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 چکیده

های کوف، روشی برای تشخیص عیب در شبکهسعی بر این است تا با استفاده از مدل مخفی مار جادر این

افزار و ساختار سیستم مورد مخابراتی، پیشنهاد شود. امتیاز روش پیشنهادی، در مستقل بودن از سخت

تواند گستره نسبتا کار رفته در شبکه و نوع کدگذاری، میباشد، که صرف نظر از نوع تکنولوژی بهبحث می

مدل  شخیص داده و به اطالع مدیر یا مسئول ناظر بر شبکه برساند.بزرگی از عیوب موجود در شبکه را ت

 گیرد و سپس مخفی مارکوف ابتدا براساس آموزش، الگوی متعارف شبکه را در حاالت مختلف یاد می

بینی کند. با یاد دادن ساختار مدل در حالت تواند براساس وضعیت موجود، خروجی سیستم را پیشمی

دست آوردن ماتریس انتقال و انتشار در هف به سیستم مدل مخفی مارکوف، و بصحیح و در شرایط مختل

بینی کرد راحتی، براساس وضعیت موجود در سیستم، خروجی همه سنسورها را پیشتوان بهاین مدل، می

و در چند بازه متوالی به این کار  ،که سنسوری در حین کار از رنج متعارف خود خارج شودو در صورتی

 راحتی آن سنسور، نود یا تجهیز مخابراتی را معیوب تشخیص داده و از سیستم خارج نمود. دهد، به ادامه

شود؛ به این های متمرکز رفع ایراد در شبکه محسوب مینامه از جمله روشروش پیشنهادی در این پایان

اصلی شبکه، مخابره  مفهوم که کل اطالعات شبکه باید به یک ناظر یا مدیر مستقل از شبکه، یا در نود

یوب مشخص و از پروسه خارج گردند. شود و در نهایت با پردازش انجام شده در آن، نودها و تجهیزات مع

مورد تحلیل قرار گرفت و قابلیت  ،در انتها روش مورد بحث در یک ساختار کامال عملی در حضور نویز

. دست یافت. %11.99ه دقتی در حدود بسیار باالی آن در تشخیص و یافتن نویز نشان داده شد، که ب

 گردد.ترکیب مدل مخفی مارکوف با منطق فازی نیز از جمله نقاط قوت روش پیشنهادی محسوب می

 

 بندی فازیهای مخابراتی، تشخیص ایراد، مدل مخفی مارکوف، خوشهشبکهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  .1

ازه کوچک تشکیل شده و در درون هر گره تعدادی حسگر و )یا( عامل ای است که از تعداد زیادی گره با اندشبکه حسگر، شبکه

صورت ها بهگردد. ارتباط بین گرهوسیله حسگرها از محیط فیزیکی دریافت میهها اطالعات بوجود دارد. در این گونه از شبکه

در قدرت  هاسری محدودیتگره، یک که هرضمن این ؛دهدطور مستقل کار خود را انجام میشود و هر گره بهسیم برقرار میبی

شوند که منشأ می هامشکالتی در این شبکهبروز ها منجر به پردازش، ظرفیت حافظه، منبع تغذیه و ... دارد. این محدودیت

کنند، های سنتی پیروی میهای شبکههای حسگر از پروتکلبسیاری از مباحث پژوهشی مطرح در این زمینه شده است. شبکه

باشد. تفاوت اساسی ها میهای وابسته به کاربرد، معموال نیاز به بازنویسی پروتکلهای ذکر شده و تفاوتدلیل محدودیتهاما ب

های سنتی برقراری ارتباط میان های فیزیکی است؛ شبکهها با محیط و پدیدههای سنتی، در نوع ارتباط آنها با شبکهاین شبکه

طور مستقیم با جهان فیزیکی در ارتباط به ،های حسگرکه شبکه، درحالیکنندمیی را فراهم های اطالعاتها و پایگاهانسان

اند، هر شبکه حسگر جهت منظوری خاص مورد های سنتی همه منظورهکه شبکههستند. الزم به ذکر است برخالف این

 گیرد.استفاده قرار می

ها، )عامل(، واحد پردازش داده خلی یک گره شامل واحد حسگرساختمان دا است، نشان داده شده 9طور که در شکل همان

های اضافی واحد متحرك ساز، سیستم که ممکن است از بخشباشد. ضمن اینسیم و منبع تغذیه میفرستنده/گیرنده بی

فظه با ظرفیت واحد پردازش داده از یک پردازندة کوچک و یک حا .کاربرد تشکیل شودمتناسب با  نیزیاب و تولید توان مکان

های دریافتی پردازش و با درنظر گرفتن کاربرد، بر روی داده کندمیها را از حسگرها دریافت که دادهاست محدود تشکیل شده 

ها دیریت هماهنگی و مشارکت میان گرهکند. واحد پردازش، کار مو از طریق فرستنده به سمت عامل ارسال می دهدمیانجام 

سری حسگر و عهده دارد. واحد حسگر از یک برقراری ارتباط میان گره و شبکه را بر گیرنده-حد فرستندهرا بر عهده دارد. وا

