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 در این مقاله کمینهسازی انرژی مصرفی برای شبکهای از حس گرهای دیداری با فرر:چکیده

میشوند؛ بررسی شده و الگوریتمی جهت تنظیم پارامترهای حسگرهای دیداری (فاصله کانونی و نرخ فریم ویدئویی) و انتخاب حسگرهای مناسب
 یک مدل ریاضری بررای مقردار، جهت مدلسازی کیفیت تصاویر دریافتی. پیشنهاد شده است،بهگونهای که کیفیت مورد نیاز کاربر را برآورده نماید
، ابرزار استفادهشرده بررای حرل ریاضری مسرئله.واریانس تصویر دریافتی پیشنهادشده که از آن در بیان ریاضی مسئله مورد نظر استفاده مریشرود
 ترکیرب اولویرتهرا برا.بهینهسازی محدب است که منجر به استخراج توابر اولویت برای انتخاب حسگرها و تنظیم پارامترهای آنها خواهرد شرد
 نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی کارایی قابل قبولی در مقایسه با. ما را به جواب مسئله خواهد رساند،الگوریتمهای تکراری
.الگوریتم بهینه و در عین حال پیچیده (جستجوی فراگیر) ارائه میدهد درحالیکه پیچیدگی آن مناسب جهت کاربردهای عملی است
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Abstract: This paper investigates the wireless visual sensor networks energy minimization in the presence of occlusion which
prevents the target tracking. An algorithm is proposed for selecting the suitable visual sensor and adjusting its parameters (the focal
length and the frame rate) in a way to satisfy the user quality requirements. For modeling the received image quality, a mathematical
model has been proposed for the variance value of the received images that it uses for the considered problem formulization. The
used concept for the mathematical problem solving is convex optimization which leads to priority function extraction for visual
sensor selection algorithm and its parameters adjustment. Combining the priorities with the repetitive algorithm provides the solution.
Simulation results reveal that the proposed algorithm represents an acceptable efficiency in compare with the complex and optimum
algorithm (exhaustive search) whiles its complexity is suitable for the practical applications.
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 -1مقدمه
شبکههای حسگر دیداری بهدلیل کاربردهایی چرون مراقبرت امنیتری،

کمینهسازی انرژی مصرفی . . .

حسگری به شمار میآید .از آنجاییکه حسگرها در شبکههای حسگر
تصویری از خاصیت حسگری برهصرورت جهرتدار بهرهمنرد هسرتند،
وجود انسداد در محیطهای شلوغ باعث مریشرود کره تخمرین میرزان

خانههای هوشمند ،نظارت بر محیطهای بدون امکان دسترسری انسران

پوشش با مشکل همراه شود .مراجر [ ]1،1یک مدل جدیدی از تخمین

ردیابی اهدا  ،کنترل ترافیک در شهرها ،پزشرکی و جراحری از راه دور

پوشش بهصورت ریاضی ارائه کردهاند که در آن مسرئله انسرداد و آثرار
مرزها منظور شده است .در این مدل ،مکران حسگرر و عامرل انسرداد

