
 ؾبظی ّطیؽ ّبکؽ ثب اؾتفبزُ اظ ثْیٌِ هِتلفي ّوطاُ زض ایٌتطًت اقیبء هجتٌی ثط  ؾٌزف روؼیتافعایف 

 

 چکیسُ

اقیب  ٌتطًتیا یّب ؿتنیؾ یثطا یقبثل تَرْ یقسُ زازُ ّب چبلف ّب غیحزن تؿط لیٍ تحل ِیپطزاظـ ٍ تزع

(IoT ) اربظُ هی  هِ هؼوبضی .زازُ ّب ّؿتٌس سیکِ زض آى زؾتگبُ ّب ثِ عَض هساٍم زض حبل تَل کطزُ اؾتهغطح

ّبی َّقوٌس  زض ایٌتطًت اقیب، کبضثطاى ثب زؾتگبُ .زّس تب ثطًبهِ ّبی حؿبؼ ثِ تبذیط زض ّوِ رب ارطا قًَس

اظ روؼیت   (MCS) تلفي ّوطاُ ؾٌزف روؼیت .تَاًٌس ٍظبیف ضا حؽ کٌٌس ٍ ثِ ػولکطز آًْب کوک کٌٌس هی

آٍضی اعالػبت اظ هحیظ اعطاف اظ عطیق حؿگطّبی تلفي ّوطاُ ذَز زض  روغکبضثطاى ثِ ػٌَاى اّطهی ثطای 

یک هکبًیؿن پبزاـ کبضآهس ثطای رلت هكبضکت ثْیٌِ کبضثطاى زض  .کٌس ّبی هحبؾجبت هِ اؾتفبزُ هی قجکِ

ٍ اظ ؾَی زیگط کیفیت زازُ ّبی روغ آٍضی قسُ زض ضا زض ًغط هی گیطز  هٌبعق هرتلف کِ ّعیٌِ ؾٌزف 

روؼیت  تحقیقبت اٍ .قبثل تَرِ اؾت MCSقجَلی قطاض زاضز ٍ ًیبظ ثِ تؼبزل ثیي ایي زٍ ػبهل ثطای  ؾغح قبثل

ّبی ثْیٌِ کبضثط زض ًظط  ضا ثطای ترهیم پبزاـ  (FITMCS)هَثبیل زض ایٌتطًت اقیبء هجتٌی ثط هِ ؾٌزی

ثِ ػٌَاى   MCSزضٍ ؾیؿتن پبزاـ )ّعیٌِ ؾٌزف(   (CF)ثطای ایي هٌظَض، ثْجَز ضطیت پَقف .گیطز هی

ؾؼی هی کٌس یک ضاُ حل   (HHO)ثْیٌِ ؾبظی ّطیؽ ّبکؽ .قَز ؾبظی زض ًظط گطفتِ هی یک هؿئلِ ثْیٌِ

  CFؾبظی قس ٍ اظ زٍ ؾٌبضیَ هرتلف قجیِ  MATLABزض هحیظ  FITMCS .ثْیٌِ ثطای حل آى اضائِ زّس

 150ٍ  100، 50) ضا تؼساز کبضثطاى ؾٌبضیَی اٍل .گیطی کبضایی آى اؾتفبزُ قس ٍ ؾٌزف ّعیٌِ ثطای اًساظُ

زض هحیظ ؾٌزف ثِ ضا ٍظیفِ ؾٌزف(  30ٍ  25، 20کبضثط( زض ًظط هی گیطز ٍ ؾٌبضیَی زٍم تؼساز ٍظبیف )

 ٍ% 11.59ّعیٌِ ؾٌزف ضا ثِ عَض هتَؾظ   FITMCSًتبیذ ًكبى زاز کِ .ػٌَاى یک هتغیط زض ًظط هی گیطز

CF  عطح قجلی ثْجَز زازُ اؾت زض هقبیؿِ ثب% 25.1ضا. 

 

 .ّعیٌِ ؾٌزف ،ضطیت پَقف ،هَثبیل، روؼیت ؾٌزی هحبؾجبت هِ ،ایٌتطًت اقیب : کلوبت کلیسی

 

 

 



 هقسهِ-1

ایٌتطًت اقیب هیلیبضزّب هَرَزیت َّقوٌس تؼجیِ قسُ ضا ثطای کبضثطزّبی هرتلف هبًٌس هطاقجت ّبی ثْساقتی، 

ّبی حؿگط  ثب اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ّبی اضتجبعی هرتلف هبًٌس قجکًِظبضت تهَیطی ٍ تَلیس ثسٍى زذبلت اًؿبى 

ٍ (  2012)ٍیٌتط ٍ ّوکبضاى  (LLN) پطاتالفّبی کن تَاى ٍ  (، قجک2015ِغفبضی )  (WSN)ثی ؾین

 ؛ ؾلوبى ٍ ّوکبضاى2020؛ هَؾَی ٍ ّوکبضاى 2020ربشثی ٍ غفبضی )  (LPWAN)ّبی کن ههطف قجکِ

کِ ثطای پطزاظـ ثِ  ایٌتطًت اقیب حزن غیطقبثل تهَضی اظ زازُ ضا ایزبز هی کٌس .کطز هطتجظثِ ّن ضا  ( 2017

ّبی  ؾیؿتن  (2020؛ ؾیف اللْی ٍ غفبضی 2013گَثی ٍ ّوکبضاى ) .هطکع هحبؾجبت اثطی اضؾبل هی قَز

ثطعطف ّبی ایٌتطًت اقیب ضا  ّبی هغطح قسُ زض هَضز ؾیؿتن تَاًٌس ثؿیبضی اظ ًگطاًی ضایبًف اثطی هَرَز ًوی

ظیطا اًتقبل حزن ظیبزی اظ زازُ ّب زض قجکِ، ػالٍُ ثط هربعطات ّعیٌِ ٍ   .(2019زضٍیف ٍ ّوکبضاى ) کٌٌس

ثٌبثطایي، تزعیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی ًعزیک ثِ  .(2017ٍاًگ ) اهٌیت، ثبػج تبذیطّبی ًؿجتبً عَالًی هی قَز

الَْؾٌی ،2018ٍ ّوکبضاى  Atlam) .قس هٌزط ثِ ظَْض فٌبٍضی هحبؾجبت هِ ایي هَضَع .زؾتگبُ هٌغقی اؾت

اهطٍظُ ثیكتط افطاز اظ گزت ّبی َّقوٌس هرتلف هبًٌس گَقی ّبی  )2020تبًگِ ٍ ّوکبضاى ;2018ٍ ّوکبضاى 

ضٍی  سایي ٍؾبیل هی تَاً( 2017هحیظ اعطاف ذَز اؾتفبزُ هی کٌٌس )لی ٍ ّوکبضاى ثِ هٌظَض ًظبضت ذَز 

 ٍ هِ ٍ ٍؾبیل ًقلیِ ثِ ّوطاُ افطاز هزْع ثِ حؿگطّبی َّقوٌس ضا هی تَاى کبضثطاى قَزٍؾبیل ًقلیِ ًیع ًهت 

، ّط کبضثط هی تَاًس زازُ ّبی  (CS)ؾٌزف روؼیت زض )2013پٌگ ٍ ّوکبضاى (زض ًظط گطفتایٌتطًت اقیب 

زض ایي فطآیٌس، کبضثطاى ثبیس    Aazam and Huh)2014.(احؿبؼ کٌس  Fogهحیظ اعطاف ضا زض قجکِ ّبی

(. ثٌبثطایي هٌبثغ هرتلفی ههطف هی 2011زازُ ّب ضا قٌبؾبیی ٍ ثِ هطاکع زازُ اضؾبل کٌٌس )یغوبظازُ ٍ ّوکبضاى 

( ٍ 2017اؾت )لیَ ٍ ّوکبضاى  هِ اًطغی یکی اظ چبلف ّبی هْن زض هحبؾجبت )2017)ٍاًگ ٍ ّوکبضاى  .قَز

ثب ایي ٍرَز، ثب تَرِ ثِ  .حیبتی اؾت کِ تَؾظ هكبضکت کبضثطاى زض ؾٌزف ٍظبیف ههطف هی قَزهٌجؼی 

ایٌکِ ایي ههطف کٌٌسگبى اظ زاضایی ّبی زیگط هبًٌس هٌبثغ ظهبًی یب اضتجبعی اؾتفبزُ هی کٌٌس، تَلیس کٌٌسُ یب 

ثؿتِ ّبی زازُ کبفی ضا  ،کِ پلتفطم ، ٌّگبهیCSزض .ًبقط ثطًبهِ ثبیس ؾیبؾت ّبی تكَیقی کبضثط ضا زض ًظط ثگیطز

زض ثؿیبضی اظ کبضثطزّب، هبًٌس قْطّبی  (2017)ٍاًگ ٍ ّوکبضاى  .زضیبفت هی کٌس، ثِ کبضثطاى پبزاـ هی زّس

ثطای تَلیس زازُ ّبی هَضز ًیبظ زض  ؾٌزف روؼیت ، هفَْم(2017پطضا ٍ ّوکبضاى   (َّقوٌس ٍ ؾٌزف هحیغی

تَؾؼِ ٍ ضقس ؾطیغ زؾتگبُ ( 2017ضاى لی ٍ ّوکب( )آًْب اؾتفبزُ هی قَز ثطای فطاگیط کطزى  IoTؾٌبضیَّبی

ٍ تؼساز ثبالی کبضثطاى زض هسل ّبی هجتٌی ثط ایي  G4 ٍ G5ّب ٍ ذسهبت زض قجکِ ّبی ثی ؾین هجتٌی ثط 



کیفیت ذسهبت  هی تَاًس (2019غًٍگ ٍ ّوکبضاى  ;2018bلی ٍ ّوکبضاى  ;2019چتطی ٍ ثطا ) قجکِ ّب

 .کبّف زّس ثِ ذَثی ضا ٍ ههطف هٌبثغ هحبؾجبت هِافعایف  ضا هكتطی

 

 اًگیعُ-1-1

هعیت یک اؾتطاتػی پبزاـ ثْیٌِ کِ ثتَاًس ثب ّعیٌِ کن ٍ تَظیغ پبزاـ کبضآهس، هكبضکت ثْتط کبضثط ضا ثطای 

ّبی  زض ضٍـ .ّبی ثب کیفیت ثبال رلت کٌس، یک چبلف هْن اؾت آٍضی زازُ اًزبم ٍظبیف ثطًبهِ پلت فطم ٍ روغ

ّبی حؿگط تب پلتفطم کبضثطزی هطکع زازُ  نَضت تهبزفی یب یکٌَاذت یب ثط اؾبؼ فبنلِ زؾتگبُ ثِ ؾَزقجلی، 

 ؾَزثطاى زض هٌبعق قْطی، افعایف ثیف اظ حس ّعیٌِ ّبی ایي ضٍـ ّب هٌزط ثِ توطکع ثبالی کبض .قس تَظیغ هی

توطکع نطفبً ثط ضٍی فبنلِ ثطای کبّف ّعیٌِ ّبی  .ٍ روغ آٍضی ًبکبفی زازُ ّب اظ هٌبعق کن روؼیت قس

، ًبضضبیتی هكتطی زض ثطذی  (QoS)اًطغی هی تَاًس هٌزط ثِ ترهیم ًبکبضآهس هٌبثغ، کبّف کیفیت ذسهبت

زض ایي ضٍیکطزّب، تؼساز کن کبضثطاى ٍ پطاکٌسگی ثبالی آًْب زض هٌبعق حَهِ  .هٌبعق ٍ کبّف ؾَزآٍضی قَز

کیفیت زازُ ّب  .ؾت، ههطف اًطغی ثیكتط ٍ کوجَز زازُ ّبی کبفی قسُ اؾَزقْط هٌزط ثِ افعایف ّعیٌِ ّبی 

زض ضٍـ ّبی قجلی،  (2020؛ ؾیٌگ ٍ ّوکبضاى 2017)لی ٍ ّوکبضاى  .اّویت ٍیػُ ای زض ؾٌزف روؼیت زاضز

