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  ذهیچک

واٝ اص حشوات    اػات تاش خٕقیات   ٞای سایح ٚ لذستٕٙذ فشا اتتىااسی ٔثتٙای  یىی اص سٚؽ (PSO) اصدحاْ رسات ػاصیاٍِٛسیتٓ تٟیٙٝ

٘ؾیش دػتیاتی تاٝ  ) PSO اػتا٘ذاسد اٍِٛسیتٓ خٟت استماء فّٕىشد ٘ؼخة. دس ایٗ ٔماِٝ، ٞا اِٟاْ ٌشفتٝ ؿذٜ اػتٖ ٚ ٔاٞیٌشٚٞی پش٘ذٌا

ٔٙؾٛس تصاذیك تشتاشی فّٕىاشد اٍِاٛسیتٓ     اص ٔٙغك فاصی تٟشٜ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. تٝ (حُ تٟیٙٝ ػشاػشی ٚ تٟثٛد ٔـخصات ٍٕٞشاییساٜ

PSO اػتا٘ذاسد  اػتا٘ذاسد تا ٘ؼخةٚی تٛاتـ ٔحه افٕاَ آٖ تش س دس اصایؿذٜ پیـٟٙادی، ٘تایح فاصیPSO     ٔمایؼٝ ؿاذٜ اػات. تاشآٚسد

پیـٟٙادی تشحؼاة ٘تاایح فاذدی ػاغا تشاص٘اذٌی ٚ ٕ٘ٛداسٞاای        Fuzzy-PSO (F-PSO) سٚؽوّی ٘تایح حىایت اص تشتشی ٔحؼٛع 

 ٞای اخشا داسد.ٍٕٞشایی ٚ تشاتشی ٘ؼثی دس صٔاٖ
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Abstract  
The Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is one of the most popular 

and powerful meta-heuristic methods that inspired from the group of birds and 

fish. In this paper, the fuzzy logic has been used to improve the performance of 

the standard version of PSO algorithm (such as achieving an optimal global 

solution and improving convergence characteristics). In order to confirm the 

superiority of the proposed Fuzzy-PSO (F-PSO) algorithm, the results are 

compared to the PSO standard version for applying on standard benchmark 

functions. The overall conclusion of the results indicates the tangible advantage 

of the proposed method in terms of the numerical results of the fitness level, 

convergence curves, and relative equality at run-time.  
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 هقذهه - 1

تشیٗ أیذ تٝ پیـشفت ٚ ؿایذ تیؾ 1ٔٙغك فاصی

ؿتاب دس خأقٝ ٞٛؽ ٔصٙٛفی دس تاسیخچٝ اخیش آٖ 

 د٘یای ٞایپیچیذٌی اص ایػادٜ تیاٖ ایٗ ٔٙغك تاؿذ.

 دس ٔغض ٌیشیٞای ٔتٙٛؿ ٘تیدٝوٝ سٚؽٚالقی اػت 

ایٗ وٙذ. تش ٔاؿیٙی ٔیتـش سا خایٍضیٗ اٍِٛٞای ػادٜ

خٟاٖ تٛػظ دا٘ـٕٙذ تشخؼتٝ  ٔفْٟٛ ٘خؼتیٗ تاس دس

پشٚفؼٛس دا٘ـٍاٜ تشوّی دس  ِغفی صادٜ دوتش ایشا٘ی

-ٚ ٘ٝ تٟٙا تٝ[ 1]اسائٝ ٌشدیذ  1965واِیفش٘یا دس ػاَ 

ٔصٙٛفی فٙٛاٖ یه ٔتذِٚٛطی وٙتشَ دس حٛصٜ ٞٛؽ

ٔثٙای  ٞا تشتّىٝ ساٞی تشای پشداصؽ دادٜاسائٝ ؿذ، 

خای فضٛیت ٔداص وشدٖ فضٛیت ٌشٚٞی وٛچه، تٝ

 تا سا ٔٙغك پشفؼٛس صادٜ ایٗ ای اسائٝ وشد.ٌشٚٞی دػتٝ

 اٌش. وشد ایداد ٔدٕٛفٝ ٔفْٟٛ ٌؼتشؽ ٚ ٔـاٞذٜ

 ٚ صفت داسای وٝ تذا٘یٓ افضایی اص ٔتـىُ سا ٔدٕٛفٝ

 ٔدٕٛفٝ تٝ خاعش ٕٞیٗتٝ ٚ ٞؼتٙذ ٔـتشوی ٚیظٌی

 ایداد تٝ سا ٔثتىش وٝ ٍ٘شؿی تٝ تٛا٘یٓٔی داس٘ذ، تقّك

 .تثشیٓ پی داؿت، ٚا فاصی ٔٙغك

تش ٔثتٙی 2ادغاْ سٚیىشدٞای تشویثی ٔحاػثات ٘شْ

ٞای ٘ؾیش ٔٙغك فاصی تا سٚؽ 3ٞٛؽ ٔصٙٛفی

ٞای ٘ؾیش اٍِٛسیتٓ 4خؼتدٛی اتتىاسی ٚ فشا اتتىاسی

تٛا٘ذ ٔی 6ٚ ٞٛؽ خٕقی 5ػاصی ٞٛؿٕٙذ تىأّیتٟیٙٝ

ٞا سا دس حُ ٔؼائُ پیچیذٜ تأثیشٌزاسی ایٗ تىٙیه

ای تٟثٛد تخـذ. تٛخٝصٛست لاتُٟٔٙذػی تٝ

ای لذستٕٙذ ػاصی فشا اتتىاسی ٌٛ٘ٝٞای تٟیٙٝاٍِٛسیتٓ
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ٞای ٔحاػثات ٘شْ ٞؼتٙذ وٝ أشٚصٜ ٚ سایح اص تىٙیه

ػاصی ٚ عشاحی تٟیٙٝ دس ای دس تٟیٙٝعٛس ٌؼتشدٜتٝ

-چـٓ ٔیتؼیاسی اص ٔؼائُ ٚ واستشدٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ

ٌٛ٘ٝ خٛس٘ذ. تا تٛخٝ تٝ فّٕىشد ٚ تاصدٞی ٔغّٛب ایٗ

ٞا ٚ ٌٛ٘ٝ سٚؽٌیشی اص ایٗٞا، سغثت تٝ تٟشٜسٚؽ

ٞا ٞای تٟثٛد یافتٝ آٖػقی دس اسائٝ یا استماء ٘ؼخٝ

 تیـتش ؿذٜ اػت.

PSO)ػاصی اصدحاْ رسات اٍِٛسیتٓ تٟیٙٝ
7

ای ٌٛ٘ٝ( 

تٙذی اػت وٝ اِٚیٗ تاس ستٕٙذ ٚ سایح اص ایٗ دػتٝلذ

تا اِٟاْ اص  1995تٛػظ وِِٙذی ٚ اِتِشٞاست دس ػاَ 

ٞا التثاع ؿذ حشوت دػتٝ خٕقی پش٘ذٌاٖ ٚ ٔاٞی

وٙذ ٚ تش خٕقیت فُٕ ٔیٔثتٙی PSO[. اٍِٛسیتٓ 2]

دس آٖ ٞش پش٘ذٜ یه فأُ خؼتدٛ یا رسٜ دس فضای 

ؿٛد. ٞش رسٜ دس یػاصی تّمی ٔٔؼأِٝ ٔٛسد تٟیٙٝ

PSO تش دٚ ٔفْٟٛ تدشتٝ فشدی ٚ اختٕافی ٔثتٙی

-فٙٛاٖ ساٜتشاص٘ذٌی ٔتٙاؽشی سا اخز ٚ ٔٛلقیت آٖ تٝ

حُ ٔٙتؼة تٝ ٔمذاس تشاص٘ذٌی حاصُ ؿذٜ تشای تاتـ 

 ؿٛد.ػاصی اػتخشاج ٔیٞذف ٔؼأِٝ تٟیٙٝ

ٞای ٔتفاٚتی اص اٍِٛسیتٓ دس حاَ حاضش ٘ؼخٝ

PSO  ٝتغییش دس ٔىا٘یؼٓ اخشایی اصالح ؿذٜ تٛاػغ

ٌیشی اص ػایش سٚیىشدٞای ٔحاػثات ٘شٔی آٖ ٚ یا تٟشٜ

ٞای فاصی آٖ اسائٝ ٚ دس واستشدٞای ٘ؾیش ٘ؼخٝ

-3فٙٛاٖ ٔثاَ دس ]ٌٛ٘اٌٛ٘ی تىاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. تٝ

فاصی  PSO[ ٘ٛسٚصی تیشأی ٚ ٔیثذی دٚ ٘ؼخٝ 4

تا اػتفادٜ اص ٔٙغك  PSOٔـاسوتی ٚ تٟثٛد یافتٝ 

سا اسائٝ ٚ تشآٚسد فّٕىشدؿاٖ سا تش سٚی تٛاتـ  فاصی

عٛس [ ت8ٝ-5ا٘ذ. دس ]ٔحه اػتا٘ذاسد اسصیاتی وشدٜ

 تشتیة خٟتتٝ PSO یفاص یمیتغثٔـتشن اص ٘ؼخٝ 
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 ، ٔؼأِٝىٙٛاختی ٕتیدس تاصاس ِىٝ ل ٔضایذٜ یاػتشاتظ

 یتشا ،ٔحذبشیصاف ٚ غشیغ ،یخغشیغ یالتصاد ٌؼیُ

ٚ دس ٟ٘ایت   یتٛاتـ چٙذ ٚخٟ یػشاػش یػاص ٙٝیتٟ

 یشیتا تىاسٌ یمیتغث PSOدس غاِة اسائٝ یه ٘ؼخٝ 

  ا٘ذ.ی تٟشٜ ٌشفتٝٔٙغك فاص

دس  NFPSOفاصی خذیذ تا ٘اْ  PSOیه اٍِٛسیتٓ 

[ پیـٟٙاد ٚ دس آٖ اص یه وٙتشِش ٔٙغك فاصی تا دٚ 9]

ٚسٚدی ٚ دٚ خشٚخی دس خٟت تٙؾیٓ تغثیمی ٚصٖ 

عالفات دسیافتی اص وٙتشِش ایٙشػی اٍِٛسیتٓ تٛاػغٝ ا

فاصی دس عَٛ فشایٙذ خؼتدٛی اٍِٛسیتٓ اػتفادٜ ؿذٜ 

[ تش سٚی ػٝ تاتـ 9اػت. ٘تایح ٌضاسؽ ؿذٜ دس ]

تٝ ٔحه حاوی اص تشتشی اٍِٛسیتٓ پیـٟٙادی ٘ؼثت

[ 10ٞای اػتا٘ذاسد ٚ فاصی تٛدٜ اػت. دس ]ػایش ٘ؼخٝ

سات ػاصی اصدحاْ رٞای تٟیٙٝ[ تا اسائٝ اٍِٛسیت11ٓٚ ]

دس  یضیستش٘أٝ یواسٞاتشتیة دس صٔیٙٝ فاصی، تٝ

 ؿثىٝ یتٛپِٛٛط یعشاحی ٚ ٔحاػثات یٞاؿثىٝ

سٚؽ  ها٘ذ. ٕٞچٙیٗ یی افٕاَ ؿذٜٛتشیوأپ استثاعی

TLBOچٙذٞذفٝ  یثیتشو
8
-PSO ا٘تخاب  یتشا یفاص

[ ٌضاسؽ ؿذٜ 12دس ] ٔشتثظ تا ػشعاٖ پؼتاٖ یٞاطٖ

تش یٔثتٙ ٙٛستشیا تحمك وٙتشَ[ 13اػت. ػشا٘داْ دس ]

SVPWM ىپاسچٝی یتاد هیفتِٛٚتائ ؼتٓیػ 9یفاص 

 PSOحذاوثش ٘مغٝ تٛاٖ  ابیسد تٓیتا اٍِٛسسا  یاؿثىٝ

 PV/یتشق تاد یشٚی٘ ذیتِٛ ؼتٓیػ هی یتشا یفاص

ی اسائٝ افضاسػخت یػاصادٜیپ صٛستتٝ ٔتصُ تٝ ؿثىٝ

 وشدٜ اػت.

دٞذ وٝ ٞش ٞای لثّی ٘ـاٖ ٔیتشآٚسد وّی پظٚٞؾ

ا٘ذ ٚ ٞا ٔضایا ٚ ٔقایة ٔختص خٛد سا داؿتٝیه اص آٖ

ٞای ٔتفاٚتی اص اٍِٛسیتٓ تٛاػغٝ تٕشوض تش سٚی تخؾ

                                                           
8
 Teaching–Learning-Based Optimization (TLBO) 

9
 Fuzzy Space Vector Pulse Width Modulation 

PSO ٔٙغك فاصی ٚ یا واستشد ٔفشٚض، تٝ ٘تایح ،

ا٘ذ. ٘ٛیؼٙذٌاٖ دس ایٗ ٔماِٝ ػقی ٔذ٘ؾش دػت یافتٝ

داس٘ذ.  PSOتش اسائٝ یه ٘ؼخٝ ػادٜ فاصی اص اٍِٛسیتٓ 

حذالُ ٔحاػثات تتٛاٖ تشتشی ٘تایح ای وٝ تا ٌٛ٘ٝتٝ

اوتؼاب  PSOتٝ ٘ؼخٝ اػتا٘ذاسد ٔحؼٛػی ٘ؼثت

تشتیة ٘ؼخٝ ٞای دْٚ ٚ ػْٛ ٔماِٝ تٝوشد. دس تخؾ

ٚ ٔختصشی اص ٔٙغك فاصی ٔشٚس  PSOپایٝ اٍِٛسیتٓ 

ا٘ذ. تخؾ چٟاسْ تٝ تـشیا سٚیىشد پیـٟٙادی ؿذٜ

پیـٟٙادی ٚ ٘تایح  F-PSOتش اٍِٛسیتٓ تشویثی ٔثتٙی

اسصیاتی سٚؽ ٔزوٛس دس تخؾ پٙدٓ ٌضاسؽ ؿذٜ 

 پزیشد. ٌیشی تخؾ ؿـٓ پایاٖ ٔیاػت. ٔماِٝ تا ٘تیدٝ

 استانذارد PSOالگوریتن  – 2

صٛست یه تٝ xپایٝ ٞش پاػخ  PSOدس اٍِٛسیتٓ 

عٛس وّی اٌش ؿٛد. تٝدادٜ ٔی رسٜ ٕ٘ایؾ txi
 ٖ٘ـا-

 tدس فضای خؼتدٛ دس ِحؾٝ  Piدٞٙذٜ ٔٛلقیت رسٜ 

تا افضٚدٖ ػشفت  Pi تاؿذ، ٔٛلقیت tvi
  تٝ ٔٛلقیت

 وٙذ:( تغییش ٔی2( ٚ )1صٛست سٚاتظ )فقّی تٝ

(1)  

