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 بیان شده و در ادامه الگوریتمی برای حل مسئله مبتنی بر شربکه تببیقری نفرو یcorrentropy مسئله بهینهسازی با تابع هزینه مبتنی بر بیشینه
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 نتایج به دسرت آمرده نشراندهنرده کرارایی مناسر الگروریتم.( مقایسه شده استLMS) جمله شبکه تببیقی مبتنی بر معیار کمترین مربع خبا
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الگوریتم مبتنی بر شبکه تببیقی . . .

 -1مقدمه
از جمله مسائلی که بهطور گسترده در بسیاری از کاربردهای مرتبط برا
پردازش سیگنال ظاهر میگردد مسئله تخمین توزیعشده است کره در
آن هدف نهایی تخمین یک پارامتر نرامعلوم یرا تعقیر یرک سریگنال
مبلوب با استفاده از مشاهدات (نمونههرای) نرویزی قابرل دسرتر در
گرههای مختلف یک شبکه مریباشرد .چنرین مسرائلی را مریتروان در
گستره وسیعی از کاربردهای امروزی از جمله سیسرتمهرای مخرابراتی،
سیستمهای قدرت ،پردازش سیگنالهای حیاتی ،شبکههرای سنسروری
بیسیم مشاهده نمود ] .[6بسته بره نروت توپولرو ی مرورد اسرتفاده در
پیاده سازی شبکه مورد نظر (یعنی وجود یا عدم وجود مرکرز پرردازش1
) ،)(FCراه حل مورد استفاده برای مسئله تخمین توزیرع شرده متفراوت
خواهد بود .در بسیاری از کاربردهای مورد اشاره ،یا ناچار به پیادهسازی
شبکه بهصورت مستقل از  FCبوده و یا پیرادهسرازی شربکه برهصرورت
مستقل از  FCترجیح داده میشود.
در تخمین مسرتقل از  FCتمرام محاسربات مربروه بره الگروریتم
منحصراً توسط گره های موجود در شبکه انجام میگیرد .به طرور کلری
طراحی الگوریتم برای این نوت از شبکهها نسبت به شربکههرای دارای
 FCمشکلتر است که علت آن ویژگیهای خاص این شبکه مانند ثابت
نبودن توپولو ی شبکه ،متغیر بودن محیط و غیره میباشد .در طراحی
الگوریتم برای شبکههای مستقل از  FCدو اصل مشارکت بین گرهها و
تببیقی برودن الگروریتم بره عنروان دو ابرزار اساسری مرورد پرذیرش
میباشند .برا توجره بره ایرن مسرئله اخیرراً مفهروم تخمرین تببیقری
توزیع شده (یا شبکه تببیقی )2به عنوان روشی مناس بررای تخمرین
در شبکههای فاقد  FCمد نظر قرار گرفته است .یرک شربکه تببیقری
شامل مجموعه ای از عوامل متصل به یکردیگر برا هردف حرل مسرائل
استنباطی و تخمرین توزیرعشرده بره شریوه مشرارکتی اسرت ] .[2در
تعریفی دقیقتر ،به گروهی از گرههای به هم متصرل و توزیرعشرده در
محریط کرره دارای ظرفی رت و قابلیرت پررردازش اطالعررات و ی رادگیری
هستند ،بهصورت نوعی تشکیل یک شبکه وفقی را میدهند .در چنین
شبکههایی گرهها میتوانند بهصورت مشارکتی و با استفاده از مبادلهی
اطالعات محلی به پردازش و بهینهسازی اطالعات غیرمتمرکز بپردازند.
کنش متقابل که موج توزیع اطالعات در تمامی شبکه مریشرود بره
گره ها امکان تبابق نسبت به تغییرات ویژگیهرای آمراری داده هرا یرا
تغییرات وضعیت جغرافیایی شبکه را میدهد.
3
شبکههای تببیقی بر اسا استراتژیهرای افزایشری [ ]9-0و یرا
نفو ی ]3-61[ 4پیادهسازی میشوند (بره شرکل  6مراجعره شرود) .در
استراتژیهای افزایشی ،دادهها درون یک حلقه (دور همیلترونی) کره از
تمامی گره های شبکه عبور میکند پردازش میشوند .بنابراین ،گررههرا
تنها برا همسرایگان معینری از خرود درون مسریر از قبرل تعیرینشرده
دایرهای ،ارتباه دارند .تعیین چنین مسیری بهخصوص برای شبکههای
بزرگ اغل بسیار دشوار است .همچنین ،هر نوت خرابی گرره یرا لینرک
میتواند موج اختالل در عملکرد شبکه شود.
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شکل  :1انواع استراتژی مورد استفاده در شبکه تطبيقی :استراتژی
افزايشی (چپ) ،استراتژی نفوذی (راست)

