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 چکیده

نظارت محیطی در سطح  و باتوجه به اهمیت مباحثی مانند پایش
جهان و رشد روز افزون این تکنولوژی ها که با استفاده از سیستم 
های آمیزش اطالعات سنسوری موجود در محیط صورت می گیرد 

دغدغه های  هوشمند نمودن این سیستم ها از به روز رسانی و
هوشمند سنسورها  چیدماناز این رو  .اصلی حوزه امنیت می باشد

 پایش و آمیزش اطالعات با استفاده از اطالعات برای عملیات
این  وخواهد بود  ، از مباحث جدی این عرصهمناسب یسنسور ها

افزایش دقت  سبب کاهش زمان پردازش اطالعات و در نهایت امر
به همین منظور در این پژوهش سعی . آمیزش اطالعات می گردد

وریتم ژنتیک و هایی مانند الگتا با استفاده از ابزار گردیده است
هوشمند سنسورها طرح  چیدمانشبکه های عصبی یک سرویس 

در واقع به منظور دست  استفاده از شبکه عصبی. ریزی نماییم
باشد میهر کروموزوم الگوریتم ژنتیک  3مقدار برازندگییابی به 

سنسوری را  4قادر خواهیم بود بهترین پیکربندیبه وسیله آن  که
ویژگی  ظر با توجه به شرایط محیطی وبرای پایش محیط مورد ن

 سنسور 15 سناریو برای 180بدین منظور  .بدست آوریماهداف 
تعریف گردید و نرخ صحنه نبرد پایش  در مورد استفاده یکسان

بدست در هر چیدمان  ف توسط این سنسورهااهداتشخیص وجود 
آموزش شبکه عصبی فرآیند برای  نیز که از این مقادیر آمد

 قادر خواهیم بود این مقادیربا استفاده از  که ه استشداستفاده 
 خود، سنسوری را برای پایش محیط مورد نظر پیکربندیبهترین 

                                                            
Genetic Algorithm -١  
Neural Network -٢  
 Fitness Function -٣  
 Configuration-٤  

 نشان می دهد الگوریتمو این  ژنتیک بدست آوریم متوسط الگوریت
بیشترین میزان تشخیص وجود  هاسنسوربا چه چیدمانی از که 

  .حاصل می گرددهدف در منطقه تحت پایش 
جنگ های شبکه محور، مدیریت خودکار  :لمات کلیدیک 

نرخ تشخیص وجود  هوشمند سنسور، چیدمانسرویس  سنسور،
  .عصبی شبکه برازندگی، میزان ژنتیک، الگوریتم ،هدف

  مقدمه -1
 شامل سنسورهای متفاوت، معماری جنگ های شبکه محور

این می باشد که هر یک از  ...و شبکه ای ازآتش بارها اطالعات و
شامل گره ها و  شبکه ها بخشی از صحنه نبرد را پوشش داده و

همچنین تعامالتی بین شبکه های  .باشندخطوط ارتباطی می
مختلف وجود دارد که زیر نظر بخش فرماندهی وکنترل صورت 
می پذیرد که بسیاری از آنها برای رسیدن به سرعت تصمیم 

د که این امر نباید به شکل خودکار درآی خود سازی موردنیاز
 را تسریع نموده و5اقدام تصمیم و جهت گیری، چرخه مشاهده،

همچنین توزیع تصویر عملیاتی  سلسله مراتب فرمان دهی و
 .را برای هر مجموعه در صحنه نبرد گسترده تر می سازد 6مشترک

 سنسورها انواع مختلفی از از گره های شبکه سنسوری می توانند
باشند که برای .. .لیزر و ،مادون قرمز دوربین های مانند رادار،

همچنین افزایش آگاهی  سطح پردازش کاربر و کاهش تراکم کار و
   . از صحنه نبرد نیازمند مدیریت این سنسورها می باشیم

