
 ده  یچک

امکان    ی ت انرژیهوشمند با محدود  ی به کاربران مجهز به دستگاه ها (MCS) لی م سنجش ازدحام موبایپارادا

ن  یکپارچه و همچنیبه ارتباطات    ی ابیدست  ی براف محول شده شرکت کنند.  یدهد در سنجش و گزارش وظا  یم

انرژیریمد  موثر  محاسبات  ی ت  پلتفرم  از  ما  منابع،  برد  یو  بهره  تا  ی مه  داده متمرکز،    یآور ک چارچوب جمعیم 

به نامیکارآمد و قو  ، bioMCSبر اساس و بی  ی کیتوپولوژ  یهای ژگی،  نام شبکه نظارت  یکیولوژی ک شبکه    ی به 

پ  یسیرونو کنیرا  ا.  میشنهاد  آنجایبا  از  حال،  پلتفرم   یی ن  مستلزم   MCS یهاکه  بالقوه  طور  به  است  ممکن 

 bioMCS 2.0 را با نام ی ک داده باشد، ما کار فعلیاز تراف  یمیاز کاربران تلفن همراه و حجم عظ یاد یتعداد ز

م مکانیدهی گسترش  تا  توزیم  انرژ ی زم  از  آگاه  داده  بگ   یع  نظر  در  آن دستگاهیریرا  در  که  عنوان    یهام  به  مه 

وظ  یهاگره  داده  پخش  م ی باز  عمل  انرژ  یآگاه bioMCS 2.0  .کنند ی فه  فراوانی از  نام  یز  ی،  )به  ها  رگراف 

مه    ی ا که دستگاه هایپو  یی ویکند تا در سنار  ی ب میه را ترک یستگاه پایبه ا  یکیف ها( در شبکه مه و نزدیموت

انرژ به  محدود  هم  سنجش    یپاش  کار  متحرک،  هم  و  دهد هستند  انجام  را  کار  ارسال  کیهمچن  .و  ت  ی فی ن 

پذ  با  را  هایاطالعات  داده  هایوظ  یرش  دستگاه  از  تضم  ی فه  اعتماد  قابل  می هوشمند  سازی شب  .کند   ی ن    ی ه 

عملکرد قابل   bioMCS 2.0 دهد که  ینشان م یتحرک واقع  یورک و مدل هایوی نقشه شهر ن یگسترده بر رو 

پرش )گره مه( داده نشان    ی بعد   یسه با انتخاب تصادف ی در مقا  یانرژ   ییارار و کیتأخ  ل یرا از نظر تحو  یسه ایمقا

 .است ی متک یک انتقال متمرکز که بر دانش شبکه جهانین تکنیدهد و همچن یم

 

 مقدمه-1

بیاخ  یهادر سال  ب  ی ت شهریسابقه جمعی ر، رشد  از زمی و استفاده  پایبرنامه  ط  یدر مح  ی دارین منجر به عدم 

  ی برا (ICT) اطالعات و ارتباطات  یهوشمند از فناور   ین موضوع، شهرهایپرداختن به ا  ی . براشده است  یشهر

ها  برنامه  انرژ  ی کاربرد  یتوسعه  تصم   ی کارآمد  همراه  گیبه  برا  یر یم  عموم  یبانیپشت   یخودکار،    ی از خدمات 

  ی را در زمان واقع  ی کیزیط فید محیهوشمند با  ی کاربرد یهابرنامه   .کنند   ی استفاده م  ی شهر  ی مختلف در فضاها

 Crowdsensingر،  یاخ  یهاپردازش کنند. در زمان   ی ریگم یتصم  ید شده را برا یتول  یهاحس کنند و داده 

عنوان   [1] (MCS) اریس  زیبه  توانمندساز  مقرون یک  سنجش  ابه رساخت  است.  شده  ظاهر  به  یصرفه  ن 

دستگاه  یشهروندان گوش   یهوشمند   یهاکه  تب  یهای مانند  پوش لت هوشمند،  غیدن یها،  و  اجازه  یها  دارند  ره 

