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چکيده  -در اين مقاله ،مسأله «خوشهبندی» شبکه حسگر با ساخت «مجموعه مستقل ماکسيمال» در نظريه گراف معادلسازی شده و يک الگوريتم خوشه-
بندی با ويژگيهای «خود-پاياسازی» و «محدودسازی خطا» -که از قابليتهای کليدی در بحث تحمّلپذيری خطا ويژه سيستمهای توزيعی بشمار میآيند -پيشنهاد
میشود .روشهای قابل مقايسه موجود يا بهکلی از ويژگی «محدودسازی خطا» بیبهره اند و يا طراحی آنها از اساس با فرض وجود يک «زمانبند متمرکز» صورت
گرفته است .الگوريتم پيشنهادی ضمن اينکه از پيکربندیهای تکخطايی با پيچيدگی زمانی و مکانی ) O(1ترميم میشود ،تحت سياست زمانبندی «توزيعی
ناعادالنه» -که بيشترين تطبيق را با محيط عملياتی شبکههای حسگر دارد -کار میکند .برخورداری الگوريتم از مشخصههای «خود-پاياسازی» و «محدودسازی
خطا» با استداللِ رسمی نشان داده میشود؛ نتايج شبيهسازی نيز حاکی از آن است که صرف نظر از تعداد و تراکم گرهها ،روش پيشنهادی عالوه بر ترميم سريع
در مقابل خطاهای مقياس کوچک ،زمانِ رسيدن به پايداری با شروع از پيکربندی دلخواه اوليه را نيز نسبت به روشهای قبلی بهبود میدهد .تحقق ساختار
خوشه بندی کارآمدتر ،کاهش تعداد پيامهای بروزرسانی و پايدارسازی با حداقل تغيير در ساختار توپولوژيکی خوشهبندی از ديگر مزايای الگوريتم میباشند.
کليد واژه -خود-پاياسازی ،خوشهبندی ،شبکههای حسگر بیسيم ،صرفهجويی انرژی ،محدودسازی خطا.

 -1مقدمه
معماريهای ساده و غيرسلسلهمراتبی در «شبکههای حسگر
بیسيم» ،متشکل از تعداد زيادی گره ،مقياسپذير نبوده و به
لحاظ مصرف انرژی نيز کارآمد نيستند .در اين راستا« ،خوشه-
بندی» شبکه به منظور فراهم نمودن قابليت خود-سازماندهی و
ميسّر ساختن عمليات مسيريابی سلسلهمراتبی يکی از راهکارهای
موفق و متداول محسوب میگردد .به طور کلی ،در نبود يک
زيرساختار ثابت و با توجه به پويايی شبکه حسگر و لزوم برقراری
ارتباطاتِ چندگامه ،روشهای خوشهبندی که منجر به پايداری
باالتر سيستم و برخورداری آن از قابليت بازپيکربندی بدون
دخالت خارجی شوند ،مطلوبتر خواهند بود .خوشهبندی با
ويژگی «خود-پاياسازی» ] [1عالوه بر بینياز ساختن شبکه از
پيکربندی اوليه ،امکان ترميم خودکار از خطاهای گذرا ،ناشی از
تغييرات محيطی ،خرابی حسگرها يا تغيير وضعيت داخلی آنها،
گسستگی ساختار ارتباطی و باألخره تغييرات ناهمگام پيکربندی
را فراهم میسازد« .خود-پاياسازی» از رويکردهای مطرح در
راستای ايجاد قابليت تحمّلپذيری خطا ،به ويژه در سيستمهای
توزيعی پويا میباشد که اخيراً در حوزه پژوهشی شبکههای
حسگر نيز مورد توجه ويژه واقع شده است ] .[2بنا به تعريف ،يک

