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و پردازش    ی آورجمع  یبرا    1م حسگری جمعی به نا  ید یجد   ی تلفن همراه الگو   یها هوشمند و شبکه   یهاتلفن 

درباره  داده  مق   ده یپد   کیها  ا  اس یدر  کاربران    ی بزرگ  تی جمع  ،یجمع  یحسگر  اند.کرده   جاد یبزرگ  از 

  ف یبه انجام وظا  شانیشده در دستگاه ها   هی تعب  یتا با استفاده از حسگرها  رد یگیرا به کار م   لیموبا  یهادستگاه
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موثر   ی روش انسان ها به  یروزمره  یدر زندگ  لیموبا  ی نفوذ دستگاه ها ل یبه دلاین الگو  رایاخ بپردازند.   یحس

 .  [2, 1]  شده است لیتبد  جمع آوری اطالعات یبرا

تشکیل شده است که کاربران  وظایف حسگری  چند ناشر  کاربر و    ی از تعدادی اغلب  جمع  یحسگر  ستمیس   کی

و پردازش  مورد عالقه ناشرین را جمع آوری کرده و برای آنها ارسال می کنند. ناشرین با جمع آوری اطالعات 

نمایش داده شده است. در    1این اطالعات از آنها بهره برداری می کنند. معماری کلی این ارتباطات در شکل  

ه عنوان مثال  ب .  کسانی باشند مند به دریافت داده های حس شده یاین شبکه ها ممکن است چندین ناشر عالقه 

ممکن است چند خبرگزاری وظیفه جمع آوری تصاویر یک رویداد را به کاربران واگذار کرده باشند و کاربران  

کنند. ارسال  آنها  برای  را  آمده  تصاویر بدست  که    بخواهند  ناشرینی  به  را  داده ها  این  بتوانند  باید  کاربران 

 ال کنند.  عالقمندی به دریافت آنها هستند ارس 

 

 معماری شبکه حسگر جمعی با چند ناشر .1شکل 

از    باشند و   دئو یو  ر، یصدا، تصونظیر  مولتی مدیا    یتوانند به فرمت ها ی م  شده   حس  یها   دادهاما از یک طرف 

تلفن های هوشمند، گجت های پوشیدنی،   طرف دیگر تعداد دستگاه های درگیر در فرآیند حسگری نظیر 

  ی شدن داده ها  م یمسئله باعث حج  ن یا  ساعت های هوشمند و خودروهای هوشمند نیز در حال افزایش است.

  ی برا   موبایل  یلولس   یاز شبکه ها  یحسگر  یپلتفرم ها  شتری. بشودی م  یجمع  یحسگر  یدر شبکه ها  یانتقال

می تواند تا خروج از تحمل مقیاس پذیری  بودن اطالعات    م یاما حج  کنند ی انتقال اطالعات خود استفاده م

ها و مصرف    نه یهز  شی امنجر به افز. عالوه بر این، این مساله می تواند  پیش برودشبکه های موبایل سلولی  

 . کاهد ی م  یحسگر فیدر به انجام رساندن وظاکاربران   لیاز تماو   شودکاربران    یبرا  یانرژ
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  توانند ی است که در آن دستگاه ها م  د یجد   میس   یب   یارتباط  یالگو   کی(  D2D)   2شی به گو  یارتباطات گوش 

به صورت فرصت  خود را    یبرقرار کنند و داده ها  طارتبا  گریکد یبا    یشبکه اصل  ای  3ه یپا  ستگاهیاز ااستفاده  بدون  

زمینه را برای  گنجانده شده است و    یسلول   یالگو در نسل پنجم شبکه ها  نیبه اشتراک بگذارند. ا  4طلبانه

کاهش    یاز آن برا   توانند ی م  ی جمع  یحسگر  ی ها  ستمیس شکل گیری بهتر چنین ارتباطاتی فراهم آورده است.  

 مشارکت استفاده کنند. آنها برای  لی تما شیافزاهزینه کاربران و 

نیز به دلیل استفاده از منابع باتری یا قرار دادن    ی حسگری جمعیدیگر، مشارکت کاربران در شبکه هااز سوی  

از این جهت، یک از    . [3]خودشان در معرض تهدیدهایی نظیر مسائل حریم خصوصی، اغلب داوطلبانه است  

به   نیاز  و  این شبکه ها  چالش های اصلی شبکه های حسگری جمعی داوطلبانه بودن مشارکت کاربران در 

از این رو، جلب مشارکت کاربران یک فاکتور حیاتی برای موفقیت انتقال اطالعات  تشویق آنها به مشارکت است.  