                                                            
  OODA Cycle -٥  

 Common Operational Picture -٦  

  

  

                                                                            
و  1هوشمند سنسورها در پایش صحنه نبرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک چیدمانسرویس 
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بنابراین قبل از اینکه هر سکوی پردازش اطالعات سنسوری که در 
بخواهد به آمیزش  استمحیط به شکل توزیع شده پخش شده 

سنسورها با توجه به شرایط  عات سنسوری بپردازند ابتدااطال
تنها اطالعات  ویژگی های هدف طبقه بندی گردیده و و محیطی

آن دسته از سنسورهایی که دارای بیشترین میزان دقت می باشند 
الگوریتم های آمیزش اطالعات بر روی  مورد پردازش قرار گرفته و

  . آنها اعمال می گردد
یتم ژنتیک برای حل مسائل بهینه روش الگور -2 

  سازی
یکی از تکنیک های بسیار پرکاربرد در مسائل بهینه سازی، 

یک الگوریتم ژنتیک از مجموعه . الگوریتم های ژنتیک می باشد
ها تشکیل شده است که هر کروموزوم نمایانگر ای از کروموزوم

یک راه حل ممکن برای حل مسئله می باشد و هر کروموزوم نیز 
ز تعدادی ژن تشکیل شده است که ژن ها نیز بیانگر متغییرهای ا

  [7 ,6].فضای مسئله می باشند

در این مقاله، برای ساخت این سرویس از الگوریتم های ژنتیک 
برای بهینه سازی چیدمان سنسورهای مورد نیاز برای پایش 

هر کروموزوم، یک مجموعه از . صحنه نبرد استفاده شده است
که یک  اشد که به عنوان یک راه حل احتمالیسنسورها می ب

مطرح می گردد و هر ژن نیز  چیدمان بهینه احتمالی می باشد
نمایانگر یکی از موقعیت های مشخص شده برای قرار گرفتن 

 نیز مراحل مختلف فرآیند 1و شکل  .سنسورها در آن می باشد
اجرای الگوریتم ژنتیک را نشان می دهد که در این مقاله 

رین بخش این الگوریتم که محاسبه میزان برازندگی هر مهمت
 .، توسط شبکه عصبی صورت گرفته استکروموزوم می باشد

 

  

سنسورها توسط  چیدمان بهینهطرح کلی فرآیند  - 1شکل
  الگوریتم ژنتیک

استفاده از شبکه عصبی برای محاسبه مقدار  -3
  برازندگی کروموزوم ها

مهمترین بخش یک گردید بخش قبل اشاره  همان طور که در 
ها می باشد که نشان محاسبه برازندگی کروموزوم الگوریتم ژنتیک،

از آنجا که ما  و باشدمی دهد این راه حل تا چه اندازه بهینه می
ترین پیکربندی مناسبهیچ تابع ارزیابی برای بدست آوردن 

تغیرهای مسئله نداریم لذا از یک شبکه مبراساس  سنسورها
 کنیمبرای تخمین این مقدار برازندگی استفاده می MLPعصبی 

ارائه  MLPیک مدل از ساختار شبکه عصبی  2که در شکل 
  [6].گردیده است

 

 

  MLPیک مدل از ساختار شبکه عصبی  -2شکل             
از الگوریتم آموزش پس  در این مقاله برای آموزش شبکه عصبی،

معیار توقف  ه شده واستفاد 0.1انتشار خطا با نرخ یادگیری 
 0.001ا به میزان رسیدن مجموع مربعات خط ،آموزش شبکه

همچنین از مدل یادگیری با راهنما برای . گردیده استتعیین 
جعبه ابزارهای  و MATLABاز نرم افزار  آموزش شبکه عصبی و

 .استفاده شده است برای این امر آن

در مسئله  خروجی شبکه عصبی تعیین ورودی و -4
  د بحثمور

برای آنکه بتوانیم میزان برازندگی هر  گردیدهمان طور که اشاره 
راه حل که در واقع نشان دهنده میزان مناسب بودن ، کروموزوم را