ض قْطی ثِ زلیل تزویغ  ؾَزثیي کبضثطاى زض هٌبعق قْطی ٍ ثطٍى قْطی، افعایف ّعیٌِ  ؾَزتَظیغ ًبهٌبؾت 

کبضثطاى ظیبز ٍ ػسم روغ آٍضی ثْیٌِ زازُ ّب زض حَهِ قْط، هٌزط ثِ کبّف قبثل تَرِ کیفیت فطآیٌس روغ 

ّبی کبفی  فبیسُ زض هٌبعق قْطی ٍ اظ ؾَی زیگط کوجَز زازُ ثیّبی ظائس ثیف اظ حس ٍ  زازُ .آٍضی زازُ ّب قس

ّبی حؿبؼ یب ثحطاًی تأحیط هٌفی  ٍیػُ ثطًبهِ ّبی هرتلف، ثِ تَاًس ثط ػولکطز ثطًبهِ زض هٌبعق حَهِ قْط هی

 .َزق ّیؾَزتَرِ ثیف اظ حس ثِ کیفیت زازُ ّب هی تَاًس هٌزط ثِ ّعیٌِ ّبی اضبفی ثطای ؾیؿتن  .ثگصاضز

ثطای ارطای نحیح ثطًبهِ هَضز کِ ایي هكکل هی تَاًس اًطغی ضا ّسض زّس ٍ عَل ػوط ؾیؿتن ّبی پكتیجبًی ضا 

ثطای رلت هكبضکت  ؾَزّبی ؾیؿتن زض  ثٌبثطایي، ًیبظ ثِ ایزبز تؼبزل ثیي کبّف ّعیٌِ .کَتبُ کٌس، ًیبظ اؾت

ثب تَرِ ثِ ایي چبلف ّب، ضاُ  .ثؿیبض هْن اؾت  QoSّب ثطای ثِ حساکخط ضؾبًسى کبضثطاى ٍ ثْجَز کیفیت زازُ

ثبیس زاضای ؾیؿتن  اػغب قسُ ثیي ثرف ّبی هرتلف یک قْط ؾَزّبیحل پیكٌْبزی ثطای هتؼبزل کطزى 

پطٍپَظال ّوچٌیي ثبیس هکبًیعم هٌبؾجی ثطای ترهیم ثْیٌِ ٍظبیف ثیي کبضثطاى ثط اؾبؼ  .هٌبؾجی ثبقس

 .پیچیسگی تهبػسی اؾتتٌبؾت آًْب زاقتِ ثبقس کِ زاضای 

 



 هكبضکت -1-2

ثْتط قَز ٍ زض ًتیزِ کیفیت اًجبقت  ؾَزّبثِ عَض کلی، ثطای هكبضکت ثْیٌِ کبضثط زض کبضّبی ؾٌزف، ثبیس 

کوک کٌٌس. اظ ایي گصقتِ، زض عَل اًجبقت   QoSاًَاع زازُ ّب هی تَاًٌس ثِ ثطًبهِ .تط قَز ّب ثطرؿتِ زازُ

 .قَز ّبی ثطًبهِ هی ّبی پلتفطم ٍ ثِ چبلف کكیسى قبثلیت کبضثط هٌزط ثِ افعایف ّعیٌِ ؾَزّبیّب، افعایف  زازُ

ثطای کبضثطاى  هِ هجتٌی ثط  IoTپیكٌْبزی هب، یک عطح ؾٌزف روؼی َّقوٌس ثطای ٍظبیف  FITMCSزض

ثِ هطاکع ٍ اضؾبل زازُ   CSثط اؾتفبزُ اظ کبضثطاى تلفي ّوطاُ زض   FITMCS.ثْیٌِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت

اؾتفبزُ اظ ایي ضٍیکطز ثِ ضٍـ هؼوَل ثب چبلف ّبیی هبًٌس کبّف ّعیٌِ ّبی پلت فطم ثب  .زازُ توطکع زاضز

ٍ هْوتط اظ   .He et al)2013 (تؼطیف اؾتطاتػی هٌبؾت ثطای کبضثطاى، حفظ کیفیت زازُ ّبی روغ آٍضی قسُ

اؾتفبزُ ذَاّس   HHOثطای ایي هٌظَض اظ الگَضیتن .ّوِ، هتؼبزل کطزى ّعیٌِ ّب ٍ کیفیت زازُ ّب ّوطاُ اؾت

( ٍ 2019ایي الگَضیتن یک ثْیٌِ ؾبظ هجتٌی ثط روؼیت اؾت کِ زض حیسضی ٍ ّوکبضاى هؼطفی قسُ اؾت. ) .قس

ثطز کِ  ّبی هتؼسزی ثْطُ هی اظ قبثلیت  HHO.ثط اؾبؼ ضفتبض ّطیؽ ّبکؽ زض زؾتیبثی ثِ هٌبثغ غصایی اؾت

   b):2020(Seyfullahi and Ghaffariکٌس اظ ایي الگَضیتن تكَیق هیهحققبى ضا ثِ اؾتفبزُ 

  ِهٌبؾت ثِ ٍیػُ زض هطاحل اٍلیِ الگَضیتن قٌبؾبییهطحل. 

  طآیٌس رؿتزَ ٍ اًتربة ثْتطیي ضاُزض رؿتزَی هحلی، اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػی ّب زض ف قٌبؾبییضفتبض 

 .حل

  قٌبؾبییتهبزفی ثطای هتؼبزل کطزى فطآیٌس  رؿتزَیػولگطّبی هٌبؾت هبًٌس قسضت. 

  هحلی ثْیٌِ اظ قسى ذالل ٍ رؿتزَ فضبی هكکالت حل ثطایظهبى ٍ پبضاهتطّبی تغجیقی. 

 هقیبؼ پصیطی ثبال ثطای حل هؿبئل اثؼبز ثعضگ زض هقبیؿِ ثب ؾبیط ثْیٌِ ؾبظّب. 

 :هی تَاًس  FITMCSزض ضٍیکطز  HHOتطکیت

 اضائِ  هِهكبضکتی ٍ َّقوٌس زض اکَؾیؿتن ایٌتطًت اقیب هجتٌی ثط یک هسل ثْیٌِ ثطای ؾٌزف کبض

 کٌس.

 اًتؿبة ٍظبیف ؾٌزف زضCS  یبثس. ثْجَز 

 ثِ فبکتَض پَقفْجَز ّوکبضی ٍ رصة کبضثط کِ هی تَاًس ثCS  ثْتط هٌزط قَز. 

 ْجَز ّوکبضی ٍ رصة کبضثط کِ هی تَاًس ّعیٌِ ؾٌزف زض ٍظبیفثCS  ضا کبّف زّس. 



، ٍظبیف ؾٌزف ثِ عَض ثْیٌِ ثِ کبضثطاى  HHO، ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن FITMCSذالنِ، زضثِ عَض 

ایي فطآیٌس ثِ گًَِ ای ذَاّس ثَز کِ ضوي کبّف ّعیٌِ ّبی ؾٌزف، کیفیت زازُ  .اذتهبل زازُ هی قَز

زض  ٍظبیفٍ ترهیم َّقوٌس   MCSتبکٌَى اظ ایي هسل ثطای .زازذَاّس ّبی روغ آٍضی قسُ ضا افعایف 

 .ایٌتطًت اقیبء هجتٌی ثط هِ اؾتفبزُ ًكسُ اؾت

 

 ؾبظهبًسّی-1-3

ایٌتطًت اقیب، ؾٌزف ثط پبیِ  فهل زٍم ازثیبت تحقیق حبٍی هِ .تحقیق هب زض قف فهل تٌظین قسُ اؾت

زض فهل ؾَم، ضاُ اًساظی قجکِ ٍ فطهَل  .ٍ کبضّبی هطتجظ ضا اضائِ هی زّس  HHOروؼیت هَثبیل، ثْیٌِ ؾبظ

، هکبًیؿن الگَضیتن، فطآیٌس  FITMCSزض فهل چْبضم رعئیبت .ثٌسی هؿئلِ هَضز ثحج قطاض گطفتِ اؾت

 .تكکیل قجکِ، ظیطؾیؿتن ثْیٌِ ؾبظی ٍ تحلیل پیچیسگی ٍ هقیبؼ پصیطی ثِ عَض کبهل قطح زازُ قسُ اؾت

ق زض فهل پٌزن تَضیح پؽ اظ هؼطفی هحیظ قجیِ ؾبظی ٍ پبضاهتطّبی آى، هؼیبضّبی اضظیبثی یبفتِ ّبی تحقی

 .ٍ ّعیٌِ ؾٌزف هقبیؿِ قسُ اؾت  CFیبفتِ ّبی تحقیق ثب یک هغبلؼِ هكبثِ زض زٍ هؼیبض .زازُ قسُ اؾت

 .رْت گیطی ّبی آیٌسُ ضا اضائِ هی کٌس ٍ زض ًْبیت فهل ّفتن تحقیق اًزبم قسُ ضا ثِ پبیبى هی ضؾبًس 6ثرف 

 

 ثطضؾی ازثیبت -2

ایٌتطًت اقیب ٍ ّوچٌیي هفبّین ایٌتطًت اقیبء هجتٌی ثط هِ ًگبُ هی کٌین. زض ازاهِ زض ایي فهل، هب ثِ هفبّین 

ٍ ثطذی ضٍیکطزّب ضا زض ضاؾتبی هَضَع   HHOٍ هؼوبضی آى هی پطزاظین. زض ًْبیت، الگَضیتن  MCSثِ تؼطیف

  .زّین انلی ایي هقبلِ هَضز ثحج قطاض هی

 

 هِ هطٍضی ثط ایٌتطًت اقیب هجتٌی ثط -2-1

( ثطای تَنیف 2009اظ انغالح ایٌتطًت اقیب اؾتفبزُ کطز )اقتَى  1999اقتَى ثطای اٍلیي ثبض زض ؾبل  کَیي

زًیبیی کِ زض آى ّوِ چیع، اظ رولِ اقیبء ثی ربى، َّیت زیزیتبلی ذبل ذَز ضا زاضز ٍ کبهپیَتطّب اربظُ 

ّن هتهل هی کٌس، اهب ّوِ چیع ثب  ایٌتطًت زض حبل حبضط ّوِ افطاز ضا ثِ .ؾبظهبًسّی ٍ هسیطیت آى ضا زاضًس



یؿکَ، هحبؾجبت هِ ضا ثِ ػٌَاى یک هفَْم رسیس )ثبال  (2017چي ) .اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت اقیب ثِ ّن هتهل اؾت

 .تَظیغ قسُ هؼطفی کطزُ اؾت  IoT( ثطای تؿْیل اًتقبل زازُ ّبی ثی ؾین ثیي زؾتگبُ ّبی2019ٍ چیكتی 

ًعزیک  هِ هْوتطیي ٍیػگی .اثطی ٍ ذسهبت ثِ لجِ قجکِ تؼطیف کطزضا ثطای گؿتطـ هحبؾجبت  هِ ؾیؿکَ

 .ثَزى آى ثِ لجِ کبضثط اؾت

)2018(Atlam et al.   ّبی ایٌتطًت اقیب ٍرَز زاضز،  ؾبظی ؾیؿتن ّبی ظیبزی زض عطاحی ٍ پیبزُ چبلف

هَاضز، تزعیِ ٍ تحلیل ٍ ّب ّؿتٌس ٍ زض ثیكتط  زازُاقیب ثِ عَض هساٍم زض حبل تَلیس  ّبی ایٌتطًت زؾتگبُ

هؿتؼس ظهبى   IoTّبی زض هَاضزی کِ ؾیؿتن ) 2018ثبیس ثِ ؾطػت اًزبم قَز )لی ٍ ّوکبضاى  ّب پطزاظـ زازُ

، هِ ثٌبثطایي، هؼوبضی غیطهتوطکع، هبًٌس .ذغطاتی ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت یاثط هحبؾجبت ٍ تأذیط ّؿتٌس،

   Aazam and Huh)2014.(اعویٌبى ایٌتطًت اقیب ایفب هی کٌسًقف حیبتی زض افعایف ػولکطز ٍ قبثلیت 