(در مواقر آتشسوزی ،بالهرای ببیعری ،حمرالت شریمیایی نظرامی)،
بهبور روزافزون گسترش پیدا کرده اسرت [ .]1همچنرین برا پیشررفت
تکنولوژی دسترسی به سیسرتمهرای جمررآوری ابالعرات تصرویری-
صوتی با هزینه پایین ،حجم کم و با ویژگیهرای فنری براا امکانپرذیر
شده است .به همین جهت امکان پیادهسازی این نروع شربکهها بسریار
آسان شده است بهبوری که پیشرفت این نوع شبکهها را تشدید کررده
است [ .]1شبکههای حسگرر بریسریم معمروات توسرط براتری ت ذیره
میشوند که در خیلی از حالتها امکان شارژ یا تعویض براتری برهدلیل
در دسترس نبودن حسگرها امکانپذیر نبوده و یرا از لحراا اقتصرادی
مقرونبهصرفه نیست .لذا بهکارگیری روشهایی جهت کراهش مصرر
انرژی و حتی بهکارگیری حداقل تعداد دوربین جهت پوشش اهدا در
شبکه ازم است .بهینهسازی انرژی مصرفی در شبکه حسگر دیرداری
بهعنوان چالشی مهم در این شبکهها به شمار میآید و تحقیقات زیادی
را در سالهای اخیر متوجه خود ساخته است.
 Abu-Ghazalehو همکارش جهت بیشینهکردن تعداد هرد هرای
تحت تعقیب در شبکه ،مسئله کنترل کنتراست دوربین را مطرح کردند
] .[2آنها این مسئله را بهصورت یک مسئله بهینهسازی بررای اهردا
ثابت شکل دادند و برای نزدیک شدن به جواب بهینره یرک محاسربات
پیچیده ارائه نمودند .سبکرو و فتحری روشری جدیرد را جهرت تعقیرب
هد در شبکههای حسگر بیسیم تصویری پیشنهاد دادنرد [ .]9ایرن
روش با الهامگرفتن از ارتباط مستقیم بین میزان پوشش و دقت پوشش
و بر اساس دو معیار دقت تعقیب هد و انرژی مصرفی آن ،ارائه شرده
است Soro .و همکارانش جهرت کراهش تروان مصررفی ،روش انتخراب
حسگرها را پیشنهاد دادند [ .]8برای این منظور دو رویکرد ،برا توجره
به قید پوشش حسگرها (دوربینها) ،ارائه شده اسرت .در رویکررد اول
دوربینی انتخاب میشود که زاویهی آن با هد مورد نظر (جهت مرورد
نظر) کمینه شود .در اینحالت برهدلیل آنکره تمرام دوربرینهرا فعرال
نیستند ،توان مصرفی کاهش مییابد و همچنین قید پوشش نیز اقنراع
میشود .در رویکرد دوم ،دوربینی که هزینه پوشش (انرژی ازم جهرت
پوشش) را کمینه سازد ،فعال میگردد Park .و همکرارانش بره مسرئله
انتخاب دوربین در شربکهی برزر دوربرینهرا ،پرداختنرد [ .]1آنهرا
جدولی را تهیه کردند که در آن رتبه کیفیتی دوربرینهرا برا توجره بره
موقعیت دوربینها و میزان پوشش هر ناحیرهی دلخرواه از شربکه رکرر
میشود .بهعبارت دیگر ،میزان پوشش مکانهای ممکرن تحرت شربکه
برای هر دوربین محاسبه میشود و آن دوربین کره بیشرینه پوشرش را
دارد ،رتبه بااتری در جدول به خود میگیرد و برای آن مکان انتخراب
میشود .تخمین میزان پوشش یکی از چالشهای موجود در شبکههای
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بهصورت یک فرآیند تصادفی بیان شدهاند Dai .و همکارانش یک مردل
همبستگی فضایی جدید برای ابالعات تصویری که توسرط شربکههای
حسگر دیداری دریافت میشوند ،ارائه دادنرد [ .]4ایرن مردل ویژگری
همبستگی ابالعات تصویری که توسط دوربینها دریافرت مریشرود را
نشان میدهد Dieber .و همکارانش یک ساختار بهینه برای شربکههای
حسگر دیداری ارائه دادند [ .]3در این شبکه برای بهینهسازی ساختار
از روش انتخاب دوربین برر اسراس بیشرینهکرردن برول عمرر شربکه
بهرهبرداری شده اسرت .همچنرین پرارامتر نررخ نمونرهبرداری فرریم و
رزولوشن تصویر از نقاط تحت پوشش شربکه برهعنوان کیفیرت شربکه
تنظرریم مریشررود .بررول عمررر شرربکه بهصررورت تررابعی خطرری از نرررخ
نمونررهبرداری فررریم ارائرره شررده اسررت Likmawa .و همکررارانش برررای
بهینررهسررازی مصررر انرررژی در شرربکههررای موبایررل دیررداری ،نرررخ
نمونهبرداری فریم ویدئویی را برهعنوان پرارامتر کیفیرت شربکه مطررح
کردند و توانستند نرخ ویدئویی را بهصورت تابعی از تعداد پیکسلهرای
تصویر و فرکانس پالس ساعت سیستم مدلسازی نمایند [ .]13امیرری
و همکارانش الگوریتمی جهت افزایش بول عمرر حسگرهرا در شربکه
حسگر دیداری پیشنهاد دادند که بر اساس همکراری برین حسگرهرا
انجام میشود .همکاری بین حسگرها عالوه بر کاهش ابالعات اضافی
در حین دریافت ابالعات از محیط تحت پوشش ،میتواند برای ارسرال
دادهها به مرکز تصمیمگیری ،بهترین مسیر را که ازنظر مصرر انررژی
بهینه است ،تعیین نماید [.]11
شرفیعیان و جمشرریدی یررک روش تخصرریب ترروان برررای مخررابره
همکارانه از حسگر مبدأ به چاهک جهت کمینهسرازی مصرر انررژی
پیشنهاد دادهاند [ .]12در این الگوریتم از روش خوشهبندی حسگرهرا
برای کاهش مصر انررژی بهرره بررده شرده اسرت .کیفیرت سررویس
مطرحشده در این مقاله ،رسیدن به احتمال خطای مطلوب در گیرنرده
چاهررک اسررت .اقدسرری و عبرراسپور الگرروریتمی غیرمتمرکررز جهررت
پیادهسازی عملی پوشش همهجانبه از هد با اسرتفاده از فعرالکرردن
حسگر یا حسگرها در شبکه حسگر دیداری ارائره دادهانرد [ .]19در
این الگوریتم حسگرها ابالعرات محلری خرود نسربت بره هرد را در
اختیار حسگرهای همسایه قرار میدهند تا هر حسگر در مورد فعرال
شدن یا فعالنشدن خود تصمیمگیری نمایرد .مردل دقیر ترر پوشرش
هد نه تنها تابعی از فاصله دوربین و هد است بلکه تابعی از پرارامتر
فاصله کانونی نیز خواهد بود که در این کار توجهی به آن نشرده اسرت.
پرنده و اقدسی یک الگوریتم مسیریابی به همرراه تخصریب تروان هرر
حسگر را جهت کاهش مصرفی در شبکه حسگرر بریسریم پیشرنهاد
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دادند [ .]18این الگوریتم بر اسراس حرل مسرئله کمینهسرازی انررژی
مصرفی با توجه به حداقل شدن نرخ خطای بیت بهدست آمده است .در
واقر کیفیت سرویس مطرحشده نرخ خطای بیت است .در این پروتکل
سعی شده است که پیامهای کنترلی حذ و دادههای افزونه شرده بره
شبکه کاهش یابد .همچنین حسگرها برهبور متعرادل انررژی مصرر
نمایند تا بول عمر شبکه افزایش یابد .باید توجره داشرت کره کیفیرت
سرویس در شربکه حسگرر دیرداری بایرد برر اسراس کیفیرت تصرویر
گرفتهشده از هد و انتقال آن با حداقل نرخ خطا باشد.
با توجه به بررسی تحقیقات انجامشده در زمینه شبکههای حسگر
دیداری ،معیار کیفیت سرویس مناسب مرتبط با انرژی مصرفی شربکه
ارائه نشده است .با توجه به انتقال تصاویر از هد در شربکه حسگرر،
کیفیت سرویس در شبکه حسگر دیداری باید بر اساس کیفیت تصویر
دریافتی بیان شود .در کارهای انجرامشرده توسرط محققران دیگرر بره
کیفیت تصویر دریافتی بهعنوان کیفیت سرویس در شبکه توجهی نشده
است .همچنین مدل مناسبی برای کیفیرت تصرویر دریرافتی برحسرب
رابطهی میان انرژی مصرفی در شبکه ،موقعیت هد نسبت به دوربین
و پارامترهای دوربین (چون فاصله کانونی دوربین و نررخ نمونرهبرداری
دوربین) ارائره نشرده اسرت .در بیشرتر مقراات ،پارامترهرای کانرال و
مشخصات فرستنده ،پوشش شبکه حسگر و میزان بیشینه سیگنال به
نویز تصویر دریافتی توسط حسگرها بهعنوان قید کیفیت مطرح شرده
است .مسلمًا این معیارها به تنهایی نمیتوانند بهعنوان کیفیت مطلروب
بهکار گرفته شوند .تنظیم پارامترهایی مثل فاصلهی کانونی لنز دوربین
و نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی عرالوه برر تأثیرگرذاری روی کیفیرت
تصویر دریافتی از محیط شبکه (یا هد تحت تعقیب) ،بر میزان انرژی
مصرفی شبکه نیز مؤثر خواهد بود.
هد این مقاله ،بهینهسازی مصر انرژی در شربکههای حسگرر
دیداری بیسیم با توجه به کیفیت تصویر دریافتی از هرد موجرود در
این نوع شبکه در سناریوی تعقیب است .در این مقالره بررای سرنجش
معیار کیفیت تصویر دریافتی از هد تحت تعقیب توسرطحسگرها ،از
قانون امبرت بهره برده شده است .ایرن قرانون رابطره میران واریرانس
تصویر و فاصله حسگر (دوربین) از هد را بیان مریکنرد .ایرن مردل
نشان میدهد که اگر فاصله دوربین از هد زیاد شود ،واریانس تصرویر
دریافتی بهبور نمایی کراهش مییابرد .همچنرین جهرت دسرتیابی بره
کیفیت مناسب تصویر دریافتی از هد و پوشش قابل قبول آن توسرط
دوربینها ،پارامتر فاصله کانونی لنرز دوربینهرا برا توجره بره موقعیرت
دوربینها نسبت به هرد تنظریم مریشرود .در الگروریتم پیشرنهادی
پارامتر دیگر دوربین یعنی نرخ نمونهبرداری فریم ویردئویی برر اسراس
فاصله هد از دوربین و سرعت هد کنترل میشود .در سرناریوی در
نظر گرفتهشده (تعقیب یک هد توسط یرک دوربرین) بررای ارزیرابی
الگوریتم پیشنهادی ،عامل انسداد برای تصویربرداری از هد نیرز مرد
نظر قرار گرفتره و اتفراق افترادن انسرداد در سرناریوی تعقیرب هرد
بهصورت تابعی از موقعیت هرد  ،موقعیرت دوربرین و موقعیرت عامرل
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کمینهسازی انرژی مصرفی . . .