سيستم «خود-پاياساز» بدون توجه به حالت اوليه تضمين می-
کند که بعد از طی تعداد متناهی گام به صورت خودکار و بدون
دخالت عوامل خارجی (نيروی انسانی) به يک حالت معتبر همگرا
شود .تصحيح کار سيستم پس از هرگونه خطای «گذرا» تنها با
اتکاء به دانش محلی و بی نياز به اطالعات سراسری از ويژگیهای
قابل مالحظه سيستمهای خود-پاياساز محسوب میگردد ].[1
اگرچه مسأله خوشهبندی با خصوصيت خود-پاياسازی در
شبکههای حسگر کمابيش مورد مطالعه قرار گرفته ولی به قابليت
پايداری توأم با ويژگی «محدودسازی حوزه خطا» ] [3که
مناسبت بيشتری با مشخصههای اين نوع شبکهها دارد ،به ندرت
پرداخته شده است .به منظور بهبود کارايی روشهای تحملپذيری
خطا ،تضمين ترميم سريعتر از کليه پيکربنديهای تکخطايی
بدون اينکه قابليت بازيابی نهايی سيستم از خطاهای گستردهتر
تحت تأثير قرار گيرد ،اهميت ويژهای دارد .سياست برخورد
يکسان الگوريتمهای خوشهبندی خود-پاياساز با انواع مختلف
خطا صرف نظر از ميزان گستردگی آنها ،تبعات ناخوشايندی
نظير بازه زمانی طوالنی-مدت خارج از سرويس ،اتالف انرژی
بيشتر جهت بازگشت به حالت پايدار و يا تغيير گستردهتر
ساختار توپولوژيکی خوشهبندی را در پی دارد.
در اين مقاله ،هدف ،ارائه الگوريتمی با هر دو ويژگی «خود-

پاياسازی» و «محدودسازی خطا» جهت خوشهبندی شبکهحسگر از طريق ساخت مجموعه «مستقل ماکسيمال» در گراف
نظير شبکه میباشد .الگوريتم پيشنهادی تحت سياست زمانبندی
توزيعی ،در شرايط وقوع خطاهای مقياس کوچک از گسترش
خطا در سطح شبکه جلوگيری میکند .برای اين منظور ،از نظريه
«محدودسازی خطا» ] [3, 9که رويکردی «پوششی» در بحث
تحمّلپذيری خطاست در ترکيب با خود-پاياسازی جهت محدود
ساختن حوزه مکانی و زمانی تأثير خطاهای مقياس کوچک
استفاده شده است .اين امر ،موجب کاهش تعداد بِروزرسانيها و
تغيير حالتها و در نتيجه کاهش تعداد «همهپخشی»ها و صرفه-
جويی توان و باال رفتن عمر شبکه میگردد .از سوی ديگر ،با
جلوگيری از انتشار خطا در سطح شبکه ،زمان رسيدن به پايداری
نيز کاهش میيابد .ميزان «قابليت دسترسی سيستم» با استفاده
از اين الگوريتم ،از طريق حذف حالت ميانی که در روشهای
پيشين تعبيه شده و نيز کاهش زمان رسيدن به پايدرای ،بهبود
میيابد .کاهش تعداد تغيير حالتها از بهمريختگی آرايش
توپولوژيکی شبکه جلوگيری نموده و گرهها حتیاالمکان در
خوشه خود باقی میمانند .تدوين قوانين پايداری در طراحی
الگوريتم پيشنهادی بر مبنای محدودسازی حوزه خطا در حالت
کلی نيز با هدف تشکيل توپولوژی خوشهبندی کارآمدتر نسبت به
روشهای پيشين صورت گرفته است؛ در واقع ،ماهيت قوانين
تعبيه شده برای گرهها به گونهايست که تعداد گرههای سرخوشه
بیفايده در توپولوژی حاصل حتیاالمکان کاهش يابد.
سازماندهی مطالب مقاله به اين شرح است :در بخش ،2
ضمن معرفی اجمالی مفاهيم پايه به مرور کارهای پيشين
خواهيم پرداخت .در بخش  ،3الگوريتم پيشنهادی تشريح شده و
بُرهانهای مربوط به بررسی صحت کارکرد آن ارائه میگردد.
بخش  4نيز به ارزيابی و مقايسه عملکرد الگوريتم پيشنهادی در
قالب مجموعه آزمايشهای شبيهسازی اختصاص داده شده است.
ارائه خالصه مطالب و نتيجهگيری پايانبخش مطالب مقاله
خواهد بود.
 -2پيشينه نظری و کارهای مرتبط
شرط الزم و کافی برای برخورداری يک سيستم از قابليت
خود-پاياسازی مبتنی بر دو ويژگی میباشد :تضمين همگرايی
سيستم به يک پيکربندی مجاز سراسری (مطلوب طراح) با شروع
از هر وضعيت اوليه دلخواه و تضمين استقرار سيستم در
پيکربندی مجاز مادامی که خطايی رخ ندهد ( بَستار) ][1, 8؛ بر
اساس اين دو ويژگی ،يک سيستم خود-پاياساز نيازی به راه-

اندازی (يا مقداردهی) اوليه نداشته و میتواند مشروط برآنکه
دستخوش خطای بيشتری قرار نگيرد ،به صورت خودکار و بدون
هر نوع دخالت خارجی از يک يا چند خطای گذرا (موقتی) ترميم
شده و مجدداً به يک پيکربندی مجاز همگرا شود (شکل .)1

شکل  :1دياگرام حالت سيستمی که بصورت خود-پاياساز اجرا میشود.