تواند فرصت طلبانه    ی م  ین حسیچن .کنند   یآور ط اطراف جمعیرا در مورد مح  یغن   یدهد تا اطالعات حسی م



طر از  )حسگر  حسگرهایباشد  هایهوشمند    ی گوش   ی داخل  یق  دستگاه  مشارکتی (IoT یا  توسط    ی ا  )حس 

[ دوم2انسان(  اساس  بر  ما  کار  و  بو  ی[،  مشارکت .  دخواهد  سنجش  انسانیدر  کاربران  درگ  ی،  فعال  طور  ر  ی به 

سنجشیوظا پلتفرم   ی ف  توسط  که  میا  MCS یهاهستند  چنی جاد  وظایشوند.  ها  یف ین  مراقبت  اساس    ی بر 

اطالعات در مورد نقاط مورد عالقه در مجاورت،    ی ک، جستجویست و ترافیط زیت محیری، نظارت و مد یبهداشت

رند و با استفاده از  یرند که کدام کار را بپذ یم بگ یتوانند تصم یکاربران م . ره استیو غک مکان خاص ی یرتبه بند 

چند کاربر   یهاداده  .بر تلفن هوشمند، اقدامات سنجش و انتقال داده را انجام دهند   یمبتن یکاربرد  یبرنامه ها

پلتفرم  مجموعه ی م  یآور جمع MCS یهاتوسط  تا  ا  یاشوند  را  دانش  کنند  ی از  تصمجاد  از    ی ریگم یکه 

ا .[3] کند ی م  یبانیپشت اجرا یبا  انرژ MCS فیوظا  ین حال،  باتر  ی بر حسب  از  دستگاه    یهای صرف شده 

سلولیو/ اتصال  از  )اگر  داده  اشتراک  طرح  م  یبرا  ی ا  استفاده  داده  هز ی انتقال  نتیشود(  در  دارد،  اغلب  ینه  جه 

  ی سم انتقال داده کارآمد در انرژ یشنهاد مکانیاز به پیو، نن ر یاز ا.  شوند ی کنندگان در طول زمان دلسرد مشرکت

خود    یدر کار مقدمات .دار بماند یشهر هوشمند پا  یکاربردها  یبرا MCS بر  یوجود دارد تا اکتساب داده مبتن

  ی ک با استفاده از دستگاه کارآمد انرژ یان کاربران در مجاورت نزدیرا در م  ی[، ما استفاده از سنجش مشارکت4]

م  یمستق Wi-Fi ژه، ما از حالت مستقلیبه و.  میشنهاد کردیپ Wi Fi Direct [5]ارتباط دستگاه، به نام  در  

کرد آن  یاستفاده  در  که  ها  یکی م،  مرکز   یاز دستگاه  به صورت  مالک گروه  یتلفن همراه  عنوان   (GO) به 

ن حس  ین حال، چنیشوند. با ا  ی ک گروه متصل میهمتا( به   ی ر دستگاه ها )به نام گره هایشود و سا  ی انتخاب م

اتصال   GO کیاگر  .  است و به شدت به عملکرد مالک گروه وابسته است  ی ت ذاتی ک مرکز یمستلزم    یمشترک

بدهد   دست  از  را  خود  توسط  یشبکه  حریا  بیک  خطر  به  آوریف  جمع  اطالعات  همتا  ی فتد،  توسط  ان  یشده 

از شکست و مقابله با    یان نقطه یاز چن  ی ریجلوگ  ی، برانیشود. بنابرا  ی ا سوء استفاده میرود    ی ن میمربوطه از ب

کند که  ی شنهاد میشده را پع یتوز  یهاداده   یآور زم جمعین کار مکانیک داده، ایگاه کاربر بزرگ و حجم ترافیپا

با پلتفرمیسازد تا مستقی همتا را قادر م  یهادستگاه  یمعمول   ی ستم هایدر س .  ارتباط برقرار کنند  MCS ماً 

MCS،  ت با چند  یپرجمع  ی[. مناطق شهر6شود ]   ی انجام م  یف سنجش و گزارش به صورت فرد یص وظایتخص