   (  1)      ( )   1     1 (   ( )  

  ( ))   2     2 (  ( )    ( )) 

 (2                )    ⃗⃗  ⃗(  1)    ( )    (  1) 

⃗⃗⃗  وٝ  )ؿتاب ٔحّی(  c1اُْ،  tتشداس ػشفت دس ٌاْ  ( ) 

ٚ c2  ٝفٙٛاٖ )ؿتاب ػشاػشی( ٔمادیش ثاتت ٔثثت ت

[ 1، 0افذاد تصادفی دس تاصٜ ] r2  ٚr1یادٌیشی، ضشایة

تشتیة تٝ ،   ٚ      تا تٛصیـ یىٙٛاخت ٚ پاسأتشٞای 

ی ٔٛلقیت تٟتشیٗ تدشتٝ ؿخصی ٚ خٕقی دٞٙذٜ٘ـاٖ

، وٝ تشای ایداد 10ٚصٖ ایٙشػی wتاؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ٔی

تقادَ دس سٚ٘ذ خؼتدٛ فٕٛٔی ٚ ػشاػشی )ایداد 
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واس ٚسی( اٍِٛسیتٓ تٝٔصاِحٝ تیٗ ٔفاٞیٓ واٚؽ ٚ تٟشٜ

 سٚد.ٔی

 هنطق فازی – 3

فٙٛاٖ یه سٚیىشد ٔؤثش ٚ پشواستشد ٔٙغك فاصی تٝ

ػاصی ٞا ٚ سٚیىشدٞای عشاحی ٚ ٔذَدس ٔماتُ سٚؽ

حدٓ سیاضیات ٚ احتٕاالت تاال تىاسٌشفتٝ  ػیؼتٓ تا

. دس ٔٙغك فاصی اص ٔمادیش ٚ لٛا٘یٗ [4] ؿٛدٔی

فثاستی اص دا٘ؾ ٚ فّٓ تش ٔتغیشٞای صتا٘ی ٚ تٝٔثتٙی

ػاصی، افضایؾ دلت ٚ فشد ٔتخصص تا ٞذف ػادٜ

ٞای ؿٛد. ػیؼتٓواسأذ وشدٖ عشاحی تٟشٜ ٌشفتٝ ٔی

ؿفافیت ٚاػغٝ ٝش ٔٙغك فاصی تتوٙتشِی ٔثتٙی

فٟٓ ٚ ٌیشی ٚ اسائٝ ٘تایح ٚ ٔفاٞیٓ لاتُتصٕیٓ

ّٕٔٛع، تٛػظ افشاد دس ػغٛح ٚ واستشدٞای ٔتٙٛؿ 

تٛاٖ ٌفت وٝ ایٗ ٔٙغك یه ؿٛد. ٔیواس ٌشفتٝ ٔیتٝ

تٝ ایٙىٝ دس ٔٙغك تقٕیٕی اص ٔٙغك تِٛی اػت. تا تٛخٝ

ذ ٘ؿٛوالػیه ٕٞٝ ٔفاٞیٓ دس فثاست تایٙشی تیاٖ ٔی

ٞای ، ٔٙغك فاصی ٌضاسٜ(یا تّٝ ٚ خیشٚ  1یا  0٘ؾیش )

داسد. صحیا تِٛی سا دس لاِة دسخٝ دسػتی تیاٖ ٔی

تاتـ فضٛیت یه ٔدٕٛفٝ فاصی ٔـاتٝ تاتـ ٕ٘ایٙذٜ دس 

 .[4] ٞای والػیه اػتٔدٕٛفٝ

ٞا ٞای فاصی دس ٚالـ آٖ دػتٝ اص ٔدٕٛفٝٔدٕٛفٝ

٘ؾیش )ٞؼتٙذ وٝ افضای آٖ دلیك ٚ ٔـخص ٘یؼت 

. [14( ]تّٙذ لذ یا ٔدٕٛفٝ افذاد تضسئدٕٛفٝ افشاد 

ٞا تٝ ٞش دوتش صادٜ تشای تدضیٝ ٚ تحّیُ ایٗ ٔدٕٛفٝ

-فٙٛاٖ دسخٝٝت 1ٚ  0ٞا فذدی تیٗ یه اص افضای آٖ

اٌش  فضٛیت آٖ فضٛ دس ٔدٕٛفٝ ٔٛسد٘ؾش اعالق وشد.

Q  ٚ ٔدٕٛفٝ ٔشخـa ٌٖش ٞش فضٛ آٖ تاؿذ، ٕ٘ایا

غاتك ساتغٝ ٔٞای ٔشتة تا صٚج Qٔدٕٛفٝ فاصی دس 

 :[14] ؿٛ٘ذتیاٖ ٔی (3)

(3)   {(    ( ))    } 

فضٛیت فضٛیت ٚ یا دسخٝتاتـ ( )   ،(3وٝ دس )

سا ٘ـاٖ  Cتٝ ٔدٕٛفٝ فاصی  aاػت وٝ ٔیضاٖ تقّك 

یه تا افذاد حمیمی غیشٔٙفی  ،شد ایٗ تاتـدٞذ. تُٔی

صٛست فاصّٝ ٔمذاس ٔاوضیٕٓ ٚ دس حاِت ٔقَٕٛ تٝ

 .[14] ؿٛد٘ؾش ٌشفتٝ ٔیدس  [1، 0تؼتٝ ]

ٔشحّٝ پشداصؽ دس ٔٙغك فاصی )ٔٛتٛس اػتٙثاط( 

صٛست فثاسات ای اص لٛا٘یٗ فاصی تٝتش ٔدٕٛفٝٔثتٙی

IF-THEN ٜؿٛد. ٞش ػیؼتٓ فاصی ػاصی ٔیپیاد

وٝ دس پایٍاٜ دا٘ؾ آٖ ؿذٜ تحت تقذادی لاٖ٘ٛ پیادٜ 

دٚ سٚیٝ فٕذٜ تشای اػتٙثاط دس  . [4] ذ٘ؿٛرخیشٜ ٔی

فاصی تقشیف ؿذٜ اػت وٝ فثاستٙذ اص ٔذَ  ٔٙغك

. ایٗ دٚ سٚیىشد دس 12ٚ سٚؽ تاواٌی ػٌٛٙٛ 11ٕٔذا٘ی

ٞا ٚ ػاصی ٚسٚدیٞا ٘ؾیش فاصیتؼیاسی اص خٙثٝ

فٍّٕشٞای فاصی یىؼاٖ ٞؼتٙذ. تفاٚت اصّی تیٗ ایٗ 

دٚ سٚؽ دس ایٗ اػت وٝ خشٚخی سٚؽ ػٌٛٙٛ فضٛ 

ذ ٚ دس تٛا٘ذ خغی ٚ یا ثاتت تاؿٙتٛاتقی اػت وٝ ٔی

سٚد وٝ خشٚخی، تٛاتـ فضٛیت ٕٔذا٘ی ا٘تؾاس ٔی

ػاصی ػاختاس ٞای فاصی تاؿٙذ. دس پیادٜٔدٕٛفٝ

پیـٟٙادی ٔزوٛس دس ایٗ ٔماِٝ اص سٚؽ ٕٔذا٘ی تٟشٜ 

 .[4] ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

( F-PSOفازی ) PSOروش ترکیبی  – 4

 پیطنهادی

تش اسائٝ ػاصی سٚیىشد پیـٟٙادی ٔثٙیتشای پیادٜ

ػادٜ ٚ ٔؤثش اص اٍِٛسیتٓ لذستٕٙذ ٚ سایح ای ٘ؼخٝ

، اتتذا F-PSOػاصی اصدحاْ رسات فاصی تٟیٙٝ

پاسأتشٞای ٔٛسد٘ؾش تشای تٟثٛد اٍِٛسیتٓ ٔـخص 
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 Takagi-Sugeno 
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تٝ تحّیُ اٍِٛسیتٓ؛  ٔٙؾٛس تا تٛخٝؿٛد. تذیٗٔی

فٙٛاٖ ٞای تىشاس ٚ ٔمذاس تشاص٘ذٌی سا تٝٔمادیش ٌاْ

ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ پاسأتشٞای ٚسٚدی تٝ ػیؼتٓ فاصی دس ٘

 اػت.

 c1  ٚc2ٕٞچٙیٗ ٔغاتك ساتغٝ ػشفت رسٜ، ٔمادیش 

-فٙٛاٖ پاسأتشٞای افتٕاد ٚ ضشایةوٝ اصغالحاً تٝ

-ٔی wؿٛ٘ذ؛ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمذاس یادٌیشی ؿٙاختٝ ٔی

ػاصی داؿتٝ تاؿٙذ. ػضایی دس سٚ٘ذ تٟیٙٝتٛا٘ٙذ تأثیش تٝ

وٝ تا ا٘تخاب صحیا ٚصٖ ایٙشػی، ػثة ایداد عٛسیتٝ

تٟتشیٗ تقادَ ٔیاٖ خؼتدٛی فٕٛٔی ٚ ؿخصی 

خٛاٞذ ؿذ وٝ دس٘تیدٝ آٖ خؼتدٛی تٟتشی دس فضای 

د٘ثاَ خٛاٞذ داؿت. ٕٞچٙیٗ  ا٘تخاب خؼتدٛ تاتـ تٝ

)تقییٗ دسصذ تأثیشپزیشی رسٜ  c1ٔٙاػة پاسأتشٞای 

)تقییٗ دسصذ تأثیشپزیشی  c2اص تدشتیات ؿخصی( ٚ 

(، ٔٛخة رسٜ اص تدشتیات خٕقی رسات )ٕٞؼایٍاٖ(

ؿٛد. تش ایٗ اػاع، ا٘تخاب تش ٔیػاصی ٔغّٛبتٟیٙٝ

ٞای تىشاس ٔٛخة دس اتتذای ٌاْ wٔمادیش تضسي 

افضایؾ فضای خؼتدٛ ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘تخاب ٔمادیش 

واسٌیشی اص تدشتیات فٕٛٔی رسات تشای دس تٝ c2تضسي 

ا٘تخاب ٘مغٝ تٟیٙٝ دس اتتذای فشایٙذ خؼتدٛ ٔغّٛب 

دس  c1دیش تضسي پاسأتش ؿخصی تاؿذ ٚ ا٘تخاب ٔمأی

ٞای آخش خؼتدٛ خٟت ٔیُ تٝ ٘ماط تٟیٙٝ ٌاْ

 ٔٙاػة، ٔغّٛتیت خٛاٞذ داؿت.

ػاصی ػیتٓ فاصی دس تش اػاع وّیٝ ٔٛاسد تاال، پیادٜ

ٞای ٚسٚدی ٚ ٚ تاصٜ Ruleٚ ا٘تخاب  13افضاس ٔتّة٘شْ

ؿٛد. پغ اص پیادٜخشٚخی ػیؼتٓ فاصی ا٘داْ ٔی

ػاصی ػیؼتٓ فاصی، تىاسٌیشی ٚ فشاخٛا٘ی آٖ دس 

ٞای ٔتٙاؽش ٚ افٕاَ خشٚخی PSOاٍِٛسیتٓ ٔٛسد٘ؾش 
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 Matlab 2011b 

سٚ اص پزیشد. اص ایٗػیؼتٓ فاصی تٝ اٍِٛسیتٓ صٛست ٔی

تشای فشاخٛا٘ی ػیؼتٓ فاصی دس  Readfisدػتٛسات 

تشای دسیافت خشٚخی  PSO  ٚEvalfis  تاتـ اٍِٛسیتٓ

 ؿٛد.ٛسیتٓ اػتفادٜ ٔیػیؼتٓ فاصی ٚ افٕاَ تٝ اٍِ

 نتایج ارزیابی الگوریتن – 5

   F-PSOپیطنهادی

دس ایٗ تخؾ دس خٟت تشآٚسد تشتشی فّٕىشد سٚؽ 

F-PSO ٜحُ تٟیٙٝ پیـٟٙادی تشای دػتیاتی تٝ سا

ػشاػشی ٚ تٟثٛد ٔـخصات ٍٕٞشایی، ٘تایح حاصُ اص 

تاتـ ٔحه  18ػاصی تش سٚی تىاسٌیشی ٚ پیادٜ

ی اػتا٘ذاسد آٖ ٔمایؼٝ ؿذٜ ٘ؼخٝ[ تا 15اػتا٘ذاسد ]

ٞا تش سٚی یه ػیؼتٓ ػاصیاػت. وّیٝ پیادٜ

 7تحت ٚیٙذٚص  HP 656 Notebook 14وأپیٛتشی

Ultimate  ا٘داْ ؿذٜ اػت. تٙؾیٕات وٙتشِی

-تٝ wا٘ذ. ٔمذاس ِیؼت ؿذٜ 1ٞا دس خذَٚ اٍِٛسیتٓ

صٛست خغی ٍٕٞاْ تا فشایٙذ پیـشفت تىشاس اٍِٛسیتٓ 

یاتذ. ٕٞچٙیٗ واٞؾ ٔی wdampىان تا ضشیة اصغح

ٞای  Rule( تىاسٌشفتٝ ؿذٜ،Fisدس ػیؼتٓ فاصی )

 تاؿٙذ:لشاس صیش ٔیؿذٜ تٝتقشیف

 If (iteration is low) then (c1 is low)(c2 is 

high)(w is high) 

 If (iteration is low) and (gbcost is low) then 

(w is low) 

 If (iteration is low) and (gbcost is med) 

then (c1 is low)(c2 is high)(w is high) 

 If (iteration is low) and (gbcost is high) 

then (c1 is high)(c2 is high)(w is high) 

 If (iteration is med) and (gbcost is low) 

then (w is low) 

 If (iteration is med) and (gbcost is med) 

then (c1 is high)(c2 is med)(w is high) 

 If (iteration is med) and (gbcost is high) 
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then (c1 is high)(c2 is high)(w is high) 

 If (iteration is high) and (gbcost is low) 

then (w is low) 

