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 تعهدنامه

فنی و دانشكده  كامپیوترمهندسی رشته  كارشناسی ارشددانشجوی دوره  "عباس ماجود "اینجانب 

حسگر مبتنی بر روش بهینه سازی روش انتخاب  یک"نامه ردوسی مشهد نویسنده پایاندانشگاه ف مهندسی

 شوم:متعهد می مهاجرزادهتحت راهنمایی جناب آقای دکتر   "IoT یطدر مح( PSOازدحام ذرات )

  نامه توسط اینجانب انجام شده و از صحت و اصالت برخوردار است.پایانتحقیقات در این 

 .در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 

 نامه تاکنون توسط خود و یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی مطالب مندرج در پایان

 است. در هیچ جا ارائه نشده

  انشگاه د"کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و مقاالت مستخرج با نام

 به چاپ خواهد رسید. "Ferdowsi University of Mashhad"و یا  "فردوسی مشهد

 تخرج االت مساند در مقنامه تاثیرگذار بودهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان

 از رساله رعایت شده است.

 نامه، در مواردی که از موجود زنده )یا بافتهای آنها( استفاده شده است در کلیه مراحل انجام این پایان

 ضوابط و اصول اخالقی رعایت شده است.

 یا  نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافتهدر کلیه مراحل انجام این پایان

 استفاده شده است، اصل رازداری، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.

 تاریخ

 امضای دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

 افزارها و تجهیزات ای، نرمهای رایانهکلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه

باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه مشهد می ساخته شده( متعلق به دانشگاه فردوسی

 ذکر شود.

 باشد.نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمیاستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان 
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 تقدری و تشکر
کالتشان وسپاس مخصوص خداوند مهربان هک هب انسان تواانیی و داانیی بخشید ات هب بندگانش شفقت  رزد، مهربانی کند و رد حل مش

شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و رد این خلوص انباز نگیرد و خوش یاری

 باشد هک رپوردگار سمیع و بصیر است.

دانم ات رماتب سپاس را از است رب خود الزم می انهم حارض هب انجام رسیدهاهیش اپیاننوازیسار بندههک رد ساهیلذا اکنون

 رسید.انهم هب انجام نمیجا آورم هک ارگ دست یاری رگشان نبود، رهزگ این اپیانزبرگوارانی هب

اشتند، امکل سپاس را انهم را رب عهده دهک زحمت راهنمایی این اپیان مهارجزادهقدرم جناب آاقی دکتر رگان استادابتدا از 

 دارم.

 ای سخاوت بوده است. ریام مصداق بیکنم هک حضورشان رد فضای زندگیی زعزیم تقدیم میسپاس آرخ را هب خانواده
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 هب م ی تقد

 ماردم روح اپک  

 ردیای بی رکان فداکاری و عشق

 هک وجودم ربایش همه رنج بود و وجودش ربایم همه مهر
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 چکیده

دهد تا یبه ما امكان م یابر محاسباتو  هاسرویس وب به( IoT) یاءاش ینترنتا یمپارادا یكپارچگی

 یرااخ سرویسمدل  یکراستا، سنجش به عنوان  ین. در ایمرا اداره کنیشان هاهزاران حسگر و داده

 ی کاربردیهاتواند توسط کاربران و برنامهیم حسگرها ینشده توسط ا یدتول یهاظهور کرده و داده

موجود در  یرهاحسگ یادتعداد زتوجه به  با دوباره استفاده شود. IoTافزار یانم یهاحلمختلف در راه

اربران ک یازمندیهایرها بسته به نحسگ یناست که چگونه به طور موثر بهتر ینمهم ا چالش، IoT یطمح

در  یاپو skyline عملگر ، استفاده ازرهاحسگ ینانتخاب بهتریک روش برای  .کنیم جستجو و انتخاب

و  ینهاز زم یآگاه ییجستجو با هدف بهبود کارا یکاهش فضا یبرا یاره،چند مع یریگیمتصم ینهزم

اما این روش به تاثیر سایر فاکتورها که  رها به دنبال درخواست کاربران است.حسگ ینانتخاب بهتر

مدنظر کاربر نیست توجهی نكرده است. در نتیجه، بهترین مجموعه حسگر ممكن به او معرفی نخواهد 