ها از کاربران  ت داده یرین رو، انتقال و مد یاز ا.  پراکنده در مناطق مختلف است  ،هوشمند   ی هزار کاربر دستگاه ها

 ن پلتفرمیو همچن (رهیا و غها، روتره، دروازه Wi-Fiی شامل نقاط دسترس ) ییربنایشبکه ز  یک گلوگاه برای

MCS ستمیک س ین، ما  یاست. بنابرا MCS  کند که در  ی ر استفاده میگمه   یهام که از دستگاه یکنیرا تصور م

فضا کارآمد   یشهر  ی هر  تا  هستند  تسه  یانرژ   یمتحرک  داده یرا  انتقال  و  کرده  تاخ  یهال  به  را  ر  یحساس 

محدود و هم متحرک    ی ره که هم انرژید نوت بوک، لپ تاپ و غمانن  ییکرو سرورهای به طور معمول، م .ندازند یب

  یها، داده یمه سنت  یمحاسبات  یهای در معمار .  شوند   یمه شکن در نظر گرفته م   یهستند، به عنوان دستگاه ها 



تولیوظ دستگاهیفه  توسط  شده  به    یهاد  ایهوشمند  پایک  فرمیم هیستگاه  پلت  چند   MCS زبان  روش  به 

میتحو  یجهش داده  جای ل  دستگاه   ییشود،  تشک  یهاکه  را  جهش  م یمه  نزدی ل  پرش،  هر  در  ن  یکتریدهند. 

ر  یمنجر به تاخ و ق مه دروازه منتقل شودیکه از طر یکند تا زمان   یارسال م یگریدستگاه مه، داده ها را به مه د

  ی شتر میب  ی اتالف انرژ   دارد و باعث  ی ر نگه م ین گره مه دلخواه را در اکثر مواقع درگی شود و چند   ی ام میشتر پیب

  ی در صورت  MCS ف شد( شبکهینان از اتصال )که بعداً به عنوان استحکام شبکه تعرین، اطمیعالوه بر ا  .شود

تعداد دستگاه  ی که  ضرور  یادروازه   یهااز  باشند،  افتاده  کار  برنامه   ی از  برعکس،  شهر    یکاربرد   یهااست. 

اغلب    .تر باشند ع یازمند زمان چرخش سریو استحکام( و ن  یانرژ   یوردار باشند )از لحاظ بهره ید پایهوشمند با

در مکانیگمه   یهادستگاه است  پلت  ییهار ممکن  از  انرژ MCS فرمدور  و  باشند  داشته  آن   ی قرار  ها محدود 

، و  3G/4G/LTE  ،Wi Fiم، مانند یس ی ب  ی ارتباط  یهای ق فناور یشده از طرحس   یهاارتباط داده   ی هنگام برقرار

  یهاآنها با دستگاه   ینیگزی ا جایشان و  یهای ست. امکان پر کردن باتر ینطور نیشه این، هم یشود. همچنه تلف  ریغ

ک چارچوب انتقال  ی  یبرا  ی اتیشرط حشیک پیرا به    ی انرژ  یورکامالً شارژ در حال پرواز وجود دارد، که بهره 

 bioMCS ن مقاله مایه ای در نسخه اول .کند ی ل میبر مه تبد  یشهر هوشمند مبتن  یهابرنامه  یداده کارآمد برا

  یهاپلت فرم   ی ل بر رویت موبا یق سنجش جمعیست از طریک چارچوب انتقال داده مشترک با الهام از زی  را  

به نام شبکه    یکیولوژیک شبکه بیشبکه    یها  ی ژگین راه حل بر اساس ویا  .م یشنهاد کردیپ  [4] مه  یمحاسبات

رونویتنظ کننده  ب (TRN) یسیم  تعامل  دهنده  نشان  که  پروتئیاست  فاکتورهاین  نام  به  ها    یسیرونو  ی ن 

(TFs) است زنده  موجودات  در  ها  ژن  و  .[7] و  از  ما  گذشته،    ی طراح  ی برا TRN نمودار  یهای ژگیدر 