افعایف تَلیس ٍ زض زؾتطؼ ثَزى زؾتگبُ ّبی کن ّعیٌِ ٍ هحسٍزیت هٌبثغ، هی تَاى اًتظبض زاقت کِ هحبؾجبت 

ّب ثِ هحل تَلیس  اثطی ًقف ثؿیبض ثیكتطی زض اکَؾیؿتن ایٌتطًت اقیب ایفب کٌس. زض ًْبیت، تزعیِ ٍ تحلیل زازُ

ضا ثب ٍظبیف، ارعا ٍ  ایٌتطًت اقیبی هِ هؼوبضی ؾیؿتن 1قکل    .a).2018(Li et alقَز تط هی زُ ًعزیکزا

 .ضٍاثظ ثیي ّط الیِ ًكبى هی زّس



 
 ؾیؿتن ایٌتطًت اقیبی هِ -1قکل 

 

 

 هطٍضی ثط هفَْم روغ ؾپبضی هَثبیل ٍ ثیبى هؼوبضی آى -2-2

Crowdsensing یبCooperative Sensing   اؾت کِ زض آى ّوِ افطازی کِ گَقی ّبی تکٌیکی

َّقوٌس، ضایبًِ یب اثعاضّبی پَقیسًی زاضًس ثِ عَض یکپبضچِ اعالػبت هطثَط ثِ هحیظ ذَز ضا اؾترطاد، پطزاظـ 

اظ آًزبیی کِ روغ آٍضی زازُ ّب تَؾظ حؿگطّبی ازغبم    .Capponi et al)2019.(ٍ ثِ اقتطاک هی گصاضًس

یکی اظ هَضَػبت زضّن تٌیسُ ایٌتطًت اقیب زض ًظط گطفتِ  هی تَاًس  CSهی قَز،سُ زض زؾتگبُ ّب اؾتفبزُ ق

قسُ  ؾپبضی هَثبیل( اظ حؿگطّبی تؼجیِ گیطی روؼیت تلفي ّوطاُ )روغ اًساظُ   .Luceri et al)2018.(قَز

) 2018)ٍاًگ ٍ ّوکبضاى  .کٌس آٍضی اعالػبت زض هقیبؼ ثعضگ اؾتفبزُ هی ّبی تلفي ّوطاُ ثطای روغ زض زؾتگبُ

 ٍ قستقؿین  ؾلَل ّب( ثب یک هٌغقِ ذبل ( ، هٌغقِ رغطافیبیی ثِ چٌسیي هٌغقِ فطػی MCSزض فطآیٌس 

 ت.هستی هَضز هغبلؼِ قطاض گطف



 (2018Luceri et al.  )فطآیٌسMCS  ُاظ زٍ گطٍُ انلی تكکیل قسُ اؾت: هطاکع زازMCS   کبضثطاى ٍ

آًْب حساقل  .تؼساز ٍ هست ظهبى ّط ضٍظ ضا زض عَل زٍضُ هغبلؼِ تؼطیف هی کٌٌس  MCSهطاکع .هزْع ثِ حؿگط

آًْب  .هی زٌّس ترهیمتؼساز کبضثطاى هٌبؾت ضا ثطای روغ آٍضی ٍ اضؾبل زازُ ّب ثِ هطاکع زض ّط زٍضُ کبضی 

ٍ هسیطیت زازُ ّبی اضؾبلی ٍ ثطضؾی کیفیت آًْب،   MCSّوچٌیي ثطای تكَیق کبضثطاى ثِ هكبضکت زض فطآیٌس

ضا ثِ ػٌَاى ثركی ضطٍضی   WSNثطذی اظ هكکالت  Agarwal et al.   MCS)2017(.هی پطزاظًس ؾَز ًیع

ثِ ػٌَاى هخبل، ّعیٌِ ضاُ اًساظی اٍلیِ، تؼویط ٍ  .اظ ظیطؾبذت ّبی اضتجبعی ایٌتطًت اقیب حل کطزُ اؾت

هیعاى قبثل تَرْی کبّف هی زّس ظیطا اظ یک پلت فطم آهبزُ ثطای ؾٌؿَضّبی ًگْساضی ٍ پكتیجبًی ضا ثِ 

 MCS .عَل ػوط ثؿیبض ثیكتطی زاضًس  WSNایي ؾٌؿَضّب ًؿجت ثِ ؾٌؿَضّبی .قْطًٍساى اؾتفبزُ هی کٌس

زاضز کِ اظ حؿگطّبی حبثت   WSNٍ هؿکًَی ًؿجت ثِ هقیبؼ پصیطی ٍ پَقف ثیكتطی زض هٌبعق قْطی

ضا ًكبى  5الیِ    MCSهؼوبضی 2قکل    .Guo et al. 2019(Boubiche et al ;2019.(کٌساؾتفبزُ هی 

   .Marjanović et al. 2019(Capponi et al ;2018.(هی زّس

CS  ِایٌتطًت ٍ روغ آٍضی ٍ  فیعیکی یب تزْیعات کبضثط قبهل ثؿیبضی اظ زؾتگبُ ّبی تلفي ّوطاُ هتهل ث

الیِ اًتقبل زازُ هؿئَل پیف پطزاظـ ٍ اضؾبل حزن ظیبزی اظ زازُ ّبی الیِ پبییي ثب  اؾت.  اضؾبل زازُ ّب

 .اؾت  MCSاؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ّب ٍ پطٍتکل ّبی هرتلف اضتجبعی ثِ هطاکع ّوبٌّگی فطآیٌس

 .روغ آٍضی زازُ ّب زض حیي هحبفظت حطین ذهَنی کبضثطاى، زازُ ّب ضا روغ آٍضی ٍ عجقِ ثٌسی هی کٌسالیِ 

الیِ پطزاظـ زازُ روؼی الگَّب ٍ ضٍاثظ ثیي زازُ ّب ضا ثب اؾتفبزُ اظ اؾتٌتبد ّبی هٌغقی زازُ کبٍی ٍ ضٍـ 

ّبی هرتلف یبزگیطی هبقیي اؾترطاد هی کٌس. زض ًْبیت، الیِ ثطًبهِ اظ الگَّب ٍ ضٍاثظ الیِ قجلی ثطای تهوین 

 .گیطی زض هَضز ضٍیسازّبی هتؼسز ؾیؿتن اؾتفبزُ هی کٌس

 

 هطٍضی ثط الگَضیتن ثْیٌِ ؾبظی ّطیؽ ّبکؽ -2-3

( اظ کلًَی قبّیي ّطیؽ، یکی اظ 2019ؾبظی هجتٌی ثط روؼیت )حیسضی ٍ ّوکبضاى  ایي الگَضیتن ثْیٌِ

ایي قکبضچیبى ثب ّوکبضی ؾبیط اػضبی گطٍُ، اظ ؾجک  .تطیي پطًسگبى زض حیبت ٍحف، هكتق قسُ اؾت ثبَّـ

هی کٌٌس ٍ ثؿتِ ثِ هَقؼیت قکبض ٍ الگَّبی فطاض آى، عؼوِ ضا گیذ ٍ  ّبی تؼقیت ٍ گطیع هتفبٍتی اؾتفبزُ

  HHOالگَضیتن .حَنلِ هی کٌٌس، اًطغی قطثبًی ضا ثِ حساقل هی ضؾبًٌس ٍ زض ًْبیت آى ضا هحبنطُ هی کٌٌس

 زض عَل هطحلِ .هسل هی کٌسزٍ هطحلِ اکتكبف ٍ ثْطُ ثطزاضی آًْب  ضفتبضّبی قبّیي ٍ عؼوِ )ذطگَـ( ضا ثیي



 .ٍ ًوی تَاًس ّسف ضا ثِ عَض زقیق ضزیبثی کٌس اکتكبف، قبّیي ضفتبض عؼوِ ضا زض حبلت اؾتطاحت ظیط ًظط زاضز

ثْتطیي ضاُ حل زض ًظط گطفتِ هی قَز ٍ قبّیي ّب ضاُ حل ّبی  ّط عؼوِ زض ّط تکطاض الگَضیتنهَقؼیت فؼلی 

، قبّیي ّب ثط   > 0.5qاگط .اًتربة هی کٌس  qقبّیي ضا ثب اؾتفبزُ اظ هتغیط احتوبل  HHO .ّؿتٌس هٌترت

اؾبؼ هَقؼیت ؾبیط اػضبی ذبًَازُ ٍ هَقؼیت عؼوِ هی ًكیٌٌس. زض غیط ایي نَضت، قبّیي ّب ضٍی زضذتبى زض 

 .هکبى ّبی تهبزفی زض روؼیت ذَز هی ًكیٌٌس

 

 

  MCSهؼوبضی -2قکل

 

هحبؾجِ هی  (2) هیبًگیي قبّیي ّب، اظ هؼبزلِ، هَقؼیت Xm( ایي ضفتبض ضا ثیبى هی کٌس کِ زض آى1هؼبزلِ )

  .قَز



 

 

 

اگط تغییطی  .هَقؼیت ّط قبّیي زض ّط زٍض الگَضیتن اؾت  Xi(t)تؼساز کل ّبک ّب اؾت ٍ  N(،2زض هؼبزلِ )

 .ؾغح اًطغی عؼوِ زض نَضت فطاض ضخ زّس، الگَضیتن اظ هطحلِ اکتكبف ثِ هطحلِ ثْطُ ثطزاضی حطکت هی کٌسزض 

 ؾبظی قسُ اؾت.  هسل(3) کبّف اًطغی عؼوِ زض عَل فطاض ثط اؾبؼ هؼبزلِ 

 

 

هطحلِ تكکیل قسُ اؾت. زض هطحلِ اٍل )هحبنطُ ًطم( عؼوِ اًطغی کبفی زاضز ٍ  4هطحلِ ثْطُ ثطزاضی ذَز اظ 

آى ًرَاّس س کِ قبزض ثِ اًزبم ؾؼی هی کٌس ثب تغییط رْت ّبی گوطاُ کٌٌسُ قبّیي ّب ضا فطیت زازُ ٍ فطاض کٌ

تفبٍت ثیي ثطزاض هَقؼیت  X(t) Δاًس کِ زض آى ؾبظی یک هحبنطُ ًطم ثیبى قسُ ( ثطای هسل5( ٍ )4هؼبزلِ ) ز.ثَ

قسضت پطـ تهبزفی عؼوِ ضا زض ّط هطحلِ فطاض   = 5r-1( 2J (تبثغ .عؼوِ ٍ هکبى زض ّط تکطاض الگَضیتن اؾت

 ٍ ّوچٌیي  = < 0r ( اؾت. زض هحبنطُ ًطم، 0،1یک ػسز تهبزفی زض هحسٍزُ ) 5r ًكبى هی زّس ٍ

.0.5|E|> =  

 



 ذؿتِ اؾت ٍ اًطغی کبفی ثطای فطاض، هحبنطُ ؾرت ضخ هی زّس. عؼوِ ثؿیبض   >|0.5r > =  ٍ0.5|E اگط

کٌٌس. زض ایي  هیاًگیع ضٍی آى پطتبة  کٌٌس ٍ یک رْف قگفت ّب ثِ ؾرتی عؼوِ ضا هحبنطُ هی ًساضز. قبّیي

 .ثِ ضٍظ هی قَز 6هطحلِ، هَقؼیت فؼلی ّبک ّب ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزلِ 

 

 

 

کٌس،  ؾبظی هی ّب ضا ثط اؾبؼ ضقبثت ٍ قیطرِ تسضیزی آًْب زض عؼوِ هسل تط قبّیي هطحلِ ثؼسی کِ ضفتبض ٍاقؼی

  > 0.5r ( ایي ًَع اًؿساز ضا ثیبى هی کٌس، 7هؼبزلِ ) .قَز ّبی پیكطًٍسُ ؾطیغ ًبهیسُ هی هحبنطُ ًطم ثب قیطرِ

ٍ. 0.5|E|> =  ّیي ّب قجل اظ ایٌکِ اٍ ضا ثب رْفاظ آًزبیی کِ عؼوِ اًطغی کبفی ثطای فطاض زاضز، قب 