و پس از  گیرندمیاطالعات آنالوگ دریافت شده توسط حسگر را  ،هاشود که این مبدلمبدل آنالوگ به دیجیتال تشکیل می

دهند. از سوی دیگر واحد عامل شامل عامل و مبدل تحویل میرا به پردازنده جهت پردازش ، آن اطالعات دیجیتالبه  تبدیل

وظیفه  دهد.می تحویل ،جهت عملیات مناسب ،های دیجیتال را از پردازنده گرفته و به عاملکه فرمان ،دیجیتال به آنالوگ است

که درحالی ،حدود استباشد که غالبا شامل یک باطری با انرژی مها میواحد تامین انرژی، تامین توان مصرفی سایر بخش

های قرار داشته باشد. از جمله مزایای شبکه ،خورشیدیهای مانند سلول ،بخشی جهت تولید انرژی ،ممکن است در کنار آن

 های در حال حرکت اشاره کرد.ها در مدیریت ارتباط بین گرهتوان به توانایی آنحسگر می

 

 عامل/حسگر گره یداخل ساختمان.  1 شکل
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 برخی ویژگی های ذاتی شبکه های حسگر )عامل (، باعث تمایز آنها از سایر شبکه های سنتی می شود که  به شرح ذیل می باشد: 

 هایی در اندازة فیزیکی حسگر، منبع تامین انرژی، قدرت پردازش و افزاری که می توان به محدودیتهای سختمحدودیت

 ظرفیت حافظه اشاره نمود.

 های توزیع شده در سطح ناحیه عملیاتی و چگالی باالی گره هاباال بودن تعداد گره 

 بروز اشکال و خرابی در گره ها 

 تغییرات پویای توپولوژی شبکه 

 توسط   استفاده گره ها از روش پخش همگانی جهت برقراری ارتباط با یکدیگر در مقابل ارتباط نقطه به نقطه مورد استفاده

  شبکه های سنتی

های حسگر که منظور از آن این است که گره ها در این نوع از شبکه ها مانند شبکه های  شبکهبودن  9خصوصیت داده محور

 ندارند. 2سنتی کد شناسایی

های فیزیکی، پیوند داده، شبکه، ، مشاهده می شود شبکه حسگر از یک سو پنج الیه افقی،شامل  الیه2همانطور که در شکل 

رد را داراست و از سوی دیگر شامل سه الیه عمودی مدیریت توان، مدیریت جابجایی و مدیریت وظیفه است. الیه انتقال و کارب

فیزیکی وظیفه ی عملیات مدوالسیون و ارسال و دریافت در سطوح پایین را دارد. الیه کنترل دسترسی رسانه نیز می بایست 

همگانی با هر گره همسایه را داشته باشد. الیه شبکه وظیفه دارد داده  توانایی برقراری ارتباط با حداقل تصادم به روش پخش

ها را بر عهده دارد و در هایی که از الیه انتقال دریافت می شوند را مسیردهی نماید. الیه انتقال نیز مدیریت جریان انتقال بسته

افزارهای کاربردی یه کاربرد می تواند انواع نرمنهایت با در نظر گرفتن اینکه شبکه برای چه منظوری طراحی شده ، بر روی ال

وجوها و استفاده شده که پرس 3مختلفی استفاده گردد. الزم به ذکر است که زبانی به نام زبان وظیفه و پرسشگری حسگر

قی نقش های اففرامین این زبان مبتنی بر ویژگی داده محوری شبکه حسگر می باشد. الیه عمودی مدیریت توان در کلیه الیه

کند و تعیین می 4داشته و چگونگی مصرف و مدیریت توان برای هر گره را با استفاده از الگوریتم ها و پروتکل های توان آگاه

موجب کاهش مصرف انرژی در الیه های مختلف می گردد. راهکاری که در این زمینه وجود دارد و   می توان به آن اشاره کرد 

ز دریافت پیغام از یک همسایه، دریافت کننده اش را خاموش  کند تا موجب جلوگیری از دریافت به عنوان مثال یک گره پس ا

مجدد پیغام از همسایه و نتیجتا کاهش مصرف انرژی گردد. ایده ی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که گره ای که سطح 

خود ارسال می کند تا در مسیردهی پیام ها از آن انرژی آن رو به اتمام می باشد یک پیام پخش همگانی به همسایه های 

استفاده نشود و همسایه ها با دریافت این پیغام از گره های دیگری جهت مسیردهی پیام ها استفاده کنند. الیه عمودی 

 استفاده می کند و با بکارگیری این روش ها جابجایی گره در سطح شبکه تشخیص 5مدیریت حرکت، ار روش های مکان آگاه

داده شده و ثبت می گردد؛ بنابراین باعث ردیابی گره متحرك و مدیریت مسیر بازگشت می شود. الیه ی مدیریت وظیفه، کار 

ها در بر عهده دارد.حال با توجه به موارد ذکر شده گره  6های کارآگاهها را با استفاده و بکارگیری الگوریتمزمانبندی وظایف گره

                                                           
1 Data Centric 

2 ID (Identification Code) 

3 Sensor Query and Tasking Language (SQTL) 
4 Power-Aware 
5 Location Aware 
6 Application Aware 
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باهم درارتباط بوده و در یک شبکه متحرك داده ها را مسیردهی و منابع  1های توان کارابا روشتوانند سطح شبکه حسگر می

 موجود را به صورت اشتراکی استفاده نمایند.