تحقيقات بسياری تابحال در زمينه طراحی الگوريتمهای
خود-پاياساز برای ساخت مجموعههای مستقل و غالب در حوزه
نظريه گراف ارائه شده ] ،[5امّا بخش قابل مالحظهای از اين کارها
بر مبنای مدلهای ارتباطاتی مطمئن (مانند حافظه اشتراکی) و با
فرض اِعمال سياست زمانبندی متمرکز ] [6طراحی شدهاند که
در واقع شرايط محدودکنندهای را برای کارکرد در شبکههای
حسگر تحميل مینمايند .عالوه بر اين ،برخی از اين الگوريتمها
اساساً با ديد کاربردی خاصی (مثالً :خوشهبندی) طراحی نشده و
بعضاً شکل توپولوژيکی حاصل از آنها مطلوب شبکه حسگر نيست
] .[7در حوزه کارهای مرتبط با ايده مطرح در اين مقاله ،تنها
الگوريتمی که از پيچيدگی زمانی «خطی» برخوردار بوده و با
فرض سياست زمانبندی توزيعی به حل مسأله میپردازد ،روش
ارائه شده در ] [4میباشد .قابليت خود-پاياسازی در ] [4از طريق
تعبيه حالتهای ميانی در کارکرد الگوريتم صورت گرفته که البته
اين امر نيز خود به صورت بالقوه منبع خطا محسوب میگردد و
میتواند منجر به کاهش « قابليت دسترسپذيری» سيستم شود.
از ديگر ايراداتی که به کليه الگوريتمهای موجود در اين
زمينه وارد است ،عدم تمايز در چگونگی مديريت خطاها بر
مبنای گستردگی آنهاست .رخداد تنها يک خطا در پيکربندی
معتبر میتواند منجر به واکنش الگوريتم در قالب بروزرسانيهای
متعدد سرتاسری شده و در نتيجه خطای مزبور مقياس وسيعی از
شبکه را تا رسيدن به پايداری تحت تأثير قرار دهد .هر
بروزرسانی در شبکههای بیسيم در واقع معادل يک «همه-
پخشی» به گرههای همسايه است که با توجه به محدوديت
انرژی گرهها منجر به کوتاهشدن عمر آنها و در نتيجه تنزّل
بازدهی شبکه خواهد شد .مسأله ديگر ،زمان طوالنی صرف شده
تا رسيدن به پايداری است که طی آن عمالً سيستم مطابق

چارچوب مّدنظر طراح کار نمیکند و تا لحظه رسيدن به پايداری
در يک حالت نامعتبر قرار دارد .تعداد باالی بروزرسانيها همچنين
منجر به بهمريختگی آرايش شبکه شده و ساختار توپولوژيکی
خوشهبندی را دچار سلسله تغييرات نامطلوب مینمايد:
سرخوشهها بهناگاه تعويض شده و گرهها ناگزير میبايست به
خوشههای جديد بپيوندند.

𝑁𝐼 = 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑁 𝑣 𝑤.
𝑁𝐼 = 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑁 𝑣 𝑤.

