني زمان پيش

 زمان کل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

1 
 

 اي ت کتابخانهمطالعا
             

2 
 

 جمع آوري اطالعات اوليه
             

3 
 

 انجام آزمايشات ،مدل سازي و......
             

4 
 

 تجزبه وتحليل داده ها
             

5 
 

 جمع بندي ونتيجه گيري
             

6 
 

 نگارش پايان نامه ها
             

7 
 

 تاريخ دفاع نهايي
             

 

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد. ، حتينامه هاي اجرايي پايان نوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 باشد. ماه مي 12ماه و حداکثر  6نامه کارشناسي ارشد  بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان حداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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9U- صورتجلسه گروه تخصصي 

 

 تاريخU   UامضاءU    خانوادگي دانشجو:  مو نا نام 

............................................. 

 

 تاريخU   UامضاءU                 :خانوادگي استاد راهنما نام و نام

............................................. 

 

 

 تاريخU   UامضاءU    :خانوادگي استاد مشاور نام و نام

............................................. 

 

 

 نامه پايان و موضوع تشكيلمربوطه  يشوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ با حضور اعضا

 ...........................................................................................................................  با عنوان ................................................  خانم/ آقاي
    

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

 بررسي و به تصويب رسيد.
 
 

Uشورا يخانوادگي اعضا نام و نام:U     UامضاءU    U تاريخU 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ    امضاء                                           خانوادگي مديرگروه:  نام و نام
                  

U 
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   تحصيالت تکميلي: دانشکدهشوراي پژوهشي  صورتجلسه -11
     

 خانم                                                  
 ..................شد گروه کارشناسي ار..................... دانشجوي مقطع ...........نامه ووووووووووووو ..... موضوع و طرح تحقيق پايان

 آقاي     

  ............................  است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب کميته ک .گرايش ............................

 طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضاء قرار گرفت. انشكدهد (پژوهشي)شوراي 
 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگي نام و نام ديفر
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

 :تحصيالت تکميلي خانوادگي رياست دانشکده نام و نام
 
 

 تاريخ   امضاء
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 .شود تايپ و اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل
 

 .ازمان مرکزي تكميل شوداين قسمت توسط س
 
 

      
 

 نامه کارشناسي ارشد فرم اطالعات پايان -فرم الف
 

  کرمانواحد نام واحد دانشگاهي: 

 : نامه کارشناسي ارشد پايانعنوان 
 

 

 لي:نيمسال تحصي                               خانوادگي دانشجو:                                         نام و نام
 

 نامه: تعداد واحد پايان                            دانشجويي:                                                          شماره

 رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 کد رشته:
   علوم پايه                                    علوم انساني                                     دسي فني و مهن

             هنر                                           کشاورزي 
 

 رشته تحصيلي:           خانوادگي استاد راهنما :                                                                       م و نامنا

 امضاء                                                   استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:              :                                                                    1خانوادگي استاد مشاور  نام و نام

 امضاء                              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                       :                                                        2خانوادگي استاد مشاور  نام و نام

 امضاء                             مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 
 رئيس دانشکده تحصيالت تکميلي امضاء   مدير گروه مربوطه                                                 ءامضا  

 
 

فناوري واحد امضاء معاون پژوهش و                                پژوهشي                       ءکارشناسامضا 
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 ارشد  نامه کارشناسي فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان

 
 

 خانم/آقاي .......................................، دانشجوي مقطع نامه اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

....... رشته .......................................... گرايش............................................ با عنوان ..................

............................................................................................................................«....................................

کرمان شويم بدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمي واحد  متعهد مي «........................................

به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذکور )در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اکتشاف و  نسبت

 ...( اقدام ننمائيم.

 

 
         خانوادگي استاد راهنما: نام و نام

 تاريخ و امضاء

 

 

 

      خانوادگي استاد مشاور: نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

 

 

 
است، دريافت گرديد.  فرم مزبور که به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده  ...................  درتاريخ

  

 
 الت تکميليکارشناس پژوهشي دانشکده تحصي        

 تاريخ وامضاء                                                                            
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 ارشد  نامه کارشناسي فرم تعهد دانشجو در قبال نتايج حاصل از پايان
 

......... مقطع .............................. اينجانب ............................................. دانشجوي ورودي ...................

 تحت عنوان امنامه رشته ................................ گرايش ................................................. که موضوع پايان

..................................................................................«..............................................................................

گردم الف( کليه مطالب و  در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي....................................«  

آورندگان آثار و  حقوق پديد رعايت  وبر اساس شيوه هاي علمي نوين ارجاعات نامه  مندرجات پايان

ها، جداول و  در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قولپژوهش هاي آنها تهيه  شود. 

نامه، منابع و ماخذ آن به نحوي که قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد  نمودارهاي ديگران در پايان

 قيد گردد. 

 ه، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونايان نامهعالوه بر پب( در صورتيكه از نتايج اين  تحقيقات 

و اين موضوع صراحتاً در  باشدرمان ک دانشگاه آزاد اسالمي واحدبه نام توليدات علمي حاصل شود، صرفاً 

اطالع استاد راهنما و ذکر همچنين بدون  و ضوابط دانشگاهبا رعايت مكاتبات و توليدات اينجانب درج و 

 ننمايم. مناسب به انتشار اين اثر اقدام يگاه نام وي در جا
 

 
  :خانوادگي دانشجو نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

 

به امضاء رسيده  در تاريخ .................... فرم مزبور که توسط آقاي/ خانم ................................

 است، دريافت گرديد.

 
 ت تکميليکارشناس پژوهشي دانشکده تحصيال      

 تاريخ وامضاء                                                                            

 