 If (iteration is high) and (gbcost is med) 

then (c1 is high)(c2 is med)(w is high) 

 If (iteration is high) and (gbcost is high) 

then (c1 is high)(c2 is high)(w is high) 

ا٘تخاب تقییٗ ٔمادیش حذالُ ٚ حذاوثش تاصٜ لاتُ

ٔتغیشٞای تٛاتـ ٔحه ٔفشٚض ٔغاتك تا ٔـخصات ٚ 

تٙؾیٕات ٔحّی ٞش تاتـ ِحاػ ؿذٜ اػت. ٔـخصات 

ٚ  2َٚ وأُ تٛاتـ ٔحه اػتا٘ذاسد ٔفشٚض ٔغاتك خذ

دس ٘ؾشٌشفتٝ ؿذٜ  20اتقاد تشای وّیٝ تٛاتـ ٔؼاٚی تا 

اخشای  10دػت آٔذٜ حاصُ ٔیاٍ٘یٗ اػت. ٘تایح تٝ

ٞای اصای اٍِٛسیتٓٔؼتمُ تشای ٞش یه اص تٛاتـ تٝ

PSO  ٚ اػتا٘ذسادF-PSO  پیـٟٙادی دس لاِة

ٕ٘ٛداسٞای ٍٕٞشایی ٚ ٔمادیش تشاص٘ذٌی ٚ صٔاٖ اخشا 

ا٘ذ. دس آٚسدٜ ؿذٜ 3خذَٚ ٚ  1تشتیة دس ؿىُ تٝ

خٟت ٕ٘ایؾ ٚ تشسػی چٍٍٛ٘ی ٍٕٞشایی ٞش یه اص 

صٛست ٔدضا تشػیٓ ٞا، ٕ٘ایؾ ٍٕٞشایی تٝاٍِٛسیتٓ

ؿذٜ اػت. دس خذَٚ ٘تایح، تٟتشیٗ ٔمادیش فذدی پش 

 ا٘ذ.سً٘ ؿذٜ

ؿذٜ دس ایٗ تخؾ تیاٍ٘ش تشآٚسد وّی ٘تایح اسائٝ

ٚ  PSOؿذٜ اٍِٛسیتٓ ی فاصیتٟثٛد فّٕىشد ٘ؼخٝ

تش ػادٌی ٚ اثشتخـی تصذیك ادفای ٔماِٝ ٔثٙی

تاؿذ. اِثتٝ ؿایاٖ تٝ روش اػت سٚیىشد پیـٟٙادی ٔی

تٝ ٔالحؾٝ سٚیىشد فاصی دس ػاختاس وٝ تا تٛخٝ

پیـٟٙادی  F-PSOاٍِٛسیتٓ، صٔاٖ اخشای اٍِٛسیتٓ 

ا٘ذوی افضایؾ داؿتٝ اػت ِٚی ایٗ تأخیش دس لیاع تا 

ٕٞشاٜ حفؼ ٔىا٘یؼٓ تشتشی دس ػغا تشاص٘ذٌی تٝ

ٍٕٞشایی ٚ ٌاٞاً تشتشی ٕ٘ٛداس ٍٕٞشایی دس تشخی تٛاتـ 

 پٛؿی اػت.ٔحه ٔفشٚض، لاتُ چـٓ

 F-PSOو  PSO(: هقادیر پاراهترهای کنترلی 1-)جذول

 پاراهتر
تقذاد 

 تىشاسٞا

ا٘ذاصٜ 

 خٕقیت
w wdamp c1 c2 

9/0 50 1000 هقذار  99/0  1ٚ2  1ٚ2  

 

  گیرینتیجه – 6

وّی تیاٍ٘ش تٟثٛد ٔمذاس تٟیٙٝ تٛاتـ تا ٌیشی ٘تیدٝ

اػتفادٜ اص سٚؽ تشویثی اٍِٛسیتٓ اختٕاؿ رسات ٚ 

ٔٙغك فاصی اػت. چشاوٝ تا دس٘ؾش ٌشفتٗ لٛافذ ٚ 

ٔحّی خٌّٛیشی تٛاٖ اص افتادٖ دس تٟیٙٝٞا ٔیسَٚ

تشی سا ٌضیٙؾ وٙذ. وشدٜ تا اٍِٛسیتٓ ٔمذاس تٟیٙٝ

وٙذ آؿىاس ٔیٚضٛح ٘تایح حاصُ تشای تشخی تٛاتـ تٝ

ٞا، دس صٛست ٌیشافتادٖ دس یه وٝ تا افضایؾ تقذاد ٌاْ

 F-PSOوٕه اٍِٛسیتٓ تٟیٙٝ ٔحّی؛ ٔٙغك فاصی تٝ

تخـذ. اِثتٝ ٘تایح تش پیـٟٙادی آٔذٜ ٚ آٖ سا تٟثٛد ٔی

ٌیشی اػاع ٔالحؾات ایٗ ٔماِٝ ٚ دس حذٚد ٔیاٍ٘یٗ

ػاصی ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ اخشا تشای ٞش تٟیٙٝ 10اص 

تٛاٖ تا ٞای آتی ٔیسٚ دس پظٚٞؾاص ٕٞیٗاػت؛ 

٘تایح خیّی تٟتشی ٘یض تش تٝتقشیف لٛافذ تٟتش ٚ دلیك

 دػت پیذا وشد.
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F-PSO PSO F-PSO PSO F-PSO PSO 

      
(1)تاتـ  (2)تاتـ   (3)تاتـ    

      
(4)تاتـ  (5)تاتـ   (6)تاتـ    

      
(7)تاتـ  (8)تاتـ   (9)تاتـ    

      
(10)تاتـ  (11)تاتـ   (12)تاتـ    

      
(13)تاتـ  (14)تاتـ   (15)تاتـ    

      
(16)تاتـ  (17)تاتـ   (18)تاتـ    

استانذارد هفروض )هحور افقی: تکرار؛ هحور تابغ هحک  18ازای بکارگیری به F-PSOو  PSOهای نوایص نوودارهای هوگرایی الگوریتن (: 2-)ضکل

 ػوودی: برازنذگی(
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 PSO F-PSO تابـغ
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I 144/0  3/3  378/0  73/4  

II 56/3  35/3  45/3  32/5  
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IV 95/0  75/1  13/0  47/2  

V 05/70  62/3  404/70  75/5  
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VI 8 0007/3  3 63/4  

VII 161/1  41/6  44/1  9/6  

VIII 57/78-  78/3  16/75-  63/5  

IX 73/55  43/6  87/25  83/9  

X 991/2  71/3  040/0  82/2  

XI 0208/0  38/3  0012/0  31/4  

XII 225/0  35/7  092/0  02/9  

XIII 33/2  7474/6  953/0  13/8  

XIV 998/0  84/36  998/0  86/38  

XV 0003/0  87/1  0003/0  87/2  

XVI 03/1-  63/1  03/1-  46/2  

XVII 397/0  57/1  397/0  47/2  

XVIII 3 69/1  3 58/2  
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[15] X. Yao, Y. Liu, and G. Lin, “Evolutionary 
programming made faster,” IEEE Transactions on 
Evolutionary Computation, Vol. 3, No. 2, pp. 82–
122, 1666. 
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قالة ( درBPMوکار) سازی فرآیندهای کسة مدلتررسی عوامل موثر 

در سازمان تامیه اجتماعی ( BIتجاری ) ارتقای هوش جهت ITILچارچوب 

 تهران
 2، مىًچُر کاظمی1ضیما باريج

 زاًكگبُ آظاز اؾالهی، تْطاى، ایطاى ٍاحس تْطاى خٌَة،گطٍُ فٌبٍضی اعالعبت، 1
 *، ایطاىآقتیبى ،اؾالهی آظاز زاًكگبٍُاحس آقتیبى،  ،ضیبضی گطٍُ 2

  ذٌیچک

ٍکبض ٍ اضتقب  ٍکبض، ثْجَز هسیطیت فطآیٌسّبی کؿت تط قسى فطآیٌسّبی کؿت ّب ٍ پیچیسُ زض عصط فٌبٍضی اعالعبت ٍ اضتجبعبت، ثب ضقس ؾبظهبى

ٍ اتربش تصویوبت زقیق ٍ َّقوٌس، ًقف ثب ّسف تحلیل فطآیٌسّب ( BIتدبضی) َّـ. ّب اهطی اختٌبة ًبپصیطاؾت تدبضی زض ؾبظهبى ؾغح َّـ

افعایف کبضایی ٍ اثطثركی ّب خْت کٌٌس. ّوچٌیي زض ؾبظهبىٍ کبض ایفب هیحیبتی ضا زض تصوین گیطی هَثط زض ضاؾتبی ثْجَز عولکطز کؿت

ّبی هطخع  تَاى اظ هسل هی ؛ٍکبض ثِ هسل ثِ هٌظَض تجسیل هفبّین کؿت گیطز.ؾبظی ٍ تسٍیي فطآیٌسّب صَضت هیهسلٍکبض،  فطآیٌسّبی کؿت

خْت ثسؾت  ITLIٍکبض، اظ چبضچَة  ؾبظی فطآیٌسّبی کؿت اؾتبًساضز زض هسل هعوبضی. زض ایي هقبلِ ثِ هٌظَض اؾتفبزُ اظ فطآیٌسی ثْطُ خؿت

 اؾتفبزُ قس.  تْطاى یاختوبع يیزض ؾبظهبى تبهآٍضزى فطآیٌسّبی هؤثط زض اضتقبی َّـ تدبضی 

، سازمان تامیه سازی معادالت ساختاری مذل، تجاری ًَش ،يکار فرآیىذَای کسبسازی  مذلکلمات کلیذی: 

 BPM،BI ، ITILاجتماعی تُران، 

The study of the effective factors of business 

process modeling (BPM) in the framework of the 

ITIL framework for improving social security (BI) 

in the social security organization  
Shima Barouj 

South Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran 

Manouchehr Kazemi 

Department of Mathematics, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran 

Abstract  
In the IT era when organizations are growing so fast and business processes are becoming 

more complicated, their management and controlling would become more important than 

before, then improving business processes as well as business intelligence is unavoidable. 

Meanwhile, business processes management would be accomplished as a strategy to 

increase efficiency, effectiveness, and reliability of organizations' business processes 

happening through compiling and modeling them. 

BI aiming to analyze processes and making exact and intelligent decisions- plays a vital 

role in effective decision-making in the commercial field in order to improve business 

performance. Changing business concepts to model, we can choose modeling business 

process as the first priority and an accepted managerial tool. So, we exploit ITLI framework 

in this research to exploit standard architecture in modelling business processes. 
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 مقذمٍ - 1

 حدن ّب، قطکت ٍ ّب ؾبظهبى اظ ثؿیبضی اهطٍظُ

 کٌٌس ٍ زض هی آًبلیع ٍ ثطضؾی ضا ّب زازُ اظ ظیبزی

. ّؿتٌس کطزى قٌب حبل زض اعالعبت اظ اقیبًَؾی

BI) تدبضی َّـ
 کِ ّبیی زازُ اظ ثب اؾتفبزُ هعٌبزاض (1

 آٍضی خوع ٍکبض ذَز کؿت ضٍظُ ّط عولیبت خطیبى زض

 ّبی فطصت قٌبؾبیی عطیق اظ تَاًس هی اؾت، کطزُ

 آقکبضؾبظی ثبلقَُ، تْسیسات ًوَزى ثطخؿتِ خسیس،

 ثب ّسف تحلیلخسیس ٍ  ٍکبضی کؿت ّبی ثیٌف

گیطی هؤثط زض  ، ًقف حیبتی ضا زض تصوینفطآیٌسّب

 .  [4,5]ضاؾتبی ثْجَز عولکطز ؾبظهبًی ایفب ًوبیس

 ثِ فطآیٌسّب ثطضؾی ثِ ثیكتط تَخِ عطفی اظ     

 اثطثرف خْت ثِ کِ اؾت ؾبظهبًی زؾتبٍضز عٌَاى

 زض فطآیٌس ؾبظی هسل فطآیٌسی، ًگبُ ثَزى

 هغطح اٍل اٍلَیت عٌَاى ثِ اهطٍظی ٍکبضّبی  کؿت

BPMٍکبض ) ؾبظی فطآیٌسّبی کؿت هسل. اؾت
2 )

ضٍقی اؾت ثطای ثْجَز کبهل زض عولکطز ثب اؾتفبزُ اظ 

ای کِ حساکثط اضظـ افعٍزُ زض  هٌبثع، ثِ گًَِ

 ثِ علتآیس. زض حقیقت  ّبی ؾبظهبى ثِ زؾت فعبلیت

 اعالعبت، فٌبٍضی ظهیٌِ زض ّب پیچیسگی پیَؾتِ ضقس

 فكبض ٍ ٍکبض کؿت ّبی سله تغییط زض ؾطعت افعایف

 اعالعبت، فٌبٍضی ّبی کبّف ّعیٌِ ثطای ظیبز

 ؾبظهبًی هعوبضی هسیطیت تَؾعِ ؾوت ثِ ّب ؾبظهبى

کؿت ٍکبض  یٌسّبیفطآ ی. زض هعوبضاًس هتوبیل قسُ

. ثْطُ خؿت یٌسیهطخع فطآ یتَاى اظ هسل ّبیه

ثِ  تَاى یه یٌسیهطخع فطآ یّبهسل يیاظخولِ ا

ITLI ز ساضاؾتبً یهعوبض
 اقبضُ کطز. 3

    ITIL   ،یب کتبثربًِ ظیطؾبذت فٌبٍضی اعالعبت

ّبی  هسیطیت ظیطؾبذتخْت ّب  ای اظ تکٌیک هدوَعِ

ؾبظی ٍ اؾتفبزُ اظ آًْبؾت کِ  فٌبٍضی اعالعبت، پیبزُ

ثِ عٌَاى چبضچَة هطخع هَضز پصیطـ اکثط  ُاهطٍظ

ّبی فعبل ایي عطصِ قطاض گطفتِ  ّب ٍ قطکت ؾبظهبى

قبهل پٌح  ITILطذِ ذسهبت زض ًؿرِ ؾَمچاؾت. 

