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) برای حالت مشارکت نفووذی وLMS(  در این مقاله به بررسی توپولوژی شبکههای تطبیقی پیچیده مبتنی بر الگوریتم کمترین مربعات خطا:چکیده
 تصادفی و جهان کوچک با، مدلهای شبکه پیچیده استفادهشده شامل شبکههای منظم.ترکیب بهمنظور تخمین پارامتر پرداخته میشود-مد تطبیق
 مشخصات استفادهشده برای پیادهسازی شبکههای پیچیده عالوهبر میزان دقت تخمین شبکه شوامل.شرایط وابستگی مکانی و زمانی دیتا میباشد
 نتایج شبیهسازیها در تمامی شبکههای پیچیده نشان میدهود کوه در. ضریب خوشهگرایی و اتصال جبری شبکه خواهد بود،پارامترهای طول مسیر
 به دلیل داشوتن پوارامتر اتصوال جبوری، شبکه جهان کوچک به دلیل اضافه کردن لینکهای تصادفی به شبکه منظم،دو حالت لینک ایدهال و نویزی
 طول متوسط کوتاهترین مسیر قابلقبول و ضریب خوشهگرایی باال (محلی بودن گرهها) در کنار عملکرد،)پایین (میزان مقاوم بودن به از بین رفتن گره
 نتوایج شوبیهسوازیهوا. این از لحاظ طراحی عملی شبکه بسیار مفید مویباشود.تخمین مطلوب دارای برتری نسبی نسبت به سایر شبکهها دارا است
.برای ضریب ترکیب متروپولیس در ادامه آورده شده است
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Abstract: In this paper, the topology of complex adaptive networks based on distributed estimation least mean square (LMS)
algorithm for the diffusion mode of cooperation (ATC) is studied. The study covers different network models, including the regular,
small-world and random assuming temporal and spatial dependence of data. The parameters used for implementation of complex
networks are average path length, cluster coefficient and algebraic connectivity in addition to the performance of the network. The
simulation results indicate that in all complex networks with ideal and noisy links, the small-world networks (for adding random
links) are better candidates for practical implementations due to high algebraic connectivity(robust to node failure problem), average
path length and cluster coefficients(strong locality). Simulation results are also included for the Metropolis coefficient combination.
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 -1مقدمه
در بسووویاری از کواربوردهووووا بوووا مسوووئله تووووخمین (و یوووا تشخیووووص)
توزیوووعشوووده مواجوووه هسوووتیم کوووه در آن مجموعوووهای از گووورههوووا
(حسووووگرها) بوووورای تخمووووین (و یووووا تشووووخیص) پووووارامتر مجهووووول
موردعالقووه مووا پراکنووده شوودهانوود .کاربردهووای اولیووه ایوون مسووئله در
کنتوورل تووووزیعشووده ،ردیووابی و در ادامووه بوووه شووبکههووای سنسوووری
بوویسوویم گسووترده شووده اسووت [ .]1-6بووهطورکلی بسووته بووه وجووود و
یووا عوودم وجووود واحوودی بنووام مرکووز ترکیووب ) )1FCدر شووبکه ،مسووئله
تخموووین توزیوووعشوووده بوووه دو روش قابلحووول اسوووت [ .]9در روش اول
هوور حسووگر مشوواهدات خووود را پووس از پووردازش اولیووه بوورای پووردازش
بووی توور بووه  FCارسووال میکنوود .س و س در  FCبووه کمووک مشوواهداتی
کووه از کوول حسووگرهای موجووود در شووبکه گووردآوری شووده اسووت ،عموول
تخمووین پووارامتر موووردنظر انجووام موویشووود .در بسوویاری از کاربردهووای
مورتبط بوا شووبکههوای حسوگر بوویسویم ،پیوادهسووازی شوبکه بوهصووورت
یووک شووبکه فاقوود  FCاز نظوور هزینووه ،شوورایط محیطووی ،بووار محاسووباتی
و غیوووره تووورجی داده مووویشوووود .بوووهعنووووان نمووووونه یکوووی از معایوووب
شووبکههووای دارای  FCایوون اسووت کووه اگوور ایوون واحوود بووه دلیلووی از کووار
ا
بیافتوود عموول تخمووین در شووبکه متوق و موویشووود .همچنووین معموووال
به دلیل دور بوودن فاصوله بسویاری از گورههوا از واحود  ،FCایون گورههوا
به توان بی توری بورای ارسوال دادههوا نیواز دارنود کوه ایون امور موجوب
افوووزای تووووان مصووورفی در گووورههوووا مووویگوووردد .روش دوم ،راهحووول
توزیووعشووده (غیرمتمرکووز) اسووت کووه در آن گوورههووا فقووط از دادههووای
محلووی خووود و تعاموول بووا همسایگانشووان اسووتفاده موویکننوود .در ایوون
طووورح ،حووووجم پوووردازش و ارتبواطووووات کووواه قووووابلتوجهووووی پیووودا
میکنند[.]1
با این حال ،در بسیاری از کاربردهوا ،نیواز بوه عمول تخموین در یوک
ا
محیط دائما در حوال تیییور ضورورت پیودا مویکنود کوه در آن اطالعوات
آموواری بوورای فرآینوودهای موردعالقووه در دسووترس نیسووت .ایوون موجووب
تووسعوه الگووریتمهوای تخمین تطبیقی تووزیعشووده گردیوده اسوت کوه
بووهعنوووان شووبکههووای تطبیقووی شووناخته موویشووود [ .]4-7یووک شووبکه
تطبیقووی ،مجموع ووهای از گ وورهه ووای تطب وویقی اس ووت ک ووه دادههووای
مکانی-زمانی را مشاهده و با توجه به پروتکولهوای همکواری بوهمنظوور
تخمین یک پارامتر مشارکت میکنند [ .]4استفاده از پردازش مشارکتی
به همراه فیلتر تطبیقی در هر گوره ،کول شوبکه (و همچنوین هور گوره) را
قادر به پیگیری هم تیییورات محیطوی و هوم توپولووژی شوبکه مویکنود.
مشارکت مابین گرهها میتواند به دو طریق مختلو  ،افزایشوی و نفووذی
(پخشی)( 2و همچنین حاالت احتماالتی آنها) در شبکه انجام گیرد.
در شبکههای تطبیقی افزایشی ،مسیری حلقووی در شوبکه تعریو
میشود بهطوریکه هر گره فقط با گره قبل و گره بعد از خوود در ارتبوا
باشد .در شبکههای نفوذی نیز هر گره با تمام گورههوای مجواور خوود در
ارتبا بوده و میتواند بوا آنهوا تبوادل اطالعوات نمایود .شوکل  1انووا
مشارکت مابین گرهها را در شبکههای تطبیقی نشان میدهود .شكل 1
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(ال ) نشاندهنده مشوارکت نفووذی بووده و در شوکل ( 1ب) نیوز نحووه
مشارکت افزایشی را میتوان مشاهده کرد.