طراحی مکانیزم  ت افزایش مشارکت آنها می تواند در  در این نوع شبکه است و ارائه مشوق هایی به کاربر جه

از این رو مکانیزم هایی مورد نیاز است تا کاربران میانی را تشویق کند تا با توجه    بسیار موثر باشد.های انتقال  

 به نوع داده های حس گری در رله کردن داده های مشارکت کنند.  

 سوال پژوهشی پایان نامه 

با  می توان  توضیح داده شده چگونه    سیستم حسگری   است که بر اساس شرایط   در اینجا این سوال مطرح

در شبکه ای حسگری  سرعت انتقال اطالعات    و ارائه مشوق به کاربران  بکارگیری ارتباطات گوشی به گوشی

به  است که    مطالعه ای تا جایی که مطلع هستیم این اولین  بر این اساس،    جمعی با چند ناشر را بهبود داد.

در یک  به داده های حسگری  عالقمند به چندین ناشر رسی ارائه راهکاری برای افزایش نرخ انتقال اطالعات بر

و مکانیزم مشوقی را به منظور افزایش    بر اساس ارتباطات گوشی به گوشی می پردازد   شبکه حسگری جمعی

 مشارکت کاربران ارائه می کند.

 اهداف و نتایج مورد انتظار 

یک پروتکل جدید  به چندین ناشر با استفاده از طراحی  بهبود نرخ انتقال اطالعات  هدف  مه  در این پایان نا

با هدف  خود را در سطح شبکه  کاربران داده های حس شده    در این مکانیزم  خواهد بود.جهت انتقال اطالعات  

نیز با همین رویکرد با انتشار داده بین   کاربران. سایر خواهند  دادانتشار رسیدن به ناشرین بین کاربران دیگر 

سایرین در نهایت به شیوه فرصت طلبانه آن را به دست ناشرین عالقمند به این داده های حس شده خواهند  

 
2 Device Communications-to-Device 
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افزایش مشارکت کاربران در انتشار اطالعات از نظریه بازی  این پروتکل به منظور    نظر است تا در   رساند. در 

دو  از یک بازی همکارانه    ی قی تشو  زم یمکاندر این    .برای آن ارائه شودم تشویقی  و یک مکانیزشود  کمک گرفته  

به ازا  داده  تبادل  در صورت    و  شود بین دو کاربر استفاده می داده  تصمیم گیری در خصوص تبادل  نفره برای  

 .  در نظر گرفته می شوداعتبار یا مشوق آن برای کاربری که داده را منتقل کرده است 

 پژوهش اهمیت و  پیشینه 

استفاده    ی یده ا.  [7-4] حسگری جمعی انگیزه انجام پژوهش های زیادی را در سال های اخیر ایجاد کرده است  

از مسائل قابل توجه    یمربوط به وظایف حسگری جمعی یک جهت انتقال اطالعات    ی به گوش   یاز ارتباطات گوش 

این پژوهش ها را از دو دیدگاه ارائه مکانیزم هایی برای مسیریابی در    بوده است.سال های اخیر  مطالعات    در

می توان مورد  برای ایجاد این ارتباطات  مکانیزم های تشویقی    ارتباطات فرصت طلبانه دستگاه به دستگاه و 

 بررسی قرار داد. 

 ارتباطات فرصت طلبانه دستگاه به دستگاه 

انتقال داده های حس شده را   آنها می شود، مسئله  ناپایدار  ارتباط  به  با توجه به حرکت کاربران که منجر 

شرایط خاص داده های  توان مشابه انتقال داده در شبکه های فرصت طلبانه موبایل دانست. اما با توجه به  می 

برخی از مطالعات انجام شده به بررسی روش هایی برای  با توجه به وظایف مشخص شده ناشران،  و  حسگری  

جمعی پرداخته اند و    در شبکه های حسگری   داده های حس شده  مسیریابی انتقال اطالعات به عالقمندان

به ارائه راهکاری برای جمع آوری    Wang, et al[ .8]به عنوان مثال،  روش هایی را برای آن ارائه داده اند.  

شرایط  پرداخته است و راهکاری را با در نظر گرفتن    D2Dهای حسگری جمعی با استفاده از ارتباطات  داده 

ت کاربر  در نظر گرفته است. آنها با تبدیل روند حرک(  spatial) ( و مکانtemporal) (، زمانusersکاربران )

(mobility traces  )  یک گراف وزن دار جهت دار یک مساله جستجوی مسیر را تشکیل می دهند و با یک  به

تنها مسیریابی برای یک  ارائه شده  . اما راهکار  کرده اند راهکار بهینه سازی حریصانه بازگشتی مساله را حل  

قابل توسعه به مسیریابی برای چند هدف  بنظر نمی رسد راهکار ارائه شده  هدف را مد نظر قرار می دهد و  

 . باشد 

Yang, et al[ با    [9.  طلبانه  فرصت  ارتباطات  از  استفاده  موضوع  ارتباطات  ( short-range)  کوتاه   بردبه  و 

ترکیبی پرداخته است تا هزینه استفاده از شبکه و باتری دستگاه را کاهش  به صورت  موبایل  های سلولی  شبکه

و    WiFiاما راهکار ارائه شده بر ارتباطات کوتاه برد نظیر    دهند و یک راه حل بهینه را برای مساله ارائه دهند.