، اًتقبل 5، عطاحی ذسهت4ضاّجطز ذسهت :هطحلِ

 8، ثْجَز هؿتوط ذسهت7عولیبت ذسهت 6ذسهت

ثبقس کِ ّط یک ثِ ؾغحی اظ هسیطیت ذسهبت  هی

 [2,3]. پطزاظز فٌبٍضی اعالعبت هی

ثِ   BPMثطاؾبؼ ITIL  هطٍظُ چبضچَةا    

ّب  اؾت ٍ ؾبظهبى کلیسی ظَْض یبفتِ عٌَاى یک چبلف

هسل ؾبظی فطآیٌسّبی  ثِ قست ثِ زًجبل اؾتقطاض

خْت  ITILاؾتبًساضز زض قبلت  (BPM)کؿت ٍ کبض 

فٌبٍضی اعالعبت ٍ هغبثقت ثْتط -ثْجَز ضٍاثظ هكتطی

  .[2]ثبقٌس  ٍکبض هی ثب اًتظبضات کؿت

ثسؾت آٍضزى  ایي هقبلِ ّسف ثٌبثطایي    

 ثط ٍکبض، کؿت یفطآیٌسّب ؾبظی هسل فطآیٌسّبی هَثط

 هطحلِ ثِ هطثَط ّبی فطآیٌس  تحلیل ٍ اضظیبثی اؾبؼ

 هساٍم ثْجَز ٍ عولیبت اًتقبل، عطاحی، ذسهت، ضاّجطز

زض ؾبظهبى  تدبضی، َّـ اضتقبی خْت ،ITIL ذسهت

تبهیي اختوبعی تْطاى ثب عطح پطؾكٌبهِ ٍ ثطآٍضز 

کبضقٌبؾبى ٍ هترصصیي حَظُ فٌبٍضی  ًقغِ ًظطات

 . قسُ اؾتاعالعبت ثیبى 

 پیطیىٍ تحقیق  -2

 هٌظَض ثِ خبهع چبضچَة یک ،[3]زضهقبلِ

  (BPM)ٍکبض کؿت فطآیٌسّبی ؾبظی هسل کبضگیطی ثِ

 ٍ اعالعبت فٌبٍضی ذسهبت هسیطیت ثْجَز هٌظَض ثِ

 هغبلعِ ثِ ٍ ًوَزًس اضائِ ضا ؾبظهبًی زاًف هسیطیت

 هسیطیت ؾبظی پیبزُ ّبی ًیبظهٌسی ٍ ظیطؾبذتْب



 

 در سبزمبن تبمیه اجتمبعی تُران( BIتجبری ) ارتقبی ًَش جُت ITILقبلت چبرچًة ( درBPMيکبر) فرآیىدَبی کستسبزی  مدلثررسی عًامل مًثر 

 79۹۷،سبل  ديمضمبرٌ  ،ايل ، سبل ضدٌ تًزیع َبی ي سبمبوٍ محبسجبت ديفصلىبمٍ ،ضیمب ثبريج،مىًچُر کبظمی

 

 
 

 

11 
 

 فٌبٍضی ظیطؾبذت کتبثربًِ ٍ اعالعبت فٌبٍضی ذسهبت

  .پطزاذتٌس ٍکبض زض کؿت ؾیؿتوی ضٍیکطز ثب اعالعبت

ثِ ثطضؾی هجبحث هطثَط ثِ ، [2]زض هقبلِ    

هسیطیت ذسهبت فٌبٍضی اعالعبت ٍ کتبثربًِ 

ّبی کَچک ٍ  ظیطؾبذت فٌبٍضی اعالعبت زض قطکت

ؾبظی هعوبضی فٌبٍضی   هتَؾظ اقسام ًوَزًس ٍ اظ هسل

 .ًوَزًساعالعبت ؾبظهبى اؾتفبزُ 

ؾبظی  ّبی اخطایی هسل تَصیِ، [6]زض هقبلِ    

کلی ثِ ثطضؾی ٍ زض حبلت  ٍکبض فطآیٌسّبی کؿت

ّبی اخطای هسل ؾبظی فطآیٌسّبی  ّب ٍ هعیتٍیػگی

 پطزاظز. ّب هی ٍکبض  زض ؾبظهبى کؿت

چگًَگی تَاًوٌسؾبظی  ثِ، [7]زض هقبلِ    

ّب ثِ صَضت تَؾعِ ًطم افعاضی  تدبضی زض ؾبظهبى َّـ

  پطزاذتِ قسُ اؾت.

ثب تَخِ ثِ ثطضؾی ّبی اًدبم قسُ زض تحقیق ّبی 

ک الگَی پػٍّكی ثِ هٌظَض ثطضؾی گصقتِ ٍ  ًجَز ی

فطآیٌسّبی هَثط زض هسل ؾبظی فطآیٌسّبی کؿت ٍ 

تأهیي   تدبضی زض ؾبظهبى َّـکبض خْت اضتقبی 

حبضط  هقبلِّبی  تَاى ثِ ًَآٍضی هی اختوبعی تْطاى، 

 اقبضُ ًوَز.

 ريش ي مذل تحقیق  3-

ٍ  کبضثطزی -،  هسلؿبظی پػٍّفضٍـ اًدبم ایي 

اثعاض گطزآٍضی   ؛خْت هغبلعبت هیساًی .اؾت ای تَؾعِ

ثبقس کِ اظ ًظط ضٍایی ثب  ، پطؾف ًبهِ هیاعالعبت هقبلِ

 ٍ ًیع  ًظطات هترصصیيهَخَز  یاؾتبًساضزّبکوک 

ؾبظهبى تبهیي  اعالعبت  فٌبٍضیحَظُ  کبضقٌبؾبىٍ

ثطای هحبؾجِ ضطیت تْطاى، تٌظین قس.   اختوبعی

اؾتفبزُ  9طًٍجبخگیطی، اظ آلفبی کپبیبیی اثعاض اًساظُ

ّب  زازُ ثِ هٌظَض تدعیِ ٍ تحلیلّوچٌیي  قسُ اؾت. 

 اؾتفبزُ  قس.اؾپیطهي اظ ضٍـ ّوجؿتگی پیطؾي ٍ 

ًفط  300 ثطاثط اؾت ثب حدن ًوًَِ ایي پػٍّف    

ثِ  لیزض زؾتطؼ ٍ هتوب اظ ذجطگبى ٍ هترصصیي

ؾبظهبى تبهیي  حَظُ فٌبٍضی اعالعبتزض  یّوکبض

خسٍل ًوًَِ گیطی  تَخِ ثِ کِ ثب اختوبعی تْطاى

 یطیگ ًوًَِ اظ ضٍـ یجیتطکثب  ٍ هَضگبى هحبؾجِ قس.

 ی( ٍ گلَلِ ثطفیّسفوٌس )قضبٍت یطاحتوبلیغ

آٍضی قسُ خْت اضائِ  . اعالعبت خوعقسًس یطیگ ًوًَِ

 فطآیٌسّبیالگَیی ثِ هٌظَض ثِ کبضگیطی هسل ؾبظی 

( زض ؾبظهبى تبهیي اختوبعی تْطاى، BPMکبض )ٍ  کؿت

هَضز تدعیِ   SPSS ٍAMOSافعاضّبی  ثِ کوک ًطم

  ٍ تحلیل قطاض گطفت.

ثط اؾبؼ فطآیٌسّبی ضایح ٍ  هقبلِایي هسل هفَْهی 

ّبی کِ هتٌبؾت ثب ًیبظّب ٍ اٍلیتITIL پطکبضثطز 

ثبقٌس )اؾترطاج قسُ اظ ؾبظهبى تبهیي اختوبعی هی

 [8-6-3-2-1]ّبی  هقبلِ ثب الْبم اظ ًظطؾٌدی( ٍ

زض  BPMکبضٍ  ّبی کؿت ؾبظی فطآیٌس خْت هسل

 ًوبیف زازُ قسُ اؾت. 1قکل 
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 مذل مفًُمی پژيَص (: 1-)ضکل

(Figure-1): Conceptual model of research 

 

 وتایج تجربی -4

 آهبضّبی ثطضؾی خْت  ،1ثب تَخِ ثِ قکل 

  ،ITIL چبضچَة فطآیٌسّبی هطثَعِ زض تَصیفی

 ّب زازُ( تقبضى عسم) چَلگی ٍ هعیبض اًحطاف هیبًگیي،

 ؾٌدی ًظط ّبی فطم اظ آهسُ ثسؾت ًتبیح ثطاؾبؼ

 ؾبظهبى زض کبضقٌبؾبى ٍ هترصصیي ثیي قسُ تَظیع

 ثسؾت SPSS افعاض ًطم اظ اؾتفبزُ ثب اختوبعی تبهیي

 . قس آٍضزُ

 زٍ زض پطؾكٌبهِ فطم زض قسُ هغطح ؾَاالت    

 زض عبهل عولکطز هیعاى ٍ عبهل اّویت هیعاى ثرف

 ّوبى عبهل، اظ هٌظَض) ؾبظهبى فعلی ٍضعیت

 عطاحی ذسهت، ضاّجطز هطحلِ ثِ هطثَط فطآیٌسّبی

 هساٍم ثْجَز ٍ ذسهت عولیبت ذسهت، اًتقبل ذسهت،

 ّط زض کِ قسُ ثٌسی تقؿین.( ثبقس هی IT ذسهت

 هَخَز ّبی اؾتبًساضز اؾبؼ ثط زٌّسگبى پبؾد ثرف

 یک زض زّی اهتیبظ اهکبى اختوبعی، تبهیي ؾبظهبى زض

 تب(  1عسزی هعبزل) ضعیف ثؿیبض اظ تبیی ّفت عیف

. اًس زاقتِ ضا عبهل ّط ثِ( 7عسزی هعبزل) عبلی ثؿیبض

 کبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ای حطفِ تدطثِ ٍ ًظطات ثطاؾبؼ

هْوتطیي  اضتجبعبت، ٍ اعالعبت فٌبٍضی حَظُ اضقس

 ذسهت، ضاّجطز پٌح هطحلِ: ثِ فطآیٌسّبی هطثَط

 ٍ ذسهت عولیبت ذسهت، اًتقبل ذسهت، عطاحی

ثطاؾبؼ هیبًگیي ٍظًی اًتربة  ذسهت هساٍم ثْجَز

 گطزیس.

 هطحلِ فطآیٌسّبی هْوتطیي ثِ عٌَاى ًوًَِ    

 هسیطیت فطآیٌس هَخَز ٍضعیت ،IT ذسهبت ضاّجطز

 ٍ هترصصبى ًظط اظ ظیطا اؾت،  ذسهت ؾجس

 ٍظًی زاضای اعالعبت، فٌبٍضی حَظُ کبضقٌبؾبى

 12زض ًْبیت . اؾت تبیی 7عیف یک زض 4/ 91هعبزل

 تبهیي ؾبظهبى زض هترصصیي ًظطات ثِ تَخِ فطآیٌس ثب

 ؾبظی هسل زض فطآیٌسّب هْوتطیي ثِ عٌَاى اختوبعی

فطآیٌس  12ایي . قسًس قٌبذتِ کبض ٍ کؿت فطآیٌس
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،  "هسیطیت ؾجس ذسهت"قبهل: ٍضعیت هَخَز فطآیٌس 

 ،"هسیطیت ؾغح ذسهت"ٍضعیت هغلَة فطآیٌس 

هسیطیت تساٍم ذسهت فٌبٍضی "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس

هسیطیت اهٌیت "،  ٍضعیت هغلَة فطآیٌس "اعالعبت

هسیطیت "، ٍضعیت هغلَة فطآیٌس"اعالعبت ذسهت

هسیطیت "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس ،"زاًف ذسهت

هسیطیت "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس، "ضٍیساز ذسهت

هسیطیت "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس،  "هتٍاقعِ ذس

هسیطیت "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس  ، "هؿألِ ذسهت

ثْجَز "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس،  "زؾتطؾی ذسهت

پبیف ٍ کٌتطل "ٍضعیت هغلَة فطآیٌس، "ذسهت

پبیف ٍ کٌتطل "ٍضعیت هَخَز فطآیٌس  ٍ "ذسهت

 اظ تحقیق ایي ّبی زازُ ّوچٌیي .ثبقس هی "ذسهت

 ظیطا. ثطذَضزاضًس هغلَثی ٍضعیت اظ تدوع ٍ تقبضى ًظط

 صفط یب ٍ هٌفی هصکَض ّبی قبذص توبهی چَلگی آهبض

 هتغیطّبی ثِ ثطزى پی هٌظَض ثِ ازاهِ زض. اؾت قسُ

 اظ ّب زازُ اظ ای هدوَعِ تلریص یب پسیسُ یک ثٌبیی ظیط

 آى اظ ّسف کِ.قس اؾتفبزُ عبهلی تحلیل ضٍـ

 ٍ عبهلی تحلیل زضًتیدِ . هتغیطّبؾت ثیي ّوجؿتگی

 ثیي ایي ّوجؿتگی تحلیل خْت ؾبذتبضی هعبزالت

-هی ثسؾت AMOS  افعاض ًطم کوک ثِ  ،فطآیٌس 12

 . آیس

کِ زض  AMOS  زض قسُ تطؾین هسل ثط اؾبؼ    

هْوتطیي فطآیٌسّبی  ،ًكبى زازُ قسُ اؾت 2قکل 

 ٍکبض کؿت فطآیٌسّبی ؾبظی هسل کبضگیطی زض ثِ هؤثط

ٍ ضٍاثظ ثیي آًْب ثِ ثِ صَضت تعساز هحسٍزی عبهل 

 صَضت هتغیطّبی پٌْبى ٍ آقکبض تعطیف قسُ اؾت.