(ب)

(الف)

شکل  :1مدهای مشارکتی( :ال ) پخشی( ،ب) افزایشی

در الگوووریتمهووای افزایشووی ماننوود افزایشووی کوومتوورین مربعووات خطووا
[ ،]4کووووومتووووورین مربعوووووات بازگشوووووتی ]5[ affine ،]7[ 3و مووووودل
احتموواالتی آن [ ،]11اطالعووات از ی وک گووره بووه گووره دیگوور (نزدیووک-
توورین همسووایه) بووهصووورت چرخشووی فرسووتاده موویشووود .اگرچووه در
ای ون روش ،حجووم ارتباطووات ب وهصووورت محسوس وی کوواه پی ودا م وی-
کنوود امووا نیازمنوود ی وک مس ویر چرخشوی (همیلتووونی )4اسووت .بووهعووالوه
در مواقووع خرابووی گووره بایوود مسوویر جدیوود بوورای آن بایوود از نووو ایجوواد
گووردد .چووون پی ودا کووردن ی وک چن وین مس ویری از نووو  NP-hardم وی-
باشوود ،پی وادهسووازی الگوووریتمهووای افزایش وی در شووبکههووای بووا تعووداد
بوواال سوولال برانگی وز بوووده و محوودود بووه شووبکههووای کوچووک م ویگردنوود
[ .]11همچنووین ایوون الگوووریتم دارای همگرایووی اولیووه کنوود نیووز مووی-
باشوود کووه در [ ]12بووا بهوورهگیووری از پووردازش بلوووکی اطالعووات و در
[ ]13از الگووووریتم طوووول متییووور بوووا فووور معلووووم بوووودن آن (ممکووون
اسوووت در برخوووی از کاربردهوووای خووواب ،مجهوووول هوووم باشووود) بووورای
افووزای همگرایووی ایوون نووو از شووبکههووا اسووتفاده شووده اسووت .اثوور
گرههای با کیفیوت پوایین نیوز بورای ایون نوو از شوبکههوا بورای لینوک-
هووای ایوودئال و نووویزی در [ ]16بررسووی و نشووان داده شووده اسووت کووه
لینووکهووای نووویزی موویتوانوود در ایوون شوورایط باعووا ناپایووداری شووبکه
گووردد .در [ ،]19-18بووازدهی شووبکههووای بووا مرکووز ترکیووب و افزایشووی
 LMSبوورای حالووتهووای لینووک ایوودهال و نووویزی ،تحلیوول و بووا هووم
مقایسه شدهاند.
از سوی دیگر استراتژیهوای نفووذی ،روشهوای مولثر بورای انجوام
تخمین توزیعشده بر روی شبکههای تطبیقی هستند .در یوک الگووریتم
تخمین تطبیقی بر پایه نفوذی همه گرههای شبکه تخموینهوای میوانی
منحصوربهفووردی را از یوک بووردار پووارامتر هوودف مشتوورک بووا اسووتفاده از
دستیابی محلی را تولید میکنند .س س گرهها با تمامی همسایههوای
نزدیک برای تبادل اطالعات ،ارتبا برقرار مینمایند .درنتیجوه هور گوره
تخمینهای میانی رسیدهشده از همسایههای خود را با تخمین خودش
برای ایجاد تخمین جدید ترکیب میکند .این روش برای تمامی زمانهوا
تکرار میشود [ .]17بوهعوالوه ،ایون پوردازش مشوارکتی درون شوبکهای
کمک میکند تا اطالعوات در تموامی شوبکه منتشور شوده بوهطووریکوه
تمامی گرهها از دیتای مشاهدهشده تموامی شوبکه بهورهمنود شووند .بوا
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وجود مزایای الگوریتمهای بر پایه نفوذی چون تمامی گرهها به ارسوال و
دریافت اطالعات از تمامی همسایههای مستقیم خود مشویول هسوتند،
بسته به چگالی شبکه ،حجم ارتباطات بین گرهها بهصوورت محسوسوی
بر طبق توپولوژی دیکتهشده شوبکه افوزای پیودا مویکنود .ماوالهوای
معمول اسوتفادهشوده بورای تخموین شوامل  LMSنفووذی [RLS ،]15
نفوذی [ ]21و فیلتر کوالمن نفووذی [ ]21مویباشوند .در الگوریتمهوای
نفوووذی  LMSاحتموواالتی نی وز هوور لینووک مخووابراتی بووا ی وک احتمووال
دادهشده به نوبت فعال میشوند [.]22
در مقایسه ،الگوریتمهای بر پایه مود افزایشوی دارای بوازدهی بواالتر
تخمین (بهویژه در شبکههای کوچک) نسبت به حالوت پخشوی داشوته،
درحالیکه شبکههای بر پایه پخشی نسبت به از بین رفوتن لینوک و گوره
مقاومتر میباشند .برای پیادهسازی الگوریتمهای بر پایه نفوذی هر گوره
باید قابلیت برقراری ارتبا با تمامی همسایگان خود بهصورت همزموان
یا در یک فریم زمانی خاب داشته باشد .پیوادهسوازی تخموین تطبیقوی
توزیعشده بر روی شبکههای پیچیده در [ ]23آورده شده است.
با وجود آنکه در [ ]23بوا شوبیهسوازی بورای شوبکههوای پیچیوده بوا
لینکهای ایدهال نشان داده شده است که شوبکههوای تصوادفی []26
نسبت به شبکههای منظم و جهان کوچک [ ]29از دقت تخمین بواالیی
برخوردار هسوتند ولوی ممکون اسوت همیشوه در مووارد عملوی و واقعوی
(بحا هزینه) ،ایون شوبکههوا تورجی داده نشووند .همچنوین در برخوی
شرایط ممکن است پارامتر دقت تخمین بورای کواه هزینوههوا و طوول
عمر شبکه قربانی شود .بهعنوانماوال ،در تشوکیل شوبکههای حسوگر،
فاصله مکانی باید مدنظر قرار گیرد چراکه یوک لینوک فیزیکوی کوتواهتور
همیشه بوه دلیول هزینوههای ارتبواطی پوایینتور و مصورف انورژی کومتور
ترجی داده میشود .در حقیقت در طراحی عملی شبکه باید عوالوه بور
طول کوتاهترین مسیر ،بایود پارامترهوای ضوریب خوشوهگرایوی( 5محلوی
بودن) و اتصال جبری (مقاوم بودن )6نیز مدنظر قرار گیرد.
در این کار تمرکز بر روی مد مشارکتی تطبیق-ترکیب LMS 7بر روی
مدلهای مختل شبکه مانند شبکه منظم ،جهان کوچک و تصوادفی بوا
لینکهای ایدهال و نویزی بوده و مشخصات توپولوژی شبکه مانند طول
مسیر متوسط ،ضریب خوشهگرایی و اتصوال جبوری کوه نقو مهموی از
لحاظ پیادهسازی ،هزینه و مقاوم بودن دارند بررسی خواهد شد .توسوط
شبیهسازی نشان داده خواهد شد که شبکههای جهان کوچک با در نظر
گرفتن موارد عملی طراحی مذکور نسبت به دیگر شوبکههوا از ارجحیوت
باالیی برخووردار هسوتند .همچنوان کوه پی تور در [ ]24-28ارجحیوت
توپولوژی جهان کوچک در شوبکههوای سنسووری بویسویم نشوان داده
شووده اسووت .در حقیقووت در [ ]28مفهوووم پدیووده جهووان کوچووک در
شبکههای بیسیم معرفی شد .او یک رابطه بین گوراف جهوان کوچوک و
شبکههای بیسیم به دست آورد .او ثابت کرد که در شبکههای بیسیم با
اضافه کردن چند لینک میانبر ،میتووان طوول مسویر را کواه داد .او
همچنوین نشوان داد کوه ایون لینوکهووای تصوادفی بایود بوه یوک بخو
کوچکی از قطر شبکه (بلندترین مسیر) محدود شده باشند.
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در این مقاله ابتدا مرور کوتاهی به مسوئله نحووه تخموین در شوبکه-
های تطبیقوی  LMSنفووذی خوواهیم پرداخوت .در اداموه ،شوبکههوای
پیچیده و مشخصات استفادهشده مانند اتصال جبری ،ضریب خوشگی
(نسبت گرههای همسایه یک گره که خود با یکدیگر همسایه هسوتند) و
کوتاهترین طول مسیر معرفوی و سو س تخموین تطبیقوی توزیوعشوده بوا
مشارکت نفوذی بر روی شبکههای پیچیده با در نظور گورفتن مشخصوات
گرافها شبیهسازی میگردد.
توضی اینکه تشخیص توزیعشده نیز با کمینه کردن احتموال خطوا
بر پایه قانون بیزین به انجام تشخیص بوهصوورت توزیوعشوده مویپوردازد
[.]27-25
حروف برجسته ( )Boldfaceبورای کمیوتهوای تصوادفی و نشوانه *
برای مختلط مزدوج (اسکالر یا برداری) در نوتاسیون معوادالت اسوتفاده
شده است.
 -2تخمین در شبکه تطبیقی بر مبنای الگوریتم LMS