ثطای   Levy  ) 2010(LF) (Yangاظ پطٍاظّبی HHO .غبفلگیطکٌٌسُ ثگیطًس هحبنطُ ًطهی هی کٌٌس

 )8کٌس. ) ّب زض هؼبزلِ اؾتفبزُ هی ّبی هرتلف قبّیي ٍ غَانی ؾبظی حطکبت پیچیسُ عؼوِ هسل

 

 

 

ثِ عَض تهبزفی زض   u  ٍvهقبزیطهحبؾجِ هی قَز.  )9اظ هؼبزلِ )  LFاؾت. تبثغ  D ×1زاضای اًساظُ   Sثطزاض

( 10ِ )اؾت. ایي فطآیٌس تَؾظ هؼبزل 1.5 ثِ عَض پیف فطو حبثت ثب هقساض  β( تٌظین هی قًَس 0،1ٍهحسٍزُ )

 ( ثِ زؾت هی آیٌس.8( ٍ )7) ثِ تطتیت اظ هؼبزلِ   Y  ٍ Zکِ زض آى هقبزیطتکویل هی قَز 



 

 

عؼوِ اًطغی . ، هحبنطُ ؾرت ثب قیطرِ ّبی پیكطًٍسُ ؾطیغ ضخ هی زّس  >|0.5r <  ٍ0.5|E فطو کٌیس

. ّسف اًزبم هی قَزقبّیي ّب ٍ کكتي کوی ثطای فطاض زاضز ٍ یک هحبنطُ ؾرت قجل اظ پطـ غبفلگیطاًِ 

( ایي ًَع هحبنطُ ضا تفؿیط 10هؼبزلِ ) . ّبٍک ّب ؾؼی هی کٌٌس هیبًگیي فبنلِ ذَز اظ عؼوِ ضا کبّف زٌّس

ضا ًكبى هی   HHOًوَزاض رطیبى الگَضیتن 3. قکل هحبؾجِ هی قَز (11)اظ هؼبزلِ   Yهی کٌس کِ زض آى

 .زّس

 

 

 کبض هطتجظ-2-4

زؾتگبُ ّبی تلفي ّوطاُ هزْع ٍ قبثلیت اتهبل آًْب ثِ ایٌتطًت پطؾطػت، هفَْم ثب اًَاع ؾٌؿَضّبی هرتلف 

هؼطفی قس تب فطنت ّبی رسیسی ضا ثطای تَؾؼِ   Mobile Crowd Sensing (MCS)رسیسی ثِ ًبم

ّب اؾت کِ تطکیجی  آٍضی زازُ ایي فٌبٍضی یک ضٍیکطز ػولی ثطای روغ .زٌّسگبى ٍ کبضثطاى ثطًبهِ ّب فطاّن کٌس

زؾتگبُ ؾٌزف  .ّبی ّوطاُ ٍ اثعاضّبی ایٌتطًت اقیب اؾت ّبی حؿگط هَثبیل هبًٌس تلفي ٍ زؾتگبُ ظیبزَّـ  اظ

 ثطای حل چبلف ثْطُ تحلیل هی کٌس.ٍ اضؾبل اعالػبت ثِ هطکع روؼی اًطغی ضا زض ؾِ هطحلِ حؽ، هحبؾجِ،

ثطای اضؾبل زازُ ثِ کبضثطاى ثب اؾتفبزُ اظ  هجتٌی ثط هِ ضا   MCS( چبضچَة2020ٍضی اًطغی، ضٍی ٍ ّوکبضاى. )

زض ایي ضٍیکطز، ؾطثبض اًطغی زض اضتجبعبت هبقیي ثِ  .سٌٍیػگی ّبی تَپَلَغیکی قجکِ ثیَلَغیکی اضائِ هی زّ

( ضاُ حلی ثطای ثِ حساکخط ضؾبًسى ثْطُ 2019لیَ ٍ ّوکبضاى ) .ثْیٌِ قسُ اؾت  MCSثب اؾتفبزُ اظ هبقیي



زاضای یک   MCSایي ضٍیکطز هجتٌی ثط .سٌیبزگیطی تقَیتی چٌس ػبهلی ػویق اضائِ هی زٍّضی اًطغی ثط اؾبؼ 

چبضچَة کٌتطل تَظیغ قسُ کن ّعیٌِ، زقیق ٍ قبثل اػتوبز ثطای ؾٌزف اؾت کِ ثطای ٍؾبیل ًقلیِ ثسٍى 

 ّبی ی ثطًبهِتؼبزل ثیي ههطف اًطغی ٍ ثبض هحبؾجبت .ؾطًكیي ثب اؾتفبزُ اظ ایؿتگبُ ّبی قبضغ عطاحی قسُ اؾت

MCS (، ثب اؾتفبزُ اظ2020ثٌبثطایي )ضی ٍ ّوکبضاى  .ّبی َّقوٌس ثب ثبتطی ثؿیبض هْن اؾت ثطای گَقی 

MCSس، کِ زؾتگبُ ّبی َّقوٌس ضا ثطای هست ٌهبضکَف اضائِ هی زّ ، ضاُ حلی ثط اؾبؼ فطآیٌس تهوین گیطی

 .عَالًی فؼبل ًگِ هی زاضز

 

  HHOفلَچبضت ثْیٌِ ؾبظ-3قکل

 

ثبلقَُ زضیبفتی ٍ ثبض هحبؾجبتی فؼلی  ؾَزضا ثب تَرِ ثِ اًطغی ثبقیوبًسُ،   MCSّبی ایي ضٍیکطز زؾتگبُ

 ٍ ّعیٌِ ؾٌزف ضا ثطای ثْجَز  CFهغبلؼبت ًكبى هی زّس کِ هحققبى اغلت زٍ پبضاهتط .زّس اذتهبل هی

MCS اًتربة کبضثط هٌبؾت ثطای هكبضکت زض فطآیٌس .زض ًظط هی گیطًسMCS   ثطای افعایف پَقف ٍ کبّف

کبضثط  رصة ثطاییک هکبًیؿن تغجیقی  )2010 ((هَؾلؿی ٍ ّوکبضاى)ثَزرِ تكَیقی هَضز ًیبظ ضطٍضی اؾت. 

ٍ حطین ذهَنی فطزی   MCSثطای ثِ حساکخط ضؾبًسى پَقف رغطافیبیی، ثب زض ًظط گطفتي ثَزرِ تكَیقی



قیًَگ ٍ  .اًزبم هی قَز  MCSرساگبًِ زض ّط زٍضُ فطآیٌسزض ایي ضٍیکطز، رصة کبضثط ثِ عَض  .پیكٌْبز کطز

ایي پیف  ًس.( احتوبل ثطقطاضی توبؼ ثب ّط کبضثط زض ّط هٌغقِ ظیطرغطافیبیی ضا پیكٌْبز کطز2015ّوکبضاى )

ثیٌی اًزبم  زض فبظ زٍم، ثب تَرِ ثِ پیف .ثیٌی ثب تَرِ ثِ ضفتبضی کِ زض گصقتِ اظ ذَز ًكبى زازُ اًزبم هی قَز

قًَس تب پَقف حساکخطی ٍ تؼساز  ای اظ کبضثطاى آى هٌغقِ رغطافیبیی اًتربة هی قسُ زض فبظ اٍل، ظیطهزوَػِ

 زازُ ّبهطکع ثط اؾبؼ فبنلِ کبضثطاى تب   MCSزض ؾَزپطزاذت  .ّبی تكَیقی ثِ حساقل ثطؾس پطزاذت

حؿی زض هٌبعق قْطی ٍ ػسم توبیل تَاًس ثبػج توطکع کبضثطاى ثط ضٍی ٍظبیف  ثب ایي حبل، هی .ثؿیبض ضایذ اؾت

ّبی ثب کیفیت پبییي  تَاًس هٌزط ثِ تزویغ زازُ یي ًقم هی .ای قَز آًْب ثِ هكبضکت زض ؾٌزف هٌبعق حَهِ

یک ترهیم کبض هكتطک زض  (2017 لی ٍ ّوکبضاى)ّب قَز.  زض حَهِ قْط ٍ ػسم ثطآٍضزُ کطزى ٍظبیف ثطًبهِ

ثط اؾبؼ تطاکن کبضثط  ؾَزّبٍ کیفیت روغ آٍضی زازُ ّب زض حَهِ قْط، تَظیغ  ؾَزّبهحبؾجبت هِ ثطای ثْجَز 

ّب اظ زیگط  ّبی هٌبؾت تزویغ زازُ ّب ٍ تْسیسات اهٌیتی ٍ هکبًیؿن ًگطاًی .سٌزض هٌبعق هرتلف اضائِ هی کٌ

 ثعضگ ٍهسلی ضا ثطای روغ آٍضی زازُ ّبی  (2018 لَؾطی ٍ ّوکبضاى)ّؿتٌس.   MCSّبی حیبتی زض چبلف

CS ٌس کِ زض آى اهٌیت ٍ حطین ذهَنی زض هسل پیكٌْبزی هسیطیت ٌثطای ذسهبت ایٌتطًت اقیب هؼطفی هی ک

زٌّسُ ثطتطی  ًكبى ،ؾبظی قسُ اؾت ٍ ًتبیذ ضٍیکطز پیكٌْبزی ثط ضٍی چْبض ثطًبهِ هرتلف پیبزُ .هی قَز

زض   MCS(، ضٍـ ّبی هرتلف2017)آگبضٍال ٍ ّوکبضاى  .ّب اؾت ؾٌزی زازُ ػولکطز هٌبؾت آى زض روغ

هَضز ثطضؾی قطاض   MCSس ٍ چبلف ّبی پیف ضٍی هكبضکت اًؿبى زضٌایٌتطًت اقیب ضا تزعیِ ٍ تحلیل هی کٌ

( یک تزعیِ ٍ تحلیل هقبیؿِ ای ثطای روغ آٍضی زازُ ّب زض ایٌتطًت اقیب 2016ضحوبى ٍ ّوکبضاى ) .هی گیطز

ف اًطغی، عَل ػوط قجکِ، ههطف ثط،، تأذیط ٍ تؼساز گطُ ّبی حؿگط ثب زض ًظط گطفتي پبضاهتطّبیی هبًٌس اتال

( ضاُ حلی هجتٌی ثط ذَقِ ثٌسی ٍ ؾٌزف تطاکن روؼیت ثب اؾتفبزُ 2019کَچَک ٍ ّوکبضاى ) .سٌاضائِ هی زّ

ضٍـ پیكٌْبزی  .سٌاضائِ هی زّحَازث عجیؼی زض ایٌتطًت اقیب ثطای هسیطیت   Wi Fiاظ اضتجبعبت ؾلَلی ٍ

گیطی فبظی ؾطیغ ثطای ترهیم هٌبثغ ثطای  ّب زض ظهبى ٍاقؼی ٍ تهوین کٌس هکبًیعم اًتكبض زازُ ؾؼی هی

(، هکبًیؿن 1396پَضغجلِ ٍ ًَیوی پَض ). فطاّن کٌسقٌبؾبیی احطات آى ٍ  حَازث عجیؼیآٍضی اعالػبت  روغ

هقبلِ هکبًیؿن ّبی روغ آٍضی زازُ ّب ضا ثِ ؾِ گطٍُ ایي  کطز. ثطضؾیضا  ّبی تزویغ زازُ ّب زض ایٌتطًت اقیب

ذَقِ ثٌسی یکی اظ هْن تطیي  .قسُ تقؿین هی کٌس: ؾبذتبض زضذتی، هجتٌی ثط ذَقِ ٍ هکبًیؿن ّبی هتوطکع

، ثِ ٍیػُ زض ایٌتطًت   Sudha and Thangaraj)2019(ضاُ حل ّب ثطای هسیطیت تَپَلَغی ٍ تزویغ زازُ ّب

زض  .اؾت  MCS، ثْجَز کیفیت اتهبل ٍ ثطًبهِ ّبی پَقف (WSN)ّبی حؿگط ثی ؾیناقیب هجتٌی ثط قجکِ 

هؼطفی  WSNذَقِ ثٌسی زض ( اذیطا یک ًظطؾٌزی ربهغ زض هَضز2020ایي ضاثغِ قْطکی ٍ ّوکبضاى. )