 

 ای شبکه حسگر. ساختار الیه2 شکل

گردد. در بندی میوزیع یافته دستهبه رویکردهای متمرکز و ت هاWSNهای تشخیص خطا برای ، تکنیک3با توجه به شکل 

های تشخیصی و منتشر کردن اطالعات رویکردهای متمرکز یک گره سینک یا ایستگاه پایه وجود دارد که به منظور تحلیل پیام

های توزیع یافته، هر گره حسگر، خودش الگوریتم تشخیص خطا را اجرا  و یک که در روششود؛ در حالیتشخیصی استفاده می

 نماید.اه محلی از خطا را تولید میدیدگ

                                                           
7 Power Efficient 
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 خطا صیتشخ یهاکیتکن یبرا یبنددسته چهارچوب. 3 شکل

 

 مروری بر ادبیات گذشته .2

سیم است. های حسگر بیهای کنترل نشده، از جمله خصوصیات ذاتی شبکههای حسگر کم هزینه در محیطمقیاس بزرگ گره

های حسگر خطا کنند، یا غیر قابل اعتماد شوند، کامال رایج است. عملیات طبیعی یک که گرهاین های شبکه حسگر،در گره

WSN ها افزایش از داده اشتباه رنج می برد، زیرا دقت قضاوت ایستگاه پایه از این طریق کاهش پیدا کرده، ترافیک در شبکه

. حسگرها اغلب برای اعمال (Jian-Liang et al, 2007)د شوکند و در نتیجه آن، انرژی خیلی محدودتری تلف میپیدا می

تواند رویدادهای فاجعه باری ایجاد کند. برای نمونه، اداره که اطالعات اشتباه حسگر میشوند، جاییکنترلی خاص استفاده می

ریق بررسی انسانی دلیل خطا در یکی از حسگرها در شبکه حسگر مخزن بیرونی شاتل )خطا از طهوا و فضای ملی آمریکا به

 .(Mustapha and Selmic, 2008)تشخیص داده شد(، مجبور به قطع پرتاب شاتل فضایی دیسکاوری شد 

عنوان ابزاری برای بهبود قابلیت اعتماد داده، گزارش دهی رویداد ،  تشخیص خطا بهWSNدر یک شبکه با منابع محدود، مانند 

کند. این تشخیص خطا به افزایش طول عمر شبکه و آرایش مجدد شبکه برای مل میبرداری موثر از پهنای باند شبکه عو بهره

گاه کند. مثال اگر یک گره حسگر معیوب اجازه پیدا کند در فعالیت شبکه مشارکت داشته باشد، آنتحویل داده بهتر کمک می

های گاه پایه خواهد رفت. تمام گرهشود؛ سپس این داده به سمت گره سینک و ایستهای نادرستی توسط آن تولید میداده

. تصمیم غیر صحیح ممکن (Akyildiz et al, 2007)شوند حسگر میانی نیز در رله کردن اطالعات ناصحیح تخلیه انرژی می

های حسگر که حضور گرهجاییاست منجر به مصرف انرژی غیر ضروری، به دلیل احیا و خوشه بندی مجدد شبکه شود. از آن

های تحقیقی گذارد، این ارزیابی، برآیند تالشمعیوب، بر روی قابلیت اعتماد، دسترسی و عمر شبکه اثر می شناسائی شده

 ,Beikmahdavi et al)های موجود در مورد تحمل خطا، احیای خطا کند. برخی ارزیابیکلیدی در این حوزه را ترکیب می

 انجام شده است. هاWSNدر  (Yick et al, 2011)های مسیریابی هنگام وجود خطا و تکنیک (2011
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دهد ایستگاه پایه، توپولوژی کنند که اجازه مییک رویکرد متمرکز را ارائه می (Staddon et al, 2002)استادون و همکاران 

استراتژی  های شکست خورده را با استفاده ازتوان گرهداند، میکه ایستگاه پایه، توپولوژی گره را میشبکه را یاد بگیرد و وقتی

ها به خطاهای فروپاشی روز رسانی مسیر سازگار ،به شکل موثری ردیابی کرد.؛ و رویکرد آنهای بهتقسیم و غلبه، بر اساس پیام

هم یک تکنیک تست مبتنی بر مدل آنالین را گزارش کرد  (Koushanfar et al, 2003)کند. کوشانفر و همکاران رسیدگی می

کند. در این رویکرد، اطالعات تشخیصی جمع آوری و به ایستگاه پایه فرستاده حیح رسیدگی میکه به خطاهای محاسبه ناص