هموووانگونوووه کوووه بحوووا شووود ،الگووووریتمهوووای تخموووین تطبیقوووی
توزیوعشووده در شووبکههووای تطبیقوی بوورای حوول مسووئله تخموین خطوی
بهصووورت توزیووعشووده و تطبیقووی در شووبکههووای فاقوود مرکووز ترکیووب
پیشوونهاد شوودهانوود .شووبکهای متشووکل از  Nگووره (سنسووور) در نظوور
گرفتووه و فوور م ویکن ویم مجموعووه } N ={1,2,…,Nمعوورف گوورههووای
موجووود در ای ون شووبکه باشووند .بوورای توص وی ارتبووا ب وین گوورههووای
موجوووود در شوووبکه از مووواتریس مجووواورت ] A=[ak,lبوووا ابعووواد  N×Nو
عناصوور } ak ,l  {1, 0اسووتفاده موویکنوویم کووه در آن  ak,l = 1زمووانی
کووه گووره  kو  lمتصوول باشووند ،در غی ور ای ون صووورت  ak,l = 0م ویباشوود.
هوودف از بووهکارگیری ایوون شووبکه بووه دسووت آوردن تخمینووی از پووارامتر
نووامعلوم ( w0کووه توسووط بووردار  M×1نشووان داده موویشووود) در هوور
گووره بووا اسووتفاده از اطالعووات مووووجود در تمووامی گوورههووای شووبکه
موویباشوود .در هوور لحظووه از زمووان  ، i>0گووره  kاطالعوواتی بهصووورت
}  {dk (i), uk ,iرا در اختیووووار دارد کووووه در آن ) dk(iکمیووووت اسووووکالر
انوودازهگیووریشووده توسووط گووره و  uk,iبووردار رگرسوویون بووا ابعوواد 1×M