 -1-3شرحی بر طراحی و نحوه کارکرد الگوريتم
اگر فرض شود حالت -1خطايی با خطا در گره تنها با
يک تغيير نامطلوب در مقدار يکی از متغيرهای گره حاصل
شده ،به سادگی میتوان نشان داد که در چنين حالتی دو شرط
برقرار است )1( :يکی از قانونها در گره فعال خواهد بود)2( .
میتوان با اجرای يکی از قانونها تنها در گره به پايداری رسيد
(در برخی موارد ،اجرای قانون در يکی از همسايهها نيز منجر به
پايداری میگردد) .هدف ،شناسايی و رفع حالتهای -1خطايی با
اجرای قانون تنها در همان گره خطادار ،و ممانعت از انتشار خطا
 ،است .برای
با اجرای ناخواسته در گرههای همسايگی ،
سادگی در درک الگوريتم پيشنهادی ،ابتدا به تعريف تعدادی
گزاره -که در واقع ،پيششرطهای اجرای عمليات تغيير وضعيت
در گرهها میباشند -و تعدادی مجموعه برای خوانايی بهتر شِبه-
کُد الگوريتم میپردازيم (شکل .)2
برای مجموعه مستقل ماکسيمال دو حالت -1خطايی
خواهيم داشت :اول خطای خارج شدن يک گره عضو از مجموعه
(يعنی  INبه  ،)OUTو دوم خطای ورود يک گره غيرعضو به
داخل مجموعه (يعنی  OUTبه )IN؛ از ويژگيهای قابل مالحظه
الگوريتم پيشنهادی حذف حالت ميانی  WAITاست که در ][30
مطرح شده بود .قوانين الگوريتم  MISfcبا هر دو ويژگی خود-
پايداری و محدودسازی خطا نيز در شکل  3نمايش داده شدهاند.
قانونهای  1تا  3ويژه مديريت تغيير وضعيت گرهها در
سناريوی تکخطای  INبه  OUTتعبيه شدهاند .دو قانون اول،
مبتنی بر تشخيص حالت -1خطايی بوده و قانون  3شرايط بيش
از يک خطا را در گره و همسايگانش کنترل میکند.

∧ 𝑇𝑈𝑂 = 𝑣 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒗 ≡ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒.

𝑤 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑛𝑒𝑃 𝑣 𝑁

𝑤 ≡ 𝒗 𝒔𝒓𝒐𝒃𝒉𝒈𝒊𝒆𝑵𝒈𝒊𝒅𝒏𝒆𝒑

𝑤∃ ≡ 𝒗 𝒅𝑰𝒓𝒆𝒘𝒐𝑳𝒉𝒕𝒊𝑾𝒓𝒐𝒃𝒉𝒈𝒊𝒆𝑵𝒏𝒊
𝑑𝑖 = 𝐼𝑁 ∧ 𝑤. 𝑖𝑑 < 𝑣.

𝑤 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑛𝑒𝑃

𝑣 𝑁

𝑤 ∧ 𝑣 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑛𝑒𝑃 ≡ 𝒗 𝒈𝒏𝒊𝒅𝒏𝒆𝑷𝒆𝒍𝒐𝒔

𝑇𝑈𝑂 ≔ 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝒄𝒂𝒏𝑶𝒖𝒕 𝒗 ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝐼𝑛 𝑣 ∧ 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑣.
𝑣 𝑁𝑤

 -3الگوريتم پيشنهادی
در اين بخش ،يک توصيف سطح باال از الگوريتم خوشهبندی
مبتنی بر ساخت «مجموعه مستقل ماکسيمال» که دارای هر دو
ويژگی خود-پاياسازی و محدودسازی خطاست (با نام اختصاری
 )MISfcارائه میشود.

𝑤∃ ∧ 𝑁𝐼 = 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒍𝒊𝒄𝒕𝑰𝒏 𝒗 ≡ 𝑣.

𝑣 𝑟𝑜𝑏𝑖𝑛𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑁 𝑣 𝑤.

𝑤∃ ≡ 𝒗 𝒓𝒐𝒃𝒉𝒈𝒊𝒆𝑵𝒏𝒊

∧ 𝑣 𝑛𝐼𝑡𝑐𝑖𝑙𝑓𝑛𝑜𝑐 ∧ 𝑣 𝑠𝑟𝑜𝑏⟹ { 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ
} 𝑤 𝑛𝐼𝑡𝑐𝑖𝑙𝑓𝑛𝑜𝑐

شکل  :2گزارهها و مجموعههای مورد استفاده در شِبهکُد الگوريتم .MISfc
𝑇𝑈𝑂 ≔ 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 → 𝑣.
→

𝑤 𝑡𝑢𝑂𝑛𝑎𝑐

𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑂𝑢𝑡 𝑤 ∧ 𝑣. 𝑖𝑑 > 𝑤.

𝑣 𝑁

𝑤

∧ 𝑣 𝑡𝑢𝑂𝑛𝑎𝑐 R1.

𝑣 𝑁

𝑤

∧ 𝑣 𝑡𝑢𝑂𝑛𝑎𝑐 R2.
𝑇𝑈𝑂 ≔ 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑣.