یک طرح تشخیص خطا را با استفاده از  (Ruiz et al, 2004)شود تا تشخیص خطای آنالین انجام شود. رویز و همکاران می

کند. هر گره حسگر را ایجاد می WSNه در بیرون پیشنهاد دادند. این طرح یک مدیر قرار گرفت هاWSNمعماری مدیریت برای 

 GETهای فرستد. مدیر عملیاتکند، میکند و یک پیام به مدیر در هر زمانی که حالت تغییر میسطح انرژی خود را چک می

هم   (Ramanathan et al, 2005)کند. راماناتان و همکاران که حالت گره حسگر را بازیابی کند، ارسال میرا تا زمانی

Sympathy کنند که یک طرح تشخیص خطا متمرکز است. این طرح از رویکرد سیل پیام برای تهیه مقیاسرا پیشنهاد می-

خطاهای  Sympathyکند. های حسگر استفاده میهای گرههای بعدی و همسایههای سیستم عمومی منبع، مثل هوپ

سیستم  (Lee et al, 2006)دهد. لی و همکاران ر قرار میفروپاشی، فروگذاری و خطاهای محاسبه غیر صحیح را مد نظ

های لینک از کنند. مدیر مرکزی برای تشخیص خطاهای فروپاشی و کیفیتسیم را پیشنهاد میمدیریت شبکه اطالعات بی

 SPINSهم  (Perrig et al, 2002)کند. پریگ و همکاران نقشه توپولوژی جمع آوری شده و اطالعات نقشه انرژی استفاده می

های حسگر شکست خورده یا با رفتار اشتباه را از طریق کشف گره SPINSکنند؛ که یک پروتکل امنیتی است. را ارائه می

های حسگر از نقطه نظر پیچیدگی پیام خیلی گران است؛ زیرا گره SPINSدهد. روز رسانی مرحله تشخیص میمسیریابی یا به

 Ssu)کند. کوئو فنگ و همکاران به خطاهای محاسباتی غیر صحیح رسیدگی می SPINSند. های اضافی بفرستنیاز دارند پیام

et al, 2006) کنند که در آن، یک گره حسگر منبع، دو کپی از داده را از طریق هم یک رویکرد داده مرکز را پیشنهاد می

ت شده برابر نباشند، گره حسگر منبع مجددا کند، اگر این دو کپی دریافمسیرهای غیر متصل متفاوت به گره سینک ارسال می

های حسگر را با بررسی کند. گره سینک مسیرهای خطا و گرهکپی دیگری را از طریق یک مسیر مجزای سوم ارسال می

کنند که را ارائه می NodeMDهم  (Krunic et al, 2007)کند. کرونیک و همکاران های داده شناسائی میمحتویات این بسته

افزاری زمان اجرا، که قادر به ناتوان کردن کامل گره حسگر راه دور از زمانی به زمان دیگر است، اسائی خطاهای نرمدر شن

-دهد و به این وسیله، نیاز به باز آرائی پر هزینه گرهای خطا را تشخیص میشوند. این روش از راه دور دلیل ریشهاستفاده می

را پیشنهاد می کنند  PAD (Liu et al, 2010)دهد. یوهانو و همکاران را کاهش می های حسگر از طریق بازدیدهای در محل

های درونی شود. این روش وابستگیکه یک روش تشخیص منفعل است. در این روش یک مدل استنباط احتمالی پیشنهاد می

: یک ماژول عالمت گذاری بسته، در اصل از چهار جزء تشکیل شده است PADکند. بین عناصر شبکه متفاوت را رمزگذاری می

یک ماژول تجزیه عالمت، مدل استنباط احتمالی و موتور استنباط. ماژول عالمت گذاری بسته در هر گره حسگر قرار گرفته 

کند. در آن سمت سینک هم ماژول کنند را عالمت گذاری میهای کاربرد معمول که عبور میای بستهاست و به شکل دوره

کند. ماژول تجزیه عالمت نیز های داده دریافت شده را استخراج و تحلیل میهای حمل شده توسط بستهعالمتتجزیه عالمت، 

کند. مدل های مسیر و از این قبیل را تولید میهای معین، دینامیکاطالعات تشخیص مقدماتی مثل اتالف بسته در لینک

سازد. موتور استنباط، یک های ماژول تجزیه میبر اساس خروجیهای بین عناصر شبکه را استنباط هم نموداری از وابستگی

به  PADکند. های منفی و مثبت مشاهده شده تولید میهایی مثل مدل استنباط، نشانهگزارش خطا را با استفاده از ورودی

 کند.فروپاشی، فروگذاری و خطاهای محاسبه ناصحیح رسیدگی می

 معرفی روش پیشنهادی .3
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به سه  دوره گذشته، حال و آینده  فهوم کلی فرآیند مارکوف می توان گفت که اگر زمان را در این فرآیندبرای روشن شدن م

تقسیم کنیم، آینده این فرآیند بستگی به مسیری که در گذشته طی کرده است، ندارد و تنها به موقعیت آن در زمان حال 