 

 

 

 

  AMOS مذل ترسیم ضذٌ در  (: 2-)ضکل           

 (Figure-2): Model drawn in AMOS         

 

 تحلیل عبهلی هتغیطّبی پػٍّف ثطای هسل هصکَض 

  ثِ عَض هرتصط آٍضزُ قسُ اؾت: 1زض خسٍل 
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 تحلیل عاملی تأییذی متغیرَای پژيَص(: 1-جذيل)

(Table-1): Factor Analysis of Research Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾبذتبضی هعبزالت ؾبظی هسل زض کِ عَضّوبى

 فطآیٌسّبی ؾبظی هسل کبضگیطی ثِ هتغیطّبی

 ثبضّبی اؾبؼ ثط قَز، هی هكبّسُ (BPM)ٍکبض کؿت

 هتغیطّبی ثیي ّوجؿتگی قسُ، ثطاظـ هسل عبهلی

 ثبضّبی ظیطا زّس، هی ًكبى ضا هغلَثی ٍضعیت پػٍّف

 ذسهت ٍ ثْجَزفطآیٌس  هغلَة ٍضعیت ثیي عبهلی

 اضتقبی زض IT ذسهبت هؿتوط ثْجَز هطحلِ ّبی فطآیٌس

BI  هغلَة ٍضعیت ثیي عبهلی ثبضّبی ؛914/0ثطاثط ثب 

 هطحلِ ّبی فطآیٌس ذسهت ٍ کٌتطل ٍ فطآیٌس پبیف

ثب  ثطاثط BI اضتقبی زض IT ذسهبت هؿتوط ثْجَز

 ثبضّبی زیگط، عطفی اظ. اؾت قسُ هحبؾجِ 900/0

 زؾتطؾی فطآیٌس هسیطیت هغلَة ٍضعیت ثیي عبهلی

 زض IT ذسهبت عولیبت هطحلِ ّبی فطآیٌس ذسهت ٍ

 ثبضّبی ٍ قسُ هحبؾجِ 875/0ثب  ثطاثط BI اضتقبی

 هؿئلِ فطآیٌس هسیطیت هغلَة ٍضعیت ثیي عبهلی

 زض IT ذسهبت عولیبت هطحلِ ّبی فطآیٌس ذسهت ٍ

 ًگبّی ثب. اؾت قسُ هحبؾجِ 760/0ثب  ثطاثط BI اضتقبی

 هتغیطّبی تأییسی عبهلی تحلیل خسٍل ثِ هرتصط

 ثِ تَاى هی ،AMOS افعاض ًطم اظ هؿترطج پػٍّف

 ازاهِ زض. ثطز پی هتغیطّب عبهلی ثبضّبی ثبالی هقبزیط

 آظهَى اظ هتغیطّب ثیي ّوجؿتگی تحلیل ثطای

 2خسٍل اؾبؼ، ثطایي کِ قَزهی اؾتفبزُ ّوجؿتگی

 زض هَخَز هتغیطّبی ّبی قبذص ّوجؿتگی ثیي

 کبضگیطی ثِ ثطضؾی خْت  هسل هؿیط تحلیل

 اؾت: قسُ اضائِ ٍکبض کؿت فطآیٌسّبی ؾبظی هسل

 

عًامل مدل 
سبزی 
 يکبر فرآیىدکست

متغیر مکىًن 
(Latent) 

 ومبد متغیر مکىًن

 در مدل 

ثبرَبی 
عبملی 
 تأییدی

يضعیت مطلًة 
مدیریت "فرآیىد

 "مسئلٍ خدمت

< --- > 

َبی فرآیىد
مرحلٍ 
عملیبت 
خدمبت 

IT   در
ارتقبی 

BI 

IT.Operation ۷۶۰/۰ 

يضعیت مطلًة 
ثُجًد "فرآیىد

 "خدمت

< --- > 

َبی فرآیىد
مرحلٍ 
ثُجًد 
مدايم 
خدمبت 

IT  در
ارتقبی 

BI 

IT.Improvement ۹7۴/۰ 

يضعیت مطلًة 
پبیص ي کىترل "فرآیىد

 "خدمت

< --- > 

َبی فرآیىد
مرحلٍ 
ثُجًد 
مدايم 
خدمبت 

IT  در
ارتقبی 

BI 

IT.Improvement ۹۰۰/۰ 

يضعیت مطلًة 
مدیریت "فرآیىد

 "دسترسی خدمت

< --- > 

َبی فرآیىد
مرحلٍ 
عملیبت 
خدمبت 

IT  در
ارتقبی 

BI 

IT.Operation ۸۵۷/۰ 
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 لمذ بیه متغیرَای مًجًد در َمبستگی(: 2-جذيل)

(Table-2):Correlation between variables in the 

model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾبظی هسل ّبی هؤلفِ ثیي قَی ثؿیبض اضتجبط ثِ تَخِ ثب

 اضتقبی زض BPM)) ٍکبض کؿت فطآیٌسّبی

 لصا تْطاى، اختوبعی تأهیي ؾبظهبى زض تدبضی َّـ

 تأهیي ؾبظهبى زض قبغل  IT کبضقٌبؾبى ٍ ذجطگبى

 ٍضعیت اؾبؼ ثط کِ زاضًس ًیبظ تْطاى، اختوبعی

 ؾبظی عولی فطآیٌسّبی هَثط هسل ٍ عولکطزی

 تدبضی َّـ اضتقبی زض(  BPM)ٍکبض کؿت فطآیٌسّبی

 .ًوبیٌس اؾتطاتػیکی تَخِ ،

ظ عطفی زیگط، یکی اظ اّساف اصلی زض اؾتفبزُ اظ ا

ؾبظی هعبزالت ؾبذتبضی، قٌبذت هیعاى  هسل

ّبی تدطثی ثب هسل هفَْهی ٍ  ّورَاًی ثیي زازُ

ّبی  ًظطی اؾت. ثطای قٌبذت هیعاى ّورَاًی زازُ

ّبی ًیکَیی ثطاظـ  تدطثی ٍ هسل هفَْهی اظ قبذص

، 3خسٍل .گطزز اؾتفبزُ هیAMOS ثِ کوک ًطم افعاض

 زّس: ّبی ثطاظـ هغلق ضا ًكبى هی قبذص

 پژيَص متغیرَای تأییذی عاملی تحلیل(: 3-جذيل)

(Table-3): Indicators of absolute fit of article model  

Model 
ضیكِ هیبًگیي هدصٍض 

(RMR)هبًسّب پؽ
11 

قبذص 

ثطاظًسگی 
12(GFI) 

ّبی  قبذص

 ثطاظـ هغلق
0 1 

 

تط ثِ صفط  ثطای هسل هَضز آظهَى ًعزیک RMRّطچِ 

ثبقس، هسل ثطاظـ ثْتطی زاضز، کِ هقساض ایي قبذص 

 قبذص ثطاظًسگی ٍثطاثط صفط اؾت.  ایي هسلثطای 

(GFI) ثطاثط یک ضؾن قسُ زض پػٍّف ثطای هسل ،

اظ  .تٌبؾت اؾت یهسل هصکَض زاضا يیثٌبثطا قسُ اؾت.

ضا  یقیثطاظـ تغج یّب قبذص 4خسٍل گط،یز یعطف

هسل هصکَض  ٌکِیا یزضآى، ثِ ثطضؾ زّس کِیًكبى ه

 يییهوکي، اظ لحبػ تج یّب هسل طیثب ؾب ؿِیزض هقب

هكبّسُ قسُ تب چِ حس ذَة  یّب اظزازُ یا هدوَعِ

 :زپطزاظ یه کٌس یعول ه

 َای برازش تطبیقی مذل پژيَص (: ضاخص-4جذيل)

(Table-4): Comparative fitting indices of research 

model 

ثیي  ّوجؿتگی

هتغیطّبی 

هَخَز زض 

تحلیل هؿیط 

 هسل

ّبی فطآیٌس"

هطحلِ 

عطاحی 

 ITذسهبت 

اضتقبی زض 
BI" 

ّبی فطآیٌس"

هطحلِ 

عولیبت 

 ITذسهبت 

 اضتقبی زض 

BI" 

ّبی فطآیٌس"

هطحلِ 

ثْجَز هساٍم 

 ITذسهبت 

اضتقبی زض 
BI" 

ّبی فطآیٌس

هطحلِ عطاحی 

 ITذسهبت 

 BIاضتقبی 

1 - - 

ّبی فطآیٌس

هطحلِ عولیبت 

 ITذسهبت 

 BIاضتقبی 

595/0 1 - 

ّبی فطآیٌس

هطحلِ ثْجَز 

هساٍم ذسهبت 

IT  اضتقبیBI 

525/0 933/0 1 
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Model 

قبذص 

قسُ  ًُطم

ثطاظًسگی 
13(NFI) 

قبذص 

ثطاظًسگی 

فعایٌسُ 
14(IFI) 

قبذص 

ثطاظًسگی 

تغجیقی 

(CFI)
15 

 ثطاظـ

تغجیقی هسل 

 پػٍّف

1 1 1 

 

ایي ثطای  NFIگطزز، هقبزیط  ّوبًگًَِ کِ هكبّسُ هی

ٍ ًكبًِ ثطاظًسگی هسل اؾت. اظ 9/0ثعضگتط اظ هسل 

ثطاثط  ( ًیع،IFIفعایٌسُ )عطفی زیگط، قبذص ثطاظًسگی 

یک قسُ اؾت ٍ هسل هصکَض زاضای تٌبؾت اؾت. اظ 

ثط  (CFI) عطفی زیگط، قبذص ثطاظًسگی تغجیقی

هجٌبی ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی هَخَز زض هسل 

گطزز، ّط چِ ضطایت ّوجؿتگی ثیي  هحبؾجِ هی

هتغیطّبی هَخَز زض هسل، ثبال ثبقس هیعاى ایي 

کِ هقساض ایي قبذص ثطای  قبذص ًیع ثبال ذَاّس ثَز.

هسل پػٍّف، ثطاثط یک قسُ اؾت ٍ ّوجؿتگی ثیي 

هتغیطّبی هَخَز زض هسل هصکَض زاضای هعٌبزاضی 

 ثؿیبض ثبالیی اؾت.

 

 

 َای آتی گیری ي پژيَص وتیجٍ –5

 ثب تَخِ ثِ ثطضؾی ٍضعیتاظ هْوتطیي ًتبیح هقبلِ 

 فطآیٌسّبی ؾبظی هسل فطآیٌسّبی هَثط زض عولکطزی

 ذسهت، عطاحی ذسهت، ضاّجطز ثِ هطثَط ٍکبض کؿت

 هؿتوط ثْجَز ذسهت، عولیبت ذسهت، اًتقبل

 تدطثِ ٍ ًظطات ثطاؾبؼهتغیطکلیسی  IT، 12ذسهت

 فٌبٍضی حَظُ اضقس کبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ای حطفِ

 زضهؤثط فطآیٌسّبی ثِ عٌَاى  اضتجبعبت ٍ اعالعبت

اؾترطاج قسًس. ثب  تبهیي اختوبعی تْطاى ؾبظهبى

تَاى زض ضاؾتبی تحلیل ٍ توطکع ثط ایي فطآِیٌسّب هی

ؾعایی زاقت. ٍ ایي زض ؾبظهبى ًقف ثِثْجَز عولکطز 

 ذَز هَخت اضتقبی َّـ تدبضی ذَاّس قس.

هتغیط، ثب  12ایي حلیل عبهلی تأییسی ثب تَخِ ثِ ت

تَاى ثِ هقبزیط ثبالی  ، هیAMOSاظ ًطم افعاض  اؾتفبزُ

ثط اؾبؼ ثبضّبی عبهلی  عبهلی هتغیطّب پی ثطز.ثبضّبی 

 پػٍّفهسل ثطاظـ قسُ، ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی 

ثبیؿت  . ٍ هیزّس ٍضعیت هغلَثی ضا ًكبى هی

فطآیٌسّبی ثب هیعاى ّوجؿتگی ثیكتط ضا ثِ عٌَاى 

فطآیٌسّبی کلیسی ٍ هٌؿدن زض خْت اضتقبی 

 تدبضی زض ًظط گطفت.  َّـ

 ثِ ًَآٍض ثَزى بلِ ثب تَخًِتبیح حبصل اظ ایي هق    

تَاًس ثِ ثِ کبضگیطاى ؾیؿتن هسیطیت فطآیٌس  آى هی

تدبضی  زض ؾبظهبى  ٍکبض  زضخْت اضتقبی َّـ کؿت

. ظیطا ؾبظهبى تبهیي تبهیي اختوبعی یبضی ضؾبًس

اختوبعی ثب زض اذتیبض زاقتي قجکِ ٍؾیعی اظ 

ٍاحسّبی اخطایی، ثب قعبض ًْضت فٌبٍضی اعالعبت ٍ ثب 

، تَؾعِ «تبهیي اختوبعی الکتطًٍیک»حققّسف ت

ّبی ذَز قطاض  ذسهبت غیط حضَضی ضا زض اٍلَیت ثطًبهِ

تب هیعاى ضضبیتوٌسی شیٌفعبى ضا افعایف  اؾت زازُ

ّبی هؿتقین ٍ غیط هؿتقین اضائِ ذسهبت  زازُ ٍ ّعیٌِ

 یسیٍ کل يیهْوتط .ذَز ضا تب حس اهکبى کبّف زّس

 تیاؾت کِ ثِ ٍضع يیپػٍّف حبضط ا كٌْبزیپ يیتط

ٍکبض  کؿت یٌسّبیفطآ یؾبظ هسل یطیکبضگ ثِ یعولکطز

ذسهت، اًتقبل  یهطثَط ثِ ضاّجطز ذسهت، عطاح

ذسهت، ثْجَز هؿتوط ذسهت، خْت  بتیذسهت، عول

. ثب نییًوب یا ػُیؾبظهبى تَخِ ٍ یضاّجطز وبتیتصو

 یّب  پػٍّف یثطاپیكٌْبز هب تَخِ ثِ هغبلت هصکَض، 

 ًوَز: بىیث يیچٌ يیا تَاى یضا ه یثعس
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ٍ  (AI)16ّبی َّـ هصٌَعی  اؾتفبزُ اظ تکٌیک  

GAالگَضیتن غًتیک)
ٍیػُ قجکِ عصجی  ، ثِ(17

هٌظَض افعایف غٌبی هحتَایی ؾیؿتن  هصٌَعی ثِ

ؾبظی فطآیٌسّبی  کبضگیطی هسل هصکَض ثطای ثِ

زض ؾبظهبى  تدبضی ( زض اضتقبی َّـBPMٍکبض ) کؿت

 .  تأهیي اختوبعی تْطاى

گیطی چٌسهعیبضُ  ّبی تصوین اؾتفبزُ اظ تکٌیک  

(MCDM
ای  ( فبظی، ثِ هٌظَض ضتجِ ثٌسی قجک18ِ

ٍکبض  ؾبظی فطآیٌسّبی کؿت هسل زضضٍاثظ ثیي هسل، 

(BPMزض اضتقبی َّـ )  زض ؾبظهبى تأهیي تدبضی

 .اختوبعی تْطاى
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 اينترنتي كار به وابستگي رساندن حداقل