انسداد مدلسازی ریاضی شده است .نتایج شبیهسازیها نشان میدهد
که با اجرای الگوریتم پیشنهادی ،عالوه بر کمینهسازی انررژی مصررفی
شبکه ،پوشش مناسب و کیفیت تصویر دریافتی از هد تحرت تعقیرب
که مطلوب کاربر است ،حاصل میشود.
ساختار کلی این مقاله بدین ترتیب خواهد بود که در بخش  2مدل
سیستم بیان میشود .در بخرش  9الگروریتم پیشرنهادی توضریا داده
خواهد شد .در بخرش  8سرناریوی تعقیرب هرد در شربکه حسگرر
دیداری انجام گرفته اسرت .ایرن سرناریو بهصرورت شربیهسرازی ارائره
میشوند و نتایج شبیهسازیها در بخش  1مورد بررسری قررار خواهنرد
گرفت.

 -2مدل سیستم در نظر گرفتهشده
در این قسمت از مقاله ،مدل سیستمی که در سناریوی تعقیرب هرد
بهکار گرفته میشود ،بهصورت ریاضی بیان میگردد .در این مدلسازی
فر شده است که حسگرها دارای ساختارهای مشرابه هسرتند .ایرن
حسگرها از ماژول تصویربرداری ،ماژول مخابراتی (فرستنده مخابراتی)
و ماژول ت ذیه تشکیل شدهاند.
ماژول تصویربرداری شامل دوربینی برای گرفتن تصویر ،موتور برای
گردش دوربین در جهت افقری ،موترور کوچرک بررای جابرهجا کرردن
عدسی دوربین بهمنظور فوکوس کردن و واحد کنترل نرخ نمونهبرداری
فریم است .برای محاسبه توان مصرفی جهت گرفتن تصویر فر شرده
است که اگر دوربین روشن باشد توان ثرابتی برابرر  pivideoوات مصرر
میکند .لذا دوربینی کره در مردتزمان  Tثانیره روشرن اسرت ،انررژی
معادل  pivideo Tمصر مینماید .دوربین بر روی موتوری جهت چرخش
در راستای اف قرار گرفته است .برای آنکه دوربین فعال بتواند هد را
در بیشترین زمان ممکن که در زاویه دید خود قرار دارد تعقیب نمایرد،
باید جهت دوربین بوری به سمت هد گردش کند کره ترا هرد در
مرکز میدان دید دوربین قرار گیرد .اگر محور دیرد دوربرین نسربت بره
هد زاویه  داشته باشد و گشتاور موتور بررای گرردش دوربرین 
فر شود ،موتور برای گردش  به مقدار  Erotationانرژی نیراز دارد.
این انرژی از رابطه ( )1بهدست میآید.
E rotation  
()1
فاصله کانونی یکی از مهمترین پارامترهای عدسی دوربین است .برا
ت ییر فاصله کانونی میتوان روی جسم خاصی در صحنه متمرکرز شرد
[ .]11در دوربینها برا قابلیرت تنظریم فوکروس ،فاصرله کرانونی دارای
مقادیر حداقل و حداکثر است.
f min  f i  f max
()2
ت ییر فاصله کانونی دوربرین باعرث ایجراد ت ییرر در میردان دیرد1
( )FOVدوربین میشود [ .]11اگر عدسی دوربین به اندازه  fجابرهجا
شود و نیروی ازم برای این جابهجایی  فر شود ،انرژی ازم بررای
جابهجا کردن فاصله کانونی بهمنظور فوکوس کردن بر روی هد مورد
تعقیب توسط دوربین از رابطه ( )9محاسبه میشود.
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E focus   f

()9
میدان دید هر دوربین ناحیهای است که دوربرین مریتوانرد بردون
هیچ محدودیت فیزیکی آن ناحیه را پوشش دهد [ .]11میدان دیرد در
جهت عمودی و افقی تعریف میشود .چون در این مقالره فرر شرده
است که هد و دوربین در ارتفاعی تقریبًا یکسان از هم قرار دارند لرذا
از میدان دید عمودی استفادهای نشرده اسرت .بنرابراین بررای نظرارت
محیط شبکه با چنین فرضری میردان دیرد افقری دوربرین نقرش دارد.
میدان دید افقی بهصورت رابطه ( )8تعریف میشود [.]11
()8
1  w 
  2 tan 

 2f 

حسگرر دوربرین در جهرت افقری و f

که در آن  Wتعداد پیکسرلهای
فاصلهی کانونی عدسی دوربین را نشان میدهد .میردان دیرد افقری برا
فاصله هد از دوربین رابطهی عکس و با شعاع هد رابطهی مستقیم
دارد .بهعبارت دیگر میتوان نوشت:
R
()1
  t
dit

th

که  ditو  Rtبه ترتیب فاصله هد از دوربین iام و شعاع هد را نشان
میدهد.
از دیگر معیارهای کیفیت تصویر واریانس مقادیر شردت روشرنایی
پیکسلهای تصویر اسرت .واریرانس تصرویر هرد  ،برا فاصرله هرد از
دوربین رابطه نمایی کاهشی دارد [.]13 ،14
 3d 
() 1
 

 
t
i





e

2
output



2
که در رابطه ( d it ،  output )1و  بره ترتیرب مقرادیر واریرانس تصرویر
دریافتی ،فاصله هد از دوربین  iام و قابلیت دید لنز دوربین را نشران
میدهد.
یکی دیگر از واحدهای ماژول تصویربرداری ،واحرد کنتررلکننرده
نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی است .در این واحد ،نررخ نمونرهبرداری
فریم ویدئویی با توجه به سررعت هرد بروری تنظریم مریشرود کره
ویدئوی دریافتی از هرد دارای پررش نباشرد و در عرین حرال حجرم
دادههای دریافتی جهت ارسال به مرکز تصرمیمگیری براا نررود .بررای
مدلسازی این ماژول شکل ( )1را در نظر بگیرید.

t=1/framerate

Δx
t=0

f

Npixel

W

همانبور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،هدفی را در نظرر
بگیرید که با سرعت  vدرحرکت است .واضا اسرت در مردتزمان یرک
فریم ،یعنی زمانی برابرر برا عکرس نررخ نمونرهبرداری فرریم ویردئویی
1
f frame