موویباشوود .ایوون کمیووات بووا بووردار پووارامتر  w0بهصووورت زیوور بووه هووم
مرتبط میباشند:
()1

) d k (i )  uk ,i w0  vk (i

در رابطوووه فووووق ) vk(iمللفوووه نوووویز مشووواهده مووویباشووود کوووه متییووور
تصووادفی گوسووی بووا میووانگین صووفر و واریووانس   v2, kدر نظوور گرفتووه
موویشووود .بسووته بووه کوواربرد موووردنظر ،بووردار  w0موویتوانوود از نظوور
فیزیکوووی معوووانی مختلفوووی داشوووته باشووود .بوووهطور ماوووال در کووواربرد
تخموووین طیووو تووووان بوووردار  w0هموووان پارامترهوووای مووودل بازگشوووتی
 8ARبووا مرتبووه  Mبوووده و در کوواربرد تخمووین موقعیووت هوودف ،بووردار
 w0معوورف موقعیووت هوودف در فضووا باشوود [ .]31صوورفنظر از معووانی
فیزیکووی کمیووتهووای } {dk(i), uk,i, w0از نظوور ریاضووی موویتوووان
کمیووووتهووووای } {dk(i), uk,iرا تحقووووقهووووای زمووووانی از فرآینوووودهای
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تصوووادفی ایسوووتان بوووه مفهووووم وسووویع ( {dk, uk} )WSSفووور کووورد.
حووال بووا توجووه بووه اینکووه بوورای بووه دسووت آوردن تخمووین  w0نیازمنوود
اسووتفاده از اطالعووات موجووود در تمووامی گوورههووا هسووتیم ،لووذا ایوون
اطالعووات را بهصووورت زیوور در دو موواتریس  Uو  dگووردآوری موویکنوویم
:
d1
d2

()2
)( N 1

d

u1
u2

,

dN

) ( N M

U

uN

بوا در نظور گورفتن معیوار میوانگین مربعوات خطوا ) ،(MSEمحاسووبه
تخمین پارامتر  w0را میتوان بهصورت مسئله بهینهسازی زیر بیان کرد:
()3



2



w0  arg min J (w) , where J (w)  E d  Uw

جووواب بهینووه مسووئله فوووق همووان پووارامتر موووردنظر یعن وی  w0بوووده و
موووویتوووووان آن را برحسووووب آمارگووووان مربووووو بووووه اطالعووووات  Uو d
بهصورت زیر به دست آورد:
N

Rdu  E[U *d ]   Rdu , k ,

Rdu  Ru wo ,

k 1

()4

N

Ru  E[U U ]   Ru , k
*

k 1

بوورای حوول مسووئله ( )6بهصووورت تطبیقووی و توزیعشووده موویتوووان از
روش تنووودترین نوووزول 9بهوووره بووورد .بوووا توجوووه بوووه ایووون روش خوووواهیم
داشت:
*]) wi  wi 1  [w J (wi 1

()5

کوووه در آن  wiتخموووین کلوووی از پوووارامتر  wدر لحظوووه  iبووووده ،
0

معوورف ضووریب گووام و   w Jبووردار گرادیووان ) J ( wنسووبت بووه متییوور
 wمووویباشووود .بوووا اعموووال عملگووور   wبووور روی توووابع هزینوووه )J ( w
داریم:
N

()6

)Ru ,k wi 1

wi 1

( Rdu ,k

wi

k 1

در رابطووه ( )4نیازمنوود دانسووتن اطالعووات دربوواره } {Rdu,k , Ru,k

هستیم که این امر ویژگی تطبیقی بودن شبکه را برآورده نمیسازد .برای
حل این مسئله بهجای تقریوب آمواری بورای }  {Rdu,k , Ru,kمویتووان از
تقریبهای زمانی آنهوا بهوره بورد .یکوی از تقریبهوای زموانی پرکواربرد
روش کمترین مربعات خطا ( )LMSاست کوه بوا اسوتفاده از آن خوواهیم
داشت:
()7

Ru , k  uk*,iuk ,i , Rdu , k  d k (i)uk*,i
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بوورای پیادهسووازی رابطووه ( )7در یووک شووبکه متشووکل از  Nگووره ،بایوود
N

مجمووووو

)uk*,iuk ,i wi 1

(d k (i )uk*,i

در هوووور گووووره محاسووووبه
k 1

شووود و همچنوین هوور گووره نیواز بووه دانسووتن تخموین  wi 1میباشوود کووه
ایوون مسووئله در تضوواد بووا پیادهسووازی الگوووریتم بهصووورت توزیعشووده
میباشوود .بوورای حوول ایوون مسووئله بهصووورت غیوور توووزیعی میتوووان از
روش مبتنوووی بووور  FCو یوووا روش غیووور مشوووارکتی اسوووتفاده کووورد .در
روش مبتنووی بوور  FCتمووامی گرههووا اطالعووات و انوودازهگیووریهووای
خووود ،شووامل }  {dk (i), uk ,iرا بووه یووک گووره مرکووزی کووه  FCنامیووده
م ویشووود ارسووال م ویکننوود و عملی وات تخم وین کووه شووامل رابطووه ()7
م ویشووود در ای ون گووره انجووام م ویگی ورد .در حالووت غی ورمشووارکتی نی وز
عمووول تخموووین از پوووارامتر نوووامعلوم را فقوووط بووور مبنوووای اطالعوووات و
انوودازهگیریهای خووود انجووام م ویدهوود و هیچگونووه مشووارکتی بووا سووایر
گوورههووا در پروسووه تخم وین انجووام نم ویگی ورد .در واقووع در ای ون حالووت
رابطه ( )5توسط هر گره انجام میشود.
)  k ,i   k ,i 1   (d k (i )uk*,i  uk*,iuk ,i k ,i 1