 شبنم رايانش توسط

 1صادق صفايي سعيذ هحوذ

 آقشيبٖ اؾالٔي آظاز زا٘كٍبٜ وبٔذيٛسطی، ٞبی قجىٝ ٌطايف اعالػبر فٙبٚضی ضقشٝ اضقس وبضقٙبؾي ٔمغغجٛی زا٘ك 1

 

  ذُيچک

 اقيبء ؾبيط ٚ ؾٙؿٛضٞب ، نٙؼشي اثعاضآالر ٚ لغؼبر ، ٘مّيٝ ٚؾبيُ ٔهطفي، ٔحهٛالر آٖ زض وٝ وٙيٓ ٔي ظ٘سٌي ز٘يبيي زض ٔب

 ٚؾيؼي حجٓ سِٛيس حبَ زض ٔب ،1اقيبء ايٙشط٘ز ثٛاؾغٝ.  ا٘س قسٜ سطويت لسضسٕٙس زازٜ سحّيُ ٞبی ؾبٔب٘ٝ ٚ ايٙشط٘شي اسهبالر ثب ضٚظٔطٜ

 ٕٞٝ اقيب فٙبٚضی، ايٗ وٕه ثٝ ؾبظز، ٔي سط ٞٛقٕٙس ٔبضا ز٘يبی وٝ اؾز ٚٔحبؾجبسي جسيس ٔفٟٛٔي اقيب ايٙشط٘ز. ٞؿشيٓ ٞب زازٜ اظ

 سِٛيس ؾطػز ٚافعايف ضقس ثب .وٙٙس سِٛيس ذٛز ٚضؼيز اظ ضا ثؿيبضی ٞبی زازٜ ٚ ثبقٙس سؼبُٔ زضحبَ يىسيٍط ثب ثٛز لبزضذٛاٞٙس ٕٞٛاضٜ

 زاقز ٘ظط زض ثبيس ٚ ثبقس ٕ٘ي فٙبٚضی ايٗ ٞبی ٘يبظ دبؾرٍٛی سٟٙبيي ثٝ اثط ثط ٔجشٙي ٞبی ؾبذز ظيط ٞب، زازٜ ؾبثمٝ ثي ٚحجٓ

 ٟٔٓ ػبُٔ زٚ ثب٘س ٚدٟٙبی سبذيط .قٛز آٖ آٔسی ٘بوبض ثٝ ٔٙجط ٔيشٛا٘س ايٗ ٚ ثٛزٜ اثط ثٝ ٔشىي وٝ اؾز ای ٌٛ٘ٝ ثٝ اقيب ايٙشط٘ز ػّٕىطز

 ٔٛلغ ثٝ ٘شٛا٘س اثط وٝ قٛز ؾجت اؾز ٕٔىٗ دطزاظـ زض ظيبز سبذيط ٚ ٞب زازٜ ظيبز حجٓ ثٝ سٛجٝ ثب اؾز، اثطی ضايب٘ف ٘بوبضآٔسی زض

 ٞب زيٛايؽ ضؾب٘س، ٔي آؾيت اقيب ايٙشط٘ز قجىٝ ثٝ ٘يع ٔٙبؾت ثب٘س دٟٙبی ػسْ.ثبقس زاقشٝ ٞب ضٚيساز ٚ ٚلبيغ ثٝ ٘ؿجز ٔٙبؾجي ٚاوٙف

 ضفشٗ ثيٗ اظ ثبػض ٔيشٛا٘س ٘جبقس دطزاظـ ثطای اثط ثٝ ٞب زازٜ ايٗ سٕبْ اضؾبَ ثٝ لبزض اٌط وٝ ٔيىٙٙس سِٛيس قجىٝ زض ضا ظيبزی ٞبی زازٜ

 ايٗ ثطای .ٕ٘بيس ٞبضاثطعطف چبِف ايٗ وٝ زاضز ٘يبظ حُ ضاٜ يه ثٝ اقيب ايٙشط٘ز ثٙبثطايٗ. قٛز ٌيطی سهٕيٓ ثطای ٟٕٔي اعالػبر

 ٔي غيطٔشٕطوع ٚ ٔحّي نٛضر ثٝ وٝ ضايب٘ف، اظ ٘ٛع ايٗ زض.قس اضايٝ ٞب ٔحسٚزيز ايٗ ضفغ ٔحٛضيز ثب ِجٝ ضايب٘ف يب ٔٝ ضايب٘ف ٔٙظٛض

 فٙبٚضی ٞبی ٘يبظ ٔيشٛا٘س اثطی ٚضايب٘ف ٔٝ ضايب٘ف ضاٞىبض سطويت. ٌيطز ٔي نٛضر ٞب زازٜ سِٛيس ٔحُ ٘عزيىي زض ٞب زازٜ دطزاظـ ثبقس،

 ٔب٘ٙس اثطی ضايب٘ف شاسي ٔكىالر زِيُ ثٝ ٘كسٜ حُ ٔؿبئُ ٞٙٛظ 2اثطی ضايب٘ف اظ اؾشفبزٜ افعايف ٚجٛز ثب..ؾبظز ثطعطف ضا اقيب ايٙشط٘ز

 ٔحبؾجبسي دبضازايٓ يه ثٝ ٔب ثٙبثطايٗ.  زاضز ٚجٛز اعالػبر، ٌيطی لطاض ٔحُ ٚ ثٛزٖ ؾيبض اظ دكشيجب٘ي ػسْ اػشٕبز، لبثُ غيط سأذيط ظٔبٖ

 زازٜ ضٚی ثط وبض أىبٖ ٔب ثٝ  ٔٛضٛع ايٗ وٝ اثطثسٞس، ثٝ آٟ٘ب اضؾبَ اظ لجُ ضا ٞب زازٜ ضٚی ثط ٔحبؾجبر ا٘جبْ اجبظٜ ٔب ثب وٝ زاضيٓ ٘يبظ

 ِجٝ ثٝ ٞب ؾطٚيؽ اضؾبَ ثب ضا اثطی ٔحبؾجبر وٝ اؾز دبضازايٓ يه ٔٝ ضايب٘ف .ٔيسٞس ثطٚ٘س، زؾز اظ ٚ قٛ٘س ٌٓ ايٙىٝ اظ لجُ ضا ٞب

 آغبظ ظٔبٖ اظ. اؾز اثطی ٔحبؾجبر ػهط زض ضايب٘كي ؾبظٔبٖ يبفشٝ ٘طْ افعاضی اٍِٛی يه 3قجٙٓ ٔحبؾجٝ ٘يع ٚ ٔيسٞس سٛؾؼٝ قجىٝ، ٞبی

 ػُٕ ِجٝ ٔحبؾجبر ٚ ٔٝ اثط، ٔب٘ٙس ٔٛجٛز ٞبی جٙجٝ اظ ثٙيبزی ٚ انّي ؾشٖٛ ػٙٛاٖ ثٝ ٔساْٚ عٛض ثٝ وٝ ،4وبض ايٙشط٘شي  ؾبذشٕبٖ

 دبضأشطيه ٔمبيؿٝ ٕٞچٙيٗ ٚ آٖ وبضثطزٞبی اظ ثطذي سٛنيف ٚ قجٙٓ ضايب٘ف اظ ٔرشّف ٚيػٌيٟبی سٛنيف ثٝ ، ٔمبِٝ ايٗ زض .وٙس ٔي

 .دطزاظيٓ ٔي اثطی ضايب٘ف ٞبی دبضازيْٛ ثب آٟ٘ب

 اضياء ايٌتزًت ، لبِ هحاسبات هِ، راياًص ، ابزی راياًص ، ضبٌن راياًصکلوات کليذی: 

                                                           
1
 IOT Internet of Things 
0
 Cloud Computing 
3
 Dew Computing 
4
 Internet Job 
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Abstract  
  We live in a world where consumer products, vehicles, industrial parts and 

tools, sensors and other everyday objects are combined with powerful Internet 

connectivity and powerful analysis systems. Through the Internet of Things, we 

are producing a large amount of data. The Internet of Things is a new concept 

and computing that makes our world smarter, with the help of this technology, all 

objects will always be able to interact with each other and generate a lot of data 

from their own situation. With the growth of the speed of production and the 

unprecedented level of data, cloud-based infrastructure alone does not meet the 

needs of this technology, and it should be borne in mind that the functionality of 

the Internet of objects is reliant on the cloud, which can lead to inefficiencies. Be 

it Latency and bandwidth are two important factors in cloud computing 

inefficiency, due to the large amount of data and the high processing latency, the 

cloud cant respond promptly to events and events. The lack of appropriate 

bandwidth also The network of Internet objects damages, the devices produce a 

lot of data in the network, which, if it is not possible to send all these data to the 

cloud for processing, can destroy important information for decision making. 

Therefore, the Internet of Things needs a solution to address this challenge. For 

this purpose, false computing or edge computing has been focused on removing 

these constraints. In this type of computing, which is locally and decentralized, 

data processing is done near the data production site. Combining its cloud 

computing solution can meet the needs of the Internet technology of objects. 

Despite the increasing use of cloud computing, there are still unresolved issues 

due to inherent problems of cloud computing such as unreliable latency, lack of 

mobility support and location. Information is there. Therefore, we need a 

computational paradigm that allows us to compute the data before sending it to 

the super-batch, which allows us to work on the data before it is lost and lost. 

May's computing is a paradigm that expands cloud computing by sending 

services to the edge of the network, and Dew Computing is an organized 

computerized computing pattern in the era of cloud computing. Since the launch 

of the Intenet Work, it has been continuously serving as the main pillar of the 

existing aspects of cloud, fog, and edge computing.  

In this paper, we describe the various properties of dew computing and describe 

some of its applications, as well as their parametric comparison with cloud 

computing paradigms. 
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 هقذهِ - 1