ه حسگر از بین تمامی ایجاد یک روش جدید و بهینه برای انتخاب بهترین مجموع پژوهششد. هدف این 

کیب روش موجود با باشد. ترکاربر خواهد بود میحسگرهای موجود که بهترین پاسخ برای درخواست 

 پردازشزمان  د.ی( منجر به افزایش دقت هر دو الگوریتم گردPSOسازی ازدحام ذرات )الگوریتم بهینه

 .ستکاهش پیدا کرده االگوریتم مطرح شده در مقایسه با الگوریتم مقاله پایه با افزایش تعداد حسگر، 
 

 ،(PSOسازی ازدحام ذرات )بهینهانتخاب حسگر، جستجوی حسگر،  ،ایاش نترنتیا كلمات كلیدی:

 .skyline عملگر
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 قدمهم -1-1

های ها، تلفنحسگراشیای فیزیكی )از جمله و مردم  دهد تااین امكان را می (IoT) اشیاءاینترنت 

 یهای جدیدو همچنین خدمات و برنامه به یكدیگر متصل شونداینترنت  به وسیله( تبلتهوشمند یا 

روه ارائه دهد. گ نیز امنیت عمومی، مراقبت از راه دور و مدیریت آلودگی محیط راو مانند نظارت 

میلیارد  711بیش از به  2125تا سال  را به اینترنتمتصل  IoT هایتحقیقاتی بازار تعداد دستگاه

کنند. عالوه بر این، ها را تولید میحجم زیادی از داده مرتبا،ها حسگر. تعداد زیادی از تخمین زده است

IoT   را به صورت رایگان یا با پرداخت  شانهای حسگرداده ،دهد تا صاحبان حسگرمیمكان را ااین

از های متعدد توسط برنامه قادرندکنند که هایی را تولید میها دادهحسگرمنتشر کنند. این  ،هزینه

تا داده کردهکاربران کمک  به IoT  افزاربه اشتراک گذاشته شوند. میان IoT افزارمیانهای حلراه طریق

 . ]7[آوری کنند جمع ،های مختلفبرای برنامه ی متعددیهاحسگر توسطها را 

به ها حسگر. این رو به افزایش هستنداند با سرعت ایی که در سرتاسر جهان مستقر شدههحسگرتعداد 

های حسگرها از تمام آوری و ذخیره دادهکنند. جمعاطالعات را تولید می از زیادی طور مستمر، حجم

های حسگر را حل نكند. عالوه و یا مشكل پردازش داده به وجود نیاوردموجود ممكن است ارزش اضافی 

پذیر نباشد. امكاناین کار مقیاس وسیع، محدودیت منابع و عوامل هزینه،  دلیلبر این ممكن است به 

 ی، این یک چالش و کارموجود هستنداز حسگرها برای انتخاب ای مالحظههنگامی که مقادیر قابل 

 . ]2[ شودهای مناسب میحسگرگیر برای انتخاب وقت

   IoTها و خدماتدر باالی زیرساخت )SensaaS7 (سرویس مدل که حسگر به عنوان یکرود نتظار میا

استفاده از اینترنت  به منظورها حسگرها و های دادهکند که جریانپیش بینی می SensaaS باشد. مدل

 افزارخواهند بود. در حال حاضر، چندین راهكار میان ،های ابزار در دسترسنامهبرخی از توافقبه وسیله 

                                                           
1 Sensing as a service 
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ها عبارت است از ند، برخی از این نمونهرود این مدل را تسهیل کدر حال توسعه هستند که انتظار می

]9[  OpenIoT،]4[  GSN ،]5[ Cosm . 