 یاشبکه  ینمودار و کاربردها یهای ژگیشتر در مورد وی ات بیجزئ ی م )برایم استفاده کردیس ی شبکه ب یهاحلراه

TRN  بخش بب  2.2،  و  ی کید(.  ینیرا  طراح TRN گراف  یهای ژگیاز  در  هوشمند    یهاشبکه   یهاحلراه   ی که 

م )و  است  گرفته  قرار  استفاده  گی مورد  قرار  استفاده  مورد  همچنان  فراوانیتواند  نام    ییهارگراف یز  یرد(،  به 

گره، به نام حلقه    3ف  یک موتی  از   ی ادیکه در تعداد ز TRN یهام که گره یشبکه است. ما نشان داد  یهاف یموت

م (Feed Forward Loop) خورشیپ مسی شرکت  برا  یقو   یرهایکنند،  تشکیجر  ی را  اطالعات  ل  یان 

وندها  یگره ها و پ  ی ان اطالعات تحت خرابیانجام جر  یک شبکه برا ی  یی ما استحکام را به عنوان توانا  .دهند ی م

  ی ار کارآمد و قو یک چارچوب بسی bioMCS م کهیان داد نش  یکه ما به طور تجرب   ی م. در حالیکن  یف میتعر

کند، بر  ی بار باال استفاده م  یسازها و متعادل ل داده یبه تحو  یابیدست  ی برا  یاست که از سنجش مشارکت  یانرژ

استراتژ یاساس   خوشه   یمبتن   ی بردارنقشه   ی ک  بعیاستات  یبند بر  و  است  متمرکز  و  میک  نظر  به  که  ی د  رسد 

است که  bioMCS 2.0 افته به نامین کار توسعه یاز ا  یر سهم قابل توجهیته باشد. موارد زداش   یاس خوبیمق

 .کند  ی ز میآن را از نسخه کنفرانس متما 



سناریما   • ب  ی ویک  میواقع  نظر  در  را  ها یری گ  ی نانه  آن دستگاه  که در  س   یم  و همچنیمه  انرژ یار    ی ن 

 .اثر کند  یمتمرکز را ب  یو یوب شود و سنارشود اتصال شبکه مه متنا ی ن باعث میمحدود هستند. ا

ک گره  یشود(  ی ده میف نامیت موتیف )مرکزیمحاسبه مشارکت موت   ی ام را برایارسال پ  ی ک استراتژیما   •

پی توز  ی مه به روش  ابزار تجسم را در محیم. ما  یکنی شنهاد میع شده  خود    ی سفارش   یساز ه ی ط شبیک 

تا محاسبه زمان واقعیاگنجانده  تلفن همراه  یک محی ها را در طول زمان در  ف مه یت موتیمحور  یم  ط 

 .می ثبت کن

استراتژیما   • برا  ی ک  داده  م  یهاگره   یانتقال  ارائه  آگاهیکنی مه  که  انرژ  یم  مرکزیاز  موتی،  و  یت  ف 

ک  ی م که چگونه هر  یکن   یکند. ما مطالعه م یب م یه ترکیستگاه پایبه ا  یکیر را بر اساس نزد یانتخاب مس

 .کند  ی ارسال داده کمک م ی برا یوامل به انتخاب هاپ بعد ن عیاز ا

منطقه    59بخش و    5ورک شامل  یویشهر ن  ینقشه واقع  ی را بر رو  یاگسترده   یسازه یشب  ی هاشیما آزما •

انسان که در نسخه    ی رواده یبر پ  ی مبتن  ی ن، عالوه بر دو مدل حرکت تصادفیم. عالوه بر ایدهی انجام م 

گرفته نظر  در  واقع  کنفرانس  تحرک  مدل  سه  ما  است،  کمتر  یز یربرنامه   ی عنیانسان،    یشده  ن  یسفر 

 .م یکنی ب میرا ترک ORBIT و (SNT) یشبکه اجتماع ی ، نظر(LATP) اقدام

  ی ر یگاندازه   یانرژ  یی ر ارتباط و کارایها، تأخل داده یرا که از نظر نسبت تحو bioMCS2.0 ما عملکرد •