 سمبضبٞبی ثب ثطذٛضز جٟز ضٚيىطز يه ٔٝ ضايب٘ف

 ػٙٛاٖ ثٝ ايٙشط٘ز ثٝ ٔشهُ ٞبی زؾشٍبٜ اظ افعٖٚ ضٚظ

 سهٛيط يه سبظٌي ثٝ ؾيؿىٛ. ثبقس ٔي اقيبء ايٙشط٘ز

 ضٚی وبضثطزی ٞبی ثط٘بٔٝ اجطای ثطای ٔٝ ضايب٘ف اظ

 ٞبی ِجٝ ضٚی ٔؿشميٓ ثغٛض وٝ ٔشهُ ٞبی زؾشٍبٜ

 ٔيشٛا٘ٙس ٔكشطيبٖ. اؾز وطزٜ اضائٝ ٔيكٛ٘س، اجطا قجىٝ

 FrameWork ضٚی ثط ضا وبضثطزی ٞبی ثط٘بٔٝ

 اجطا ٚ ٔسيطيز ، سٛؾؼٝ ، قجىٝ زؾشٍبٟٞبی اظ ؾيؿىٛ

 ٚ أىب٘بر Fog Computing زض.  وٙٙس

 زض ذسٔبر ثطای ضا ٔٙبثغ سٛا٘ٙس ٔي وٝ ظيطؾبذشٟبيي

 Fog Nodes)) ٔٝ ٞبی ٌطٜ ، وٙٙس فطاٞٓ قجىٝ ِجٝ

 ٘ٛأجط ٔبٜ زض OpenFog وٙؿطؾيْٛ.  ٔيكٛ٘س ٘بٔيسٜ

 ، ايٙشُ ، زَ ، ؾيؿىٛ اػضبی سٛؾظ 2015 ؾبَ

 سبؾيؽ دطيٙؿشٖٛ زا٘كٍبٜ ٚ ARM ، ٔبيىطٚؾبفز

 ٚ ثبظ ٔطجغ ٔؼٕبضی يه سٛؾؼٝ آٖ ٔبٔٛضيز وٝ قس

 ٔٝ اظ ٞسف. اؾز ٔٝ ٔحبؾجبر سجبضی اضظـ ا٘شمبَ

 اضؾبَ ٞبی زازٜ ٔيعاٖ وبٞف ٚ وبضايي ثٟجٛز ؾبظی

 ؾبظی شذيطٜ ٚ سحّيُ ،سجعيٝ دطزاظـ ثطای اثط ثٝ قسٜ

 ، ٔيكٛز ا٘جبْ وبضايي ثٟجٛز ثطای اغّت وبض ايٗ.  اؾز

 ثىبض ٘يع اٞساف زيٍط ٚ أٙيز ثطای اؾز ٕٔىٗ اٌطچٝ

 قجىٝ قبُٔ اثطی ضايب٘ف ضايج وبضثطزٞبی.  قٛز ثطزٜ

 ٞبی ؾبذشٕبٖ ٞٛقٕٙس، قٟط ، ٞٛقٕٙس ٞبی

 سؼطيف ٞبی قجىٝ ٚ ٘مّيٝ ٚؾبيُ ٞبی قجىٝ ٞٛقٕٙس،

 .ثبقس ٔي افعاض ٘طْ سٛؾظ قسٜ

 ٞب، ؾبيز ٚة اظ ثؿيبضی قجٙٓ، ٔحبؾجبر زض

 وبٔذيٛسطٞبی زض ٔٙبثغ زيٍط ٚ اعالػبسي ٞبی دبيٍبٜ

 ٞب، سبح ِخ ضٚٔيعی، وبٔذيٛسطٞبی) قٛ٘س ٔي وذي ٔحّي

 سٛا٘ٙس ٔي وبضثطاٖ(. ٞٛقٕٙس ٞبی ٌٛقي ٚ ٞب سجّز

 ا٘جبْ ٔحّي نٛضر ثٝ ضا ذٛز ٔحبؾجبسي یوبضٞب

 زاقشٝ ضا ظيط ٔعايبی سٛا٘س ٔي قجٙٓ ٔحبؾجٝ. زٞٙس

 : ثبقس

 ٞب قجىٝ ٚ اثطی ؾطٚضٞبی ثٝ وبضثطاٖ ٚاثؿشٍي -1

 .زاز وبٞف سٛاٖ ٔي ضا

 اؾز؛ back - end سىِٙٛٛغی يه ٔٝ ٔحبؾجٝ -2    

 Front – end ٟ٘بيي سىِٙٛٛغی يه قجٙٓ ٔحبؾجٝ

. وٙس ٔي وٕه ٔٛططسط ايٙشط٘ز ؾبذشٗ ثٝ ٔٝ. اؾز

 ضا ٔحّي وبٔذيٛسطٞبی اظ وبُٔ اؾشفبزٜ قجٙٓ ٔحبؾجٝ

 فطاٞٓ وبضثطاٖ ثطای ضا جسيسی سجطثٝ ٚ زٞس ٔي ا٘جبْ

 .وٙس ٔي

 هباحث -2

 ٔؿبئُ ٔٛضز زض ثحض ٚ قٙبؾبيي ثٝ ٔب ثرف ايٗ زض

 . دطزاظيٓ ٔي قجٙٓ ضايب٘ف ظٔيٙٝ زض ثبِمٜٛ

 ضبکِ تعزيف افشار ًزم . 2-1

 يه( SDN) افعاض ٘طْ سٛؾظ قسٜ سؼطيف ٞبی قجىٝ

 اظ ٔرشّفي ا٘ٛاع قبُٔ وٝ اؾز وّيسی انغالح

 ای قجىٝ ايجبز آٖ ٞسف وٝ ايؿز قجىٝ ٚضیبفٙ

 ٚ ٔجبظی ؾطٚض ثؼٙٛاٖ دصيط ا٘ؼغبف ٚ چبثه

 زازٜ ٔطاوع ثطای ٔسضٖ ؾبظی شذيطٜ ظيطؾبذشٟبی

 ثٝ وٝ اؾز ايٗ SDN ٞسف. ثبقس ٔي ٔسضٖ

 ؾطػز ثٝ سب ٔيسٞس اجبظٜ قجىٝ ٔسيطاٖ ٚ ٟٔٙسؾيٗ

 قجىٝ يه زض. زٞٙس دبؾد سجبضی ٘يبظٞبی سغييط ثٝ

 ٔيشٛا٘س قجىٝ ٔسيط ، افعاض ٘طْ سٛؾظ قسٜ سؼطيف

 ثٝ ٘يبظ ثسٖٚ ٔطوعی وٙشطَ وٙؿِٟٛبی اظ ضا سطافيه

 ٔيشٛا٘س ٕٞچٙيٗ. زٞس قىُ ، سىي ٞبی ؾٛئيچ ِٕؽ

 ، اؾز ٘يبظ آٟ٘ب ثٝ قجىٝ زض وٝ وجب ٞط ضا ذسٔبر

 يه ذبل ٞبی زؾشٍبٜ ايٙىٝ ٌطفشٗ ٘ظط زض ثسٖٚ
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 ٔي ٔشهُ آٖ ثٝ زيٍط افعاضی ؾرز لغؼبر يب ؾطٚض

 ديبزٜ ثطای وّيسی سىِٙٛٛغيٟبی.  زٞس اضائٝ ، قٛ٘س

 قجىٝ ؾبظی ٔجبظی ٚ ػّٕىطز سفىيه ، SDN ؾبظی

 SDN ثب ٔٝ ضايب٘ف ؾبظی ديبزٜ ثطای.  ثبقٙس ٔي

 . زاضز ٚجٛز چبِكٟبيي

 اتصال  .2-2

 ، قجىٝ سمٛيز ثب ٘بٍٕٞٗ ٔٝ قجىٝ يه زض

 ضا جسيسی فطنشٟبی ثٙسی ذٛقٝ ٚ ثٙسی دبضسيكٗ

 ٌؿشطـ ٚ اعالػبر دطزاظـ ، ٞعيٙٝ وبٞف ثطای

 ثي ؾٙؿٛض قجىٝ ٔظبَ ثطای.  ٔيكٛز فطاٞٓ اضسجبعبر

 چٙسيٗ ثٝ ٔيشٛا٘س اثط ٘ٛزٞبی ّٝثٛؾي AD-hoc ؾيٓ

 ، ؾيٙه ٌطٜ ،Cloudlet) قٛز سجسيُ ذٛقٝ

 اظ ٌطٜ ا٘شربة ٕٞچٙيٗ...( . غيطٜ ٚ ٞٛقٕٙس ٌٛقيٟبی

 ٔب.  ٔيٍصاضز سبطيط ػّٕىطز ثط قسر ثٝ ٟ٘بيي وبضثط

 ٔٝ ٞبی ٌطٜ اظ ٔجٕٛػٝ ظيط يه دٛيب ثهٛضر ٔيشٛا٘يٓ

 حساوظط ٚ اٞساف ؾبظی ثٟيٙٝ ثطای ضِٝ ثؼٙٛاٖ ضا

 يه يب ذبل ٔحيظ يه ثطای ٔٝ ؾطٚيؿٟبی زؾشطؾي

 ػّٕيبسي سٛاٖ ، سبذيط ٔب٘ٙس ٔحسٚزيشٟبيي ثب وبضثط سه

 . وٙيٓ ا٘شربة ا٘طغی، ٔهطف ٚ اسهبَ ،

 یافعاض ٘طْ بفشٝي ؾبظٔبٖ اٍِٛی يه قجٙٓ ٔحبؾجٝ

 وبُٔ زضن آٖ ٞسف. اؾز اثطی ٔحبؾجبر ػهط زض

 اثطی ذسٔبر ٚ قرهي وبٔذيٛسطٞبی ٞبی دشب٘ؿيُ

 وبٔذيٛسط يه ضٚی ثط افعاض ٘طْ دبضازايٓ، ايٗ زض. اؾز

 ؾبظٔب٘سٞي ظزايي قجٙٓ ٔؼٕبضی ثطاؾبؼ قرهي

 ايٗ ثب ٕٞطاٜ سّفٗ يب قرهي وبٔذيٛسط يه اؾز؛ قسٜ

 يب قجٙٓ وبٔذيٛسط يه سٛاٖ ٔي ضا يبفشٝ ؾبظٔبٖ افعاض ٘طْ

 ٔؼٕٛال قجٙٓ وبٔذيٛسط يه. ٘بٔيس قجٙٓ سّفٗ

 ثب أب زٞس، ٔي اضايٝ ضا اثطی ذسٔبر اظ غٙي ٞبی لبثّيز

 .وٙس ٔي وبضی ٞٓ ٞٓ اثطی ذسٔبر

 آٖ ٘عزيىي قجٙٓ ٔحبؾجٝ فطز ثٝ ٔٙحهط ٞبی ٚيػٌي

 دكشيجب٘ي ٚ ٔشطاوٓ جغطافيبيي سٛظيغ ٟ٘بيي، وبضثطاٖ ثٝ

 ٔكشطن ذسٔبرٚ  ثبقس ٔي حطوز دصيطی ثطای آٖ

 ٟ٘بيي وبضثطاٖ ٚ قرهي وبٔذيٛسطٞبی ثؿيبضی ضا ثطای

 .وٙٙس ٔي فطاٞٓ قجٙٓ ٔؼٕبضی ثٝ سٛجٝ ثب

-non ٔكىالر حُ ثطای قجٙٓ ٔحبؾجٝ اٌطچٝ

Packet اظ اؾشفبزٜ ٔؼٙي ثٝ ايٗ اؾز، ٘كسٜ ديكٟٙبز 

 ٔحبؾجٝ حميمز، زض. ٘يؿز ايٙشط٘ز زض قجٙٓ ٔحبؾجٝ

 وٙشطَ ٔطاوع ؾبظٔب٘سٞي ثطای وبُٔ حُ  ضاٜ يه قجٙٓ

IoT ٓٞثحض ٔٛضز جساٌب٘ٝ ٔٛضٛع ايٗ. وٙس ٔي فطا 

 .ٌطفز ذٛاٞس لطاض

 زض شضار اظ سط ثعضي ثؿيبض قجٙٓ ی لغطٜ اؾشؼبضٜ، زض

 ٚ ؾط وبٔذيٛسط ثب قجٙٓ ٔحبؾجبر ثٙبثطايٗ. اؾز ٔٝ

 ؾط اسٛٔبؾيٖٛ ٞبی زؾشٍبٜ ثب ٔٝ وٝ حبِي زض زاضز وبض

 .زاضز وبض ٚ

 ٟ٘بيز زض ٚ اؾز سط ٘عزيه ٔٝ اؾز، زٚض ثؿيبض اثط يه

 ايٗ ثسيٗ ٔؼٙي اؾز وٝ. اؾز ظٔيٗ ضٚی ثط قجٙٓ

 ٔٝ ٔحبؾجٝ اؾز؛ وبضثطاٖ ٘عزيىي زض اثطی ٔحبؾجٝ

 دبيب٘ٝ ذٛز زض قجٙٓ ٔحبؾجٝ ٚ وبضثطاٖ ٘عزيىشط ثٝ

 .ٔي وٙس ػُٕ وبضثط

    

 

 کاربزدّا -3

 ضْزّای َّضوٌذ. 3-1

قٟطٞبی ثعضي ثب چبِكٟبی احشٕبِي قبُٔ سطافيه ،  

ايٕٙي ػٕٛٔي ، ٔهطف ا٘طغی ثبال ، ثٟساقز ٚ ذسٔبر 

قٟطی ٔٛاجٝ ٞؿشٙس . ايٗ چبِف ضا ٔي سٛاٖ زض 

، سٟٙب ثب ٘هت يه قجىٝ اظ  IOTزاذُ يه قجىٝ 

 ٚ دٟٙبی ٘ٛزٞبی ٔٝ ٔٛضز ذغبة لطاض زاز . فمساٖ
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 قٟطٞبی ايجبز زض ٟٕٔي ٔؿئّٝ اسهبَ، لبثّيز

زض حبِيىٝ ثؿيبضی اظ قٟطٞبی ٔسضٖ  .اؾز ٞٛقٕٙس

 زاضای يه يب چٙس قجىٝ سّفٗ ٕٞطاٜ ٞؿشٙس ، ايٗ

ٔحسٚز  ثب٘س دٟٙبی ٚ ظطفيز زاضای اغّت ٞب قجىٝ

 ضا ٔٛجٛز ٔكشطويٗ ٘يبظٞبی ؾرشي ثٝ وٝ ٞؿشٙس

 ٔي ٔٝ ٔحبؾجبر ٔؼٕبضی اؾشمطاض .وٙٙس ٔي ثطآٚضزٜ

 ؾبظی شذيطٜ ٚ دطزاظـ ثطای ضا ٔٝ ٞبی ٌطٜ سٛا٘س

وٝ ايٗ ٔٛضٛع ثبػض اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ .وٙس فطاٞٓ ٔحّي

اظ قجىٝ ٔيكٛز. ٕٞچٙيٗ قٟطٞبی ٞٛقٕٙس ثب وٕه 

ٔٝ ثطای أٙيز ٚ ايٕٙي ثيكشط زض ظٔبٖ ػّٕىطز 

 ثحطا٘ي سالـ ٔيىٙٙس.

 ساختواًْای َّضوٌذ . 3-2

ؾبذشٕبٟ٘بی سجبضی ٕٔىٗ اؾز قبُٔ ٞعاضاٖ ؾٙؿٛض 

ثطای ا٘ساظٜ ٌيطی دبضأشطٞبی ٔرشّف ٔب٘ٙس زضجٝ 

حطاضر، وبضر ذٛاٟ٘ب ، ٚ فضبی اقغبَ قسٜ زض 

دبضويًٙ ثبقٙس . زازٜ ٞبی ثسؾز آٔسٜ اظ ايٗ 

ؾٙؿٛضٞب ثبيس سحّيُ قٛ٘س سب ثجيٙٙس آيب السأبسي ٘يبظ 

يه ظً٘ ٞكساض  ٞؿز يب ذيط. ثغٛض ٔظبَ ضاٜ ا٘ساظی

 آسف زض نٛضر حؽ زٚز . 

ضايب٘ف ٔٝ ثٝ ػٍّٕطٞبی ٔؿشمُ ٔحّي  اجبظٜ ٔي 

زٞس وٝ ثطای وٙشطَ ػّٕىطزقبٖ ثٟيٙٝ قٛ٘س . ٞط 

عجمٝ ، ٚاحس ، يب حشي اسبق قرهي ٔي سٛا٘س ٌطٜ ٔٝ 

ذٛز ضا وٝ ٔؿئَٛ ا٘جبْ ٘ظبضر ، وٙشطَ آة ٚ ٞٛا ، 

ٜ سرٕيٗ ؾبوٙيٗ ؾبذشٕبٖ ٚ ظيطؾبذز ٞبی شذيط

ؾبظی ثطای اضبفٝ وطزٖ لبثّيشٟبی ٔحسٚز سّفٗ ٞبی 

ٞٛقٕٙس ٔحّي ، سجّشٟب ٚ وبٔذيٛسط ٞب اؾز ، زاقشٝ 

ثبقس . ضايب٘ف ٔٝ ثب ضايب٘ف اثطی وبض ٔي وٙس . ثٙبثطايٗ 

ثب سبضيرچٝ عٛال٘ي وٝ ثطای ؾٙجف ػّٕيبر 

ؾبذشٕب٘ي ٚ وٙشطَ فؼبِيشٟب  زاضز ٔيشٛا٘س ثط ضٚی اثط 

 ٛز . سجٕيغ ٚ ثبضٌصاضی ق

 اهٌيت بصزی  . 3-3

زٚضثيٗ ٞبی سهٛثطی ، أطٚظٜ زض ٔحيغٟبی ػٕٛٔي ٚ 

ذهٛني ٚ دبضويًٙ ٞب جٟز افعايف أٙيز ثىبض ثطزٜ 

ٔيكٛ٘س . زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ دٟٙبی ثب٘س ٚؾيغ ثطای 

وّٛز ٔي سٛا٘يٓ زازٜ ٞب ضا غيط ٔؿشميٓ ثٝ وّٛز ا٘شمبَ 

زٌبٜ ضا زٞيٓ . ثطای ٔظبَ يه ؾيشي ؾٙشط يب يه فطٚ

وٝ زاضای ٔكشطيبٖ ثؿيبض ظيبزی ثطای وّٛز ٞؿشٙس زض 

٘ظط ثٍيطيس ، ثطای وٙشطَ ٘بٞٙجبضيٟبيي وٝ ثبػض 

سبذيط زض ؾيؿشٓ ٔي قٛ٘س ، يه ؾيؿشٓ ٘ظبضسي 

ثالزضً٘ ٘يبظ زاضيٓ . زض چٙيٗ حبِشي زٚ فبظ ذيّي 

ٟٔٓ زاضيٓ وٝ ػجبضسٙس اظ فبظ سكريم ٘بٞٙجبضی ٚ فبظ 

ضی . زض ا٘شمبَ سهبٚيط ثه زٚضثيٗ ٚاوٙف ثٝ آٖ ٘بٞٙجب

ٔساض ثؿشٝ ، ٍ٘طا٘يٟبی أٙيشي ثؿيبض قسيسی ذٛاٞيٓ 

، ٘ظبضر ثالزضً٘ ثط  Fogزاقز  . ؾيؿشٕٟبی 

 ؾيؿشٕٟبی سبطيط دصيط اظ سبذيط ضا ٔيؿط ٔي وٙٙس.