()9

همانگونه که در رابطه ( )5مشاهده میشود هر گره تخمینی محلی
بهصورت  k ,iدر هر زمان  iرا ارائوه مویدهود .بورای حول ایون مسوئله
بهصورت توزیعشده نیز در ادامه الگوریتمی که در [ ]6و [ ]4آمده اسوت
را بررسی میکنیم.
 -1-2راهحل نفوذی (پخشی)
در شبکههای تطبیقی با مشارکت نفوذی هر گره بهجای اینکه فقط از
اطالعات گره قبلی استفاده کند (مشارکت افزایشی) از اطالعات موجود
در تمام گرههای مجاور استفاده مینماید .بدین منظور ،ابتدا گره  kاز
تخمینهای جمعآوریشده از سایر گرههای مجاور برای داشتن برآوردی
از تخمینهای گره مجاور استفاده مینمایند .این فرآیند را میتوان
بهصورت زیر نشان داد.
)( i 1
l

()11

c

k ,l

l N k



)( i 1
k

کووه در آن  N kمعوورف مجموعووه همسووایگان گووره (خووود گووره نیووز بووه
 cl ,kضووورایبی
عنووووان همسوووایه محسووووب مووویشوووود) بووووده و
هسووتند کووه بوورای ترکیووب تخمووینهووای بدسووتآمووده از گوورههووای
همسووایه مووورد اسووتفاده قوورار گرفتووه و مجمووو ایوون ضوورایب برابوور یووک
اسووت .از ضوورایب ترکی وب مختلف وی م ویتوووان در عبووارت ( )11بوورای بووه
دسووووت آوردن

)(i 1
k

اسووووتفاده کوووورد .برخووووی از ضوووورایب مووووورد

استفاده در جدول  1آورده شده است.

در این صورت با جایگذاری ( )8در رابطه ( )4رابطه زیر حاصل میگردد:
N

()8

Serial no.78

) wi  wi 1    (d k (i)uk*,i  uk*,iuk ,i wi 1
k 1
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جدول .1ضرایب ترکیب مختل مورداستفاده در شبکههای تطبیقی نفوذی
[]5
تعریف

قانون ترکیب

ck ,l =1/ N k

ثابت (یلنواخت)

ck ,l =1/ N max

الپالسین

) ck ,l =1/ max(N k , N l

متروپولیس

1/ N l k
1 (N k 1)// N

بیشترین درجه

ck ,l

در صورت استفاده از فیلتر تطبیقی  LMSرابطه بوهروز کوردن
در گره

k

شکل  :3استراتژی  CTAنفوذی []4

) (i
k

بهصورت زیر خواهد بود:

()11

)

)( i 1
k

 k u (d k (i)  uk ,i
*
k ,i

)( i 1
k



) (i
k

شووکل  2فرآینوود ترکی وب تخم وینهووای مختل و و بووهروزرسووانی آن را در
گره  kنشان میدهد.

شکل  :6استراتژی  ATCنفوذی []23

رابطه  CTAبهصورت زیر نوشته میشود:
شکل  :2فرآیند بهروزرسانی

)(i
k

در شبکه تطبیقی نفوذی ،گره ( kقرمز

رنگ) از همسایههای

) (i
k

صورت مویگیورد.

در[ ]12ایده متفاوتی نیز به کار برده شده اسوت ،بدینصوورت کوه ابتودا
عمل بهروزرسانی صورت گرفته و س س فرآیند ترکیب تخمینهای محلی
انجام میشود .در رابطه ( )12میتوان این فرآیند را مشاهده کرد.
*
) k uk ,i (d k (i

)(i 1
k

) ck ,l l(i

) (i
k
) (i
k

l Nk

همووانطور کووه در روابووط ( )11-11و ( )12مشوواهده موویشووود ،در
روابط ( )11-11ابتدا عمل ترکیب و س س بهروزرسانی انجوام مویگیورد
ا
که اصطالحا به آن ترکیب -تطبیق ( )11CTAگفته میشود (شوکل .)3از
طرف دیگر در رابطه ( )12ابتدا بهروزرسانی و س س عمل ترکیوب انجوام
ا
میشود و اصطالحا آن را تطبیق -ترکیب ( (ATCمینامند (شکل.)6
عملکرد حالت دائوم شوبکههوای تطبیقوی نفووذی مبتنوی بور فیلتور
 LMSدر [ ]4با استفاده از روش بقای انرژی و با در نظر گرفتن فرضویات
استقالل مکانی زمانی موردبررسی قرار گرفتوه اسوت .بوا توجوه بوه نتوایج
ارائهشده در رابطههای ( )11-11و ( )12فر بور ایون اسوت کوه لینوک
مابین گرهها کانالهایی ایدهال هسوتند .در حالوت غیور ایودهال ،یعنوی
حالتی که کانالها دارای نویز جمع شونده هستند.

Serial no.78

}l N k /{k

(آجری رنگ)

در یک گره انجامشده و س س عمل بهروزرسانی

()12

()13

)ck ,l ( l(i 1
) )uk ,i k(i 1

تاکنون در استراتژی بحا شده در مورد تخمین یک پوارامتر مطلووب
به روش مشارکت نفوذی ،ابتدا عمل ترکیب تخمینهای محلوی (میوانی)

) )uk ,i k(i 1

) )qk(i,l 1

)ck ,k k(i 1

)(i 1
k

*
) k uk ,i ( d k (i

)(i 1
k

) (i
k

معیوووار بوووازدهی شوووبکه یوووا ( MSD11و یوووا  12EMSEو  )13MSEبووورای
هووور دو حالوووت  ATCو  CTAتعریووو و در [ ]12آورده شوووده اسوووت
کووه بووه عبووارتی میووانگین آموواری نوورم فاصووله تخمووین محلووی از بووردار
هدف با گذشت زمان میباشد و در رابطه زیر آورده شده است:
)(i
k