   .میکنی سه میتقال داده متمرکز مقاک روش استاندارد انیشود، با ی م

 و MCS نه اکتساب داده دریمرتبط در زم  یبه کارها  2شده است. بخش    یر سازماندهیه مقاله به شرح زیبق

TRN توصیدر س   ید ی کل  یاجزا  3که بخش    یاختصاص دارد، در حال م یستم را  ت  یمحور  4کند. بخش    یف 

را ارائه    ی ه سازی ج شبینتا  5دهد. بخش   ی ام را پوشش میال پع شده و طرح ارسال داده بر اساس ارس یف توزیموت

آور  یم نها  ی ل میه و تحلیرا تجز  یشنهادیپ  ی داده ها  ی دهد و عملکرد چارچوب جمع    6ت، بخش  یکند. در 

 .کند  ین خط کار مشخص م ینده را در ایقات آین جهت تحقی کند و چند   یم  یر یجه گینت

 

 مرتبط یکارها -2

 اکتساب داده در ی برا ییهاچارچوب (1) :میکنی م ی مرتبط را در دو حوزه مرتبط بررس   ین بخش، کارهایدر ا



MCS ( کاربرد شبکه تنظ2و )یسیکننده رونوم ی (TRN) میس ی در ارتباطات ب.   

 MCS بر  یاکتساب داده مبتن یچارچوب ها -2-1

خاص برنامه،    یم هایفر .شند با  یا عموم یکاربرد خاص    یتوانند برایم MCS اکتساب داده در  یهاچارچوب

ک  یک نوع برنامه در  یشده اند که تنها به    یطراح  ی، به گونه ا NoiseMap [9]و GasMobile [8] مانند 

دهند  پاسخ  هایچن  .زمان  چارچوب  برا  یی ن  معمول  طور  آلودگ  ی به  بر  ا  ی نظارت  صدا  و  میهوا  شوند.    ی جاد 

فر ورک یبرعکس،  عموم  یهام  دهیسرو   یبرا   ی هدف  چند هم  یس  هستند یزمان  مجهز  برنامه  عنوان  ی  .ن  به  ا 

وظا  یاه یتوص  یهاستم یس   Googleمثال،   اساس  جمع یبر  گوش   ی آورف  کاربران  به  که  دارد    یهای اطالعات 

ن را  یآنال  ی ر یادگیتم  یک الگوریBLISS [10]   .د( بر اساس مکان آنها اختصاص داده شده است یهوشمند )اندرو

آور   یبرا ازا  .کند   ی م  ی اده سازیپ  یمعمو  ی داده ها  ی جمع  در  کاربران  بودجه محدود    ییهاپاداش   ی به  با  که 

وظای م م  یفیشوند،  ]  .شودی محول  همکاران  و  طبقه 11وانگ  با  مشارکت  یبند [  دسته،  کاربران  دو  به  کننده 

طراح  یهاداده   یسازره یذخ  ی برا  یحلراه کاربران  یکارآمد  از  ی کردند:  طر LTE/4G/3G (1) که  ق  یاز 

ا بلوتوث، که  ی WiFi گان مانند یرا  یهاشبکه (2)کنند و  ی تلفن همراه استفاده م  ی داده با اپراتورها  یهاطرح 

ل  ی [، تحو12در ]  .ن آپلود کاهش دهند یرا در ح  ی کنند تا سربار انرژ ی سندگان تالش میکرد اول، نو یدر آن در رو

  ی و و همکاران به دست میو ل  یصوت   یحس شده با تماس ها  یه از داده هابا استفاد  یکارآمد انرژ   یداده ها 

مکانی[13]   .د یآ مسیک  طر  یبرا  یابیریسم  از  خودخواهانه  رفتار  رساندن  حداقل  بیبه  ارتباط  گره یق    یهان 

تاخ  یاوه یبه ش   ی تعاون   را در مورد   ی قی ل عمیه و تحلی [ تجز14ستا و همکاران ] یبالور در نظر گرفت.  یمتحمل 