فطآیٌس تؿْیل ایي  .ٍ پَقف زض ایي ًَع قجکِ ضا ثطضؾی هی کٌس  QoS، کِ چٌسیي هقبلِ هطتجظ ثب ثْجَزکطزًس



 ٍ پبضاهتط ضا هی تَاى یک هكکل ثْیٌِ ؾبظی زض ًظط گطفت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ یک الگَضیتن ثْیٌِ ؾبظی هٌبؾت،ز

 .زض ایٌتطًت اقیب ضا ثْجَز ثركیس MCSهی تَاى 

 

 ضاُ اًساظی قجکِ ٍ فطهَل ثٌسی هكکل-3

زازُ، قبهل چْبض هطحلِ اؾت: ترهیم ٍظبیف ؾٌزف ثِ حؿگطّب، ؾٌزف اکتؿبة   MCSچطذِ ٍظیفِ

ایي اؾت کِ چگًَِ کبضثطاى ضا اظ ثیي ّوکبضاى زاٍعلت   MCSیک هؿئلِ اؾبؾی زض .اًتقبل زازُ ٍ تزویغ

اًتربة کٌین تب ایي هؼیبضّب ضا ثطآٍضزُ کٌٌس: افعایف کیفیت حؽ، کبّف ّعیٌِ ّبی هتقبضی ٍ کبّف ههطف 

هزوَػِ  tm} 2,t1T = {t ,…,اًطغی ثطای افعایف اًگیعُ ّوکبضی. زض هسل ؾیؿتن، فطو هی کٌین کِ

هزوَػِ کبضثطاًی اؾت کِ زض چٌسیي ٍظیفِ ؾٌزف  un} 2,u1U = {u,…,ٍظبیف هٌتكط قسُ اؾت ٍ

هكبغل ضا هٌتكط کطز،  ،ٌّگبهی کِ ؾیؿتن ثِ زیتبؾٌتط اضؾبل هی کٌٌس. ضا زازُ ّب  ّوکبضی هی کٌٌس ٍ

زض ًْبیت، اعالػبت ضا پؽ اظ پطزاظـ  .ی کٌٌسّوکبضاى ارطای ٍظیفِ زازُ ّبی ذَز ضا ثِ هطکع زازُ اضؾبل ه

ایزبز  هِ یک هسل هكتطک ثطای ترهیم کبض زض ( 2017aلی ٍ ّوکبضاى ) .هزسز ثِ ؾیؿتن هب اضؾبل هی کٌس

آًْب ایي ضٍـ ضا ثطای حل کبضثطاى ًبهتؼبزل زض هٌبعق  .کِ کیفیت زازُ ّبی ؾٌزف ضا ثْجَز هی ثركس ًسکطز

ّب  ؾَزقْطی ٍ حَهِ قْطی پیكٌْبز کطزًس کِ هٌزط ثِ کبّف کیفیت ػولکطز کبض ثِ زلیل تَظیغ ًبزضؾت 

 .زضیبفتی ضا هتٌبؾت ثب تطاکن کبضثطاى زض ّط هٌغقِ ثِ حساکخط ثطؾبًس ؾَزّبیایي ضٍیکطز ؾؼی هی کٌس تب  .قس

 dsk} 2, ds1DS = {ds,…,چگبلی ثب پبضاهتط .تؼساز کبضثطاى، تطاکن زض آى هٌغقِ افعایف هی یبثسثب افعایف 

 12 کِ اظ هؼبزلِ Am .زضیبفت هی کٌس ؾَزام   mهیي کبضثط ّوکبض زض کبض nتَؾظ RCm,n .قَز تؼطیف هی

اؾت   αهقساض آى ثطاثط ثباؾت ٍ   mثطای ّط کبض ؾَز، ثِ هؼٌبی هقساض   .a)2017(Li et alثِ زؾت هی آیس.

 .اؾت m αثطؾس، زض غیط ایي نَضت  κثِ هقساض آؾتبًِ  mّبی زضیبفتی کبضثطاى ثطای ّط ؾَزاگط 

 

 

 14 ثطای ّط ٍظیفِ اظ هؼبزلِ  CFاظ ؾَی زیگط،ثِ زؾت هی آیس.  13 ؾَز کل کلیِ ٍظبیف ؾٌزف اظ هؼبزلِ 

 .هكتق قسُ اؾت، ثِ عَض قبثل تَرْی ثط تؼییي ٍظبیف ؾٌزف ثِ کبضثطاى ٍ کبّف ّعیٌِ ّب تأحیط هی گصاضز



Tl هکبى ظهیٌی اؾت کِ زض یک کالى قْط ثطای ؾٌزف اًتربة قسُ اؾت. al  تؼساز هٌبعقی اؾت کِ زض آى

 ایي ؾیؿتن ؾؼی هی کٌس .قَززض هَضز آى اػوبل هی  کبضثط ؾٌزكگط ٍرَز زاضز ٍ فطآیٌس روغ آٍضی زازُ ّب

CF زضیبفتی ّط کبضثط ثط اؾبؼ هكبضکت ؾَز  .ضا ثِ حساکخط ثطؾبًس تب ّعیٌِ ّبی هطاکع زازُ ضا ثِ حساقل ثطؾبًس

زض فطآیٌس   CFکبضثطاى احتوبالً ثطای کؿت ؾَز ثیكتط ثط حَهِ قْطّب توطکع هی کٌٌس تب .اٍ تَظیغ هی قَز

 .روغ آٍضی زازُ ّب ثْجَز یبثس

 

 

 

ثب تَرِ ثِ تطاکن هٌغقِ   nزضیبفتی تَؾظ ّط کبضثط ؾَز ًكبى زٌّسُ ( 2017( )لی ٍ ّوکبضاى 15هؼبزلِ )

 .هزوَع هٌبعق ایزبز قسُ زض ثرف ثٌسی اؾت dj  1kj=Σًبحیِ کبضثطی ٍ  dnربیی کِ .اؾتقطاض آًْب اؾت

Rm فطو ثطای ّط کبضثط اؾت ٍ ػسز یک حبثت پیف(Ndn)   کبضثطاى زض ًبحیِهیعاى ّوکبضیdn   ضا ًكبى

 زّس. ّط کبضثط هی تَاًس زض ثیف اظ یک کبض قطکت کٌس، ثٌبثطایي لیؿت هی

,n,…,TKm,n}2,n,TK1{TKTKn =  ًكبى هی زّس کِ کبضثطn  زض کبضm  اگط .قطکت کطزُ اؾت 

TKm,n ثطاثط ثب یک ثبقس، ثِ ایي هؼٌی اؾت کِ کبضثطn  ٍظیفِ ؾٌزفm  ایي نَضت  ضا هی گیطز. زض غیط

ّط کبضثط ًوی تَاًس ثیف اظ تؼساز هؼیٌی کبض ضا اًتربة کٌس، ظیطا ثؿیبضی اظ کبضثطاى  .اضظـ آى نفط ذَاّس ثَز

فؼلی ثبال  ؾَزٍظبیفی ضا ثب   nبضثطک .هوکي اؾت ثب اًتربة یک کبض ذبل ثبػج ایزبز افعًٍگی زازُ ّب قًَس

ثِ   mکٌٌسُ ضا هی پصیطز تب ظهبًی کِ هعایبی هطثَط ثِهكبضکت کبضثطاى قطکت   mاًتربة هی کٌس ٍ ٍظیفِ

 .ثطؾس  .κآؾتبًِ

 

 



ػسم توطکع ثط  ( ثطای حل هكکل کبضثطاى،16) ، هؼبزلmِثطای ّط  CFزض ایي ؾیؿتن، ثطای ثِ حساکخط ضؾبًسى 

اؾت کِ  ّبیی هکبى  (x)ػسز .ثیكتط اؾتفبزُ هی قَز ؾَزحَهِ قْط ٍ ػسم زؾتطؾی ثِ زازُ ّبی آى ثب تَظیغ 

ًیع اظ هؼبزلِ   nزضیبفتی ثطای ّط کبضثط ؾَزّبیکل  .هَقؼیت ظهیٌی اؾت (y)  کٌس ٍ ػسز کبضثط ّوکبضی هی

  (2017هحبؾجِ هی قَز. )لی ٍ ّوکبضاى  (17)

 

 

 

زض حبلی کِ زض ضٍـ ّبی قجلی، تؼساز ثِ زؾت هی آیس.  19هیعاى کبّف ّعیٌِ اظ هؼبزلِ   MCSزض ؾیؿتن

کبضثط تب ؾیؿتن   nهحسٍزُ Dist (n)  .هحبؾجِ هی قس 18هؼبزلِ ػٌَاى قسُ زض ثط اؾبؼ فبنلِ  ؾَزّب 

ّبی ؾیؿتن اؾت ٍ اظ  ّبی کبضثط هؼبزل ّعیٌِ ؾَزقؼبع حؿگط کبضثط اؾت.   SD (n)ثطًبهِ هَضز ًظط اؾت ٍ

تَاًٌس زض ّط کبضی کِ  هییبثس، آًْب  ّب گؿتطـ هی آًزبیی کِ هحسٍزُ پَقف حؿگط کبضثط ثِ ّوِ قجکِ

 .ثرَاٌّس قطکت کٌٌس

 

 



  FITMCSضٍـ پیكٌْبزی -4

ًٌس ّعیٌِ ؾٌزف، تطاکن هب هْوی هؼیبضّبی اؾبؼ ثط، ًطخ ّوکبضاى ثِ نَضت تغجیقی  FITMCSزض ضٍـ

ضا   CFافعایف تؼساز کبضثطاى فؼبل زض ؾٌزف، .قَز زض هٌبعق هرتلف تؼییي هی  CFکبضثط، ههطف اًطغی ٍ

ّسف انلی زؾتیبثی ثِ  .هی ثركس، اهب افعایف تؼساز ّوکبضاى، ّعیٌِ ذسهبت ؾٌزف ضا افعایف هی زّس ثْجَز

زض ٍاقغ، ثب ٍرَز افعًٍگی ؾٌزف زازُ ّب، ثِ زقت ثبالتطی زض  .حساکخط پَقف ثب کوتطیي ّعیٌِ ؾٌزف اؾت

قطکت کٌٌسُ ثطای ایزبز تؼبزل روغ آٍضی زازُ ّب زؾت ذَاّین یبفت. ههطف اًطغی ًیع ثب کبّف ًطخ کبضثطاى 

اظ عطفی  .ثیي کیفیت زازُ )پَقف( ٍ ههطف اًطغی )ّعیٌِ ؾٌزف( ثطای ًیبظّبی پَقف کن کبّف هی یبثس

ّبیی ضا ثط اؾبؼ ًعزیکی کبضثط ثِ ؾوت هطکع زازُ ثطای ثِ حساقل ضؾبًسى  ؾَزهب ؾؼی هی کٌین ٍظبیف ٍ 

اًتربة کبضثطاى، ترهیم هٌبؾت یک یب چٌس کبض  .اضائِ زّین ّب ٍ ّعیٌِ ّبی ذسهبت ؾَزههطف اًطغی، تؼساز 

  HHO، الگَضیتنFITMCS ثٌبثطایي، زض .ضا زض ًظط هی گیطز  NP Hardثِ آًْب ٍ تٌبؾت اًسام آًْب، هؿئلِ

ثسیي  .ّب اؾتفبزُ ذَاّس قس ّبی زضذَاؾتی ثطًبهِ ثطای تؼییي ؾْن تؼبهلی ثْیٌِ ثیي کبضثطاى ثطای زضک زازُ

، هؿسٍزؾبظی قجکِ، تؼییي هَقؼیت ٍ هسل حطکتی کبضثطاى ٍ تؼساز HHOپؽ اظ تؼطیف پبضاهتطّبیهٌظَض 

ّط قبّیي ثِ  .ٍظبیف ؾٌزف، روؼیت اٍلیِ ّبک ّب ثِ نَضت تهبزفی ٍ زض فضبیی هحسٍز ایزبز هی قَز

زض هطحلِ  .ػٌَاى یک ضاُ حل ثبلقَُ ثطای ترهیم ثْیٌِ ٍظبیف ؾٌزف ثیي کبضثطاى زض ًظط گطفتِ هی قَز