()14

در رابطه ( )13فر
یعنی زمانی که اطالعات

wo

)(i
k

2
E ( k( ) ) where

k

بر این است که کانال بین گرههوا نوویزی اسوت
}N k / {k

{ k(i 1) }, l

} N k / {kبه گره  kارسال میشوند در معر

از گورههوای همسوایه

نویز جمع شونده کانوال

یعنی بردارهای  {qk(i,l 1)}, l N k / {k} M 1قرار میگیرند که در آن
مللفوووههای نوووویز کانوووال } ) {qk(i,l 1دارای میوووانگین صوووفر و مووواتریس
کوواریانس

*

] E[qk(i,)l qk(i,)l

 Qk ,lفر

شوده و از نظور زموانی و مکوانی

دارای توزیع یکسان و مستقل از هم و همچنین مستقل از سایر کمیتها
در نظر گرفته میشوند.
در [ ]31با فر مقادیر ضرایب گام یکسوان بورای تموامی گورههوا و
مووواتریسهوووای کوواریوووانس I M

 Ru,kو

2
c ,k I M

 Qkمقووودار

تقریبی  MSDبرای هر گره بهصورت زیر تعری شده است:

()15

)) ) c2,k

((1 2
2

2 2
v, k

(M
k
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 -3شبکههای پیچیده

 -2-3مدل جهان کوچک

شبکههوای پیچیوده در مطالعوه علووم مودرن ماننود مطالعوه شوبکههوای
بیولوژیکی ،شبکههای قدرتی ،اقتصاد کالن و مسائل استنتاجی بر روی
گرافها بسیار رایج هستند .در بسیاری از سیستمهای پیچیده بهویژه بوا
آنهایی که در طبیعت مواجه میشویم ،مانند شکلهای پرواز پرندگان و
یووا حرکووت دسووتهجمعووی موواهیهووا ،رفتووار کلووی آنهووا از رفتووار جزئووی و
تکبهتک نشأت میگیرد .درحالیکه هر گره (عامول )14منحصوربهفرد در
این شبکههای بیولووژیکی قابلیوت رفتوار پیچیوده را نودارد ،ترکیوب بوین
چندین گره باعا به وجود آمدن رفتارهای بسیار پیچیده در سط شبکه
موویگووردد .تالشهووای پووژوهشی سووعی بوور کشو پیچیوودگی چنیوون
شووبکههووای پیچیوودهای ماننوود پووردازش سوویگنال ،یووادگیری ماشووین،
بهینهسووازی ،کنتوورل ،آمووار ،علوووم کووام یوتری و اجتموواعی را دارنوود .در
تمامی این زمینهها یک عالقه روبهرشد در مسائل اجماعی و یادگیری بر
روی گرافها مانند استنبا روابط از ارتباطات درونی بر روی شبکههای
اجتموواعی ،موودل کووردن واکوون هووای بووین عاموولهووا در شووبکههووای
بیولوژیکی ،انتشار اطالعات بین عاملهوای توزیوعیافتوه و بهینوهسوازی
توابع کاربردی دیده میشوود .مودلهوای مختلفوی بورای ایون شوبکههوا
پیشنهاد شدهاند که در ادامه به بعضی از مهمترین این مدلهوا پرداختوه
میشود .درواقع شبکههای واقعی با خاصیت دنیوای کوچوک ،خاصویت
کوتوواهی طووول مسوویر را از شووبکههای تصووادفی و معقووول بووودن ضووریب
خوشگی را از شبکههای منظم به دست آوردهاند.

در سوال  Strogatz ،1557و  Wattsبووه معرفوی مودلی جدیود پرداختنوود
[ 29و  .]32این مدل بهصورت همزمان دارای خاصیت جهان کوچوک و
ضریب خوشگی باال میباشد .ساخت این مدل به این شکل است:
ابتدا گرهها را بهصورت حلقهای 17میچینیم و هور گوره را بوه  kگوره
بعدی و kگره قبلی وصل میکنیم ( 2kنزدیکترین همسایه) .سو س بوا
ا
حرکت روی گرهها در یکجهت ،ماال ساعتگرد ،یالهای بوین گرههوا را
یکییکی با احتمال ثابت  pاتصال دوباره 18میدهیم .در عمل با اتصوال
دوباره سر دیگر یال را از رأس جدا میکنیم و بهصورت تصادفی بوه یکوی
دیگر از گرههای شبکه متصل میکنیم .این روند در شکل  4نشوان داده
شده است .در حالتهای نهایی ،درصوورتیکوه  p=1باشودگراف حاصول
حلقه و درصورتیکه  p=1گردد گراف حاصل گرافی تصادفی خواهد بود.
هرچند با توجه به اینکوه حود کمینوه  kروی درجوه هور گوره وجوود دارد،
معادل با گراف  ERنخواهد بود .توزیع درجات گرهها در این مدل نیوز از
توزیع پواسون پیروی میکنود (یعنوی انتخواب مقودار متوسوط و کواه
بهصورت نمایی).

 -1-3مدل گراف تصادفی

15

گرافهوای تصوادفی ،در سووال  1595توسوط  Renyiو  Erdosارائوه شوود
[ .]26در این مدل) (ERتعدادی گره در نظر میگیرند و س س هریک از
گرهها را با احتمال ثابتی به گرههای دیگر وصل میکنند .تا مدت زیادی
این مدل ،تنها مدل پذیرفتهشده برای شبیهسازی شبکههای واقعی بود.
با تحلیل سادهای مشخص میشود که توزیع درجات این گراف از توزیوع
پواسون پیروی میکنند .مدل گراف تصادفی خاصیت جهوان کوچوک را
دارد و اندازهی کوتاهترین مسیر بین دو گوره بوا لگواریتم تعوداد گرههوای
گراف متناسب است .اما این گراف ضوریب خوشوهگرایوی کووچکی دارد.
شکل  9نمونهای از گراف تصادفی و نمونهای از توزیع درجات پواسون را
نشان میدهد.