تخص  یهاچالش به  وظای مربوط  جمع یص  م  ی آورف  در  همچنیداده  و  کاربران  بهبود  ی ان  در  تحرک  نقش  ن 

وجود   MCS م مه دریکه چند کار اختصاص داده شده به استفاده از پارادا  یدر حال  ها ارائه کردند سنجش داده 

[، که به طور جداگانه به  17. ]و همکاران Fiandrino و  CARDAP [15] ،CAROMM [16] دارد، مانند 

جاد  ی ا  ی برا  ی تالش   bioMCS 2.0پردازند،  ی ن حال کارآمد میشده و در عع ی توز  یهاو پردازش داده   یآور جمع

 .شده استع ی توز یاوه ی به ش  ی کارآمد انرژ یهابه سنجش و ارسال داده  یابیدست  ی کپارچه برایک چارچوب ی

 یسی رونو ینظارت ینه شبکه هایشیپ -2-2

رونو م یتنظ  یهاشبکه شده تیهدا  ی کیولوژیب  یهاشبکه  (TRN) یسیکننده  امضا  و  ذاتاً    یاشده  که  هستند 

ویچند   ی دارا قو  ی ژگی ن  تعامل  که  هستند  پروتئ ی ب  ی نمودار  فاکتورهانین  نام  به  و   (TFs) یسیرونو  یها 

پروتئ  ییهاژن سنتز  به  منجر  سلول یکه  در  م  یهان  می زنده  ممکن  را  کارها  .د نزسای شوند  خود،    یقبل   یدر 



و    1  یهاه یال  یهام که گره ی م تا نشان دهی کرد  یبند ه طبقه یرا به سه ال Yeast TRNs و E. coli یهاگره 

ن،  یعالوه بر ا  .[21-18] دهند یل میتشک TRN اس یک شبکه آزاد از مقیها را در  باال، هاب   یرونیبا درجه ب  2

TRN نیستند که تبادل اطالعات به یکوچک یجهان  یها ی ژگیو  یها دارا TF ی ر ارتباطیها و ژن ها را با تاخ  

و چگال پذ   یکم  امکان  کم  مینمودار  ویا  .کنند   ی ر  برا  TRN یهایژگ ین  گذشته    یهای توپولوژ   ی طراح  یدر 

ب  انرژیس ی شبکه حسگر  از  کارآمد  توپولوژ 25-22]  ی م  ] WSN ی[، ساخت  برنامه 19،26متحمل خطا    یها[، 

غ27،28]   هدف  یابیرد و  بهره ی [  مورد  گرفته   ی بردارره  اخقرار  ویاند.  از  ما    ی برا TRN یمیخودتنظ  یژگیراً، 

اش یا  یهاشبکه   یطراح انرژینترنت  کارآمد  استفاده کرد   ی کاربرد  یهابرنامه   ی برا   ی اء  با  یا  .میشهر هوشمند  ن 

ا به  ینترنت اش یا  یهاگره   ی انرژ ل نرخ مصرف  یتعد  یبرا TRN ینمودارها  ی مثبت و منف  یهااستفاده از وزن لبه 

[ آمد  نها29،30دست  در  چگالی[.  نمودارییپا  ی ت،  دل TRN ن  )به  ها  داده  تکرار  رساندن  به حداقل  به  ل  ی ها 

ه یفرصت طلب/ناهمگن با تک  یرا در شبکه ها  یانرژ  ییجه کارای کند، در نت  ی( کمک میارتباط  یوندهایکاهش پ

مس گ  یابیریبر  افزایهمه  می ر  گرای موت  یفراوان  .]4،31] دهد   یش  و  خوشه یف  فراوان TRN .یبند ش    یبا 

موت  ییهارگراف یز نام یکه  میف  می ده  مشخص  کوچک ی شوند  از  تا  دو  نقوش یترشود.  غ TRN ن  ر  یمثلث 

نام حلقه پ  ی اچرخه به  نشان داده شده است و مثلث   a-1همانطور که در شکل   (FFL) خورش یهستند که 