زیرا در آن تعداد پیشامدهایی که از یک لحظه معین به بعد اتفاق وابسته است. مثال فرآیند پوآسون نوعی فرآیند مارکوف است 

می افتد، مستقل از پیشامدهایی است که قبل از آن اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، چنانچه وضعیت فرآیند در لحظاتی مانند 

t1،t2....tn خرین اطالعات ، یعنی وضعیت توان گفت که برای پیش بینی حرکت آینده این فرآیند، تنها آمشخص باشد، می

 کافی است. tnفرآیند در لحظه 

را درنظر بگیرید. فرآیندهای مارکوف را می توان به طور کلی، برحسب دو  {X(t) , t>= 0}مجموعه ای از متغییرهای تصادفی 

 عامل دسته بندی می کنند:

با متغییرهای تصادفی به شکل  X(t)سته باشد گس  t، که می تواند پیوسته یا گسسته باشد. در صورتی که tالف( پارامتر 

X1،X2 و ...Xn .جایگزین می شود 

می تواند انتخاب کند، برحسب تعریف، حالت سیستم می نامند. حالت سیستم نیز می تواند  X(t)ب( مجموعه مقادیری را که 

 قابل تعریف است. Xو هم روی  tبه عبارت دیگر پیوسته و گسسته بودن هم روی   گسسته یا پیوسته باشد.

 سازی روش پیشنهادیپیاده .4

همراه یک سری خواص  درروش پیشنهادی در این پروژه از ترکیب مدل مخفی مارکف و یکسری طبقه بندی مرحله ای به

تر کردن روش پیشنهادی، روش بر منظور عملیشده است. بهآماری برای تشخیص عیب یا کارکرد نامعمول شبکه استفاده

ابیس استاندارد پیاده شده و صحت آن در این حالت بررسی شده است. در کلیه روش های تشخیص ایراد و اساس یک دیت

روش هایی که با مجموعه اطالعات سنسوری حس گری سر و کار دارند یکی از مهمترین اجزا برای اثبات قابلیت و قدرت 

 RUGجه به مقاالت انجام شده در این حوزه، دیتا بیس روش، وجود و انتخاب دیتا بیس مناسب می باشد. بر این اساس و باتو

LAB  انتخاب شد. این دیتا بیس بر اساس اطالعات گرد آوری شده از سنسورهای مربوط به دفاتر هوشمند در ساختمان های

اقتباس شده است. جزئیات کامل اطالعات گردآوری شده از این منازل  2099تا  2001سال متوالی از  4کشور هلند در طی 

د. از بین مجموعه اطالعات گردآوری شده از دفاتر هوشمند با شبکه موجود می باش (Panda and Khilar, 2015)هوشمند در 

حس گر بیسیم مجموعه اطالعات حسگرهای فشار، دما و رطوبت به عنوان سنسورهای مد نظر انتخاب شدند. به این ترتیب 

اندازه های برداشت  برای تحلیل قابلیت روش پیشنهادی ما اطالعات سه عنصر مشخص از این پایگاه داده را برداشت نمودیم.

در هر سی ثانیه یکبار تکرار میشود به این ترتیب حجم بسیار زیادی از اطالعات در طی یک  RUG LABشده در دیتا بیس 

روز متوالی به عنوان  1روز وجود خواهد داشت که بدیهی است کلیه آنها مد نظر ما نخواهد بود. با توجه به این موضوع نتایج 

داده برای هر عنصر  2650روز پایانی مجموعا  1تم انتخاب شده و در نهایت به عنوان تحلیل کافی از این اطالعات ورودی سیس

انتخاب گردید )تقریبا هر چهار دقیقه یک نمونه(. این انتخاب به صورت متوالی در زمان و در فاصله زمانی کامال یکسان صورت 

ه آموزش دیده شده بر اساس زمان است این فواصل زمانی در هنگام به دلیل اینکه زنجیره مخفی مارکوف یک زنجیر .گرفت

آموزش و آزمایش باید الزاما یکسان باشد تا مقدار خطای سیستم استاندارد بوده و قابل مقایسه با مقاالت دیگر شود. با توجه به 

ی باشد سه خطای اشاره شده به آنکه اطالعات موجود در دیتا بیس کامال بدون خطا و مستقیما برداشت شده از سنسورها م

صورت تصادفی به آنها اضافه شد تا هنگام آزمایش روش پیشنهادی شرایط به شرایط نرمال و واقعی نزدیک باشد. سه خطای 

اضافه شده شامل خطای جمع شونده در خط که از ان تحت عنوان خطای استاتیک یاد می کنیم خطای گین یا بهره که 

در نهایت خطای  آفست که به مجموعه اطالعات سنسور یک سنسور مشخص اضافه خواهد شد می خطای ضرب شونده است و 
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نمونه متوالی انتخاب شد و با توجه به اینکه این نمونه ها  Nباشد. در مورد اول یعنی خطای استاتیک، یک مجموعه تصادفی از 

آنها اضافه شد. این مقدار ثابت تصادفی براساس یک  از یک خط انتقال به سرور یا مرکز منتقل می گردند یک مقدار ثابت به