ربران باال که مورد  بلوتوث متمرکز است و قابلیت توسعه به ارتباطات با برد بلند دستگاه به دستگاه با تعداد کا

 هدف این پژوهش بوده است را ندارد. 
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Zhao, et al[ .10 ]    با در نظر گرفتن ضعف آنتن دهی شبکه های موبایل در مناطق مشخصی تهیه یک نقشه

ارائه    فرصت طلبانه   یشبکه ها   ی بر رو  را  COUPON  ی چارچوب حسگرحسگری را مورد هدف قرار داده اند و  

  ی در انرژ  ییجوداده و صرفه   ی کاهش افزونگ بر روی ادغام داده ها در هنگام انتقال با هدف  تمرکز آنها    داده اند. 

هاپه    ین در انتقال چند اما با توجه به نقشه تهیه شده اولویت بر روی مسیرهای کوتاه قرار گرفته و .  بوده است

به صورت    Wang, et al [ .11 ]  شود.ی م  یاددر شبکه ز  یل تحو  یر ، تاخشود  یادها زتعداد هاپدر صورتی که  

در شبکه های فرصت طلبانه را مورد نظر  تعداد نودهای درگیر در مسیر انتقال اطالعات  کمینه سازی  مشابه  

تا بتوان حداقل تعداد گره رله   ند ارائه داده ا یمسئله پرداخته و روش  ینبه ادر پژوهش خود آنها قرار داده اند. 

 انتقال اطالعات انتخاب شود. یبرا

 در انتقال دستگاه به دستگاه  مکانیزم های تشویقی

اگر چه مکانیزم های معرفی شده قبلی در این بخش می توانند راهکار جایگزینی برای انتقال داده به ناشرین  

ده است.ارائه  طلبانه  فرصت  شبکه  در  کاربران  همکاری  آنها  اکثر  فرض  اما  شبکه    ند  یک  در  که  حالی  در 

حسگرجمعی مشارکت کاربران داوطلبانه است و این مساله موفقیت این راهکارها در محیط حسگر جمعی را 

  نظر قرار داده اند.مورد  بدین منظور  را  ارائه مکانیزم های تشویقی    مطالعاتی   کاهش می دهد. از این جهت

و خارج از شبکه سلولی برای کاهش هزینه    ارتباطات تک هاپه   به ارائه مشوق برای   مطالعات بخشی از این  

از آن  اطالعات خود را    تواند ی روبرو شود مکاربر  با    یمامستقدر این روش ها اگر مقصد اطالعات    . پرداخته اند 

.  Wang, et al،  عنوان نمونه  ی. برامیانی استفاده شده است  دریافت کنند و یا حداکثر از تعدادی ثابتی گره

به صورت ثابت و دیگری متناسب با عملکرد کاربر برای تشویق و بکارگیری آنها   از دو طرح قیمتی یکی  [12]

( به دنبال  semi-Markov. آنها به جهت کاهش هزینه ها با ارائه یک مدل نیمه مارکف )استفاده کرده است

ز به انتقال  بکارگیری کاربرانی رفته اند که بیشترین احتمال برخورد با مقصد را داشته باشند. اما این مدل نی

بین    گوشی به گوشی   پرداخته و موضوع انتقال داده و یا از طریق نهایتاً یک واسط  مستقیم داده ها به مقصد  

] Wang, et al  کاربران را مورد توجه قرار نداده است. از همین دو طرح قیمتی    [ 13.  نیز به صورت مشابه 

اما این بار تمرکز بر روی الگوی حرکتی کاربران بوده است و مجدداً موضوع انتقال گوشی   استفاده کرده است.