با

 ، t هد با سرعت رکرشده ،از نظر دوربین جابهجایی برابرر

1
v

f frame
f frame

x  v 

خواهد داشت .با توجه بره فرر

یکسران

بودن ارتفاع دوربین و ارتفاع هد  ،تنها جابرهجایی هرد در دو فرریم
متوالی در جهت افر خواهرد برود .بررای نداشرتن پررش در ویردئوی
گرفتهشده از هد  ،باید در دو فرریم متروالی تعرداد جابرهجایی مجراز
پیکسلهایی که هد را شامل میشوند N thpixel ،باشد .بنابراین با توجره
به فاصله کانونی و فاصله هد از دوربین ،رابطره جابرهجایی هرد در
صفحه دوربین بهصورت ( )1خواهد بود.
x
()1
x

f
i

dit

pixel

چگالی تعداد پیکسلها در واحرد سرطا صرفحه حسگرر دوربرین
  pixelاست .با توجه مقدار جابهجایی هد و مقدار جابهجایی پیکسرل
و همچنین چگالی تعداد پیکسرلها در واحرد سرطا مریتروان تعرداد
جابهجایی پیکسل را بهدست آورد.
v
()4
N
 x 

f
pixel

i

pixel

f frame dit

pixel

pixel

حال شرط نداشتن پرش در ویدئوی دریافتی از در دو فرریم متروالی را
مینویسیم.
th
()3
N pixel  N pixel
با در نظر گرفتن رابطه ( )4و رابطه ( ،)3یک محدودیتی بررای کنتررل
نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی با توجه به فاصله کانونی دوربین ،فاصله
هد تا دوربین و سرعت هرد و چگرالی تعرداد پیکسرلها در واحرد
سطا صفحه دوربین بهدست میآید.
v
()13
f

f
pixel

i

N thpixel dit

framei

رابطه ( )13بهوضوح نشان میدهد که برای تعقیب هردفی کره سررعت
بااتری دارد ،باید نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی بیشتر گردد تا پررش
در ویدئوی دریافتی به وجود نیاید .همچنین نررخ نمونرهبررداری فرریم
ویدئویی بهبور عملی محدودیت زیر را خواهد داشت.
f frame min  f frame i  f frame max  i  1, 2,..., N c
()11
اگررر تعررداد پیکسررلهای حسگررر در جهررت افقرری Wو تعررداد
پیکسلهای حسگر در جهت عمودی  Hو تعداد بیتها بررای نمرایش
مقادیر شدت روشنایی هر پیکسل از تصویر در حسرگر iام Nb ،فرر
شود .تعداد بیتهای ارسالی در هر فریم از ویدئوی دریرافتی (پرردازش
ویدئو بهصورت فریم به فریم که هر فریم خود یک تصویر اسرت ،انجرام
میشود) برابر  WHNbاست .همچنین اگر فاصله دوربرین iام ترا مرکرز

شکل  :1مدلسازی ماژول کنترل نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی

Serial no. 83

تصمیمگیری difc ،باشد و حرداقل نسربت سریگنال بره نرویز در مرکرز
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تصمیمگیری  SNRthفر شود ،میزان انرژی جهت ارسال دادهها برای
دوربین  iام از رابطه زیر بهدست میآید.
2
()12
Ei  b  di fc  f frameiWHNb i  1,2,..., Nc
که در آن
است با:
()19

Nc

تعداد دوربینها را نشان میدهد .همچنین مقدار  bبرابر
K Te N F

 4  SNR
2

th

 Gr Gt
2

b

که  Gr ، Gt ،K ، Te ، NFو  f freameو  به ترتیب بیانکنندهی عدد نرویز
گیرنده ،درجره حررارت مرؤثر در گیرنرده مرکرز تصرمیمگیرری ،ثابرت
بولتزمن ،بهره آنتن سیستم دوربین ،تعداد فریمهای دریافتی در واحرد
زمان ،بهره آنتن مرکز تصمیمگیری و بول موج سیگنال حامل هستند.
این مدلسازی با فر مدل افت سیگنال در فضای آزاد استخراج شده
است .همچنرین فرر شرده اسرت ،جهرت ارسرال دادههرا بره مرکرز
تصمیمگیری از مدواسیون کلیدزنی فاز دودویی 2استفاده شرده اسرت.
بنابراین کل انرژیهای مصرفی هر حرسگرر دیرداری بهصرورت رابطره
( )18قابل بیان است.
2
()18
Eitotal  b  di fc  f frameiWHNb  Pi videoT   fi   i

حسگر غیرممکن خواهد شد .برای حل این چالش ،میتوان مت یر
را به یک مت یر پیوسته تبدیل نمود [.]23
0    1  i  1, 2,..., N
()11
i

i

c

حال حسگری فعال میشود کره دارای مقردار  iبیشرینه اسرت.
مقدار  iبیشینه به مقدار یک نگاشته میشرود و دیگرر  iهرا مقردار
صفر به خود میگیرند .چون در این مقاله فر شرده اسرت کره بررای
تعقیب هد تنها یک حسگر فعال شود ،در نتیجره مریتروان نوشرت
[:]21
N
()14


c

1

i

i 1

پارامترهایی که میتوان با کنترل آنها رابطه ( )12را کمینره کررد
عبارتند از  f frame ، iو  . f iاز برفی رابطه ( )12برحسب این پارامترها،
تابعی خطی است .بنابراین این تابر ،تابعی محدب است [.]22
با ت ییر فاصله کانونی دوربین میتوان میدان دید دوربین را ت ییر
داد .این امر باعث میشود که پوشش دوربین نسبت بره هرد بیشرتر
شود و نتیجتًا کیفیت ویدئوهای دریافتی از هد افرزایش مییابرد .بره
بیان ریاضی میتوان نوشت:
i  th
 i  1, 2,..., Nc
()13
i

 -3الگوریتم پیشنهادی
در این قسمت مسئله بهینهسازی انرژی مصرفی بهصورت ریاضی بیران
مریشررود .انرررژی مصرررفی کررل شرربکه ،مجمرروع انرررژی مصرررفی کررل
حسگرهای فعال موجود در شبکه است .با توجه به این نکته و با توجه
به انرژی مصرفی هر حسگر از رابطه ( ،)12میتوان انرژی مصرفی کل
شبکه را بهصورت ( )11بیان کرد.
N
()11
2
total
fc
video

b  d 
c

T   fi   i

f frameiWHNb  Pi

i



رابطه ( )11زمانی برقرار است که تمام حسگرهای شبکه فعال باشرند.
ازآنجاکه در این مقاله روش انتخاب حسگر ،بهعنوان راهکراری جهرت
کمینهسازی مصر انرژی در نظر گرفته شده است ،لذا برای نشاندادن
فعالبودن حسگر ،پارامتر انتخاب حسگر  iدر نظر گرفتهشده اسرت.
این پارامتر گسسته دارای دو مقدار صفر و یک است .مقدار صفر برودن
 iنشان میدهد که حسگر  iام غیرفعال است؛ در مقابل یرک برودن
 iبیانکننررده فعررال بررودن حسگررر  iام اسررت .بنررابراین رابطرره ()11
بهصورت زیر اصالح میشود:
N
()11
2



  b  d 
c

f frameiWHNb  Pi videoT   fi   i

fc

i

i

total

E

i 1

با توجه به اینکه مت یر  ، iمت یرری گسسرته اسرت ،بررای حرل ایرن
مسئله باید از روشهای بهینهسازی گسسته همچون برنامهریرزی عردد
صحیا 3با پیچیدگی محاسباتی باا (از مرتبه !  ) Nاسرتفاده نمرود .برا
افزایش تعداد حسگرها امکان پیرادهسرازی عملری الگروریتم انتخراب
c