زض ًْبیت، اظ ثیي ؾِ ضاُ حل ثب ثْتطیي  .هحبؾجِ هی قَز  CFثؼس، تٌبؾت ّط ضاُ حل ثط اؾبؼ ّعیٌِ ؾٌزف ٍ

تٌبؾت، هَقؼیت ثْتطیي قبّیي ًؿجت ثِ عؼوِ ثِ ػٌَاى ضاُ حل ثْیٌِ ثطای اًتؿبة ثْیٌِ ٍظبیف تؼییي هی 

 .ضا ًوبیف هی زّس  FITMCSقجِ کس 1الگَضیتن  .قَز ٍ الگَضیتن ذبتوِ هی یبثس

 

 

 

 

 

 



  FITMCSقجِ کس -1الگَضیتن 

 

 

 هؿسٍز کطزى هحیظ قجکِ-4-1

 

، هحیظ قجکِ )هرتهبت رغطافیبیی( ثِ ثلَک ّبی هؿبٍی تقؿین هی قَز تب کبضثطاى اظ ّوِ FITMCSزض

 36ثلَک ّب  ٍ تؼساز 100اگط تؼساز هكبضکت کٌٌسگبى  .هٌبعق ثتَاًٌس زض فطآیٌس ؾٌزف ٍظیفِ قطکت کٌٌس

 .هی تَاًس یک حبلت تهبزفی ثطای فطکبًؽ هكبضکت کٌٌسگبى ّط ثلَک ثبقس 4ثبقس، قکل 



 

 تؼساز تهبزفی هكبضکت کٌٌسگبى زض ّط ثلَک-4قکل 

 

 

 آًْب تحطکتؼییي هَقؼیت قطکت کٌٌسگبى ٍ هسل -4-2

آًْب حبثت فطو هی ، هَقؼیت ّوبٌّگ کٌٌسُ ّب ثِ عَض تهبزفی تؼییي هی قَز ٍ هسل تحطک  FITMCSزض

هی تَاًس یک هَضز  5ثبقس، قکل  120×  120گط هحیظ قجکِ هرتهبت رغطافیبیی ػطو رغطافیبیی  .قَز

  .ثبقس  MCSتهبزفی ثطای هَقؼیت قطکت کٌٌسگبى



 

 ِتَظیغ تهبزفی هكبضکت کٌٌسگبى زض هحیظ قجک5قکل 

 

 تؼطیف ٍظبیف حؿی-4-3

هكبضکت کٌٌسگبى زضک قَز، تؼطیف هی قَز. ایي ٍظبیف هی تَاًٌس زض ایي هطحلِ، ٍظبیفی کِ ثبیس تَؾظ 

 .هبّیت رساگبًِ ٍ هتفبٍتی زاقتِ ثبقٌس

 

 ضاُ حل ّبی تهبزفی ثطای ترهیم ٍظبیف ؾٌزف زض الگَضیتن ثْیٌِ ؾبظی -4-4

ّبی ّطیؽ ثب  تهبزفی ذَاّس ثَز ٍ قبهل تؼییي تهبزفی هحل قبّیي  FITMCSتَلیس روؼیت اٍلیِ زض

ّط ضاُ حل ثِ  .ای ثطای هكکل ثبقٌس حل ثبلقَُ تَاًٌس ضاُ یکٌَاذت زض فضبی هكکل اؾت کِ ّط کسام هی تَظیغ

 .تكکیل قسُ اؾت  n×mثطای ّط کبضثط هسل هی قَز. روؼیت اٍلیِ اظ یک هبتطیؽ  Ti,jػٌَاى هقبزیط ثبیٌطی

ؾغطّبی  .زض ًظط گطفتِ هی قَزّط قبّیي ضاُ حلی ثطای تؼبهل ثْیٌِ ثب کبضثط ٍ هكبضکت زض ٍظبیف ؾٌزف 



ّبی ٍظیفِ، ٍظبیف ؾٌزكی ّؿتٌس کِ تَؾظ هطاکع زازُ  هبتطیؽ، ًوبیِ هطثَط ثِ کبضثطاى ّؿتٌس ٍ ؾتَى

  .قًَس هٌتكط هی

 

 ّطیؽ ّبکؽ تَاًوٌسیهحبؾجِ  -4-5

زض یک ّط چِ تطاکن کبضثط . تؼییي هی قَز( 20)ؾغح هكبضکت کبضثط زض ّط ثلَک هٌغقِ ؾٌزف تَؾظ هؼبزلِ 

ثطای کبّف ههطف اًطغی ٍ حصف زازُ ّبی اضبفی، ًطخ ًوًَِ  .ثلَک ثیكتط ثبقس، افعًٍگی زازُ ثیكتط اؾت

کبضثط   cont (k)، ثبیس تؼساز kثٌبثطایي، اظ کبضثطاى حبضط زض یک ثلَک .ثطزاضی ضا زض ایي ظهیٌِ کبّف هی زّین

 .ًوًَِ ثط ضٍی نفط، زض چطذِ کبض قطاض گیطًسضا ثِ زؾت آٍضز ٍ ؾبیط کبضثطاى ًجبیس ثب تٌظین ًطخ 

 

، اظ j) Vj  ٍrew (iهقبزیط. هكتق قسُ اؾت 21 ّعیٌِ یک ضاُ حل پیكٌْبزی ثطای ترهیم ٍظبیف اظ هؼبزلِ

ٍ ّعیٌِ ؾٌزف ثْجَز   (CF)قًَس. ثب ارطای عطح پیكٌْبزی، کیفیت زازُ ّب ( هحبؾجِ هی23( ٍ )22) هؼبزلِ

 .هی یبثس

 

 



کِ ثِ کبضثطاى زازُ هی قَز ثبیس ثط اؾبؼ تؼساز قطکت کٌٌسگبى ثبقس تب  ؾَزیّوبًغَض کِ هی زاًین، هقساض 

ثبالیی زضیبفت هی  ؾَزکبضثطاى ضا تكَیق کٌس تب زض ؾٌزف ٍظبیفی کِ تؼساز قطکت کٌٌسگبى کوی زاضًس ٍ 

ب هکبًیعم اًگیعُ ثطعطف ذَاّس ثسیي تطتیت هكکل پَقف قجکِ زض هٌبعق کن تطاکن ث .کٌٌس، هكبضکت کٌٌس

 هحبؾجِ هی قَز.  24 اظ هؼبزلِ ضطیت پَقكجِ ػٌَاى یک هتطیک هغلَة .قس

 

ثطای اًتربة اًتؿبة ثْیٌِ ٍظبیف، ثِ نَضت   FITMCSپیكٌْبزی زض هغلَةثب تَرِ ثِ هَاضز فَ،، تبثغ 

ٍ افعایف کیفیت ثِ عَضی کِ ضاُ  .ًؿجت پَقف ثِ ّعیٌِ ذَاّس ثَز کِ ؾؼی زاضین آى ضا ثِ حساکخط ثطؾبًین

 1حل فطااثتکبضی هَضز اؾتفبزُ ثْتطیي تطکیت اظ ٍاگصاضی ٍظبیف ثِ کبضثطاى ضا هحبؾجِ هی کٌس. رسٍل 

 ضا ًكبى هی زّس. 25تب  20پبضاهتطّبی هَضز اؾتفبزُ زض هؼبزالت 

 

 

  FITMCSًوبزّبی اؾتفبزُ قسُ زض 1رسٍل 

 

 

 

 



 

 هَقؼیت قٌبؾبیی عؼوِ-4-6

ایي قبّیي اعالػبت زقیقی اظ هحل قکبض  .ثِ ػٌَاى قبّیي ثطتط قٌبذتِ هی قَز تَاًوٌسیضاُ حل ثب ثبالتطیي 

 .زاضز ٍ اظ ایي ضٍ هی تَاى هحل آى ضا هحل قکبض زاًؿت

 

 ثِ ضٍظ ضؾبًی اًطغی عؼوِ-4-7

ایي هحبؾجِ هی قَز. ( 16)( ٍ 15زض ایي هطحلِ اثتسا اًطغی اٍلیِ ٍ قسضت پطـ عؼوِ ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزلِ )

هقبزیط ثطای تٌَع ثركیسى ثِ روؼیت ّبکؽ ٍ ایزبز ضاُ حل ّبی ترهیم حؿی رسیس ثطای کبضثطاى اؾتفبزُ 

 ضا ًكبى هی زّس. 26تب  15 پبضاهتطّبی هَضز اؾتفبزُ زض هؼبزالت 2زٍل . رسهی قَز

 

 

هكبضکت کٌٌسگبى زاضز ٍ اؾتطاتػی ثْیٌِ  اًطغی عؼوِ، کِ ًقف اؾبؾی زض هطاحل اکتكبف ٍ ثْطُ ثطزاضی ثْیٌِ

اگط ایي اًطغی ثعضگتط  .هحبؾجِ هی قَز 28 الگَضیتن ضا ثطای زؾتیبثی ثِ ثْیٌِ رْبًی تؼییي هی کٌس، اظ هؼبزلِ

ٍ ضاُ حل  ثِ ضٍظ هی قَز 29 ؾپؽ، هَقؼیت ّبکؽ ثب هؼبزلِ .ثبقس، الگَضیتن ٍاضز فبظ اکتكبف هی قَز 1اظ 

اهب فطو کٌیس ایي هقساض  .ترهیم ٍظبیف ؾٌزف ثِ کبضثطاى قجکِ پیكٌْبز قسُ اؾتّبی رسیسی ثطای 

ثبقس. زض آى نَضت، الگَضیتن ٍاضز فبظ ثْطُ ثطزاضی هی قَز ٍ ضاُ حل ّبی تهبزفی ثطای ترهیم  1کوتط اظ 

 .ٍظبیف ثب اتربش چْبض اؾتطاتػی تَؾظ ّبک ّب ثِ ضاُ حل ثْیٌِ ّوگطا هی قًَس



 

 

ًوبزّبی اؾتفبزُ قسُ زض ثرف ثْیٌِ ؾبظی -2رسٍل 

 

 

 (اؾتطاتػی ّبی ًعزیک قسى ٍ حولِ ثِ عؼوِ )هطحلِ ثْطُ ثطزاضی-4-8 

 ) EP , ΨIf ≤0.5(اگط .ضا ثطای اتربش اؾتطاتػی ثْطُ ثطزاضی اضظیبثی هی کٌس  Ψ  ٍEPالگَضیتن زٍ پبضاهتط

ًیع اظ  α) X(Δثِ ضٍظ هی قَز. 30 اؾتفبزُ اظ هؼبزلِهحبنطُ ًطم اًزبم هی قَز، ٍ ثطزاض هَقؼیت قبّیي ّب ثب 

، یک هحبنطُ ؾرت اًزبم هی قَز ٍ ثطزاض هَقؼیت  0.5< P(E(ٍ  Ψ) ≤0.5 (اگط هحبؾجِ هی قَز. 31هؼبزلِ 

، هحبنطُ ّبی ًطم ثب قیطرِ  0.5≥  P(E(ٍ  > Ψ)0.5 (اگط. ثِ ضٍظ هی قَز  32 قبّیي ّب ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزلِ

   YSS ٍZ .ثِ ضٍظ هی قَز  33 هتَالی اًزبم هی قَز ٍ ثطزاض هَقؼیت ّبکؽ ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزلِّبی ؾطیغ ٍ 

، هحبنطُ ّبی ؾرت ثب  0.5< P(E(ٍ  > Ψ)0.5 (زض ًْبیت، اگطثِ زؾت آهس.  35ٍ  34 اظ هؼبزلِثبضّب ٍ ثبضّب 

. ثِ ضٍظ هی قَز 36 قیطرِ ّبی ؾطیغ ٍ هتَالی اًزبم هی قَز ٍ ثطزاض هَقؼیت قبّیي ّب ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزلِ 

 .هحبؾجِ هی قَز 37زض ایي اؾتطاتػی هحبنطُ اظ هؼبزلِ   YHSهقساض



 

 

 