در مقابل ،استراتژیهای نفو ی در برابر خرابیهای گره یا لینرک و
توانایی تببیق با وجود تغییرات در توپولو ی شبکه و یا آمارگان دادهها
مقاوم میباشد ] .[64-63این استراتژیها عالوه بر حل مسئله تخمرین
توزیع شرده بررای مردل سرازی رفتارهرای خودسرازمانده و پیچیرده در
شبکههای زیستی و همچنین حل مسئله مربوه به موقعیتیابی به کار
برده شدهاند ].[28
یکی از کاربردهای مهم شبکه های سنسوری بیسیم تخمرین یرک
میدان اسکالر است .به لحاظ ریاضی ،یک میدان اسکالر تابعی است کره
به هر نقبه از فضا مقدار مشخصی از یک کمیت فیزیکی اسکالر (ماننرد
دما ،فشار ،غلظت مواد آالینده شیمیایی و غیره) را نظیرر مریکنرد .بره
عبارت دیگر ،یک میدان اسکالر توزیعی فضایی از یرک کمیرت اسرکالر
است .در مسئله تخمین میدان با شبکههای سنسوری بریسریم ،هردف
نهایی استفاده از مشراهدات نرویزی سنسرورهای توزیرعشرده در نقراه
خاص برای تخمین مقدار میدان اسکالر در هر نقبه از فضرا مریباشرد.
الگوریتمهای مختلفی برای حل مسرئله تخمرین میردان برا اسرتفاده از
شبکه های سنسوری بیسیم ارائه شرده اسرت ] .[26-21برا ایرن حرال
الگوریتمهای اشارهشده یا مبتنی بر  FCبوده و یا فاقد ویژگی تببیقری
بودن میباشند.
در این مقاله ابتدا نشان داده میشود که چگونه از شربکه تببیقری
نفو ی برای حل مسئله تخمین میدان اسکالر میتوان استفاده نمود .در
ادامه ،الگوریتمی مقاوم برای تخمین میدان اسکالر پیشنهاد مریگرردد
که در آن علیرغم وجود تعدادی از گرههای شبکه که بره دادههرای برا
کیفیت بسیار پایین ناشی از نویز ضربهای دسترسی داشته (و در نتیجه
تخمینهای با خبای باال ایجاد میکنند) کارایی کل الگروریتم چنردان
تحت تأثیر قرار نگیرد .برای مدلسازی دادههای با کیفیت بسیار پرایین
میتوان از مدل نویز ضربهای استفاده نمرود ] .[24-23درواقرع یکری از
ایرادهای اساسی الگوریتمهای تببیقی مبتنی بر معیار کرمتررین مربرع
خبا (مانند الگوریتم  )LMS5کراهش شردید کرارایی آنهرا در حضرور
مشاهدات آغشته به نویز ضربهای است .بنابراین برای داشرتن الگروریتم
مقاوم ناچار به استفاده از معیاری غیر از معیار کمترین مربرع خبرا 6در
الگوریتم تببیقی میباشیم .از این رو در الگوریتم پیشرنهادی بره جرای
استفاده از معیار کمتررین مربرع خبرا در الگروریتم تببیقری ،از معیرار
بیشینه  (MCC)7 correntropyاستفاده شده است .در ادامه ،با اسرتفاده
از روش تندترین صعود 8و تقری های آماری مناس الگوریتم تببیقری
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پیشررنهادی بررر مبنررای  MCCاسررتخرا م ریگررردد .کررارایی الگرروریتم
پیشنهادی در یک سناریوی شبیهسازی تخمرین میردان اسرکالر مرورد
ارزیابی قرار گرفته و عملکرد آن برا برخری از روشهرای موجرود مرورد
مقایسرره قرررار مریگیررد .نتررایج برره دسررت آمررده از شرربیهسررازیهررای
انجامگرفته نشان میدهد که در حضور گرههرای برا نرویز انردازهگیرری
بسیار باال ،الگوریتم پیشنهادی دارای کارایی بهمرات بهتری از الگوریتم
مبتنی بر فیلتر  LMSمیباشد .از طرفی ،پیچیدگی محاسباتی الگوریتم
پیشررنهادی نی رز مشررابه الگرروریتم  LMSم ریباشررد کرره ای رن موضرروت
بهکارگیری الگروریتم پیشرنهادی را بررای پیرادهسرازی در شربکههرای
سنسوری بیسیم مناس میسازد.
در ادامه مقالره ابتردا در بخرش دوم بره معرفری میردان اسرکالر
پرداخته و سپس مفهوم شبکه تببیقی نفو ی به اختصرار شررح داده
میشود  .در بخش سوم نحوه حل مسرئله تخمرین میردان اسرکالر برا
استفاده از شبکه تببیقی نفو ی مورد بررسی قرار گرفته و الگروریتم
پیشنهادی در بخش چهارم معرفی میگردد  .در بخرش پرنجم نترایج
حاصل از شبیهسازی ارائه شده و در بخش ششم نتایج اصلی به دست
آمده از مقاله بیان میگردند.

 -2معرفی میدان اسکالر و شبکه تطبیقی نفوذی

الگوریتم مبتنی بر شبکه تببیقی . . .