∧

𝑤 𝑡𝑢𝑂𝑛𝑎𝑐

𝑣 𝑁

𝑤

∧ 𝑣 𝑡𝑢𝑂𝑛𝑎𝑐 ∧ 𝑣 𝑛𝐼𝑡𝑐𝑖𝑙𝑓𝑛𝑜𝑐 R3.

𝑇𝑈𝑂 ≔ 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟𝑊𝑖𝑡ℎ𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟𝐼𝑑 𝑣 → 𝑣.

∧ 𝑣 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑛𝑒𝑃 R4.
>
∨

𝑤 𝑠𝑟𝑜𝑏𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ

=
< 𝑑𝑖 ∧ 𝑣.

𝑤 𝑠𝑟𝑜𝑏𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ

𝑣 𝑠𝑟𝑜𝑏𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑣 𝑠𝑟𝑜𝑏𝑤 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ

max

𝑣 𝑠𝑟𝑜𝑏𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑣 𝑠𝑟𝑜𝑏𝑤 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ

𝑁𝐼 ≔ 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 → 𝑣.

max
𝑑𝑖 𝑤.

𝑁𝐼 ≔ 𝑣 R5. 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒.

شکل  :3قوانين تعبيه شده در طراحی الگوريتم .MISfc

 ،شرط الزم برای برقراری هر يک از
گزاره
 ،حالت
اين سه قانون است .در قانون  ،1با بررسی
-1خطايی را تنها در گره  ،و نه در هيچ يک از همسايههايش،
 ،تشخيص میدهيم که
يعنی:
تحت اين شرايط برای رسيدن به حالت پايدار تنها کافی است
گره متغير وضعيتش را تغيير حالت بدهد و از مجموعه خارج
شود .قانون  2هنگامی فعال می شود که حالت -1خطايی هم در
گره و هم در گره(های) همسايه  ،مثل  ،داريم .بدين معنی
که هر کدام از دو گره يا از مجموعه خارج شوند ،به شرايط
پايداری میرسيم ،اما بايد توجه شود که خروج همزمان اين دو
گره با هم شرايط ناپايداری را برای ما رقم میزند ،از اين رو به
منظور شکست تقارن بوجود آمده و جلوگيری از اجرای همزمان،
در قانون  2اگر گره شماره شناسهی بزرگتری نسبت به
گره(های) همسايهاش داشت ،از مجموعه خارج میشود .در
حقيقت ،اولويت بقای گرهها در مجموعه ماکسيمال مستقل در
شرايط مساوی با گرههايی است که شماره شناسه کوچکتری

دارند .در ادامه ،قانونهای  4و  5ويژه مديريت تغيير وضعيت
گرهها در سناريوی تکخطای  OUTبه  INتعبيه شدهاند.
شرط الزم جهت فعالسازی اين دو
برقراری گزاره
قانون است .در قانون  ،4گره زمانی عضو مجموعه میشود که
گره از گره(های)
ℎ
تعداد اعضای مجموعة
همسايه اش بيشتر باشد .به طور شهودی ،در واقع ،بررسی می-
شود تا گرهای حرکت کند که بيشترين مشکل را بين خود و
همسايههايش رفع کند (بيشترين تعداد گره را از حالت
خارج کند) .در صورتی که تعداد اعضای اين مجموعه
برای گره جاری و گره همسايهاش هر دو همزمان بزرگترين
مقدار باشند ،از شماره شناسهی گرهها برای شکست تقارن کمک
میگيريم .قانون  5حالتی را بررسی میکند که گره تنها گره
در بين خود و همسايههايش است .در صورت فعال
شدن اين قانون ،گره مورد نظر بالفاصله وارد مجموعه میشود.
 -2-3اثبات درستی الگوريتم