های و قابلیت افزارهای حسگر به سیستم نرمبر روی اتصال دستگاه شدیداافزار های میانحلاین راه 

وند، قابلیت شهای بیشتری به اینترنت متصل میحسگر. با این حال، هنگامی که متمرکز هستند ،مرتبط

  IoT حسگرشود. رویكرد سنتی جستجوی وب در انتخاب می و ضروری جستجوی حسگر بسیار حیاتی

ک های ییت ویژگیتواند حساسزیرا روش جستجوی مبتنی بر متن نمی دهدجواب نمیدامنه جستجو  و

به نویسی متا داده است )، حاشیهتوان دنبال کردرویكرد دیگری را که میرا دقیقا ترسیم کند.  حسگر

نوع حسگر، سازنده، قابلیت(. حتی اگر ما  از قبیل حسگرعنوان مثال جزئیات اساسی مربوط به هر 

سازی حسگر( یا در ابر حفظ کنیم، قابلیت ذخیره شده در ذخیره مثالها )حسگربر روی را  متادیتا

انجام  ]6[و همكاران  برورینگ عالوه بر این، مطالعه کاربر توسط آید.به شمار میهمكاری مسئله مهمی 

تا  کنندگان خواسته شدشرکت از نفر 21از را توصیف کرده است که در آن  یشده است یک رویكرد

 ، مرتكبنفر در مجموع 21داده شوند. این  وارد ابر ،ناسیهواش حسگریک  با یک رابط کاربر ساده توسط

های متادیتا را ، یک بار واسط)مثال های مختلف. الزام دوباره ورود به متادیتا در مكانشدنداشتباه  45

 نداریم. یکه ما توصیف مشترک افتداتفاق میزمانی  (شوندوارد می OpenIoT وارد کنید که به GSN به

را منتشر کرده است که  XG Final Report شبكه حسگر شبكه معنایی W3C Incubator گروه، اخیرا 

ها و روابط بین مفاهیم آن خصوصیاتها، حسگر SSNO .]1[  کندرا تعریف می SSNO آنتولوژی شناسی

جلوگیری از ورود  جهترا  حسگرتقویت قابلیت همكاری و صحت . آن هم چنین کندرا توصیف می

ولید ت توانایی حسگر ،افزارسخت کمک. عالوه بر این، با سازدرا امكان پذیر میهای دستی به خطا داده

 هایحلان راهدهندگ، به طوری که توسعهرا داردها شناسیهای حسگر با استفاده از هستیو ارائه توصیف

IoT  مبتنی بر هستی شناسی و  حسگرآنها را در سیستم خود بازیابی و ترکیب کنند. شرح  قادرند
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را  و جو معنایی امكان جستمفید است. این رویكرد همچنین  IoT هایحلها برای راهسازی دادهمدل

 .سازدفراهم می

عدم وجود مكان  با مشكلها به طور خاص حسگرسیم، های حسگر بیدر استفاده کالسیک از شبكه 

    نهسیم در زمیهای بیحسگر. ادغام مواجه هستندفیزیكی، تامین انرژی محدود و سطح امنیتی ضعیف 

IoT  های حسگر، وسیعی از شبكه حوزه. با توجه به به همراه دارد بدون هیچ محدودیتیمزایایی را

وجود ندارد. در  ،های موجودحسگرها از تمام آوری دادهمحدودیت منابع و عوامل هزینه، امكان جمع

 انشحل مشكالت این وضعیت، چالش اصلی کاربران، نحوه جستجو و انتخاب حسگرهای مناسب برای

 .در زمان معقول است

 تعریف مساله -1-2

( تهاتبل یاهوشمند  یهارها، تلفنحسگ)مانند  یزیكیف اشیاءافراد و  تادهد ی( اجازه مIoT) اشیاء ینترنتا

مانند نظارت  یکاربرد یهااز خدمات و برنامه یدیانواع جد ینمتصل شوند و همچن ینترنتا یقاز طر

ارائه  ]71[یط مح یآلودگ یتریدور و مدمراقبت از راه ، ]3[ی داخل یطدر مح ]2[ی عموم یتبر امن

 .دهدمی

 یشب ینترنتمتصل به ا IoT یتعداد دستگاه ها 2125زده است که تا سال  ینبازار تخم یقاتیتحق گروه

 یدها را تولاز داده یادیرها به طور مداوم حجم زحسگاز  یادیز تعداد خواهد بود. یلیاردم 711از 

 یگانحسگر خود را به صورت را یهاداده ،دهد تا صاحبان حسگریاجازه م IoT ین،بر ا عالوه  کنند.یم

 دیرا تول ییهادادهرها حسگ این ( منتشر کنند.یسسرو یکبه عنوان  سنجش) ینهبا پرداخت هز یا

به اشتراک  IoTافزار یانم یهاحلراه از طریقمتعدد  ی کاربردیتوانند توسط برنامه هایکنند که میم

 یرها براحسگاز  یادیکند تا داده ها را از تعداد زیبه کاربران کمک م IoTافزار  یانم گذاشته شوند.