ر  یک مسیشامل  FFL   .شودی ده مینام (FBL) داده شده است، حلقه بازخورد  نشانb -1که در شکل    ی حلقو

 ق واسطهیم از طریر مستقیر غیک مسیبه رنگ سبز نشان داده شده است و    Dمقصد  و   S ن منبعیم بیمستق

I (دهد که  ی ر ما نشان میمطالعات اخ  .با رنگ قرمز نشان داده شده است FFL  ر  مهم ت  ی ها نه تنها از نظر آمار

ارائه مس FBL از با  بلکه  بیگزیجا  ی ارتباط  ی رهایهستند،  از  ین  برابر   TRNن جفت گره ها و محافظت  ها در 

ن کار  یاز ا  یبخش  [34-32] دارند   ی کیدر استحکام توپولوژ  ی وند، نقشیگره/پ  یاز خراب  یناش   ی ارتباط  ی وقفه ها

ف  یت موتیمرکز.  برد  ی مه بهره م  ی شبکه ها  به ارسال بدون وقفه داده ها در  یابیدست  ی ف ها برایاز مفهوم موت

آنجا .FFL گره موت  یی از  هایکه  ها FFL یف  که   TRN کیسازنده    یبلوک  است  کرده  ثابت  که  هستند 

  ی ل میف آن تحلیاز نظر مشارکت موت TRN ک گرهیت ی[، اهم35است ] TRN ی کیمسئول استحکام توپولوژ

  ی ف می کند تعر  ی که در آن شرکت م FFL یف هایتعداد موت   ف گره را به عنوانی ت موتین رو، مرکزیاز ا  .شود

 :میکن  یر محاسبه م یرا به صورت ز u ف گرهیت موت ی، مرکزG(V , E) م. با توجه به هر گراف جهت داریکن

 

 



ξ (u,v,w)  ،u,w) ،ξ (v،ξ (v,w,u)فیک موتی  یهستند که وجود احتمال یشاخص ی رهای،  متغ FFL ن  یرا ب

ر  یدر غ e(u, v), e(v, w), e(u, w) ∈ Eاگر   ξ (u, v, w) =1که   ییدهند جای نشان م w و u  ،vرئوس 

  ξ (u, v, w) =0ن صورت یا

 

 ی ا چرخه  یهامثلث  - (FBL) )ب( حلقه بازخورد یار چرخهیغ  یهامثلث  - (FFL) خورشی)الف( حلقه پ  -1شکل  

 

 



 ی هاکه داده  یهوشمند  ی هار متحرک، دستگاهیگمه  یها ه، دستگاهیستگاه پایستم متشکل از ایمدل س  -2کل  ش

 کنندیداد را حس کرده و گزارش م یرو

 

 

 نده یآ  یرهای و مس یریجه گ ینت -6

Crowdsensing   ف و گزارش است که ممکن است شامل  یسنجش وظا  یک پلتفرم رو به رشد برایل  یموبا

پای همچنگاه  یک  و  گسترده  ترافیکاربر  حجم  باشد ین  پ bioMCS 2.0 ما  .ک  میرا  ک  ی   -م  یکن  یشنهاد 

 bioMCS 2.0  .برد  یل که از محاسبات مه بهره م یت موبا یسنجش جمع یبرا  یع داده آگاه از انرژ ی کرد توزیرو

  یبرا (BS) هیاه پاستگ یبه ا   یکیو نزد FFL ف  یت موتی، محوری از انرژ  یاز عوامل مانند آگاه  یاز وزنیاز امت 

م استفاده  ها  داده  در حال  ی ارسال  پذ یفیکه ک  یکند،  با  را  اطالعات  ها یت  داده  های وظ  یرش  از دستگاه    یفه 

 ییم تا کارایدهی ورک انجام میوی نقشه شهر ن ی را بر رو ییهاش یما آزما . کند  ی ن میهوشمند قابل اعتماد تضم

bioMCS 2.0  ثابت    ی انرژ  یی ر و کارایها، تأخل داده یبه تحو  یابیدر دست  ی مختلف تحرک واقع  یهارا در مدل

