
 

 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

 

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 