آن کروموزوم می باشد بدست آوریم از شبکه  ارائه شده توسط
برای آنکه شبکه عصبی قادر باشد . ایمعصبی استفاده نموده

ازندگی هر کروموزوم داشته باشد ابتدا تخمین درستی از میزان بر
مورد آموزش قرار گیرد  واقعیباید به وسیله یک مجموعه داده 

یعنی با آگاه نمودن سیستم از خروجی مطلوب یک مجموعه 
سیستم  با استفاده از این مجموعه، عصبی آموزش شبکه ورودی و

را قادر سازیم تا در صورتی که ورودی جدیدی وارد شبکه گردید 
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تخمین  مقدار خروجی آن را که پیدا نماید این توانایی رابکه ش
  .بزند

 ،نمونه 180توسط  عصبی ابتدا شبکه مسئله مورد بحث،در 
در  ،شامل دو بخش می باشد نیز می بیند که این مرحله آموزش

بر  تا شبکه مورد استفاده قرار می گیرد نمونه 100بخش اول 
های واقعی وجود دارد  خروجی روابطی که میان ورودی و اساس

این بخش  درشبکه عصبی  یادگیریکه یک تابع تخمینی بسازد 
 نمونه بعدی 80با استفاده از نیز  در بخش دوم. صورت می گیرد

 مورد آزمایش قرار می گیرد تا میزان صحت تخمین عصبی شبکه
وقتی که تخمین  گردد و برآورد عصبی شبکهزده شده توسط 

آنگاه  عصبی بر روی داده های واقعی زده شد توسط شبکهدرستی 
ارائه خواهد  پاسخ مناسب را به ازای هر ورودی دیگر، عصبی شبکه
  . داد

در  km200 عمل پایش در محدوده جغرافیایی پژوهش در این
km200 15و با امکان موقعیت دهی آنها در  سنسور 15 توسط و 

 فته استصورت پذیر در هر چیدمان نقطه از محیط تحت پایش
مورد شرایطی که سنسورها در  که در ذیل به اختصار توضیحی در

نمونه ای از سناریوهایی که ما برای  و اندآن قرار گرفته شده
بدست آوردن بهترین پیکربندی سنسورها از آنها استفاده نموده 

  .ایم بیان شده است
 جستجورادار همه از نوع در این تحقیق سنسورهای مورد استفاده 
دقت  و µS0.2عرض پالس  و 15KMبا برد  Xالسی باند پ

  .دندقیقه می باش 1استخراج زاویه ای سمت برابر
 180 در ،بدست آوریمرا  واقعیحال برای آنکه بتوانیم داده های 

 بکار انداختهمتفاوت، سنسورها را  موقعیت هایسناریو مختلف با 
 هریک از بدست آمده توسط هدفوجود نرخ صحت تشخیص و 

به عنوان ورودی  از آنها و ذخیره نمودهرا  یسنسور چیدمان های
 آموزش شبکه عصبی استفاده واقعی در مرحلههای خروجی  و

این مرحله شبکه عصبی قادر خواهد بود  و بعد از یماهنمود
ی جدیدی که تا به هارا در سناریو یسنسور هر چیدمان خروجی

  .دتخمین بزن ،ستاقرار نگرفته  چیدمان حال سنسورها در آن

شرایط مختلفی که سنسورها برای تولید داده در آن قرار گرفته 
  :اند عبارتست از

   جنگ الکترونیک رادیویی _1
 توسط اهداف ٧چفایجاد  قابلیت  _2

  شب یا روز  _3
 آب وهوایی  بدی شرایط جوی و  _4

  وجود منابع مختل کننده نوری محیطی _5
                                                            
7- CHAF  

 چفایجاد  قابلیت نیک رادیویی ودر موارد فوق جنگ های الکترو
بدی شرایط  ،از ویژگی های اهداف به حساب می آید و شب یا روز