تغيير کرده و کليه همسايههای آن دارای وضعيت  OUTبا
حداقل دو گره همسايه  INمیباشند (خارج از مجموعه با حداقل
} { هرگز
دو همسايه عضو)؛ بنابراين گرههایِ مجموعه
قانون ديگری برای تغيير حالت اجرا نخواهند کرد.
وضعيتهای ( )4( ،)3و ( .)5با شروع از حالت اوليه ،IN
اجرای قوانين متناظر با دياگرام حالت بااليی در شکل  4منجر به
قرارگيری در يکی از وضعيتهای ( ،)4( ،)3يا ( )5با حالت OUT
برای گره مورد نظر خواهد شد .در اين وضعيتها ،خاتمهپذيری
روتينِ پايداری گره اين بار به ازای شروع از حالت  OUTبا
توجه به تغيير گذرهای قسمت پايينی شکل ،يعنی همان روال
نظير وضعيتهای ( )1و ( ،)2استنتاج میشود؛ البته به طور
دقيقتر ،میتوان نشان داد که وضعيتهای ( )4و ( )5با توجه به
اينکه ناشی از رخداد حالتهای -1خطايی هستند ،پايانی می-
باشند (لِم  )3و هيچ قانونی بعد از آنها فعال نمیشود و تنها در
وضعيت ( )3امکان دور مجدد
وجود دارد.
→

لِم ( 1شرط بَستار) :در پيکربندیای که هيچ گرهای فعال
 = { .يک مجموعه
نمیباشد ،مجموعه } =
مستقل ماکسيمال میسازد.
اين لِم بسادگی از طريق برهان خلف اثبات میگردد؛ بهدليل
محدوديت فضا از تشريح آن در اين بخش صرف نظر شده است.
لِم  :2در حين اجرای الگوريتم ،گره با حالت اوليه دلخواه،

و يا
→
،
→
يکی از دنباله های
→ را اجرا خواهد کرد ،و بعد از آن هيچ قانون
→
ديگری را اجرا نمیکند.
اثبات :حالتهای ممکن در شکل  4نشان داده شدهاند که به
تفصيل در زير بررسی میشوند.
وضعيت ( .)1روال رسيدن گره به اين وضعيت همانگونه
که در شکل  4نشان داده شده با شروع از حالت اوليه  OUTو
و عدم برقراری
تحت شرايط برقراری
میباشد .بعد از اين دور ،با عضو شدن (IN
هيچ همسايهای با
کردنِ) گره  ،با توجه به اينکه گره
) ،ديگر هيچگاه
ℎ
وضعيت  INنداشته است (
برقرار نخواهد شد .به عبارت ديگر ،کليه
 ،همواره در حالت  OUTباقی میمانند.
همسايگان ،
وضعيت ( .)2روال رسيدن گره به اين وضعيت همانگونه
که در شکل  4نشان داده شده با شروع از حالت اوليه  OUTو
و
تحت شرايط برقراری هر دو گزاره
است .بعد از اين دور ،وضعيت گره به IN

شکل  :4دياگرام حالت الگوريتم .MISfc

قضيه ( 1شرط همگرايی) :با شروع از هر پيکربندی دلخواه
و طی تعداد متناهی گام ،ديگر هيچ گرهای فعال نخواهد بود و
 = { .مستقل ماکسيمال است.
مجموعه } =
اثبات :در شروع از هر پيکربندی دلخواه در لِم  2نشان داده
شد که هر گره بعد از حداکثر  3گام ديگر قانونِ فعالی نخواهد
داشت .از سويی ،طبق لِم  ،1در پيکربندیای که در آن هيچ
گرهای فعال نباشد ،يک مجموعه مستقل ماکسيمال خواهد بود.
لِم ( 3قابليت محدودسازی خطا) :در يک پيکربندی مجاز،

در صورت وقوع يک خطا در وضعيت گره دلخواه  ،تنها با
حرکت به وضعيت مجاز برمیگرديم.
اثبات :دو حالت میتواند رخ دهد:

در اين بخش ،کارايی الگوريتم خوشهبندی  MISfcبه لحاظ
«تعداد تغيير حالتها»« ،تعداد سيکلهای زمانی الزم تا پايداری» و
«ساختار توپولوژيکی خوشهبندی» با الگوريتم ارائه شده در ][4
( )MISمقايسه میشود .روال کلی انجام شبيهسازيها بر دو مبنای
شروع از پيکربندی اوليه (همه گرهها در حالت  )OUTو شروع از
پيکربندی چندخطايی بوده که تحت سياست زمانبندی «توزيعی
ناعادالنه» تحت آزمايش قرار میگيرند .کليه آزمايشات شبيه-
سازی با استفاده از نرمافزار  MATLABصورت گرفته و نتايج به
ازای  111مرتبه آزمايش در هر سناريو گزارش میشود.
شکلهای  5و  ،6مقايسه عملکرد  MISو  MISfcتحت
سياست زمانبندی «توزيعشده ناعادالنه» با پيکربندی اوليه تماماً
غيرعضو را نمايش میدهد که در آن متوسط «درجه همبندی»
به طور ثابت  7فرض شده و تعداد گرهها متغيّر میباشد.
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(الف) با بروز خطا ،گره از وضعيت  OUTبه وضعيت
برقرار است)( :الف)1-
تغيير حالت داده است (
برقرار
بيش از يک همسايه  INدارد :در اين حالت
است ولی به ازای هيچ کدام از همسايههای  ،مثل ،
برقرار نخواهد بود چرا که علیرغم خروج از
همچنان برقرار خواهد ماند .از اين رو
مجموعه،
در اين حالت تنها قانون  1برای گره برقرار است و با يک تغيير
وضعيت به حالت مجاز برمیگرديم( .الف) 2-تنها يک همسايه
 ،INمثل  ،دارد :در اين حالت ،با توجه به اينکه  OUTکردن
لزوماً منجر به برقراری حالت مجاز میشود ،کليه گزارههای مقابل
ℎ
در اين وضعيت برقرار خواهند بود= :
 ،که
و
و
را میرساند .در اين شرايط ،در
در نتيجه ،برقراری
برقرار نباشد ،گره تنها گرهای خواهد
صورتی که
بود که با توجه به قانون  1به وضعيت  OUTتغيير حالت خواهد
داد و سيستم به حالت مجاز برخواهد گشت .در شرايطی که
هم برقرار باشد ،قانون  2صرفاً برای يکی از دو گره
يا (گرهای که شماره شناسهی بزرگتری دارد) ،فعال خواهد
شد و بنابراين تنها با يک تغيير وضعيت به پيکربندی مجاز
بازخواهيم گشت.
(ب) با بروز خطا ،گره از وضعيت  INبه وضعيت OUT
برقرار است)( :ب) 1-تمام
تغيير حالت داده است (
همسايگان همسايهای با وضعيت  INدارند :در اين حالت ،گزاره
برقرار است و در نتيجه ،تنها قانون  5برای گره
فعال خواهد شد و بنابراين تنها با يک تغيير وضعيت به
پيکربندی مجاز بازخواهيم گشت .قانون  4به اين دليل فعال
همواره کوچکتر از
ℎ
نخواهد شد که
 ،است( .ب)2-
،
ℎ
همسايه يا همسايگانی از وجود دارند که آنها نيز با خروج  ، jبه
میروند؛ برای سادگی فرض کنيم تنها گره در
حالت
اين گونه است .در اين حالت ،گزارههای
همسايگی
برقرار خواهند بود .سه حالت
و
 :تنها در
>
داريم-1 :
گره قانون  4فعال خواهد شد و با يک حرکت به حالت مجاز
 :تنها
<
میرسيم-2 .
در گره قانون  4فعال خواهد شد و با يک حرکت به حالت مجاز
:
=
میرسيم-3 .
گرهای که شماره شناسه کوچکتری داشته باشد قانون  4در آن
فعال شده و با يک حرکت به پيکربندی مجاز باز میگرديم.
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شکل  :6مقايسه تعداد «سيکلهای زمانی» در  MISfcو .MIS

با توجه به نمودارها ،میتوان نتيجه گرفت که نسبت کارايی
 MISfcبه  MISبا افزايش «تعداد گرهها» بيشتر میگردد .عالوه
بر اين ،صرف نظر از مقدار «درجه همبندی» MIS ،همواره به
تعداد ثابت « 2nتغيير حالت» خواهد داشت ( :nتعداد گرهها)؛ در
حاليکه  MISfcدر توپولوژيهای متراکمتر کارايی باالتری دارد.

در سناريويی ديگر ،عملکرد اين دو الگوريتم با تزريق خطا به
پيکربندی پايدار مقايسه شده است؛ در اين آزمايش که نمودار
مربوط به آن در شکل 7نشان داده شده ،تعداد خطاها متغيّر و از
 1تا  7خطا روی يک توپولوژی متشکل از  111گره و متوسط
«درجه همبندی»  7میباشد.
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شکل  :7تعداد «تغيير حالتها» در  MISfcو ( MISبا تزريق خطا به پيکربندی).