Serial no. 83

c

w
 R 
2 tan  t t 
 2d 
 i

fi 

از اشتراک قیود ( )2و ( ،)23ناحیهای برای  f iبهدست میآید:
 i  1,2,..., N c
()21

f min  f i  Fmax

E

i 1



با توجه به رابطههای ( )1( ،)8و ( )13داریم:
()23
 i  1,2,..., N

که  Fmaxعبارت است از:

()22







w
 min  fmax ,

 R 

t


2
tan

 2d t  

 i  

Fmax

با توجه به اینکه تنظیم فاصله کانونی دوربین ،برای حسگرهای
فعال انجام میگیرد ،داریم:
()29
()28

 i  1,2,..., N c

f min i  f i

i f i  Fmax  i  1,2,..., N c

بررررررررا تعریررررررررف تابرهررررررررای  g1 ( fi , i )  i f min  fiو
 g 2 ( fi , i )  Fmax  i fiو محاسبه مقادیر ویژه ماتریس هسین 4ایرن
تابرها ،این نکته برداشت میشود کره ترابر  g1و  g 2بره ترتیرب ترابر
محدب و مقعر هستند .با توجه به اینکه زیرسطحی 1یک تابر محدب و
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بااسطحی 1یک تابر مقعر ،ناحیه محردب را تشرکیل مریدهنرد [،]22
قیدهای ( )29و ( )28قیدهای محدب هستند.
یکی دیگر از قیود کیفیتی ،رابطه برین فاصرله هرد از دوربرین و
مقدار واریانس تصویر است ،که در رابطه ( )1بیران شرده اسرت .کراربر
میتواند سطا آستانه برای واریانس مقادیر شدت روشنایی پیکسلهای
فریم ویدئویی را بهعنوان کیفیت تعیین نماید .با این کار حسگری کره
با تعداد بیت کمتر این کیفیت تعیینشده توسط کاربر را اقناع میکند،
میتواند بهعنوان کاندید برای تعقیب هد انتخاب شود .به بیان ریاضی
میتوان نوشت:
()21

  th2

 3d t 
 i 
  

i e

که   th2مقدار واریانس آستانهای است که توسط کاربر تعیین میگردد.
با توجه به اینکه ( )21برحسب  iقیدی خطی است ،بنابراین ناحیهای
که این قید تشکیل میدهد ،محدب است.
در مورد محدودیت نرخ نمونهبرداری فریمهای ویردئویی حسگرر
فعال میتوان نوشت:
v
fi  pixel
N thpixel dit

()21
قید ( )21برحسب مت یرهای

f frame

i

و

fi

f frame  i
ه

Rt
Roc

2

  Rt 

2

d 
t

R oc
2

  R oc 

2



 2  tan 


1

d 
oc

که  Rtو  Rocبهترتیرب شرعاع هرد و شرعاع عامرل انسرداد را نشران
میدهند .فرآیند انسداد زمانی شروع میشود که مجموع دو زاویره  1و
  2برابر با زاویه  شود .همچنین انسداد زمانی رخ میدهد که عامرل
انسداد بین هد و دوربین قرار گیرد .با توجه به این نکتههای رکرشده
و روابط ( )24( ،)21و ( ،)23قید انسداد جزئی دوربین حسگر فعرال i
ام را میتوان نوشت:
sgn(d it  d ioc ) 

()93


  x t  x ci  x oc  x ci   




1    y t  y ci  y oc  y ci   
 th  cos 

d it d ioc
















Rt
1 
  tan 
0

2


 d it   R t 2 












R
oc
  tan 1 


2


 d ioc   R oc 2 









 

2

که  thآستانهای برای میزان انسداد جزئی است که توسط کاربر تعیین
میشود .ازآنجاکه حسگرهای فعال باید شرط انسداد جزئری را رعایرت
نماینررد ،رابطرره ( )93در  iضرررب مریشررود .برررای راحترری قیررد ()93
بهصورت زیر بازنویسی میشود.
t
oc
()91
i sgn(d i  d i ) coveragei  0  i  1,2,..., N c

شکل  :2مدل انسداد جزئی

فر کنید هد در مختصات   xt , yt قرار دارد (عامل انسرداد و
هد و دوربین در یک ارتفاع قرار دارند) .همچنین فر کنیرد عامرل
انسداد و دوربین به ترتیب در مختصات   xoc , yoc و   xcam , ycam قررار
دارند .زاویه بردار واصل بین هد و دوربین و بردار واصل عامل انسداد
و دوربین ،  ،را بهدست میآوریم:
()21
1   xt  xcam  xoc  xcam    yt  ycam  yoc  ycam  
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()23







Rt



1  tan 


1

 






()24







خطی است ،در نتیجه ایرن

قید ناحیه محدب را تشکیل میدهد .با استدالهای مشرابه ،ناحیرهای
که قید ( )11را شامل میشود محدب خواهد بود.
عدم انسداد میان دوربین و هرد و یرا انسرداد جزئری در تصرویر
دریافتی از هد توسط دوربین ،یکی از معیارهایی است که در کیفیرت
تصویر دریافتی از هد مؤثر است .برای این منظور در این مقاله انسداد
جزئی بهصورت ریاضی درآمده است (شکل .)2

1

که  d ocفاصله بین دوربین و عامل انسداد و  d tفاصرله برین دوربرین و
هد را نشان میدهند .در مورد محاسبه زاویههای  1و (  2شرکل )2
داریم:

d t d oc

  cos 


با توجه به اینکه قیود مسئله بهینرهسرازی و ترابر هزینره (انررژی
مصرفی) تابر خطی برحسب مت یرهای بهینهسازی هستند ،لرذا بررای
حل مسئله از روش مانر لگاریتم 7اسرتفاده شرده اسرت [ .]22در ایرن
روش ،لگاریتم در تابر هزینه قرار میگیرد .سپس برا روشهرای تکررار،
نقطه بهینه تابر هزینه بهدست میآید [.]22
رویکرد حل مسئله بهاینصورت اسرت کره ابتردا دوربینهرایی کره
قیدهای کیفیت تصویر دریافتی را با توجره بره موقعیتشران نسربت بره
هد برآورده میسازند ،برهعنوان گزینره بررای انتخراب شردن جهرت
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تعقیب هد انتخاب میشوند .سپس مقدار پارامتر انتخاب ،یعنری ،  i
برای این دوربینها برابر با یک در نظر گرفته میشود و مسئله بهصورت
( )92درمیآید.