16

شکل  :4مراحل ساخت گراف جهان کوچک []26

در شووکل  8نمونووهای از موودل جهووان کوچووک و نمونووهای از توزی وع
درجات گرهها در آن آورده شده است.

شکل  :8گراف حاصل از مدل جهان کوچک (a) ،مدل جهان کوچک(b) ،

توزیع درجات  11گراف با 11111گره و ]29] p=0/3

 -3-3ضریب خوشهگرایی

شکل  (a) :9یک نمونه گراف تصادفی (b) ،توزیع درجات میانگین بین 11
گراف تصادفی با  11111گره و با احتمال ]29[ p=1/2
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ضریب خوشهگرایی مقیاسی اسوت بورای بررسوی اینکوه بوه چوه نسوبتی
همسایههای یک رأس با هم در ارتبا هستند .برای یک گوراف ،ضوریب
خوشهبندی ،احتمال همسوایه بوودن دو رأسوی اسوت کوه یوک همسوایه
مشترك دارند .بهصورت رسمی میتوان ضوریب خوشوهگرایوی را بوه ایون
طریق تعری کرد .ضوریب خوشوهگرایوی رأس  ،iکوه بوا ) c(iنشوان داده
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میشود ،توسط نسبت بین تعوداد یالهوایی کوه بوین دو رأس همسوایه i
وجود دارد به تعداد کل یالهوایی کوه میتوانود بوین کول همسوایههای i

موجود باشد نشان داده میشوود .لوذا اگور بوین همسوایههای رأس  iبوه
تعداد  nیال موجود باشد ،ضریب خوشهگرایی آن برابر است با [:]32
n
)di (di  1

()16

c(i) 

 diدرجووه رأس  iرا نشووان موویدهوود .ضووریب خوشووهگرایووی یووک گووراف
میووانگین ضووریب خوشووهبندی تکبووهتک رأسهووای گووراف  vاسووت کووه
بهصورت زیر تعری میشود:

) vV c(v

()17

v

C (G ) 

ضریب خوشهگرایی یک گراف عددی مابین  ٠و  1است .زموانی کوه
ضریب خوشهگرایی یک رأس برابر  1باشد ،آن رأس بوا همسوایگان خوود
تشکیل یک دسته با سه رأس (دسته به یک مجموعه رأس گفته میشوود
کووه دوبووهدو بووا هووم در ارتبووا هسووتند) میدهوود .زمووانی کووه ضووریب
خوشوهبندی یوک گوراف  ٠اسوت هویچ مالاوی بوین رأسهوای آن گوراف
تشکیل نمیشود .منظوور از مالوا یوک مجموعوه سوهرأسوی اسوت ،کوه
هرکدام با دو رأس دیگر در ارتبا باشند [.]33
طول کوتاهترین مسیر :به مسیری بین دو رأس گفته میشوود کوه از
تمامی مسیرهای بین آن دو رأس کوتاهتر باشد.
 -4-3اتصال جبری
اتصال جبری با توجه به ماتریس الپالسوین بوه دسوت مویآیود .مواتریس
الپالسین همیشه یک مقودار ویوژه صوفر  1  0رادار اسوت .حوال اگور
ماتریس متصل باشد ،دومین مقودار ویوژه کوچوک  2بزرگتور از صوفر
بوده و بهعنوان اتصال جبری شناخته مویشوود .زیورا بوهعنووان حاشویه
پایین درجه مقاوم بودن گراف نسبت به از بین رفتن گره و لینک شناخته
میشود و نشان داده شده است که با افزای این مقدار به دلیل افزای
اتصال گره و لینک میزان مقاوم بودن گراف کاه مییابد [.]36-39

 -6شبیهسازی
بهمنظور شبیهسازی رفتار شبکه برحسب اتصال دوباره لینکهوا حالت
بردارهای رگرسیون با توزیوع غویرگوسی و غیورمستقل از هوم در نظر
میگیریم .در این حالت شبکهای با  111گره و متوسط تعداد همسایه
چهار در نظر گرفته و از بردارهای رگرسیون به شکل
) uk (i)  kuk (i 1)  k k (iاستفاده میکنیم که در آن
) k  (0,0.1معرف ضریب همبستگی  k ،مللفه تصادفی ناشی از
توزیع یکنواخت با واریانس یک و )   k   u2,k (1   k2میباشند.
مقادیر   u2, kاز بازه