توزیع نرمال با میانگین و واریانس مشخص به دست می آید. انتخاب میانگین و واریانس توزیع نرمال بسته به نظر کاربر و میزان 

و میانگین آنها برابر  نویز فرض شده در محیط می تواند متفاوت باشد که در شبیه سازی انجام شده واریانس اطالعات برابر یک

 ,Panda and Khilar)صفر انتخاب شد تا توزیع نرمال آلوده کننده یک توزیع نرمال استاندارد باشد. مشابه این فرض در 

نمونه پیوسته مربوط به یک سنسور مشخص  Nصورت گرفته بود برای ایجاد خطای بهره مجددا مجموعه ای شامل   (2015

که همان خطای بهره یا خطای گین محسوب  βتغییر کرد. ضریب  βرش شده از آنها با ضریب انتخاب شد. مقدار عدد گزا

میشود یک عدد ثابت انتخاب شد گرچه می توان به راحتی آن را بر اساس یک توزیع نرمال یا به صورت یک توزیع تصادفی 

ر چندانی نداشت. سومین خطا یا خطای آفست، یا خطای بهره در نتیجه نهایی تاثی βیکنواخت انتخاب نمود. تغییر نوع تولید 

انتقال اندازه گیری های انجام شده توسط یک سنسور با یک مقدار شیفت محسوب می شود. بر این اساس مقادیر به دست 

آمده برای هر سنسور به صورت جدا دسته بندی و به صورت تصادفی برای برخی سنسورها به اندازه یک عدد مشخص تصادفی 

ده شد. این خطا ماهیتا و از نظر چگالی احتمال مشابه با خطای استاتیک انتخاب شد با این تفاوت که آن خطا به دیتا شیفت دا

برای مشخص کردن میزان خطای رخ  انتقالی به خط اضافه می گردد و خطای آفست به نمونه داده های مربوط به هر سنسور.

ج عدد نمونه برای سه اندازه گیری یک سنسور و میزان نویز اضافه شده از ، مقدار پن9داده شده در دیتای واقعی در جدول 

آفست ، گین و استاتیک برای آن سنسور مشخص آورده و در نهایت عدد نهایی در سیستم نیز در یک ستون جدا نمایش داده 

 شده تا خواننده با فرم تاثیر نویز به صورت کامل آشنا شود.

 زینو اعمال از پس و قبل سنسور هر یعدد مقدار. 1 جدول

 

 پاسخ نهایی گین آفست

19 18.656 19.022 18.659 

19 19.010 19.488 19.521 

19 19.175 20.356 20.584 

19 19.348 20.264 21.081 

19 19.488 20.174 19.963 

    
38 38.027 41.187 41.246 

38 37.528 39.725 39.699 

38 37.765 39.841 39.230 

38 37.664 41.119 40.980 

38 38.743 39.851 39.283 
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 داریم اختیار در فشار و رطوبت دما، به مربوط سنسورهای زا اطالعات مجموعه سه قبل روش در شده داده توضیحات  اساس بر

 تا صفر رطوبت برای درجه، 920 تا صفر از فارنهایت، بیس، دیتا در موجود واحد به توجه با دما برای آنها تغییرات محدوده که

 مدل آموزش برای اول رحلهم در موجود اطالعات به توجه با است. بوده جیوه متر میلی 160 تا صفر از فشار برای و درصد 55

 و حاالت شده، انجام بندی دسته اساس بر سپس و  شده بندی دسته مناسب های خوشه در اطالعات باید مارکوف مخفی

 آموزش، مرحله  در که  موضوع این به توجه با. گردد تعیین مدل پیکره نهایت در و هم به مختلف های ازحالت انتقال احتمال

 صحیح کامال بر اساس اطالعات شبکه برای آل ایده آموزش پروسه یک باشد، نویز بدون اطالعات باید اماالز مارکوف مخفی مدل

 فشار و ،رطوبت دما سنسور سه به مربوط اطالعات صحیح بندی دسته برای و منظور این است. به شده گرفته نظر در بیس دیتا

 نظر در با فازی بندی خوشه روش در شد. استفاده فازی ندیب خوشه روش از دارند منطقی ی رابطه یکدیگر با مطمئنا که

 مشخصی مراکز در بعدی-N صورت به و شده بندی رتبه فازی فضای یک در متغیرها متغییر، هر مجاز تغییرات محدوده گرفتن

    
45 44.805 48.198 48.464 

45 45.237 48.646 48.365 

45 44.939 46.649 46.680 

45 45.281 47.852 47.680 

45 44.758 45.098 45.194 
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شوند.  ادهد سیستم به تواند می اولیه صورت به و کاربر توسط فازی بندی خوشه روش در ها خوشه تعداد شود. می تجمیع

 پارامترهای همان روش این مختلف پارامترهای و کردیم استفاده fcm الگوریتم از ما مرحله این در فازی بندی خوشه برای

 تعداد دارد. مختلف پارامتر 4، تعداد fcm الگوریتم با فازی بندی خوشه روش مجموعا شد تعیین متلب افزار نرم در فرض پیش