نیز از ویژگی و وجود منابع مختل کننده نوری هوایی  جوی وآب و
  . می باشد یهای محیط

برای تولید نرخ صحت تشخیص  سناریویک  -5 
  سنسورها
یمای هدف از یک هواپ، در شرایط جوی نرمال وآفتابیفرض کنید 

به ناحیه استقرار رادارها نزدیک ناحیه شرق درجهت تابش آفتاب 
هواپیمای هدف مجهز به سیستم جنگ الکترونیک با . می شود

می قابلیت ایجاد چف  و X قابلیت تاثیر متوسط بر رادارهای باند
برای این سناریو نرخ صحت تشخیص توسط سنسورهای . باشد

ین سناریو را می توان برای ا .ه استبدست آمدمورد بحث 
نرخ صحت  چیدمان های متفاوت سنسورها در نظر گرفت و 

تشخیص وجود هدف را در هر حالت محاسبه نموده و به عنوان 
  .یک داده آموزشی برای شبکه عصبی از آن استفاده نمود

سناریو مانند  180 دراین مقاله برای تولید داده های آموزشی،
با استفاده از آنها  و اجرا گردیده هده استقابل مشاآنچه در باال 
نهایت میزان برازندگی  در قرار گرفته وآموزش  مورد شبکه عصبی

بهینه ترین  الگوریتم ژنتیک تخمین زده می شود وهر کروموزوم 
  .پیکربندی سنسورها انتخاب می گردد

  نتیجه -6 
بکه عمل آموزش شسناریو مختلف  180در این مقاله با استفاده از 

 برای آموزش این شبکه از تابع که گرفتعصبی انجام 
levenberg ‐ Marquart 180از این  .استفاده شده است 

 نمونه برای یادگیری شبکه عصبی و مابقی آن به 100سناریو، 
 و عمل است شده مرحله تست شبکه عصبی اختصاص داده

در  کههمان طوردر نتیجه  .دیتکرار گرد بار 100تست،  یادگیری و
با دقت  میزان کارآیی شبکه عصبی بهمشاهده می کنید  3شکل 
بدین  نیز و این میزان خطا ه استدست یافت 0.0499 خطای

 وجود هدف در محیط تحت پایش، %95معناست که شبکه حدود 
سپس سناریوی جدیدی تعریف  .را درست تشخیص می دهد

وردن نموده و در این شرایط از الگوریتم ژنتیک برای بدست آ
بهترین چیدمان سنسوری استفاده کردیده است که نمونه ای از 

نشان  4 انتخاب موقعیت ها جهت چیدمان سنسوری در شکل
گر یک موقعیت از فضای مساله داده شده است که هر ژن نمایان

و نشان می  می باشد که یک سنسور می تواند در آن قرار گیرد
در مجموع  تا گیردقرار x , yدهد هر سنسور در چه موقعیت 

بدست آید و بیشترین نرخ وجود  سنسوری بهینه ترین چیدمان
 4همان طور که در شکل  .حاصل گرددهدف در صحنه نبرد را 
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چیده   x,yموقعیت بر حسب  15مشاهده می کنید سنسورها در 
از  .توانستند وجود هدف را تشخیص دهند 0.70شده و به میزان 

راه کار  م های ژنتیک و شبکه عصبی یکاین رو استفاده از الگوریت
آن با هوشمند سنسورها می باشد که در  چیدمانمناسب جهت 

گی هر کروموزوم الگوریتم داز شبکه عصبی میزان برازن استفاده
و با استفاده از الگوریتم ژنتیک مناسب ترین پیکربندی ، ژنتیک

   .سنسورها حاصل گردید

  

  
  عصبی اطالعات نحوه آموزش شبکه -3شکل 

  

  نقاط بدست آمده توسط الگوريتم ژنتيک -۴شکل 
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