 مورد نظر قرار نگرفته است.  جهت تسریع در انتقال اطالعات به گوشی 

Xiao, et al[ .14]   که باید در فرصت محدودی توسط کاربران    5حساس به زمان   هاییفه انتساب وظ  یبه مسئله

انفرادی و    .خته اند انجام شوند پردا یا بصورت گروهی توسط  آنها همچین دو فرض انجام وظایف به صورت 

 
5 eensitivSime T 
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انتقال تک هاپه همچنان وجود دارد اما فرض  اند.  روش احتمال  این  اما در  .  کاربران را مورد نظر قرار داده 

 کم  است و میزان نرخ تحویل در این راهکار پایین است.در یک منطقه وسیع مالقات طرفین 

ارتباطات چندهاپه پرداخته شده    استفاده از   بادر بخشی دیگری از پژوهش های به ارائه مکانیزم های تشویقی  

است که در آنها کاربران با رله کردن اطالعات بین یکدیگر اطالعات را به مقصد تحویل می دهند. به عنوان  

ه  انتقال داددو طرح قیمت ثابت و متناسب با عملکرد کاربر برای تشویق  از مکانیزم    Wang, et al[ .15 ]  نمونه  

ها استفاده کرده است و بخشی از داده ها را به صورت مستقیم و بخشی را از طریق رله کردن بین کاربران  

اما    جابجا کرده اند. آنها مکانیزم تشویقی را نیز برای کاربران به منظور رله کردن اطالعات در نظر گرفته اند.

ه است و داده ها در فرصت مناسب به گیرنده  بود  6فرض اصلی آنها در این مکانیزم تحمل پذیر بودن تاخیر 

 .انتقال داده های حساس به زمان با این روش مناسب نیستتحویل می شود. بر این اساس، 

Mota, et al[ .16 ]    گوشی به  است که مستقیماً موضوع انتقال اطالعات از طریق ارتباطات  مطالعاتی  یکی از

یدن به  را مورد توجه قرار داده است و به ارائه مشوق هایی برای این نوع رله کردن اطالعات برای رس گوشی  

اما تمرکز آنها صرفاً بر روی این ارتباطات نبوده و همزمان استفاده از شبکه های سلولی  مقصد پرداخته است.  

طول    یه،همسا  یهاتعداد گره   یژگیسه وو ارتباطات گوشی به گوشی را مد نظر قرار داده اند. بدین منظور آنها  

  ی داده ها  که   د نگیریم   یمو بر اساس آن تصم  د نکنی هر کاربر محاسبه م  ی را برا  ینکل  یفیت و ک  ی عمر باتر

اما مجدداً هدف از این  منتقل شوند.    یبه گوش   یارتباطات گوش   یقاز طر  یاو    یرساختز  یشبکه   یقکاربر از طر

در کنار شبکه های سلولی بوده  با ارتباطات گوشی به گوشی  پژوهش ها کاهش هزینه کاربران در ارسال داده  

 ارتباطات مورد توجه نبوده است. تحویل داده با ایناست و افزایش نرخ 

Zhan, et al[ .17]    ی جمع آوری  برا  به ارائه مکانیزمی تشویقی برای انتقال داده های حساس به زمان  [18] و

این روش نیز از ارتباطات گوشی به گوشی بهره برده است.    .پرداخته استداده ها در شبکه های فرصت طلبانه  

های  شوند. انتخاب گره در این روش، پس از تولید داده ها، آنها به سمت مقصد به صورت چندین هاپه منتقل می 

می شود. این روش اگر چه مکانیزم مناسبی را برای انتقال    میانی با استفاده از راه حل چانه زنی نش انجام  رله 

که همان وظایف انجام شده مورد انتظار  در شبکه های فرصت طلبانه ارائه می دهد، اما موضوع نوع داده ها  

. از این جهت، تصمیم گیری برای  مورد توجه قرار نگرفته استهستند  در شبکه های حسگر جمعی  ناشرین  

به سمت یک مقصد  تنها  میسر نیست و داده ها را می توان  و یا چندین مقصد  هدایت داده ها بر اساس نوع آنها  

 خاص هدایت کرد.  
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که همان وظایف  ها    نوع دادهدو موضوع حساسیت زمانی در انتقال داده های حس شده و  ،  پایان نامه در این  

هستند به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و در نظر است تا با ارائه یک  ناشرین    واگذار شده از سمت

ناشرینی که عالقمند به  کلیه  مکانیزم تشویقی برای باال بردن نرخ انتقال داده ها، داده ها همزمان به سمت  

 دریافت این داده ها هستند هدایت شوند.

 روش انجام پایان نامه 

متشکل از چند   یک پروتکل برای انتقال اطالعات در یک شبکه حسگری جمعیابتدا  در این پایان نامه در  

پروتکل، ارتباط بین گره ها بر پایه ارتباطات گوشی به گوشی خواهد بود و  هدف این  شد.    طراحی خواهد   ناشر

دی در  پروتکل پیشنها  معرفی خواهد شد. نیز  یک مکانیزم تشویقی برای تبادل اطالعات بین گره ها  همزمان  

نرخ  خواهد شد و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هدف ارزیابی بررسی عملکرد  نرم افزار متلب شبیه سازی  

تحویل داده در سطح شبکه خواهد بود. نتایج ارزیابی با دیگر روش های انتقال داده در چارچوب های حسگری  
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