همچنین هر یک از عناصر برردار  yنیرز برا راببره زیرر بره دسرت
میآیند:
y j   h j (x) (x)dx

()1

باید توجه داشت که در صورت داشتن بردار ( zoیعنی جواب بهینه
مسئله ( ،))2میردان اسرکالر در هرر نقبره برهصرورت زیرر تقریر زده
میشود
M

] ˆ ( x)  h( x)z o  h ( x)[z o


()1

1

نکته مهم در این میان این است کره چگونره مریتروان برا داشرتن
اطالعات محدود در گرههای مختلف ،میدان اسکالر را در نقاه مختلرف
تقری زد .در بخش سوم نحوه اسرتفاده از شربکه تببیقری بررای حرل
مسئله ( )2با استفاده از شبکه تببیقی نفو ی شرح داده میشود.
 -2-2معرفی شبکه تطبیقی نفوذی
بهمنظور توصیف شبکههای تببیقی نفو ی شبکهای شرامل  Nگرره را
در نظر میگیریم .فرض میکنیم که هرر یرک از گررههرای موجرود در
شربکه (ماننررد گرره  ) kدر هررر لحظره از زمرران ماننرد  nبرره اطالعررات
}  {dk ,n , uk ,nدسترسی دارد که در آن  d k , nکمیت اسکالر اندازهگیری
شده توسط گره و  u k , nبردار رگرسیون برا ابعراد  1 Mمریباشرد .برا

 -1-2میدان اسکالر

فرض مردل خبری ،ارتبراه برین  d k , nو برردار  u k , nبرهصرورت زیرر

ناحیه (محدوده) جغرافیایی مانند  و میدان اسکالر مربوه بره
آن یعنی را در نظر میگیریم .فرض میکنیم که میدان اسرکالر
یک زیرمجموعه از فضای خبی ) ( (یعنی ) (  ) باشد که
به مجموعره اعرداد
در آن فضای خبی شامل تمام توابع پیوسته از
حقیقی میباشد .برای فضای خبری ) (  ،مجموعره بره عنروان
مجموعه تشکیلدهنده توابع پایه این فضا تعریف میشود؛ یعنی:

میباشد:

()6

,M

 1, 2,

 {h  ( )},

کرره در آن  {h },  1, 2, , Mتوابررع مسررتقل خبرری م ریباشررند.
همچنررین ،برررای هررر نقبرره از ماننررد  ، x بررردار سرربری
]) h(x)  [h1 (x), h2 (x), hM (xرا تعریف میکنیم .در این صورت
بهترین تقری برای میدان در نقبه ( xبر حسر معیرار کرمتررین
مربعات) را میتوان با استفاده از مسئله زیر بیان کرد:
()2

(x)  h(x)z  dx
2



)J1 (z

arg min J1 (z),
z

Gz o  y

که در آن هر یک از عناصر ماتریس  Gمانند عنصرر  [G ]i, jبرهصرورت
زیر داده میشود:
()7

Serial no. 80

()4

که در آن  vk , nمؤلفه نویز مشاهده میباشد که بهصورت فرآیند گوسری
با میانگین صفر و واریانس   v2, kمدل میگردد .همچنین فرض میکنیم
که هدف از پیادهسازی شبکه تخمین پارامتر برداری (با ابعراد ) M 1
 w oبا استفاده از اطالعات موجود در گرههرای شربکه مریباشرند .کرل
اطالعات موجود در گرههای شبکه را میتوان در مراتریسهرای  dو U
گردآوری نمود که در آن داریم:

()0
N M

جواب معادله فوق zo ،در معادله نرمال زیر صدق میکند:
()9

dk , n  uk , n wo  vk , n

[G]i, j   hi ( x)h j ( x)dx

u1

d1

u2

d2

uN

U
N 1

d

dN

با داشتن ماتریس هرای  dو  Uمسرئله مربروه بره تخمرین  wرا
میتوان بر حس مسئله بهینهسازی زیر بیان کرد:
o

()3

 u k , n w) 2 

N

k ,n

  (d
k 1

)w o  arg min J (w), J (w
w

که در راببه ( )3نماد ] [معرف میانگینگیری آماری میباشد .پاسرخ
بهینه برای معادله ( )3در معادله زیر موسروم بره معادلره نرمرال صردق
میکند ]:[9
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الگوریتم مبتنی بر شبکه تببیقی . . .

 N
  N

w o    R u , k    rdu , k 
 k 1
  k 1


باید به این نکته توجه داشت که عالوه بر  ،LMSاز سایر فیلترهرای

1

()68

میتوان استفاده نمود .در ] [98 ،2شبکههای تببیقری کره در سراختار

که در آن داریم:
()66

Ru , k  E uk , n uk , n 

()62

rdu , k  E uk , n dk , n 

که در روابط فوق  ()معرف عملگر هرمیتی میباشرد .بره کرارگیری
معادله ( ) 68مستلزم در دستر

بودن اطالعات آماری } {Ru , k , rdu , k

در تمام گرههای شبکه مریباشرد کره در عمرل چنرین اطالعراتی در
دستر

تببیقی نظیر  NLMS ،RLSو غیرره نیرز در سراختار شربکه تببیقری

برودن ،نیازمنرد بره

نیست و یا حتی در صورت در دسرتر

آنها از سایر فیلترهای تببیقی (غیرر از  )LMSاسرتفاده شرده معرفری
شده و نحوه عملکرد آنها مورد مقایسه قرار گرفته است.