 محسوب مناسبی کامال عدد ورودی اطالعات نداشتن نویز به توجه با همگرایی برای که شد تعیین دعد صد برابر تکرار ماکزیمم

 میزان ایم. کرده فرض 2 برابر را آن که شود می تعیین پارامتری آموزش ماتریس و ورودی اطالعات شکستن برای شود. می

 شود کمتر آستانه سطح این از تکرار یک در اصالح عدد که صورتی در. شد انتخاب 5-10 برابر تکرار هر در اصالح مینیمم

 نهایت در و یابد نمی ادامه اطالعات حد از بیش شدن همگرا دلیل به آموزش روند و شده شکسته اتوماتیک صورت به الگوریتم

 و مراکز دیرمقا تغییر آموزش حین تواند می که است پارامتری متلب افزار نرم در fcm بندی خوشه الگوریتم پارامتر آخرین

 تعلق تابع تغییر مراحل آموزش حین تا شد انتخاب صفر برابر آن فرض پیش که دهد نشان خودکار صورت به تعلقات میزان

 اطالعات بودن بعدی سه به توجه با fcm روش به فازی بندی خوشه دستور کاری فرم شدن مشخص نشود. برای داده نمایش

برای اطالعات  گانه 5 شده تفهیم فضای یک و اجرا الگوریتم نمونه حالت یک برای فشار و رطوبت دما حالت سه بودن دارا یعنی

 شود. آشنا آن عملکرد نحوه و فازی بندی خوشه روش به اطالعات بندی دسته فرم با کاربر تا شود می داده یک روز نمایش

 تابع سه تعلق میزان و دسته پنج مراکز رتصو به تایی هزار شده انتخاب تصادفی تست نمونه یک برای آمده دست به نتایج

 .است شده آورده 2 – 2و  9 – 2 جدول در دسته پنج این به نمونه
 (اندشده آورده اعشار رقم 2 تا اعداد) مراکز نیا به نمونه بردار سه تعلق زانیم و روز کی یبرا نمونه مرکز 5. 1 – 2 جدول

 5 4 3 2 1 شماره مرکز

 25.78661 27.50145 31.58847 27.49345 30.7389 دما

 39.06995 38.59603 35.46338 35.73368 36.2294 رطوبت

 30.57547 128.3126 553.1525 405.2276 267.8323 فشار

 
 (اندشده آورده اعشار رقم 2 تا اعداد) مراکز نیا به نمونه بردار سه تعلق زانیم و روز کی یبرا نمونه مرکز 5. 2 – 2  جدول

 

 فشار ترطوب دما

 میزان تعلق

 

 5مرکز  4مرکز  3مرکز  2مرکز  9مرکز 

 0.96 0.03 0.00 0.00 0.00 45.08 41.38 19.89 9بردار نمونه 

 0.93 0.05 0.00 0.01 0.01 0.92 37.92 18.40 2بردار نمونه 

 0.01 0.01 0.79 0.16 0.03 507.84 41.28 22.48 3بردار نمونه 

 این محاسبه از داشت. پس خواهیم تایی3 مختلف خوشه سر 35 روز هفت در مجموعا ما fcm وشر با بندی دسته انتهای در

 برای.... و ویتربی الگوریتم مانند مختلفی های الگوریتم گردد. می آغاز مارکوف مخفی مدل آموزش پروسه 3 در 35 ماتریس

 نمی آنکه به توجه با مرحله این در رند.دا را خود خاص ضعف و نقاط یک هر که دارد وجود مارکوف مخفی مدل آموزش

 پیاده کامل صورت به مارکوف مخفی مدل آموزش روند شد سعی بگیریم کمک افزار نرم فرض پیش های الگوریتم از خواستیم

 داده اساس بر تحلیلی کامال صورت به آغازین احتماالت باید ابتدا داریم مختلف حالت سه به نیاز منظور این به شود. سازی
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 نهایت در و باشد می سوم یا دوم حاالت تعریف بعدی مرحله آغازین احتماالت شدن مشخص از پس گردد. محاسبه ورودی

 انجام را خود سازی پیاده هفته یک برای مرحله این در ما آنکه به توجه با مارکوف. مخفی مدل مراحل تعداد یا عمق تعریف

 که صورتی در گرفت. صورت اساس این بر آموزش و شد داده تشخیص سبمنا مدل یک سه عمق با مارکوف مخفی مدل دادیم

 می موجود ناپایداری میزان و منطقه هوایی شرایط از گرفتن فیدبک اساس بر یا و گیرد صورت سال یا ماه اساس بر اطالعات

 صحیح بینی پیش برای متغییر بسیار هوای و آب با منطقه یک در نمونه برای نمود. زیاد یا کم آن اساس بر را مدل عمق توان

 .نمود انتخاب کمتر را مدل عمق یا حاالت تعداد توان می جوی نظر از آرام بسیار منطقه یک در و بوده زیاد مدل آن عمق باید