f frameiWHNb  Pivideo T   fi  i 

frame i

2

 

fi , f

m
fc
  b di
i 1 

min

 i  1, 2,..., m

f frame min  f frame i  0

 i  1, 2,..., m

f frame i  f frame max  0

 i  1, 2,..., m

fi  pixel

 i  1, 2,..., m

v
N thpixel dit

f frame i 

()92
کرره  mتعررداد دوربینهررایی اسررت کرره قی ردهای کیفیترری را برررآورده
میسازند .همانبور که قبالت بره آن اشراره شرده اسرت ،در روش مرانر
لگاریتم ،قیدهای نامساوی بهصورت قیدهای مساوی تبردیل شرده و در
تابر هد قرار میگیرد تا با الگوریتمهای بهینهسازی بدون قید (روش
نیوتن) نقطه بهینه مسئله بهینهسازی بهدست آیرد .بررای ایرن منظرور
تابر هد بهصورت زیر درمیآید:





 



()99
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 b  d 
m

fc

i



m

min

 f
i 1
m

frame min

 f
i 1
m

 f frame max

frame i

 f

 v

  th t fi  pixel  f frame i  
 N pixel di




cos t 

i 1
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که در رابطه ( t  0 t  )99است .حال مقدار بهینه ترابر هزینره و
پارامترهای فاصله کانونی  ، fنرخ نمونهبرداری فرریم ویردئویی، f frame ،
برای دوربینهایی که میتوانند قیود کیفیتی را برآورده سازند ،محاسبه
میشوند  .برای این منظور الگوریتم زیر برای هر دوربین اجرا میگرردد.
در این حالت دوربینی برای ردگیری هد انتخاب خواهد شرد کره برا
توجه به پارامترهای زیر بهینه بهدستآمده (فاصله کانونی و نررخ فرریم
ویدئویی) انرژی مصرفی کمتری داشته باشد .بهاینترتیب مقدار پارامتر
انتخاب دوربین یعنی   iبرای دوربین انتخابشده یرک و بررای بقیره
دوربینها صفر در نظر گرفته میشود.
مقداردهی اولیه متغیرهای بهینهسازی (فاصله کانونی دوربین iام
.1
 f iو مقدار نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی  ) f frame iبین مقادیر حداقل و
حداکثرشان ،بهطور تصادفی ،مقداردهی اولیه پارامترهای الگوریتم مانع لگاریتم

 ، t  0 t مقدار گام تکرار الگوریتم (  )   1و مقدار دقت
یعنی
( .)  barrier
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بهروزرسانیشده متغیرهای بهینهسازی حاصل از الگوریتم مانع لگاریتم.
محاسبه مقدار نمو متغیرهای بهینهسازی و پارامتر کاهش نیوتن (
2.2
:)  2





 cos t f i , f frame i



 cos t f i , f frame i

1



1











 f i , f frame i    2 cos t f i , f frame i



   cos t  fi , f frame i   cos t  f i , f frame i 
2

2

T

2
اجرای مرحله ( )2.4در صورت بیشتر بودن مقدار
2.3
2
دقت (  ،)  Newtonتوقف الگوریتم نیوتن و اجرای مرحله ( )3در صورت کمتر بودن

از مقدار


از مقدار دقت ( .)  Newton
مقدار
2
محاسبه گام الگوریتم نیوتن (  ) tback trackingبه روش
2.4
2

.tracking

2.4.1

مقداردهی

اولیه

پارامترهای

back

back tracking   0,0.5

و

 back tracking   0,1بهطور تصادفی
در نظر گرفتن مقدار . tback tracking  1

2.4.2
2.4.3

بهروزرسانی

صورت اقناع شرط:





old
back tracking

 back tracking t

new

back tracking

در

t





cos t fi  tback tracking fi , f frame i  tback tracking f frame i  cos t fi , f frame i



i 1

m

 Fmax

2

.2
2.1



f min  fi  0
fi  Fmax  0

 i  1, 2,..., m

محاسبه مقدار کمینه تابع هزینه با روش نیوتن (مراحل  2.1تا )2.1
مقداردهی اولیه دقت الگوریتم نیوتن (  ،)  Newtonمقادیر

2.1

 



 back tracking tback tracking  cos t fi , f frame i  f i , f frame i
T

بهروزرسانی مقدار متغیرهای بهینهسازی  f iو : f frame i

 fi  tback tracking fi

fi

f frame i  f frame i  tback tracking f frame i
m
.3
اجرای مرحله  2در صورت برقراری شرط   barrier
t
بهروزرسانی گام الگوریتم مانع لگاریتم:

و

t  t

 -4نتایج شبیهسازی
الگوریتم پیشنهادی بهصورت سناریوی تعقیب هد با شکل استوانهای
در شبکهحسگر دیداری بیسریم پیرادهسرازی شرده اسرت .سرناریوی
شبیهسازیشده بهاینصورت است که هد با بیشینه سرعت  1متر در
ثانیه و با جهت تصادفی در شبکه حسگر دیداری بیسریم در حرکرت
است .همچنین مکان ورود هد در شبکه تصادفی است .هرر دوربینری
که بتواند با توجه به موقعیت هد تحت تعقیرب نسربت بره خرود ،برا
کیفیررت مناسرربی کرره در قسررمتهای قبررل مطرررح شررد ،از هررد
تصویربرداری نماید و درعینحال میزان انرژی مصرفی در شبکه کمینه
شود ،روشن میشرود .در ادامره ،عملکررد و انررژی مصررفی الگروریتم
پیشنهادی مورد ارزیابی قرار میگیرد .تابرهحال الگروریتم معیراری کره
بتواند الگوریتم پیشنهادی را بر اسراس کیفیتهرای مطرحشرده بررای
کمینهسازی مصر انرژی در شبکههای حسگر دیداری بیسیم ،برا آن
مقایسه کرد ،مطرح نشده است .بههمینمنظور در این مقاله ،الگروریتم
پیشنهادی با دو الگوریتم پایه (معیار) یعنی الگوریتم جستجوی فراگیر8
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مرکز تصمیم گیری
ح

گر

1

4

2

3

و الگوریتم حداقل فاصله بین دوربین و هد  (MDCT)9مقایسره شرده
است .در الگوریتم فراگیر ابتدا آن دوربینهایی که قیردهای کیفیتری را
اقناع میکنند ،برای مرحله انتخاب شدن جهت تعقیرب هرد کاندیرد
میشوند .برای دوربینهای کاندیدشده ،مقادیر ممکن فاصرله کرانونی و
نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی بهترتیب با دقت  3031میلیمتر و یرک
فریم در ثانیه در نظر گرفته شده است .میرزان انررژی مصررفی شربکه
برای تمام ترکیبهای ممکن فاصله کانونی و نررخ نمونرهبرداری فرریم
ویدئویی برای هر دوربین کاندیدشرده محاسربه شرده و حالرت بهینره
پارامترهای فاصله کانونی و نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی (بررای هرر
دوربین) محاسربه مریشرود .سررانجام دوربرین برا پارامترهرای بهینره
انتخابشده (فاصله کرانونی و نررخ نمونرهبرداری فرریم ویردئویی) کره
کمترین انرژی مصرفی را دارد ،برای تعقیب هد انتخاب میشرود .در
الگوریتم  ،MDCTمعیار انتخاب حسگر (دوربین) برای تعقیب هرد ،
نزدیکبودن آن با هد مالک قرار میگیرد .برهعبرارت دیگرر ،در ایرن
الگوریتم هر حسگری که فاصله کمتری با هد دارد ،انتخاب میشود.
ازم به رکر است که قبل از آنکه دوربین نزدیک به هد انتخاب شود،
آن دوربینهایی که کیفیتهای مورد نظر را برآورده مریسرازند ،بررای
انتخاب شدن کاندید میشوند .الگوریتم پیشنهادی در انرژی مصررفی و
دقت عملکرد با الگوریتمهای بیانشرده ،مقایسره شرده اسرت .مقرادیر
پارامترهای شبیهسازی در جدول ( )1آورده شده است.