 -3الگوریتم پیشنهادی
در این بخش ابتدا نحوه حل مسئله تخمین میدان اسکالر با استفاده از
شبکه تببیقی نفو ی مبتنی بر  LMSشرح داده شده و در ادامه
الگوریتم تخمین مقاوم پیشنهادی ارائه میگردد.

تبادل گسترده اطالعات مابین گره های شبکه به منظور فراهم نمرودن
اطالعات هر گره در سایر گره ها میباشد .همان طرور کره در مقدمره

 -1-3تخمین میدان اسکالر با استفاده از شبکه تطبیقی

اشاره شد شبکههای تببیقی به عنوان اسرتراتژیهرای کارآمرد بررای

فرض میکنیم که تعداد  Nسنسور به طور تصادفی در ناحیره

حل مسائلی به فرم مسئله بیان شده در راببه ( )3میباشرد .در ادامره

توزیع شده و می دان اسکالر توسط آن ها رصد میگرردد  .همچنرین

نحوه حل مسئله ( ) 3با استفاده از شبکه تببیقی نفرو ی شررح داده

موقعی ت هر سنسور در لحظه  nبه صرورت

 pk , n نمرای ش داده

میشود.

میشود  .در ای ن صورت هر گرره ماننرد  kدر هرر لحظره از زمران

در شبکههای تببیقی با مشارکت نفو ی هر گرره ماننرد گرره  kاز
تخمینهای جمرعآوریشرده از سرایر گررههرای مجراور بررای داشرتن
برآوردی از تخمینهای گرههای مجاور استفاده مینماید .این فرآینرد را
میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
()69
که در آن

, n 1

w

c

k,

k

k



g k , n 1 

معررف مجموعره همسرایگان گرره  kبروده و

ضرایبی هستند که برای ترکی

ck , 

تخمینهای به دست آمده از گرههرای

مانند  nی ک مشاهده نویزی از می دان اسکالر به صورت زی ر خواهد
داشت:
(pk , n )  vk , n

()61

dk , n 

که در آن  vk , nمؤلفه نویز مشاهده میباشد .همچنین برردار رگرسریون
برای گره  kدر لحظه  nرا میتوان بهصورت زیر در نظر گرفت:
()64

]) hM (pk , n

uk , n  h(pk , n )  [h1 (pk , n ), h2 (pk , n ),

همسایه  kمورد استفاده قرار میگیرند .همچنین  w k , nبرداری است که

بنابراین هر گره از شبکه مانند  kدر هر لحظه از زمان مانند  nبه

نشاندهنده تخمین گره  kاز بردار  w oدر لحظه  nمریباشرد .پرس از

اطالعاتی به فرم }  {dk ,n , uk ,nدسترسری دارد .هردف از برهکرارگیری

محاسبه  ، g k , n1گره  kاز آن و نیز از اطالعرات موجرود در خرود گرره

شبکه تخمین بردار  zoبا استفاده از اطالعات موجود در گرههای شربکه

یعنی }  {dk ,n , uk ,nبرای بهروز کردن تخمین  w k , nاسرتفاده مرینمایرد.

میباشد.

در صورت استفاده از فیلتر تببیقی  LMSراببه بهروز کرردن تخمرین
 w k , nدر سنسور  kبهصورت زیر خواهد بود:
()67

) w k , n  g k , n 1  k uk , n (dk , n  uk , ng k , n 1

بنابراین راببه بهروز کردن تخمرین محلری در هرر گرره در شربکه
تببیقی نفو ی بر مبنای فیلتر تببیقی  LMSرا میتوان با راببره زیرر
بیان نمود:

()61

Serial no. 80


 w k ,0  0

g k , n 1   ck , w , n 1
 k


w g
) k , n 1   k u k , n ( d k , n  u k , ng k , n 1
 k ,n

در ادامه نشان داده میشود که شبکه تببیقی مبتنی بر اسرتراتژی
نفو ی (الگوریتم ارائهشده در ( ))61را مریتروان برا در دسرت داشرتن
اطالعات موجود در گرهها بهصورت ( )61و ( )64برای تخمرین میردان
اسکالر استفاده نمود .بدین منظور ابتدا باید به این نکتره توجره داشرت
که تابع هزینه مورد استفاده در استخرا شبکه تببیقی نفو ی (یعنری
راببه ( ))3به فرم تابع هزینه بیانشرده در راببره ( )2نمریباشرد .لرذا
مسئلهای که در ابتدا باید مورد بررسی قررار گیررد ایرن اسرت کره آیرا
مسئله ( )3فرم دیگری از مسئله تخمین میردان اسرکالر بیرانشرده برا
راببه ( )2بیان میباشد؟ برای پاسخ به این پرسش مجدداً ترابع هزینره
( )3را در نظر میگیریم .با جایگزین کردن مقادیر  d k , nو  u k , nاز روابط
( )61و ( )64در تابع هزینه ( )3داریم:
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 ( x  y)2 
exp  