 تک با ورودی بردار اقلیدوسی فاصله است لذا کافی دهیممی آموزش فازی منطق یک با را مارکوف مخفی که مدلجاییاز آن

 مربوط اعداد توان می نهایت در یابد. اختصاص تعلق از احتمالی عدد یک بردار به فاصله آن اساس بر و گردد محاسبه زمراک تک

 اساس بر را نوعی مرکز آن در گرفتن قرار احتمال و آورد دست به جدا صورت را به مراکز از یک هر به حالت 2650 هر تعلق به

 نمود. محاسبه احتمال آن

 یک صورت به مختلف سنسورهای به مربوط های ورودی اعمال شده، طراحی الگوریتم و مارکوف مخفی مدل مرحله آخرین

 مرحله در شده داده آموزش اساس بر باید که است مربوطه سنسور حذف و غلط شده پردازش اطالعات تشخیص و زمانی سری

 در شده داده آموزش مراکز اساس بر جدید ورودی یک اعمال با کار این برای گیرد. صورت آسانی  وبه درستی به بتواند اول

 می مشخص عدد یک صورت به مراکز از یک هر به ورودی بردار تعلق اول، میزان مرحله

 و دو به یک های حالت از عبور احتمال فازی منطق با عدد این شدن مشخص با گردد.

دو به  احتماالت و دو به یک احتماالت آغازین، احتماالت شده و  مشخص جدول از سه

غالب این مرحله یعنی محتمل  احتمال که صورتی در شوند. می تلفیق یکدیگر با سه

 اطالعات برداشت آن ( باشد 0.05) آستانه سطح از باالتر شده ترین حالت ممکن برداشت

 صورتی در کنیم. می ارزیابی ایراد بدون را مربوطه سنسور و شده داده تشخیص صحیح

 از شده داده آموزش مدل احتماالت و مراکز اساس بر شده برداشت تاحتماال مجموع که

 دار ایراد سنسور آن بود 05/0 همان یا آستانه سطح از کمتر ورودی اطالعات مجموعه

 در شود. می خارج اطالعات مجموعه از آن از شده برداشت اطالعات و شده محسوب

 کند اعالم سیستم به اشتباه تاطالعا متوالی برداشت سه یا دو در سنسوری که صورتی

 معیوب سنسور یک عنوان به و شده خارج دور از کامل صورت به گیری تصمیم پروسه در

 اطالعات خط انتقال کردن کنترل با تواند می سیستم کاربر حالت این در .گردد می اعالم

 .کند اقدام آن عیب رفع به نسبت و مشخص را ایراد مربوطه سنسور و

یسه با کارهای جدید این حوزه در سیگنال به نویز مشابه کار انجام شده در در مقام مقا

مقایسه کرد که در ان در شرایط ( Panda and Khilar, 2015)این پروژه را میتوان با 

درصد رسیده است  16.1به درصد درستی  (Panda and Khilar, 2015)مشابه با کار ما 

در کار ما، از این نظر ایده استفاده شده کامال  11.99که با توجه به درصد بدست آمده 

 توجیه پذیر است.

 باشد.می 9روش پیشنهادی مطابق روندنما  آموزشطور کلی روند به

 گیرینتیجه .5

فیزیکی  بازدید امکان عدم و سیم بی های شبکه در ایراد تشخیص اهمیت به توجه با

 . روند آموزش روش پیشنهادی1روندنما  شد پیشنهاد پروژه این در آموزش بر مبتنی روشی شونده تکرار ایه الگو اساس بر مختلف های قسمت در سنسورها از مستقیم
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 این در شده پیشنهاد روش نمود. اقدام آن رفع به نسبت و تشخیص صحیح صورت به شبکه ایراد توان می اساس آن بر که

 آماری الگوهای جاستخرا به اقدام خاص زمانی حوزه یک در شده برداشت صحیح اطالعات و فازی الگوی اساس بر ابتدا پروژه

 استفاده شود. محاسبه می مرکز هر برای آغازین احتمال و نماید می سنسور یک در ها داده مختلف مراکز بین روابط و پرتکرار

 و نویزی مناطق در حتی که دهد می پیشنهادی روش به پذیری انعطاف بندی خوشه در تعلق تابع یک ایجاد و فازی منطق از

کند.  اقدام صحیح صورت به اطالعات انتخاب به نسبت و کرده حفظ مناسب صورت به را خود کارایی واندبت الوده انتقال خطوط

 نشده ترزیق آن به سیستم از کافی بینش که اطالعاتی یا جعلی اطالعات برابر در آموزش فرم اساس بر شده داده آموزش مدل

 انعطاف قابلیت فازی، منطق از استفاده به توان می پیشنهادی روش امتیازات از شود. اشتباه دچار است ممکن و نبوده مقاوم

 دارای های مدل اساس بر سیستم آموزش امکان و مدل نوع اساس بر و لزوم صورت در مراکز تعداد کاهش یا افزایش و پذیری

 کرد. تبدیل جامع بسیار سیستم یک به را آن توان می که کرد اشاره ایراد
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