مقا با  یدر  مبتن یک تکنیسه  داده متمرکز  انتقال  نشان دهین مسیتربر کوتاه   یک  استاندارد    ی رهایما مس .میر 

 :میکن  یر را تصور م ینده زیآ

م  یهاشیآزما • نشان  آگاهی ما  عامل،  سه  که  انرژ  یدهد  مرکزیاز  موتی،  نزدی ت  و  ،  BS به  یکیف 

رو  ی متفاوت  یامدهایپ بر  کار  حال  در  ما  دارند.  شبکه  عملکرد  اختصاصی  ی بر  مطالعه  مورد    یک  در 

امتیتأث  یچگونگ  در  وزن  بر  یر  داده  ارسال  تأخPDRاز  آگاهی ،  و   .میهست bioMCS2.0 یانرژ   یر 

ار  یمه س   یتگاه هام که در آن دس یدار (RL) ی تیتقو  ی ریادگیه در چارچوب  ی ج اولین، ما نتایعالوه بر ا

پو   یم صورت  به  اساس  یتوانند  بر  را  عامل  سه  وزن  برنامه  ی ا  خاص  پاداش  تابع  بگ یک  ایاد  ن  یرند. 

 .به همراه خواهد داشت ییو همگرا ی را در مورد مصرف انرژ ی د یجد  یهاچارچوب چالش

واقع گرایط سنجش جمعیک محی • بگ یت  نظر  بر    هوشمند   یکه دستگاه ها  یید، جایر یانه را در  عالوه 

آور م  ی دادهایرو  ی داد، داده هایرو  ی داده ها  ی جمع  را درخواست  از مجاورت خود  کنند. در    ی خارج 

 ام، مانند یاستاندارد ارسال پ  ی گنجاندن پروتکل ها  یتوان برا   یرا م bioMCS2.0،  ییوین سناریچن

MQTT [53]ی د و داده هاواسطه عمل کنن  یتوانند به عنوان گره ها  یمه م   ی، که در آن گره ها  

ارسال کنند.   افت کرده و آن را به دستگاه درخواست کننده  یک دستگاه سنجش دریداد الزم را از  یرو

سناریچن د  ییوهاین  مالحظات  است  رمزگذار  ی گریممکن  هو یپ  ی مانند  احراز  کیام،  کاربر،  ت  یفی ت 



تازگ (QoI) اطالعات باشند   یو  داشته  بر  در  را  اولیآزما  .اطالعات  نشانیش  می م  ه  که  ن یانگ یدهد 

ترجیامت رو  یهادستگاه  یبرا  ی حیاز  که  میهوشمند  گزارش  را  مدت    0.33کنند  ی دادها  طول  در 

مه/دستگاه تلفن همراه    یتحرک واقع  یم از ردپای نده، ما در نظر داریدر آ  .قه استیدق   90  یسازهیشب

کاراییتا  یبرا کن bioMCS2.0 یید  قویاستفاده  اقدامات  از  و  امت QoI اتصال  ی برا  ی م    ی ازهایبا 

امنین تهد یو همچن  ی فعل  ی حیترج مه استفاده    ی هااز کاربران و گره  ی گروه  یدر صورت تبان  یتیدات 

 .میکن

از   • ما  حاضر،  کار  متغیدر  آستانه  زمانیک  داده یپذ   یبرا   یر  گزارش یوظا  یهارش  توسط  ف  شده 

را    ی مؤثر   یهام روش ینده، ما قصد داریدر آ  .میکنی ت باال استفاده میاز اولویهوشمند با امت  یهادستگاه

و    یانسان  یخطر و مخرب و عامل خطای ن رفتار کاربر بیتواند بی م که م یکشف کن   یگذارآستانه   یبرا

فنیهمچن اشکاالت  نرم   یافزارسخت  ین  برا  یهوشمند   یهادر دستگاه  یافزارو  کاربران  گزارش    یکه 

 .د ز قائل شوی، تماکنند ی ها استفاده مکار از آن  یهاداده 

 