الگوريتم  MISfcحالتهای تکخطايی را تنها طی يک «تغيير
حالت» و «يک سيکل زمانی» به پايداری میرساند؛ در حاليکه،
 MISبه طور متوسط به سه «تغيير حالت» و سه «سيکل زمانی»
نيازمند است .با افزايش تعداد خطاها نسبت کارايی  MISfcبه
 MISکاهش يافته و به حدود  2برابر برای تعداد «تغيير حالتها»
و  1/5برابر به ازای تعداد «سيکلهای زمانی» میرسد.

میباشد که از اين ميان تعداد  9خوشه تکعضوی بوده و تنها
متشکل از خود گره «سرخوشه» میباشند .اين در حاليست که
در نتيجه اجرای الگوريتم  MISfcتعداد کل خوشهها به  15عدد
کاهش يافته و نيز تنها  2خوشه تکعضوی خواهيم داشت.
 -5نتيجهگيری
با توجه به مستعد خطا بودن گرهها ،امکان تغييرات محيطی
و عدم دسترسی به ساختار بعد از «کارگذاری» شبکههای حسگر،
روشهای خوشهبندی که منجر به پايداری باالتر سيستم و
برخورداری آن از قابليت بازپيکربندی بدون دخالت خارجی
شوند ،مطلوبتر خواهند بود .در اين مقاله ،يک روش خوشهبندی
مبتنی بر ساخت «مجموعه مستقل ماکسيمال» با هر دو قابليت
«خود-پاياسازی» و «محدودسازی حوزه خطا» ارائه شده که
عالوه بر پايداری سريع در مقابل خطاهای مقياس کوچک ،زمانِ
رسيدن به پايداری با شروع از پيکربندی دلخواه اوليه را نيز
بهبود میدهد .در ديدگاه ديگری که مبتنی بر ساخت خوشهها از
طريق تشکيل «کوچکترين مجموعه غالب» میباشد ،شرط عدم
مجاورت گرههای «سرخوشه» الزامی نبوده و به اين ترتيب در
سناريوهايی که به دليل تغيير مکان گرهها بعد از «کارگذاری»،
امکان قرارگيری «سرخوشه»ها در همسايگی هم وجود دارد،
تعداد تغيير حاالت کمتری تا پيکربندی مجاز نياز خواهد داشت.
قابل ذکر است طراحی اين الگوريتم نيز انجام گرفته و در کارهای
آتی گزارش خواهد شد.
مراجع

شکل  :8مقايسه توپولوژی حاصل از  MISو MISfc؛ (الف)( ،MIS :ب)MISfc :

شکل  8ساختار خوشهبندی حاصل از اجرای دو الگوريتم
 MISfcو  MISرا روی يک توپولوژی اوليه  51گرهی نمايش
میدهد .تعداد خوشههای حاصل از اجرای الگوريتم 27 ،MIS

S. Tixeuil, "Algorithms and Theory of Computation Handbook,
Second Edition, chapter Self-stabilizing Algorithms," CRC Press,
Taylor & Francis Group, 2009.
V. Turau and C. Weyer,"Fault tolerance in wireless sensor
networks through self-stabilisation," Int. J. Communication
Networks and Distributed Systems, Vol.2, No. 1, pp. 78-98, 2009.
S. Ghosh, A. Gupta and S.V. Pemmaraju, "Fault-containing
network protocols," Proc. of the ACM Symposium on Applied
Computing, pp. 431-437, USA, 1997.
V. Turau, "Linear self-stabilizing algorithms for the independent
and dominating set problems using an unfair distributed
scheduler," Information Processing Letters, Vol. 103, pp. 88-93,
2007.
N. Guellati and H. Kheddouci, "A Survey on Self-Stabilizing
Algorithms for Independence, Domination, Coloring, and
Matching in Graphs," J. of Parallel and Distributed Computing,
Vol. 70, No. 4, pp. 406-415, 2010.
J. C. Lin and T. C. Huang, "An Efficient Fault-Containing Self"Stabilizing Algorithm for Finding a Maximal Independent Set,
IEEE Trans. Parallel and Distributed Systems, Vol. 14, pp. 742754, 2003.
S. M. Hedetniemi, et al., "Self-stabilizing Algorithms for Minimal
& Dominating Sets and Maximal Independent Sets," Computers
Mathematics with Applications, Vol. 46, pp. 805-811, 2003.
S. Dolev, "Self-stabilization,” MIT Press, 2000.
A. Dasgupta, “Extensions and Refinements of Stabilization,” PhD
Dissertation, University of Iowa, 2009.

][1
][2
][3
][4

][5

][6

][7
][8
][9