 یم،سیحسگر ب یهااز شبكه یکاستفاده کالس در .]77[ کنند یآورمختلف جمعکاربردی  یهابرنامه

 یفضع یتیمحدود و سطح امن یانرژ ینتام یزیكی،ف سازیمحلیها به طور خاص از عدم وجود حسگر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

5 

 یچ، اما بدون هیااز مزا یدهد تا برخیاجازه م IoT ینهدر زم یمسیب یرهاحسگ ادغام برند.یرنج م

ر را به دو دسته حسگموجود جستجو و انتخاب  یها[ روش72] در مقاله به دست آورند. یتیمحدود

 داپیرا  ییرهاحسگبر محتوا  یمبتن یها روش .ینهزم آگاهی از بر محتوا و مبتنی اند:کرده یمتقس

 یاهپردازش تمام داده یندرها فراحسگ یادکنند، اما تعداد زیم یدرا تول یمشخص مقادیرکنند که یم

مانند  های آگاهی از زمینهروش ینسازد. اولیممكن م یررا غرها حسگ ینشده توسط ایجمع آور

Snoogle  و( شبكه های حسگر سراسریGSN7 )از  یاست و تعداد محدود یبر اساس انتخاب دست

 یفیتممكن است شامل اطالعات مربوط به ک ینهکه در آن زم یردگیرا در نظر م یمتن یهایژگیو

 .غیرهو  ینهدقت، هز ینان،اطم یتمانند قابلباشد  رها حسگ

ها هداد یآورامكان جمع ینه،منابع و عوامل هز یتحسگر، محدود یهااز شبكه یعیبا توجه به گستره وس

کاربران، نحوه جستجو و انتخاب  یچالش اصل یت،وضع ینا در موجود وجود ندارد. یرهاحسگاز تمام 

روش  یک ]77[مقاله پایه رو،  ینا . ازآنها در زمان معقول است مسائلحل  یمناسب برا یحسگرها

به دست آوردن اطالعات  یکمک به کاربران برا یرها براین حسگجستجو و انتخاب بهتر یکارآمد برا

اما  .دکنیاستفاده م یشنهادیرها در روش پحسگ محتوااز اطالعات  ]77[مقاله پایه مورد نظر است. 

ی پایه به تاثیر سایر فاکتورها که مدنظر کاربر نیست توجهی نكرده است. در نتیجه، بهترین مقاله

ترکیب روش موجود با روشهای مجموعه حسگر ممكن به او معرفی نخواهد شد. عالوه بر این زمان 

از جمله  می تواند به بهبود فاکتورهای ارزیابی PSOسازی ازدحام ذرات سازی مانند الگوریتم بهینهبهینه

 زمان پردازش و دقت و .... منجر شود

  

                                                           
1 Global Sensor Networks 
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 های موجودچالش -1-3

 آنها در زمان  مسائلحل  یمناسب برا یکاربران، نحوه جستجو و انتخاب حسگرها یچالش اصل

ک به کم یبراین حسگرها جستجو و انتخاب بهتر یروش کارآمد برا یک در نتیجه نیاز به معقول است.

 .وجود داردبه دست آوردن اطالعات مورد نظر  یکاربران برا

 نج ر یفضع یتیمحدود و سطح امن یانرژ ارائه یزیكی،ف سازیمحلیرها به خصوص از فقدان حسگ

 یتیمحدود یچاما بدون ه یااز مزا یدهد تا برخیاجازه م IoT ینهزم به یمس یب یرهاحسگ ادغام برند.یم

 به دست آورند.