کمینهسازی انرژی مصرفی . . .

شکل  :3ساختار شبکه در نظر گرفتهشده در سناریوی تعقیب هدف

برای شبیهسازی اندازه شبکه از  133*133مترمربر تا 213*213
مترمربر با گام  13مترمربر ت ییر داده شده است .الگوریتم پیشرنهادی
و الگوریتمهای پایه با نرمافزار متلب شبیهسازی شدهاند .در هر اندازه از
شبکه ،سناریوی تعقیب هد  833بار تکرار شده است .متوسط انررژی
مصرررفی شرربکه و دقررت عملکرررد در برررآورده سرراختن کیفیتهررای
مطرحشده در این الگوریتمها اندازهگیری و باهم مقایسه شدهاند .برای
مقایسه انرژی مصرفی این الگوریتمها ،انرژی مصرفی بررای زمانهرایی
که معیارهای کیفیتی برآورده میشوند ،محاسبه شدهاند .برای محاسبه
دقت عملکرد هر الگوریتم ،تعداد دفعاتی را که شرایط کیفیتری در هرر
الگوریتم اقناع میشود ،شمارش کرده و این تعداد بر کل دفعات اجرای
الگوریتم تقسیم شدهاند.
N satisfication

()98

N run

Accuracy (%) 

که  N satisficationتعداد دفعات برآورده شدن قیود کیفیت در هر الگوریتم
جدول  :1مقادیر پارامترهای شبیهسازی
پارامتر

3  105 Jules / sec

C

309 m

fmin

901 mm

D

f max


31 mm
133 m



Rt

SNRth

13 dBm



101 f
308 m
301 m

Te

91 0C

Nf

30121 m
1

video

pi

Nbi

4 bits

Gr

2

Gt

2

W

113 pixels

H

33 pixels

 th2

309



3038 Jules / radian
301 m

 th

1 deg

V



1021

 barrier

 Newton

104

Roc

1 m / sec
6

10

برای عملیکردن الگوریتم پیشنهادی و پیادهسرازی آن نیراز اسرت
که یک سیستم تخمینگر فاصله و سرعت در کنار سیستم پیشرنهادی
قرار گیرد تا بتواند موقعیت هد و موقعیت عامل انسرداد و همچنرین
سرعتهایشان را برای تصمیمگیری در اختیار سیستم پیشنهادی قررار
دهد .ساختار شبکه بررای شبیهسرازی در شرکل ( )9نشران داده شرده
است.
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0.06
proposed algorithm
exhaustive algorithm
MDCT

0.05
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0.02

0.01

250

100
150
200
2
) THE SIZE OF NETWORK(m

)THE AVERAGE ENERGY CONSUMPTION (J

مقدار

پارامتر

مقدار

و  N runدفعات اجرای الگوریتم را نشان میدهد .مقایسه انرژی مصرفی
شبکه در الگوریتمهای بیانشده ،در شکل ( )8نشان داده شده است.

0
50

شکل  :4مقایسه انرژی مصرفی در الگوریتم پیشنهادیexhaustive ،

 algorithmو MDCTبرحسب اندازه شبکه

همررانبررور کرره در شررکل ( )8نشرران داده شررده اسررت ،الگرروریتم
پیشنهادی در مقابل جستجوی فراگیرر انررژی مصررفی بیشرتری دارد
البته این اختال در انرژی مصرفی در اندازههای بزر تر شبکه کاهش
مییابد .اگرر جرواب الگروریتم جسرتجوی فراگیرر در انتخراب دوربرین
برررررهترتیرررررب از بهتررررررین ترررررا بررررردترین برررررهصرررررورت
*
*
1
2
m 1
 EXHجواب بهینه
 EXHمرتب شود که
, EXH
, EXH
,...., EXH

i
 EXHاولویررت  iام جررواب الگرروریتم
الگرروریتم جسررتجوی فراگیررر و

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 1, spring 2018

 /139مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931

جستجوی فراگیر را نشان مریدهرد ،آنگراه تعرداد دفعراتی کره جرواب
الگوریتم پیشنهادی یعنی   PROPOSEDبا جواب بهینره و یرا جرواب برا
اولویت  iام یکسان میشود ،را شمارش کرده و برر تعرداد کرل دفعرات
اجرای الگوریتم پیشنهادی( ،Nrun ،الگوریتمها بهبور همزمان و با تعداد
دفعات یکسان اجرا میشوند) تقسیم نموده ترا احتمرال یکسران شردن
جواب الگوریتم پیشنهادی با جرواب بهینره یرا جرواب برا اولویرت  iام
الگوریتم جستجوی فراگیر محاسبه شود .رابطه ( )91این احتمال را در
هر اندازه از شبکه نشان میدهد.
()91

N run

i
  EXH


PROPOSED


j 1

N run

pi (%) 

i
  PROPOSED  EXHزمرانی کره جرواب روش
که عبارت شرربی 

پیشنهادی و اولویت  iام جواب روش جستجوی فراگیرر یکسران شرود،
مقدار یرک به خود میگیررد؛ در غیرر اینصرورت ،مقردار صرفر خواهرد
داشت .احتمال یکسانشدن جواب روش پیشنهادی برا جرواب بهینره و
جوابها با اولویتهای اول و دوم روش جستجوی فراگیر ،در شکل ()1
نشان داده شده است.
optimum response
first sub-optimum response
second sub-optimum response
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شکل  :5درصد تالقی نتیجه اولویتهای انتخاب دوربین در دو
الگوریتم جستجوی فراگیر و الگوریتم پیشنهادی

همانبور که در شکل ( )1نشان داده شده است وقتی اندازه شبکه کم
است ،اولویت دوم انتخاب دوربین الگوریتم جستجوی فراگیر با اولویت
اول انتخاب دوربین الگوریتم پیشنهادی یکسان است .با افزایش اندازه
شبکه ،اولویت اول دو الگوریتم باهم یکسان میشوند .این به آن علت
است که با افزایش شبکه ،تعداد انتخاب برای فعالکردن دوربین کاهش
مییابد .اختال اولویتها در دو الگوریتم (فاصله نقطه بهینه الگوریتم
پیشنهادی و الگوریتم جستجوی فراگیر) به آن علت است که در
الگوریتم پیشنهادی دو پارامتر فاصله کانونی و نرخ نمونهبرداری فریم
ویدئویی کمیتهای گسستهای هستند که بهصورت پیوسته در نظر
گرفتهمیشوند درحالیکه در الگوریتم جستجوی فراگیر کل مقادیر
ممکن بین حداقل و حداکثر این پارامترها جستجو میشود .در نتیجه
این اختال  ،سرعت همگرایی الگوریتم پیشنهادی بسیار بیشتر از
الگوریتم جستجوی فراگیر خواهد بود .اگر تعداد دوربینهای کاندید m
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شود و دقت الگوریتم پیشنهادی در رسیدن به جواب  باشد،