)(0,0.1

انتخاب شدهاند .درنتیجه در هر گره بردار

رگرسیون بهصورت ]) uk ,i  [u k (i),u k (i 1),...,u k (i M  1تشکیل
میشود .نویز مشاهدات بهصورت متییر تصادفی گاوسی با واریانسهای
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ترتیب برای لینکهای ایدهال و نویزی با ماتریس کوواریانس
میتوان نتیجه گرفت که با افزای احتمال اتصال دوباره از شبکه منظم
( )p=1به شبکه تصادفی ( )p=1میزان عملکرد تخمین شبکه برای
 MSDو  EMSEبهبود و این برای هر دو لینک ایدهال و نویزی با
ماتریس کوواریانس مذکور صادق است .همانطور که از این شکلها
میتوان متوجه شد ،شبکههای تصادفی نسبت به شبکههای منظم و
جهان کوچک از برتری نسبی دقت تخمین هم در حالت لینک ایدهآل و
هم نویزی با  MSD( Q=10-3Iحدود چهار دسیبل نسبت به شبکههای
منظم و حدود دو دسیبل نسبت به شبکه جهان کوچک) دارا میباشند.
اما پیادهسازی چنین شبکههایی فقط به دقت تخمین شبکه محدود
نمیگردد .لذا پارامترهای ملثر شبکه مانند طول متوسط مسیر ،ضریب
خوشگی و اتصال جبری بایةد بررسی گردند .هر سه این پارامتر در
شکلهای  11-12شبیهسازی شدهاند .با توجه به شکل  11میتوان اثر
افزای اتصال دوباره لینکها را مشاهده کرد .یعنی با تیییر شبکه از
حالت منظم به تصادفی ،طول متوسط مسیر کاه مییابد که این یک
مزیت برای شبکه محسوب میگردد .در شکل  11نیز منحنی اتصال
جبری بر حسب اتصال دوباره رسم شده و بیانگر این است که با افزای
احتمال اتصال لینک ،این مقدار (مقدار ویژه دوم ماتریس الپالسین)
افزای پیدا کرده و شبکه نسبت به از بین رفتن گره و لینکهای آن
مستعدتر میگردد .در ادامه ضریب خوشهگرایی (نرمالیزه) در شکل 12
آورده شده و همانطور که در شبیهسازی نشوان داده شوده است،
شبکههای منظم دارای بی ترین ضریب خوشگی(احتمال وجود لینک
مابین همسایههای گرهها) بوده و شبکههای جهان کوچک و تصادفی
دارای مقدار کمتری میباشند و این یک مزیت برای این نو شبکهها
ا
محسوب میگردد .البته این مقدار نرمالیزه بوده و ماال در حدود  7برابر
در شبکههای تصادفی( (p=1نسبت به جهان کوچک ( (p=1/2کمتر
است (درحالیکه فقط  2دسیبل اختالف در دقت تخمین وجود دارد).
در حقیقت پایین بودن ضریب خوشگی در شبکههای تصادفی ملید این
مطلب است که همسایه یک گره با همسایه گره نزدیک دیگر ارتبا
نداشته و با گرههای دورتر ارتبا برقرار کرده است .چون با کاه مقدار
ضریب خوشهگرایی ،شبکه نیاز به ارتبا های طوالنی پیدا میکند و به
خاطر مسئله فیدینگ کانال (محوشدگی) ،نیاز به مصرف انرژی باالتر
رفته و از طول عمر مفید شبکه کاسته میگردد.
فیوودینگ بووه تیییوورات میووزان تضووعی یووک سوویگنال مدولهشووده
مخابراتی در هنگام عبور از یک محویط مشخص گفته میشود.
ا
فیدینگ ممکن است با زمان ،مکان و یا فرکانس تیییر کند و معمووال
بهصورت یوک فرایند تصادفی مودل میشوود .در سیسوتمهای بویسویم
محوشدگی ممکن اسوت مربوو بوه انتشوار چنود مسویری (محوشودگی
چندمسیره) و یا در اثر سایه مووانعی کوه در انتشوار مووج اثور میگذارنود
(محوشدگی سایهافکنی) باشد .مدلسوازی لینو بوین گرههوای شوبکه
بهصورت کانالهای بیسیم با محوشدگی صاف منطقیتر است .چنوین
Q=10-3I

)  v2,k  (0,0.05انتخاب میشوند .با توجه به شکلهای  7-5به
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موودلی بووهویژه در شووبکههای سنسوووری ب ویس ویم بس ویار مورداسووتفاده
قرارمیگیرد.
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شکل  :12منحنی ضریب خوشهگرایی نرمالیزه برای شبکه مفرو
احتمال اتصال دوباره
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شکل  :7منحنیهای  MSDو  EMSEحالت پایدار برای شبکه مفرو
برحسب احتمال اتصال دوباره با لینک ایدهآل

شکل  :5منحنیهای  MSDو  EMSEحالت پایدار برای شبکه مفرو

برحسب احتمال اتصال دوباره با لینک نویزی Q=10-3I

شکل  :11منحنی طول متوسط نرمالیزه برای شبکه مفرو

برحسب احتمال

اتصال دوباره

شکل  :11منحنی اتصال جبری برای شبکه مفرو
دوباره
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در این مقاله ،پیادهسازی تخمین تطبیقی توزیعشده با مشارکت نفوذی
و بور مبنوای الگوریتم  LMSبوا لینکهوای ایدهال و نویزی بر روی
شبکه های پیچیده منظم ،تصادفی و جهان کوچک و با ضریب ترکیبی
ا
متروپولیس شبیهسازی و بحا گردید .این مقاله نشان میدهد که صرفا
نتیجه تخمین شبکه (شبکه تصادفی) نمیتواند معیار انتخاب نو شبکه
باشد .نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که پیادهسازی شبکه بهصورت
مدل جهان کوچک ،عالوه بر دقت تخمین مطلوب در مقایسه با دیگر
شبکههای پیچیده به لحاظ داشتن ویژگیهای مانند متوسط طول
ا
کوتاهترین مسیر و ضریب خوشگی باال و اتصال جبری نسبتا معقول،
انتخاب مناسبی هست .بهعبارتی داشتن ضریب خوشهگرایی پایین،
یعنی نیازمند به ارتبا طوالنی و به دلیل این ،پدیده فیدینگ کانال رخ
خواهد داد و همچنین کاه طول عمر باطری به دلیل مصرف انرژی
بی تر (برای تأمین  SNRمطلوب) باعا کارایی عملی پایین شبکه
(تصادفی) خواهد شد .از طرف دیگر پارامتر اتصال جبری حاکی از
مقاوم بودن شبکه میباشد .چون داشتن اتصال جبری باال ناشی از
درجه اتصال باالی گرهها داشته و این عمل باعا آسیبپذیری ایون
گرهها شده و با از بینرفتن این گرهها ،از کارایی شبکه به شدت کاسته
میشود .همه این عوامل باعا میشود که شبکههای جهان کوچک در
عمل از ارجحیت باالیی برخوردار باشند درحالیکه فقط چند دسیبل
(کمتر از  9دسیبل) نسبت به شبکههای تصادفی از دقت تخمین
پایینی برخوردار هستند.
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