 یآورامكان جمع ینه،منابع و عوامل هز یتحسگر، محدود یهااز شبكه یعیتوجه به گستره وس با 

ی پایه به تاثیر سایر فاکتورها که مدنظر کاربر اما مقاله موجود وجود ندارد. یهاحسگرها از تمام داده

نیست توجهی نكرده است. در نتیجه، بهترین مجموعه حسگر ممكن به او معرفی نخواهد شد. عالوه بر 

تواند به بهبود فاکتورهای ارزیابی از جمله زمان پردازش می PSOترکیب روش موجود با روش  این زمان

 و دقت و .... منجر شود.

 اهداف تحقیق -1-8

در تحقیق پیش رو، در نظر داریم روشی ارائه دهیم تا بوسیله ی آن از بین تمامی حسگرهای موجود، 

آن دسته از حسگرهایی را انتخاب نماییم که به درخواست ارائه شده از طرف کاربر از مابقی حسگرها 

 ,accuracy, cost, precision, drift, sensitivityنزدیكتر باشد و نیز از نظر فاکتورهای مهم از قبیل 

selectivity measurement range, detection limit, response time, frequency and latency  بهینه

را با روش ارائه شده در مقاله ترکیب کرده تا مشكالت موجود در مقاله  PSOباشد. بدین منظور روش 

 شود:ان میرا بهبود دهیم. بنابراین اهداف تحقیق پیش رو به شكل زیر عنو

  ایست بکه برای انتخاب بهترین حسگرها میدریافت درخواست کاربر و استخراج فاکتورهای مدنظر او

 .مورد توجه قرار گیرد
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 سازی در درجه بعدی برای ارائه بهترین مجموعه حسگر به کاربرتوجه به سایر فاکتورهای بهینه. 

 نامهپایانساختار  -1-5

 تحقیق هبه پیشین کلی مرور یکابتدا نامه بدین شرح است که در فصل دوم دهی مطالب پایانسازمان   

 شرح را روش پیشنهادی سوم فصل در. دهیمرا شرح می بیان مفاهیم اولیه در ادامه .شودمی ارائه

و پیشنهاد  گیرینتیجه پایان در ودهیم می قرار هدف مورد را نتایجارزیابی  ،چهارم فصل در .دهیممی

 .شودبرای کارهای آتی ارائه می

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

2 

 

 دومفصل 
   ینه تحقیقپیش و   بیان مفاهیم اولیه
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 تعاریف -2-1

  IoT . محققان مختلف،داردرا بیان میارتباط جدی بین دنیای دیجیتال و فیزیكی  (IoT) اشیاءاینترنت 

 :]79[ اندهای مختلفی توضیح دادهرا در قالب

دارد و های ارتباطی استانهای پیكربندی مبتنی بر پروتكلشبكه جهانی پویا با قابلیتزیرساخت   -

های های فیزیكی و شخصیتهای فیزیكی و مجازی دارای هویت، ویژگیهماهنگ که در آن جسم

های اطالعاتی و به صورت یكپارچه در شبكه کنندهوشمند استفاده می هایمجازی هستند و از رابط

 .شوندمیادغام 

اشاره   7: 7ای، به نسبت ثابت بین رادیو و انسان در حدود در هر زمان، هر جا و هر رسانه :3Aمفهوم   -

 دارد.

های هوشمند های مجازی را در فضاهای هوشمند با استفاده از رابطها و شخصیتیزهایی که هویتچ -

ترنت این"معنایی  مفهومکنند. فعال می ،و ارتباط در محیط اجتماعی، محیط زیست و کاربر اتصالبرای 

اساس بر باشد وهدایت میبه طور منحصر به فرد قابل  استیک شبكه جهانی اشیاء "به عنوان  "اشیاء

 ارائه شده است. پروتكل های ارتباطی استاندارد

 : ]ITU  ] 13 تعریف ارائه شده توسط

فیزیكی و مجازی(  اشیاءرا، با اتصال ) زیرساخت جهانی برای جامعه اطالعاتی که خدمات پیشرفته -

 .کندفراهم می، های ارتباطموجود و در حال تحول، ارتباطات و فناوری اساس اطالعاتبر

شوند و این ارتباطات به اینترنت متصل می 2121میلیارد دستگاه تا سال  Gartner ،25 بینیبا پیش

سهیل ت ،گیری هوشمندانهریزی، مدیریت و تصمیمبرنامههای مورد استفاده را برای تجزیه و تحلیل، داده

 کند.می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