 قطایظ پبیبى الگَضیتن-4-9

ٌّگبهی کِ ایي قطط  .ذبتوِ الگَضیتن اؾتفبزُ هی قَز زٍض ثطای 100اظ ضؾیسى ثِ ظهبى ارطا   FITMCSزض

ضا ًكبى ذَاّس   MCSاظ ًظط تٌبؾت، ثْتطیي ضاُ حل ثطای هكبضکت کبضثط زض  HHOثطآٍضزُ قس، هقبزیط ثطزاض

 .زاز

 

 

 



 تحلیل پیچیسگی ٍ هقیبؼ پصیطی-4-10

ؾبظی روؼیت کبضثطاى ثط اؾبؼ ؾِ هطحلِ اٍلیِ   FITMCSپیچیسگی هحبؾجبتی/ظهبًی ضٍـ پیكٌْبزی

 .حؿگط، اضظیبثی تبثغ تٌبؾت ٍظبیف ؾٌزف، ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی ثطزاضّبی ترهیم کبض ثِ کبضثطاى تفؿیط هی قَز

  .هحبؾجِ هی قَز 38هقساض ایي پیچیسگی اظ هؼبزلِ 

 
 

پیچیسگی هحبؾجبتی فطآیٌس  .ضا ًكبى هی زّس  (N)پیچیسگی ظهبًی روؼیت اٍلیِ گطُ حؿگط  O (N)ػالهت

 .،  ثیبى قسُ اؾتmax × N × D)(αmax × N) + O (α  ثِ ضٍظ ضؾبًی ترهیم ٍظیفِ زض

زٌّسُ حساکخط تؼساز تکطاض  ًكبى max αزّس ٍ ؾبظی کبض ؾٌزف ضا ًكبى هی هؿئلِ ثْیٌِ ّویتا  Dکِ زض آى

حل ، ثِ ػٌَاى یک ثرف اؾبؾی اظ ضاُ HHOثْیٌِ ؾبظ .ثطای ترهیم ثْیٌِ کبض ؾٌزف ثِ کبضثطاى اؾت

 .تبثغ هؼیبض ارطا قسُ ٍ ثب هؿبئل زض هقیبؼ ثؿیبض ثعضگ هقبیؿِ قسُ اؾت 13پیكٌْبزی، ثبضّب ٍ ثبضّب تحت 

ؾطیؼتط اظ قف الگَضیتن ثْیٌِ ؾبظی زیگط ػول کطزُ اؾت   HHOذطٍری ّبی اضظیبثی ًكبى هی زّس کِ

زض حبلی  .ثعضگ زاضز پیچیسگی کوی زض حل هؿبئل زض هقیبؼ  HHOّوچٌیي، (2019)حیسضی ٍ ّوکبضاى 

 کِ ػولکطز ثطذی اظ الگَضیتن ّب ثب افعایف اًساظُ هكکالت ثِ عَض قبثل تَرْی کبّف هی یبثس، ثْیٌِ ؾبظ

HHO  هی تَاًس تؼبزل هٌبؾت ذَز ضا زض هطاحل اکتكبف ٍ ثْطُ ثطزاضی زض هؿبئل ثب هتغیطّبی گؿتطزُ حفظ

زازُ اؾت کِ هی تَاًس ضاُ حل ّبی ثْتطی ضا زض  ّوچٌیي ًكبى  HHOذطٍری اضظیبثی هقیبؼ پصیطی .کٌس

هكکالت زقَاض روغ آٍضی زازُ ّب   FITMCS .تکطاضّبی هتؼسز ثب هكکالت اثؼبز پبییي تط تب ثعضگ اضائِ زّس

ّبی ثْتط ثطای روغ آٍضی زازُ ّب زض هٌبعق حَهِ قْط ٍ زض ًظط  ؾَزضا زض هٌبعق حَهِ قْط ثب اذتهبل 

یي هعیت کیفیت فطآیٌس روغ آٍضی زازُ ّب ضا زض  .طاى زض هٌبعق هرتلف حل هی کٌسگطفتي ًحَُ تَظیغ کبضث

ثٌبثطایي، هی  .ؾیؿتن ؾٌزف ثْجَز هی ثركس ٍ ّعیٌِ روغ آٍضی زازُ ّب ضا زض هقیبؼ ثعضگ کبّف هی زّس

ثیف هقیبؼ پصیط اؾت ٍ زض یک ؾیؿتن ؾٌزف هجتٌی ثط هِ ثب کبضثطاى   FITMCSتَاى ثب اعویٌبى گفت کِ

 .اظ حس ٍ حتی تَظیغ ًبّوگي آًْب ثِ ذَثی کبض هی کٌس

 

 

 



 ؾٌزف ػولکطز-5

زض ازاهِ ؾٌبضیَّبی  .زض ایي ثرف اثتسا پبضاهتطّبی قجیِ ؾبظی ٍ هؼیبضّبی اضظیبثی هَضز ثطضؾی قطاض هی گیطز

هرتلفی ثطای اضظیبثی کبضایی ضٍـ پیكٌْبزی هؼطفی قسُ ٍ زض ًْبیت ًتبیذ آظهَى هَضز تزعیِ ٍ تحلیل قطاض 

گیگبثبیت ضم ٍ ؾیؿتن 7Core i  ، 16زض ضایبًِ ای ثب پطزاظًسُ a 2019MATLAB R  هب اظ .گطفتِ اؾت

 .اؾتفبزُ هی کٌین ثطای قجیِ ؾبظی ؾٌبضیَّب  10Microsoft Windows ػبهل

 

 پبضاهتطّبی قجیِ ؾبظی-5-1

پبضاهتطّبی قجیِ ؾبظی  .اکخط الگَضیتن ّب زاضای پبضاهتطّبیی ّؿتٌس کِ ثبیس زض هطحلِ قجیِ ؾبظی تٌظین قًَس

هقبزیط ایي پبضاهتطّب ضا  .ثِ پبضاهتطّبی قجکِ ٍ پبضاهتطّبی ثْیٌِ ؾبظی تقؿین هی قًَس 3ایي تحقیق زض رسٍل 

  .زض ؾٌبضیَّبی هرتلف تغییط زازهی تَاى 

 پبضاهتطّبی قجیِ ؾبظی -3رسٍل 

 

 هؼیبضّبی اضظیبثی-5-2

زض ّط کبض اؾتفبزُ قسُ   CFاظ هؼیبضّبی ّعیٌِ ؾٌزف ٍ  FITMCSزض هغبلؼِ حبضط ثطای اضظیبثی کبضایی

 .اؾت. تَضیحبت ّط یک اظ ایي هؼیبضّب زض ظیط آٍضزُ قسُ اؾت



 ؾٌزف ّعیٌِ-5-2-1

 هیعاى اًطغی ههطف قسُ تَؾظ ّط کبضثط ضا ثب تَرِ ثِ فبنلِ هطکع زازُ ثطای قطکت زض فطآیٌس ،ؾٌزفّعیٌِ 

MCS ِزض ثرف قجل ثِ زؾت هی آیس.  21 ًكبى هی زّس. ایي هتطیک اظ هؼبزل 

 

 فبکتَض پَقف اؾتبًساضز -5-2-2

 

هَرَز ثطای ّط ٍظیفِ ضطیت پَقف، ًؿجت ثلَک ّبی تحت پَقف زض هحیظ ثِ تؼساز کل ثلَک ّبی 

 زض ثرف قجل هحبؾجِ هی قَز. 24ؾٌزف اؾت. ایي هتطیک اظ هؼبزلِ 

 

 ؾٌبضیَّبی قجیِ ؾبظی -5-3

 

ثب اًزبم   .a) 2017CMST (Li et al، ؾٌبضیَّبی هرتلفی زض هقبیؿِ ثب FITMCSثطای اضظیبثی ػولکطز

زض ایي ضاؾتب، زٍ ؾٌبضیَ ثطای ثطضؾی تأحیط تؼساز  قسُ عطاحی قس. ّبی هرتلف تحت زٍ هؼیبض هؼطفی آظهَى

 .تؼطیف قس  FITMCS  ٍCMSTکبضثطاى زض هحیظ قجکِ ٍ تؼساز پبضاهتطّبی ٍظیفِ ؾٌزف زض

 

 ًتبیذ-5-4

 : تؼساز تأحیط کبضثطاى1ؾٌبضیَ -5-4-1

ّب هتفبٍت  پبضاهتط زض آظهبیفایي ؾٌبضیَی تحقیقبتی ؾؼی زض ثطضؾی تبحیط تؼساز کبضثطاى زاضز. ثط ایي اؾبؼ، ایي 

 .قًَس زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ ًتبیذ زض هؼیبضّبی اضظیبثی هقبیؿِ هی

ثطای تؼساز   FITMCSّعیٌِ ؾٌزف، فبکتَضّعیٌِ ؾٌزف زض آظهبیف ؾٌبضیَی اٍل ثطای  الف:-5-4-1-1

کبضثط ًكبى زاز  20ٍ  40، 60کبض اًزبم قس. زض ًظط گطفتي ًتبیذ ثطای  20( ٍ ثب 20، ٍ 40، 60کبضثطاى هرتلف )

  CMSTثِ ًؿجت زضنس 12.3زضنس ٍ ثِ عَض هتَؾظ  17ٍ  12، 8ثِ هیعاى   FITMCSزض  MCSکِ ّعیٌِ

ثِ عَض هٌبؾت تطی کبضثطاى ضا تكَیق هی کٌس تب زض   FITMCSایي پسیسُ ًكبى هی زّس کِ .ثْجَز یبفتِ اؾت

زّس کِ ثب افعایف تؼساز کبضثطاى، ّعیٌِ ؾٌزف ًیع یبفتِ ّب ّوچٌیي ًكبى هی  .کبضّبی ؾٌزف هكبضکت کٌٌس



ٍ  40، 60ًوَزاضّبی یک آظهبیف ضا زض ثرف ّبی )الف(، )ة( ٍ )د( ثِ تطتیت ثطای  6قکل  .افعایف هی یبثس

 .کبضثط ًكبى هی زّس 20

 

ثطای تؼساز کبضثطاى   CF ،FITMCSهؼیبضزض آظهبیف ؾٌبضیَی اٍل ثطای  :ة: فبکتَض پَقف -5-4-1-2

کبضثط ثطای ّط کبض ًكبى  20ٍ  40، 60کبض اًزبم قس. زض ًظط گطفتي ًتبیذ ثطای  20( ٍ ثب 20ٍ  40، 60هرتلف )

ثْجَز   CMSTثب هقبیؿِ زض ٪28.6 هتَؾظ عَض ثِ ٍ FITMCS، 24٪ ،29 ٪  ٍ33٪ زض  CF MCSزاز کِ

ضا تكَیق هی کٌس تب زض  ثِ عَض هٌبؾت تطی کبضثطاى  FITMCSیبفتِ اؾت. ایي پسیسُ ًكبى هی زّس کِ

کبضّبی ؾٌزف هكبضکت کٌٌس. یبفتِ ّب ّوچٌیي ًكبى هی زّس کِ ثب افعایف تؼساز ٍظبیف، ضطیت پَقف ًیع 

ًوَزاضّبی آظهبیف ّعیٌِ ؾٌزف ضا زض ثرف ّبی )الف(، )ة( ٍ )د( ثِ تطتیت ثطای  7افعایف هی یبثس. قکل 

 .کبضثط ًكبى هی زّس 20ٍ  40، 60

ّعیٌِ ؾٌزف، هكبّسُ قس کِ  هؼیبض، پؽ اظ ثطضؾی ًوَزاضّب ثطای قسُ حجث ؾٌبضیَی اٍلزض د: -5-4-1-3

ثیكتط ذَاّس ثَز. افعایف تؼساز   FITMCS  ٍCMSTٍقتی تؼساز کبضثطاى ثیكتط ثبقس، قیت ًوَزاضّب ثطای

 .کبضثطاى پبزاـ ّبی ثیكتطی ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت ٍ زض ًتیزِ ّعیٌِ ؾیؿتن افعایف هی یبثس

 

 

 کبضثط زض ؾٌبضیَی اٍل 20ٍ  40، 60ثب   MCSّعیٌِ ؾٌزف 6قکل 

 