2 2 
2


N

] ) J 2 ( w )   [( d k , n  u k , n w
2

k 1

1

()29

 ( x, y) 

N

]   [( (p k , n )  vk , n  h k , n (p k , n ) w ) 2

راببه ( )22نشان میدهد که به دلیل وجود عملگر میانگین آماری،
محاسبه  correntropyنیازمند داشتن تابع چگالی مشرترک متغیرهرای
تصادفی  Xو  Yمیباشد که فرض در دستر بودن آن بررای بسریاری
از کاربردهای واقعی چندان فرض مناسبی نیست .از طرفی ،با توجه بره
اینکه در بیشتر مواقع دنباله نمونههای مشترک متغیرهای تصادفی  Xو
 Yبرهصرورت  {xt , yt }, t  1, 2, , Lدر دسررتر مریباشرند لررذا
بهجای راببه ( )22میتوان از راببه تقریبی زیر استفاده کرد:

k 1

N

N

k 1

k 1

]   [( (p k , n )  h k , n (p k , n ) w ) 2 ]   [vk2, n

()60

N

]  2 [( (p k , n )  h k , n (p k , n ) w ) 2 vk , n
k 1

N

2
v,k


k 1

با ضرب

N

N

  [( (p k , n )  h k , n (p k , n ) w ) ] 
2

k 1

در ) J 2 (wتابع هزینه جدید بهصورت زیر خواهد بود:
] (p k , n )  h k , n (p k , n ) w ) 2

N

([ 
k 1

()63

N

2
v,k


k 1

N

N

J 3 (w ) 



از طرفی ،با فرض اینکه سنسورهای شربکه برهصرورت تصرادفی در
ناحیه توزیع شده باشند آنگراه مریتروان نحروه توزیرع مکرانی آنهرا را
بهصورت یک توزیع یکنواخت مدل نمود .در این حالرت از آنجرایی کره
برای هر تابع مانند ) (  f تقری زیر معتبر است ]:[96
N

()28

)

k

 f (x
k 1

N

f (x)dx 



با قررار دادن ]  f (x)  [( (pk ,n )  hk ,n (pk ,n )w)2مریتروان
دریافت که جمله اول در راببه ( )63تقریبی از تابع هزینه دادهشده در
راببه ( )2میباشد ،یعنی:
N

()26

2
v,k


k 1

N

 -2-3الگوریتم مقاوم پیشنهادی
همانطور که در مقدمه اشاره شد الگروریتم مقراوم پیشرنهادی در ایرن
شرربکه تببیق ری نفررو ی و تررابع هزینرره مبتن ری بررر

 correntropyم ریباشررد .برررای متغیرهررای تصررادفی  Xو  Yکمی رت
 correntropyبهصورت زیر تعریف میگردد:
()22

C ( X , Y )    ( X  Y )

که در آن )  (تابع هسته (کرنل)  Mercerبا پرارامتر (عررض هسرته)
 میباشد .در این مقاله تابع هسته گاوسی مورد استفاده قرار خواهرد
گرفت که راببه آن بهصورت زیر میباشد:

Serial no. 80

()27

برای تعریف تابع هزینه مورد نظر در این مقاله موارد زیر را در نظر
میگیریم:
 .6چنانچه از کمیت  correntropyبه عنوان تابع هزینه در
کاربرد مبتنی بر فیلتر تببیقی استفاده شود ،شکل کلی
تابع هزینه بهصورت مسئله بهینهسازی زیر خواهد بود ]:[20
) Cˆ (dt , yt

()21

JC

where

arg max J C

که در آن  dو  yبه ترتی معرف پاسخ مبلوب و خروجی
فیلتر تببیقی میباشند.
 .2تابع هزینه مورد استفاده برای کاربرد مورد نظر نهتنها باید
مقاوم بودن الگوریتم نهایی را تضمین نماید ،بلکه در آن
مشارکت بین گرهها نیز دخالت داده شود.
با توجه به این نکات تابع هزینه مورد اسرتفاده در هرر گرره شربکه
مانند گره  kبهصورت زیر تعریف میشود:

J 3 ( w )  J1 ( w ) 

از آنجا که جمله دوم در راببه ( )63به مقدار  wبستگی ندارد لذا
مینیمم کردن ) J 3 (wمعادل مینریمم کرردن ترابع ) J1 (wمریباشرد.
بنابراین با در نظر گررفتن مبالر فروق مریتروان نتیجره گرفرت کره
الگوریتم ارائهشده در ( )61را میتوان با تعاریف دادهها بهصورت ( )61و
( )64برای تخمین میدان اسکالر به کار برد.