پیچیدگی محاسباتی از مرتبه

 m 
Log 

 t  0 
m
Log   

خواهد بود که با

تقریب میتوان این پیچیدگی را از مرتبه  mدر نظر گرفت .در الگوریتم
جستجوی فراگیر ،اگر رزولوشن نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی و
رزولوشن فاصله کانونی بهترتیب  Nframeو  Nfocalباشند ،پیچیدگی
محاسباتی  Nfocal Nframe mاست که با افزایش تعداد دوربین پیچیدگی
محاسباتی روش پیشنهادی بسیار کمتر خواهد بود .مقادیر فاصله
کانونی و نرخ فریم ویدئویی ،مقادیری پیوسته هستند ولی در
شبیهسازی رایانهای ،و حتی پیادهسازی دیجیتال ،گسسته در نظر
گرفتهمیشوند .بنابراین الگوریتم جستجوی فراگیر برای دست یافتن به
نقطهی بهینه ،نیاز به پیچیدگی محاسباتی از مرتبه

 m 
Log 

 t  0 
m
Log   

دارد .در الگوریتم  MDCTمعیار انتخاب دوربین تنها به فاصله هد و
دوربین است .در واقر دوربینی که کمترین فاصله را با هد داشته
باشد برای تعقیب هد انتخاب و فعال میشود .درنتیجه ،پیچیدگی
محاسباتی روش  MDCTاز مرتبه خطی ( mتعداد دوربینهایی که
میتوانند با توجه به فاصله از هد فاصله کانونی خود را تنظیم نمایند
و قادرند از هد با حداکثر انسداد جزئی تصویربرداری نمایند) خواهد
بود که از پیچیدگی روش پیشنهادی کمتر است .اما پیچیدگی روش
پیشنهادی بهگونهای است که امکان پیادهسازی عملی آن وجود داشته
و انرژی پردازشی قابل توجهی به دوربینها اعمال نمیکند .با توجه به
اینکه مصر انرژی در روش  MDCTبهمراتب بیشتر از روش
پیشنهادی (تقریبًا شش برابر در اندازههای پایین شبکه) است و
همچنین با نظر به اینکه روش پیشنهادی در بیشتر مواقر کیفیت
سرویس (کیفیت تصویر دریافتی) را اقناع میکند ،کاهش مصر انرژی
در الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش  MDCTنتیجه مطلوبی
خواهد بود .الگوریتم  MDCTدوربین نزدیک به هد را انتخاب
میکند ،باعث میشود که برای برآورده شدن کیفیت ویدئوی دریافتی
از هد (نداشتن پرش در ویدئو) ،نرخ نمونهبرداری فریم ویدئویی باا
رود که منجر به افزایش انرژی مصرفی خواهد شد .از برفی ،ممکن
است دوربینی که به هد نزدیک است فاصله بیشتری نسبت به مرکز
تصمیمگیری داشته باشد که این امر نیز موجب افزایش انرژی مصرفی
در الگوریتم  MDCTخواهد شد .حال آنکه در الگوریتم پیشنهادی
برای انتخاب حسگر ،به فاصلههای حسگر نسبت به مرکز
تصمیمگیری و حسگر نسبت به هد توجه میشود که هم کیفیت
تصویر دریافتی از هد افزایش یابد و هم انرژی مصرفی برای انتقال
تصویرهای دریافتی به مرکز تصمیمگیری کاهش یابد .شکل ( )1مقایسه
دقت عملکرد الگوریتمها (الگوریتم پیشنهادی ،الگوریتم جستجوی
فراگیر و الگوریتم  ،)MDCTبرآورده ساختن کیفیتهای مطرحشده را
نشان میدهد.
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exhaustive ، مقایسه دقت عملکرد در الگوریتم پیشنهادی:6 شکل

 برحسب اندازه شبکهMDCT وalgorithm

) نشرران داده شررده اسررت الگرروریتم1( همررانبور کرره در شررکل
 در.پیشنهادی عملکررد نزدیکری برا الگروریتم جسرتجوی فراگیرر دارد
. الگوریتم پیشنهادی عملکرد برااتری دارد،MDCT مقایسه با الگوریتم
 دوربرین نزدیرک برهMDCT این به آن علت است که اگر در الگروریتم
 نمیتواند قید کیفیت ویردئوی بردون، سرعت باایی داشته باشد، هد
 همچنین اگر هرد خیلری بره دوربرین نزدیرک.پرش را برآورده سازد
 فاصله کانونی نمیتواند با توجه به محدودیتش تنظیم شود و این،باشد
 در مقایسرره برراMDCT امررر نیررز باعررث کرراهش در عملکرررد الگرروریتم
.الگوریتم پیشنهادی خواهد شد

 نتیجهگیری-5
در این مقاله بهینهسازی مصر انرژی در شبکههای حسگرر دیرداری
 بررای بهینهسرازی مصرر.بیسیم مورد بررسی قرار گرفته شده است
 برای ارائره الگروریتم. رویکرد انتخاب حسگر در نظر گرفته شد،انرژی
 معیارهای بر اساس کیفیت ویردئوی دریرافتی مطررح،انتخاب حسگر
 همچنین انسداد جزئی در تصاویر دریافتی از هرد برهعنوان یرک.شد
معیار کیفیتی جهت انتخاب حسگر در نظر گرفته و بهصرورت ریاضری
. الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهرای معیرار مقایسره شرد.بیان گردید
شبیهسازیها نشان داد که الگوریتم پیشنهادی دارای عملکررد بهترری
 همچنرین. در برآوردهسازی کیفیرت اسرتMDCT نسبت به الگوریتم
الگوریتم پیشنهادی قادر است نرخ فریم ویدئوی دریافتی از هد را برا
 برهعرالوه.توجه به فاصله هد از دوربین و سرعت هد تعیین نمایرد
واریانس مقادیر شدت روشنایی پیکسلهای ویدئوی دریرافتی از هرد
بهعنوان کیفیت ویدئوی دریافتی از هرد برر اسراس فاصرله هرد از
 در الگوریتم پیشرنهادی بررای بررآورده شردن.دوربین تنظیم میگردد
 فاصله کانونی با توجه به شعاع هد و،کیفیت تصویر مورد انتظار کاربر
 در مقایسره برا.فاصله آن از حسگر بهبور خودکرار تنظریم مریشرود
الگوریتم جستجوی فراگیر الگروریتم پیشرنهادی برا عملکرردی تقریبرًا
 اما با سرعت همگرایی برااتر و پیچیردگی،مشابه و صر انرژی بیشتر
. هد در حال حرکت در شبکه را تعقیب مینماید،محاسباتی کمتر
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