 

 

 

 کبضثط زض ؾٌبضیَی اٍل 20ٍ  40، 60ثب   MCSضطیت پَقف 7قکل  

 

 

ًتبیذ ثْتطی ضا ًكبى هی زّس، ظیطا اؾتفبزُ اظ هکبًیؿن ثْیٌِ ؾبظی ثِ   FITMCSثب افعایف تؼساز کبضثطاى، 

زض . ثْتطی زاضًس اربظُ هی زّس تب ثِ عَض هٌبؾت تطی ثطای اًزبم ٍظبیف اًتربة قًَس تَاًوٌسیکبضثطاًی کِ 

 هؼیبضّوچٌیي زض  . زاضز  CMSTًتیزِ، ؾٌزف زازُ ّبی زضذَاؾتی تَؾظ ثطًبهِ ّب ّعیٌِ کوتطی ًؿجت ثِ

ّبی ثیكتطی اظ هٌبعق قْطی ٍ ثطٍى قْطی تحت پَقف قطاض  ضطیت پَقف، ثب افعایف تؼساز کبضثطاى، ثرف

 ًتبیذ ثْتطی ًؿجت ثِ  FITMCSقَز ّب هی ّب ٍ زض ًتیزِ کیفیت زازُ گیطز کِ ثبػج افعایف افعًٍگی زازُ هی

CMST ًكبى زاز. FITMCS .ثیكتطی زضیبفت  ؾَزثیكتط  سیتَاًوٌ ثب ثْیٌِ ؾبظی ثبػج هی قَز کبضثطاى ثب

  CMSTزض هقبیؿِ ثب  CFزض ًتیزِ .کٌٌس ٍ ثِ ربی هبًسى زض هٌبعق قْطی ثیكتط ثط حَهِ قْط توطکع کٌٌس

 .ًتبیذ ثْتطی زاضز

 : تؼساز احط ٍظبیف ؾٌزف2ؾٌبضیَ -5-4-2

پبضاهتط زض  ثط ایي اؾبؼ، ایي .ٍظیفِ ؾٌزف ضا ثطضؾی کٌس قوبضُي ؾٌبضیَی پػٍّكی ؾؼی زاضز تبحیطای

 .قًَس ّب هتفبٍت زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ ًتبیذ زض هؼیبضّبی اضظیبثی هقبیؿِ هی آظهبیف



ثطای  FITMCSزض آظهبیف ؾٌبضیَی زٍم ثطای ؾٌزف ّعیٌِ ؾٌزف،  :ّعیٌِ ؾٌزف -الف-5-4-2-1

کبض ًكبى زاز  30ٍ  25، 20کبضثط اًزبم قس. ًتبیذ ثطای  20( ٍ ثب 30ٍ  25، 20هرتلف )ؾٌزف  تؼساز کبضّبی 

  CMSTثِ ًؿجت زضنس 11.6زضنس ٍ ثِ عَض هتَؾظ  15ٍ  11، 9ثِ هیعاى   FITMCSزض  MCSکِ ّعیٌِ

ثِ عَض هٌبؾت تطی کبضثطاى ضا تكَیق هی کٌس تب زض   FITMCSایي پسیسُ ًكبى هی زّس کِ .ثْجَز یبفتِ اؾت

یبفتِ ّب ّوچٌیي ًكبى هی زّس کِ ثب افعایف تؼساز کبضّب ٍ کبضثطاى، ّعیٌِ  .کبضّبی ؾٌزف هكبضکت کٌٌس

ًوَزاضّبی یک آظهبیف ضا زض ثرف ّبی )الف(، )ة( ٍ )د( ثِ تطتیت ثطای  8قکل  .ؾٌزف ًیع افعایف هی یبثس

 .کبضثط ًكبى هی زّس 20ٍ  40، 60

 

ثطای تؼساز  FITMCS،ّعیٌِ ؾٌزف: فبکتَض پَقف زض آظهبیف ؾٌبضیَی زٍم ثطای ؾٌزف ة-5-4-2-2

کبض ًكبى زاز کِ  30ٍ  25، 20ًتبیذ ثطای  .کبضثط اًزبم قس 20( ٍ ثب 30ٍ  25، 20هرتلف ٍظبیف ؾٌزف )

ثْجَز یبفتِ   CMSTثب هقبیؿِ زض ٪21.6 هتَؾظ عَض ثِ ٍ 16FITMCS  ٪ ،21٪  ٍ28٪زض  MCSّعیٌِ

هٌبؾت تطی کبضثطاى ضا تكَیق هی کٌس تب زض کبضّبی ثِ عَض   FITMCSایي پسیسُ ًكبى هی زّس کِ .اؾت

یبفتِ ّب ّوچٌیي ًكبى هی زّس کِ ثب افعایف تؼساز کبضّب ٍ کبضثطاى، ضطیت پَقف ًیع  .ؾٌزف هكبضکت کٌٌس

ٍ  40، 60ًوَزاضّبی یک آظهبیف ضا زض ثرف ّبی )الف(، )ة( ٍ )د( ثِ تطتیت ثطای  9قکل  .افعایف هی یبثس

 .زّسکبضثط ًكبى هی  20

زض ؾٌبضیَی زٍم، ثب افعایف تؼساز ٍظبیف هطثَط ثِ ثطًبهِ ّب، ّعیٌِ ؾٌزف افعایف هی  :ثحج -د-5-4-2-3

  FITMCS.ثیكتطی هی زّس کِ ّعیٌِ پلتفطم ضا افعایف هی زّس ؾَزفعایف ٍظبیف ثِ کبضثطاى ؾیؿتن ا .یبثس

ثب اؾتفبزُ اظ هکبًیعم ثْیٌِ ؾبظی ثطای  .ثب ٍظبیف ضٍ ثِ ضقس ثْجَز ثیكتطی ًكبى زاز  CMSTزض هقبیؿِ ثب

ّوچٌیي زض  .ٍظبیف، ترهیم ٍظبیف ثْتط اؾت ٍ ّعیٌِ ّب ضا کبّف هی زّس قٌبذتاًتربة کبضثطاى ثطای 

 ٍ  FITMCSثطای  CFیبثس ٍ ، ثب افعایف ٍظبیف، هكبضکت کبضثطاى زض حؽ کطزى ٍظبیف افعایف هیCFهؼیبض

CMST اهب .یبثس ثْجَز هیFITMCS   افعایف ٍظبیف اظثبCMST   ثْتط ػول هی کٌس. ثکبضگیطی هکبًیعم

قَز ٍ زض ًتیزِ ضطیت  ؾبظی ثبػج تؼبهل ٍ تؼبهل ثْتط ثیي کبضثطاى ثطای ترهیم ٍظبیف ثیكتط هی ثْیٌِ

 .ّبی ثْتطی زاضز ذطٍری  FITMCSپَقف ثطای

 

 



 

 

 

 کبض زض ؾٌبضیَی زٍم 30ٍ  25، 20ثب   MCSّعیٌِ ؾٌزف 8قکل 

 

 

 

 

 کبض زض ؾٌبضیَی زٍم 30ٍ  25، 20ثب   MCSضطیت پَقف 9 قکل

 

 



 زؾتَضالؼول ّبی آیٌسُ-6

ؾبظی ّطیؽ ّبکؽ، ؾٌزف روؼیت هَثبیل ضا زض ایٌتطًت اقیب هجتٌی ثط هِ  زض ایي هغبلؼِ، الگَضیتن ثْیٌِ

ثْیٌِ  الگَضیتن رسیسی اؾت کِ ثِ تبظگی هؼطفی قسُ ٍ قبثلیت ّبی ظیبزی زض هؿبئل HHO .ثْجَز ثركیس

ثب ایي حبل، گبّی اٍقبت هكبّسُ هی قَز کِ ایي ثْیٌِ ؾبظ زض  .ؾبظی ثِ ذهَل زض هقیبؼ ّبی ثعضگ زاضز

ثط  .ًکٌسایزبز ثٌبثطایي هوکي اؾت ّویكِ ٍ زض ّط نَضت پبؾد ّبی هَضز ًظط ضا  .ثْیٌِ هحلی گطفتبض هی قَز

 :ایي اؾبؼ، پیكٌْبزات پػٍّكی ظیط قبثل اضائِ اؾت

 ثْجَزMCS   کبضثطاى زض ایٌتطًت اقیبء هجتٌی ثط هِ ثب اؾتفبزُ اظ هٌغق فبظی 

 ثْجَزMCS  کبضثطاى زض ایٌتطًت اقیبء هجتٌی ثط هِ ثب اؾتفبزُ اظ تئَضی ثبظی 

 

ضٍـ پیكٌْبزی ّوچٌیي اظ هؼیبضّبیی هبًٌس ًطخ پَقف ٍ ّعیٌِ ؾٌزف ثطای ثْجَز ؾٌزف روؼیت 

،  MCSاؾت. زض  MCSًیع یک هؼیبض تأحیطگصاض زض فطآیٌسّبی ثب ایي حبل، اًطغی .هَثبیل اؾتفبزُ کطز

ثط ایي اؾبؼ، پیكٌْبز هی قَز زض  .هؿتقیوی ثط ههطف اًطغی زاضز بنلِ کبضثطاى اظ هطکع زازُ تأحیطف

  .هَضز هغبلؼِ ٍ اضظیبثی قطاض گیطز  MCSتحقیقبت آتی اًطغی زض

 

  ًتیزِ گیطی -7

ّؿتٌس، اهب   MCSهكبضکت زض ؾٌزف ٍظبیف، ثرف هْوی اظ فطآیٌسزض هحیظ ایٌتطًت اقیب، کبضثطاى ثب 

ّب  تَاًس ّعیٌِ ضیعی، هی ّب، ثسٍى ثطًبهِ آٍضی زازُ ترهیم پبزاـ ثطای ثْجَز هكبضکت کبضثط ٍ کیفیت روغ

کٌٌسگبى  ضٍـ پیكٌْبزی هب ٍظبیفی ضا ثِ ثْتطیي قطکت .ٍ ػولکطز ثطًبهِ ضا تْسیس کٌس ضا افعایف زازُ 

 ؾبظی ثط اؾبؼ الگَضیتن ثب تَرِ ثِ تطاکن هٌغقِ کِ یک هؿئلِ ثْیٌِ زاز ّب ثِ آىؾَزی ضا اذتهبل زاز ٍ 

HHO  کبضایی پیكٌْبز ثب عطاحی ؾٌبضیَّبی هرتلف ٍ اػوبل زٍ هؼیبض ًطخ پَقف ٍ  هی گطفت.زض ًظط

ؾبظی  ّبی قجیِ یبفتِ .اؾتفبزُ اظ چٌسیي کبضثط ٍ ٍظبیف ثِ ػٌَاى یک هتغیط اضظیبثی قسؾٌزف ّعیٌِ ّب ثب 

کٌٌسگبى هرتلف زض  ّعیٌِ ٍ ًطخ پَقف ضا زض ؾٌبضیَی اٍل ثب تَرِ ثِ قطکت  FITMCSًكبى زاز کِ

هرتلف،  ؾٌزفّوچٌیي زض ؾٌبضیَی زٍم ثب اؾتفبزُ اظ ٍظبیف  .ثركس ثْجَز هی  CMSTهقبیؿِ ثب ضٍـ

ؾبظز تب  ّبی اذیط، کبضثطاى ضا قبزض هی ظَْض هحبؾجبت هِ ٍ لجِ زض ؾبل .ّبی زیگطی ًیع هكبّسُ قس پیكطفت



تط زض ػولکطز ثْیٌِ ٍظبیف  ّبی َّقوٌس ذَز ثْتط زضک کٌٌس ٍ فؼبل ٍظبیف هٌتكط قسُ ضا ثب زؾتگبُ

بضکت کبضثطاى اظ عطیق ضاُ حل عطاحی یک ؾیؿتن کبضآهس ثطای پبزاـ هك .ؾٌزف هكبضکت زاقتِ ثبقٌس

 .پیكٌْبزی، کیفیت ؾطٍیؽ اضتقب یبفتِ اؾت ٍ ؾیؿتن ؾَزآٍضتط ذَاّس ثَز
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