مقالرره بررر اسررا

1 L
) Cˆ ( X , Y )    ( xt  yt
L t 1

)arg max J P (w

()21

w

که در آن ) J P (wبهصورت زیر تعریف میگردد:

()24





 ( d k , j  u k , j w ) 2
exp


2 2
j  i  L 1

i


w  ql 




1
J P (w )  
 L 2


  ck ,l
l k

که در آن جمله اول برای تضمین مقراوم برودن الگروریتم و جملره دوم
برای اثر دادن مشارکت گرهها در حل مسئله تخمرین بره کرار گرفتره
شدهانرد .بایرد توجره شرود کره در جملره دوم مقرادیر {ql }, l  k
تخمین سراسری گره مجاور  lاز بردار  w oمیباشند .بررای بره دسرت
آوردن یک الگوریتم غیرمتمرکز که برای پیادهسازی بر روی شبکههرای
سنسوری بیسیم مناس باشد ،ابتدا با استفاده از روش تندترین صعود
یک راهحل تکرارشونده 9برای حل مسئله بهینهسازی فوق بهصورت زیر
حاصل میگردد:
()20

w k , n  w k ,n 1   wk ,n1  J P (w)
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کره در آن    0بروده و  wk ,n1  J P (w)بیرانگر گرادیران از تررابع
) J P (wبر حس

بردار  w k , n1میباشد .برای گرادیران ترابع )J P (w

بهازای  w k , nو  L  1داریم:
 e 
* 
u k , n exp  k ,2n  ek , n
2
 2 
2


2

()23

w k , n  w k , n 1 

   ck ,l w k , n 1  ql
l k

که در آن  ek , nبه صرورت  ek ,n  dk ,n  uk ,n wk ,n 1تعریرف مریشرود.
برای اینکه راببه بازگشتی فوق برای پیادهسازی بر روی شبکه تببیقی
نفو ی با استراتژی نفو ی باشد تغییرات زیرر را در راببره فروق اعمرال
میکنیم:
10
 .6با معرفی  θk , nبه عنوان متغیر واسبه (تخمین محلی گره

الگوریتم مبتنی بر شبکه تببیقی . . .

 -4شبیهسازی
در این بخش کارایی الگوریتم پیشنهادی در یک سناریوی شبیهسرازی
تخمین میدان اسکالر مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد آن با برخری از
روشهای موجود مورد مقایسه قرار مریگیررد .بردین منظرور شربکهای
متشررکل از  688گررره کرره در فضررایی بررهصررورت 0,1  0,1
تصادفی توزیع شدهاند در نظرر گرفتره مریشرود .توپولرو ی شربکه بره
گونهای است که گرههای بافاصله کمتر از  8/2واحد برا هرم در ارتبراه
هستند .در شکل  2توپولو ی شبکه مورد استفاده در شبیهسازی نشران
داده شده است.

مجاور) راببه ( )23به فرم معادل زیر بیان میشود:
 e 
* 
u k , n exp  k ,2n  ek , n
2
 2 
2


2

()98

θk , n  w k , n 1 

w k , n  θk , n    ck ,l w k , n 1  ql
l k

باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ پیادهسازی ،روابط ()23
و ( )98کامالً یکسان هستند.
.2

در راببه به دست آمده فوق متغیرر واسربه  θk , nجرایگزین
 q lمیگردد:
 e 
* 
u k , n exp  k ,2n  ek , n
2
 2 
2



شکل  :2توپولوژی شبکه استفادهشده برای انجام شبيهسازی عملکرد
الگوريتم پيشنهادی

2

()96

θk , n  w k , n 1 

w k , n  θk , n    ck ,l w k , n 1  θl , n

فرض میشود که میدان اسکالر مورد نظر بهصورت
0.7

l k

2

.9

سرانجام در معادله w k , n 1  θl , n

c

k ,l

l k

از راببره فروق

 w k , n1را با متغیر واسربه  θk , nجرایگزین نمروده و راببره
بهروزرسانی زیر حاصل میگردد:
 e 
* 
u k , n exp  k ,2n  ek , n
2
 2 
2


2

()92

θk , n  w k , n 1 

w k , n  θk , n    ck ,l θk , n 1  θl , n
l k

باید به این نکته توجه داشت که در مقایسه با الگوریتم مبتنری برر
 ،LMSالگررروریتم پیشرررنهادی نیازمنرررد محاسررربه جملررره اضرررافی
 e 2 

()99

)1  20( x1  0.15)  20( x2  0.15
2

1
1  15( x1  0.7) 2  15( x2  0.7) 2

در ناحیه 0,1   0,1

( x1 , x2 ) 



توزیع شده است .مجموعه تشکیلدهنرده

توابع پایه این فضا به ازای  M  36بهصورت زیر تعریف میگردد:
()97

) h (x)  exp(20 || x  c ||2

که در آن نقاه  cبه فاصله  8/2واحد (مبرابق شرکل  )9از هرم قررار
دارند .برای مشاهدات گرهها از مدل خبی ( )61استفاده نموده و فرض
میکنیم مؤلفه نویز مشاهدات در هر گره در حالت کلی برهصرورت زیرر
بیان میگردد:
()91

)vk , n   k(1), n  bk , n k(2
,n

 exp  k ,2n همچنین حاصلضررب آن برا جملره  ek , nمریباشرد .از
 2 

که در آن   k(1),nو   k(2),nمؤلفههای نویز مستقل از هم هسرتند کره دارای

آنجایی که محاسبات یادشده چندان پیچیده نیستند ،لذا همان طور که

توزیع گوسی با میانگین صفر و واریانس های   v2, k  103و  v2, k  2

در ] [24اشاره شرده اسرت ،برار محاسرباتی الگروریتمهرای مبتنری برر

میباشند .همچنین  bk , nبیانگر یک دنباله تصادفی با توزیع برنولی برا

 correntropyدر رده الگوریتم  LMSمیباشند.

توزیع احتمال  Pr{bk ,n  1}  P1 , Pr{bk , n  0}  1  P1میباشرد.

در ادامه به بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی پرداخته میشود.

Serial no. 80

فرض میکنیم کره  68گرره از شربکه دارای مشراهدات بسریار پرایین
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ناشی از نویز ضربهای هستند به گونهای که برای مؤلفه نویز مشراهدات
آنها  Pr{bk , n  1}  0.2بوده و برای سایر گرههرا Pr{bk , n  1}  0
میباشد.
الگوریتم های مورد بررسی شامل الگوریتم نفرو ی ( LMSراببره
( ،))61الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم غیرمشارکتی مبتنی برر LMS
است که راببه به روزرسانی در هرر گرره در آن بره صرورت زیرر بیران
میشود:
()91

) w k , n  w k , n 1  k uk , n (dk , n  uk , n wk , n 1

شکل  :3ميدان اسکالر که شبکه سنسوری برای تخمين آن
استفادهشده است (سمت چپ) ،نحوه توزيع نقاط ( cدر رابطه ()33
که به فاصله  0/2واحد از هم قرار دارند

الگوریتم مبتنی بر شبکه تببیقی . . .

()90

k

l

k

l

 1

 k
 0


ck ,l

که در آن  kنشاندهنده تعداد گرههای مجاور گره  kمیباشد.
در شکل  7منحنی  MSDمتوسط شبکه برای الگوریتمهرای مرورد
نظر نشان داده شده است .همرانطرور کره از شرکل  7مشرخ اسرت
الگوریتم پیشنهادی دارای کارایی بهتری نسبت به سایر روشهای مورد
مقایسه است .در شکل  1میدان اسکالر تخمینزدهشده توسط الگوریتم
پیشنهادی نشان داده شده است.

شکل  :5ميدان اسکالر تخمينزدهشده توسط الگوريتم پيشنهادی

با مقایسه شکل  1با شکل ( 9که در آن میدان اسرکالر مرورد نظرر
نمایش داده شده است) میتوان دریافت که حتی برا وجرود تعردادی از
گرههای شبکه که تنها به دادههای با کیفیرت بسریار پرایین دسترسری
داشتهاند ،الگوریتم پیشنهادی توانسته اسرت تخمرین خروبی از میردان
اسکالر مورد نظر فراهم سازد .در اینجا باید به این نکته اشاره شود کره
در صورتی که تمام گرههای شربکه دارای کیفیرت مشراهدات مناسربی
باشند ،عملکرد الگوریتم پیشنهادی تقریباً مشابه الگوریتم  LMSخواهد
بود.

 -5نتیجهگیری
شکل  :4منحنی  MSDمتوسط شبکه برای الگوريتمهای مختلف

برای مقایسه الگوریتمهای مختلف از معیرار متوسرط  MSDشربکه
استفاده میکنیم که بهصورت زیر تعریف میشود:
()94

2
1 N  o
E  z  w k , n 


N k 1 

MSD 

پارامترهای مربوه به ضری گام بررای الگروریتمهرای مختلرف بره
گونهای تنظیم شدهاند که همه الگوریتمها دارای سرعت همگرایی اولیه
یکسانی باشند .برای ضرای

ترکی

الگوریتم  LMSنفو ی و همچنرین

الگوریتم پیشنهادی از قانون نزدیکترین همسایه اسرتفاده شرده اسرت
که در آن داریم:

Serial no. 80

در این مقاله ،الگوریتمی مبتنی بر شبکه تببیقی نفو ی برای تخمرین
مقاوم میدان اسکالر با استفاده از مشاهدات شربکه سنسروری بریسریم
پیشنهاد گردید .مقاوم بودن الگوریتم پیشنهادی بدین معنی اسرت کره
چنانچه تعدادی از گرههای شبکه به دادههای با کیفیرت بسریار پرایین
ناشی از نویز ضربهای دسترسی داشته باشند الگروریتم بتوانرد تخمرین
مناسبی از میدان اسکالر ارائه دهد .برای داشتن چنین الگوریتمی ،ابتدا
مسئله تخمین میدان اسکالر بهوسیله شبکه سنسروری برهصرورت یرک
مسئله بهینهسازی با تابع هزینه مبتنی بر  MCCبیان شرده و در ادامره
الگوریتمی برای حل مسئله به صورت توزیرع شرده و مبتنری برر شربکه
تببیقی نفو ی ارائه شده است .برای ارزیابی الگوریتم ،عملکررد آن برر
روی یک سناریوی تخمین میدان اسکالر شبیهسازی شده و با برخری از
روشهای موجود مقایسه گردید .نترایج بره دسرت آمرده نشراندهنرده
کارایی مناس الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد مورد نظر است.
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در الگوریتم پیشنهادی کانال بین گرههرای شربکه ایردهآل (بردون
 چنین فرض مریتوانرد در بسریاری از کاربردهرا.خبا) فرض شده است
 مسرئله تخمرین مقراوم میردان، در کارهرای آینرده.[92] معتبر نباشد
اسکالر با استفاده از یک شبکه سنسوری بیسیم در حالرت واقعریترری
که کانال بین گرهها نیز غیرایدهآل باشرند مرورد بررسری قررار خواهرد
 همچنین بهکارگیری الگوریتم پیشرنهادی در سرایر کاربردهرای.گرفت
[99] مرتبط با پردازش توزیع شده از جمله در شبکه های حسگر بصری
.مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مراجع
[1] D. Puccinelli and M. Haenggi, “Wireless sensor
networks: applications and challenges of ubiquitous
sensing,” IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 5,
no. 3, pp. 19–31, 2005.
[2] A. H. Sayed, “Adaptive networks,” Proceedings of the
IEEE, vol. 102, no. 4, pp. 460-497, 2014.
[3] C. G. Lopes and A. H. Sayed, “Incremental adaptive
strategies over distributed networks,” IEEE Trans. Signal
Processing, vol. 55, no. 8, pp. 4064-4077, 2007.
[4] L. Li, J. A. Chambers, C. G. Lopes, and A. H. Sayed,
“Distributed estimation over an adaptive incremental
network based on the affine projection algorithm,” IEEE
Trans. Signal Process., vol. 58, no. 1, pp. 151-164, 2010.
[5] A. Rastegarnia, M. A. Tinati, and A. Khalili,
“Performance analysis of quantized incremental LMS
algorithm for distributed adaptive estimation,” Signal
Processing, vol. 90, no. 8, pp. 2621-2627, 2010.
[6] M. Saeed and A. U. H. Sheikh, “A new LMS strategy for
sparse estimation in adaptive networks,” in IEEE 23rd
International Symposium on Personal Indoor and Mobile
Radio Communications (PIMRC), pp. 1722-1733, 2012.
[7] A. Khalili, A. Rastegarnia, W. Bazzi, and Z. Yang,
“Derivation and analysis of incremental augmented
complex least mean square algorithm,” IET Signal
Processing, vol. 9, no. 4, pp. 312-319, 2015.
[8] G. Azarnia and M. Tinati, “Steady-state analysis of the
deficient length incremental LMS adaptive networks,”
Circuits, Systems, and Signal Processing, vol. 34, no.9,
pp. 2893–2910, 2015.
[9] O. Gharehshiran, V. Krishnamurthy, and G. Yin,
“Distributed energy-aware diffusion least mean squares:
Game-theoretic learning,” IEEE Journal of Selected
Topics in Signal Processing, vol. 7, no. 5, pp. 821-8836,
2013.
[10] P. Di Lorenzo and S. Barbarossa, “Distributed least mean
squares strategies for sparsity-aware estimation over
Gaussian Markov random fields,” In IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
(ICASSP), pp. 5472-5476, 2014.
[11] J. Chen and A. H. Sayed, “Diffusion adaptation strategies
for distributed optimization and learning over networks,”
IEEE Trans. Signal Process., vol. 60, no. 8, pp. 42894305, 2012.
[12] C. Li, P. Shen, Y. Liu, and Z. Zhang, “Diffusion
information theoretic learning for distributed estimation
over network,” IEEE Transactions on Signal Processing,
vol. 61, no. 16, pp. 4011-4024, 2013.
[13] R. Arablouei, S. Werner, Y. F. Huang, and K. Dogancay,
“Distributed least mean-square estimation with partial
diffusion,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol.
62, no. 2, pp. 472-484, 2014.

Serial no. 80

. . . الگوریتم مبتنی بر شبکه تببیقی

 مجله مهندسی برق دانشگاه،»توزیعشده افزایشی طول متغیر
.6937 ،61-6  صفحات،9  شماره،71  دوره،تبریز
 «الگوریتم توزیعشده جهت،[ سیدهادی اقدسی و مقصود عبا پور99]
فراهمآوردن پوشش چندجانبه از هدف در شبکههای حسگر
،2  شماره،72  دوره، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،»بصری
.6936 ،19-19 صفحات

6931  تابستان،2  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/191
[30] A. H. Sayed, S.-Y. Tu, J. Chen, X. Zhao, and Z. J.
Towfic, “Diffusion strategies for adaptation and learning
over networks,” IEEE Signal Processing Magazine, vol.
30, no. 3, pp. 155-171, May 2013.
[31] A. Papoulis and S. Pillai, Probability, Random Variables,
and Stochastic Processes, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002.
 «افزایش همگرایی شبکههای،[ قنبر آ رنیا و محمدعلی طینتی92]

 الگوریتم حداقل میانگین مربعات:تببیقی با لینکهای نویزی

زیرنویسها
1

Fusion center

2

Adaptive network

3

Incremental

4

Diffusion

5

Least mean square, (LMS)

6

Mean-square error, (MSE)

7

Maximum correntropy criteria

8

Steepest ascent

9

Iterative

10

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Intermediate

Serial no. 80