سهبٚيط يه زٚضثيٗ ٔساض ثؿشٝ ٔي  Fog ثٙبثط ٔؼٕبضی 

.  جبثجب قٛ٘س Fog   ٚCloudسٛا٘س ثيٗ ؾيؿشٕٟبی 

ايٗ ٘ٛع ٔؼٕبضی ، سكريم ٚ ضفغ ذغبٞب ضا ثؿيبض 

 آؾبٖ ٔي وٙس .

 هاضيي هتصل . 3-4

ٔبقيٗ ٞبی ذٛزوبض يىي اظ چكٓ ا٘ساظٞبيي اؾز وٝ 

يه  TESLAآٖ ضا ذٛاٞيٓ زاقز .  Fogزض سٛؾؼٝ 

دطٚغٜ اؾز وٝ ٞسفف اسٛٔبسيه ؾبظی ٚؾبيُ ٘مّيٝ 

اؾز عٛضی وٝ آزٔي ضا اظ وٙشطَ فطٔبٖ ٔبقيٗ فبضؽ 

ٔي وٙس . يىي اظ ٔعيشٟبی آٖ ؾيؿشٓ دبضن وطزٖ 

ثطای ايٗ ؾيؿشٓ  Fogذٛزوبض اسٛٔٛثيُ اؾز . 

TESLA  َثي ٘ظيط اؾز ظيطا وٙشطRealtime  ٚ

 سحز ايٙشط٘ز ضا ا٘جبْ ٔي زٞس .

Fog ٛا٘س عٛضی عطاحي قٛز وٝ ٕٞٝ ی ٚؾبيُ ٔيش

٘مّيٝ ، چطاؽ ٞبی ػجٛض ٚ ٔطٚض ،ٚ ٕٞٝ ٘مبط زؾشطؾي 
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(acsses point  ٗضا سحز وٙشطَ لطاض زٞس . زض اي )

ثطای حفظ جبٖ ا٘ؿبٟ٘ب اظ سهبزف  Fog٘مغٝ اؾز وٝ 

 ثؿيبض ٘مف ثي ٘ظيطی ثبظی ٔيىٙس . 

 ضبکِ ّای َّضوٌذ . 3-5

Smart Grids  ٝٔ يه وبضثطز زيٍط اظ ٔحبؾجبر

اؾز وٝ ثط اؾبؼ سمبضب ثطای ا٘طغی ، زض زؾشطؼ 

ثٛزٖ ٚ ٞعيٙٝ وٓ، ايٗ زؾشٍبٟٞبی ٞٛقٕٙس ٔي سٛا٘ٙس 

ثٝ عٛض ذٛزوبض ثٝ ا٘طغی ٞبی جبيٍعيٗ ٔب٘ٙس ا٘طغی 

ذٛضقيسی ٚ ثبزی سغييس ديسا وٙٙس. دطزاظقٍط ِجٝ زازٜ 

بٟ٘بی وٙشطِي ٞب ضا وٝ ثٛؾيّٝ وبِىشٛضٞبی ٔٝ ٚ ثب فطٔ

سِٛيس قسٜ ا٘س ضا جٕغ آٚضی ٔي وٙس .زازٜ ٞبی فيّشط 

قسٜ ثهٛضر ٔحّي ٔهطف ٔيكٛ٘س ٚ اظ عطيك ؾغٛح 

ثبالسط ثطای ٚيػٚاَ ؾبظی ، ٌعاضقبر ظٔبٖ ٚالؼي  ٚ 

 سجعيٝ سحّيُ سطاوٙكٟب ، ٔشؼبزَ ٔي قٛ٘س .

 چزاغْای تزافيکي َّضوٌذ  . 3-6

بيي ٞٛقٕٙس ، چطاغٟبی ضإٞٙ Fogچكٓ ا٘ساظ زيٍط 

اؾز . وٝ ٔي سٛا٘س چطاغٟب ضا عٛضی وٙشطَ وٙس وٝ 

 يه آٔجٛال٘ؽ ثطاحشي اليٗ ذٛز ضا ديسا ٕ٘بيس . 

ثب ؾطػز ؾٙجي ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٔٛسٛضی يب حشي 

زٚچطذٝ ٞب ٔي سٛا٘س ثبظ ٚ ثؿشٝ وطزٖ چٟبض ضاٜ ٞب ضا 

وٙشطَ وٙس  . چطاغٟبی سطافيىي ؾيٍٙبِٟبيي ثٝ ٚؾيّٝ 

وٙٙس وٝ لطٔع ثٛزٖ چطاؽ ضا ثٝ آٟ٘ب  ی ٘مّيٝ اضؾبَ ٔي

 اعالع زٞس سب آٟ٘ب ؾطػز ذٛز ضا وٓ ٕ٘بيٙس. 

 تزى ّای خَد کٌتزلي  . 3-7

، سطٟ٘ب ٞؿشٙس . يه ؾٙؿٛض ٘ظبضر  Fogوبضثطز زيٍط 

ثط ؾغح زضجٝ حطاضر ثّجطيًٙ لغبض ٞط ٌٛ٘ٝ اذشالَ 

زض ػّٕىطز لغبض ضا ثغٛض ذٛزوبض اذغبض ٔيسٞس ٚ 

ا ثط اؾبؼ آٖ ا٘جبْ ٔيسٞس . ػّٕيبر ٍٟ٘ساضی ض

 ثٙبثطايٗ ٔب ٔيشٛا٘يٓ اظ ثاليبی ثعضي جٌّٛيطی وٙيٓ.

سٌسَرّا ٍ ضبکِ ّای عولگز بي سين)  . 3-8

WSAN ) 

ٌطٜ ٞبی ٚالؼي ؾٙؿٛضٞبی ثي ؾيٓ ثطای افعايف ػٕط 

وٝ ا٘ساظٜ  Fogثبسطی ثىبض ثطزٜ ٔي قٛ٘س . ػٍّٕطٞبی 

ٖ ٔب٘ٙس ٌيطی ٞب ضا وٙشطَ ٔي وٙٙس ضفشبضٞبی ٘ٛؾب

-Closedايٗ ثبسطی ٞب ضا ثٛؾيّٝ ی ؾيؿشٕٟبی 

loop  سحز ٘ظبضر زاض٘س . ثطای ٔظبَ ؾٙؿٛضٞبی

سٟٛيٝ ثهٛضر اسٛٔبسيه ٔي سٛا٘ٙس جطيبٖ ٞٛا ضا وٙشطَ 

وٙٙس . اٌط قطايظ ذغط٘بن قٛز ثطای ٔؼس٘چيبٖ 

چٙيٗ أىب٘بسي ثؿيبض ؾٛزٔٙس ذٛاٞٙس ثٛز . اغّت 

دٟٙبی ثب٘س وٕشط، ٘يبظٔٙس  Fogچٙيٗ وبضثطزی اظ 

 ا٘طغی وٕشط ٚ دطزاظـ وٕشطی ذٛاٞس ثٛز. 

 کٌتزل ساسُ ّای غيز هتوزکش َّضوٌذ . 3-9

زض ايٗ ؾيؿشٕٟب ، ؾٙؿٛضٞبی ٚايطِؽ ثٕٙظٛض ا٘ساظٜ 

ٌبظی ٔرشّف زض  ءٌيطی زٔب ، ضعٛثز يب ؾغح اجعا

ؾبظٜ زض فضبی ؾبظٜ ٘هت ٔي قٛ٘س . ثٙبثطايٗ اعالػبر 

اظ ؾٙؿٛضٞبی ٔرشّف زض عجمبر ٔرشّف جبثجب ٔي 

ضا لبزض ٔي ؾبظز سب ٚاوٙف  Fogقٛ٘س . ايٗ اثعاض ، 

ثٟشطی ضا زض لجبَ حٛازص زاقشٝ ثبقٙس . چطخ ز٘سٜ ٞب 

ٚ اثعاض زضٌيط زض ؾيؿشٓ وٝ ثب يىسيٍط وبض ٔي وٙٙس 

افعايف ٌطٔب ٔي قٛ٘س . ؾٙؿٛضٞب زض چٙيٗ زچبض 

حبِشي ثيٗ حبِشٟبی ٔرشّف ؾٛئيچ ٔي وٙٙس . ضػبيز 

ثطای ؾبظٜ ٞبی ٞٛقٕٙس  Fogچٙيٗ چكٓ ا٘ساظی زض 

ٔيشٛا٘س دبيٝ ای ثطای نطفٝ جٛيي زض ٔهطف ا٘طغی 

 سّمي ٌطزز.

   IOTراياًص هِ ٍ  . 3-11

IOT  ثٝ اضسجبط اقيبی وٝ يه ٘ٛع اظ قجىٝ اؾز

ٔرشّف اظ عطيك ايٙشط٘ز ٚ ثطلطاضی اضسجبط ثب يىسيٍط 

وطزٖ سجطثٝ وبضاسط ٚ  دطزاظز سب ٞسف آٖ يؼٙي فطاٞٓ ٔي
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ثٝ ٔفْٟٛ ايٙشط٘ز اقيبء   Fog .سط ٔحمك قٛز ٞٛقٕٙس

 .ثب اؾشفبزٜ اظ قجىٝ ٞبی ِجٝ وٕه ٔيىٙس

 هقايسِ راياًص ضبٌن ٍ ابز – 4

 .اؾز اثطی ضايب٘ف ثٝ قجيٝ ثؿيبضضايب٘ف قجٙٓ  ٔفْٟٛ

وٝ زض ايٙجب ثٝ ثيبٖ  زاضز ٚجٛز آٟ٘ب ثيٗ سفبٚسٟبيي أب

 :ٔٛضز اظيٗ سفبٚسٟب ٔيذطزاظيٓ 10

 زض ٔسيطيز چٙسيٗ قبُٔ ،ٔرشّف ؾبظٔبٟ٘بی. 1

 .قٛ٘س ٔي زؾشطؾي

 ضا اثط ثب سؼبُٔ ، ٔطاسجي ؾّؿّٝ ٔسيطيز ٚ وٙشطَ. 2

 وٙس ٔي دكشيجب٘ي

زض ضايب٘ف قجٙٓ دكشيجب٘ي ٔي  ؾيبض ثؿظ ٔسَ. 3

 قٛز.

زض  ٔرشّف ؾغٛح زض ثالزضً٘ سحّيُ ٚ سجعيٝ. 4

 ضايب٘ف قجٙٓ 

 زض ضايب٘ف قجٙٓ ٘بچيع سبذيط. 5

 لٛی سٕطوع ثب(  GEO) غئٛ سٛظيغ ٔحبؾجبسي لسضر. 6

 زض ضايب٘ف قجٙٓ ؾطٚيؽ ٔحُ ضٚی ثط

 زض ٕٞبًٞٙ اجطای ٚ وٙشطَ قبُٔ اضوؿشطاؾيٖٛ. 7

 زض ضايب٘ف قجٙٓ اؾز ؾغحي چٙس سٙظيٕبر

 ؾبظی ٔجبظی)  ٔجبظی ٔٙبثغ يىذبضچٝ ٕ٘بيف. 8

 زض ضايب٘ف قجٙٓ(  سّفيمي

چٙس  ٔكي ذظ ٔسيطيز ٚ سٛظيؼي ؾيبؾز اضائٝ. 9

 ٔطحّٝ ای.

 زض ايٙشط٘ز اسهبَ لغغ نٛضر زض زازٜ اضؾبَ -10

 ثٝ ٔجسز اسهبَ اظ دؽ ٚ ٔب٘سٜ دبثطجب DEW ضايب٘ف

 .ٌطز٘س ٔي اضؾبَ ٞب زازٜ ايٙشط٘ز

 ٔفْٟٛ زٚ ايٗ ثيٗ وٝ ٔيسٞس ٘كبٖ ظيط دبضأشطٞبی

 ضايب٘ف ثيٗ ٔمبيؿٝ 2 جسَٚ.  زاضز ٚجٛز سفبٚسٟبيي

 اؾز وطزٜ ذالنٝ ضا ٚ قجٙٓ ٔٝ ٚ اثطی
 

 ٚ قجٙٓ ٔمبيؿٝ ثيٗ دبضأشطٞبی ضايب٘ف اثطی ٚ ٔٝ - 1جسَٚ 

راياًص 

 ضبٌن
 راياًص هِ

راياًص 

 ابزی
 پاراهتزّا

زض ؾيؿشٓ 

 ِٛوبَ

ِجٝ قجىٝ زض 

 ٔحّي
 زض ايٙشط٘ز

هحل ًَدّای 

 سزٍر

 چٙس ٔؿيط سه ٔؿيط سه ٔؿيط
هسيز کاليٌت 

 سزٍر

 تاخيز ثبال دبييٗ ثؿيبض دبييٗ

 jitterتاخيز  ثبال دبييٗ ثؿيبض دبييٗ

أٙيز ثؿيبض 

 ثيكشط

أٙيز ثيكشط، 

ٔيشٛاٖ سؼطيف 

 وطز

أٙيز وٕشط ، 

 سؼطيف ٘كسٜ
 اهٌيت

 اطالع اس هحل ذيط ثّٝ ثّٝ

احشٕبَ ذيّي 

 وٓ

احشٕبَ ذيّي 

 وٓ
 آسيب پذيزی احشٕبَ ثبال

ٔشٕطوع سط اظ 

ٝٔ 
 تَسيع جغزافيايي ٔشٕطوع ٔشطاوٓ

 وٓ ثؿيبض ٚؾيغ ثؿيبض ٚؾيغ
تعذاد ًَدّای 

 سزٍر

 تعاهل سهاى ٍاقعي دكشيجب٘ي دكشيجب٘ي دكشيجب٘ي

 ثي ؾيٓ ثي ؾيٓ
ذظ 

 اؾشيجبضی
 ًَع اتصال

 دكشيجب٘ي دكشيجب٘ي
دكشيجب٘ي 

 ٔحسٚز
 سيار بَدى

 ظيبز ٔشٛؾظ وٓ
ٍابستگي بِ 

 ايٌتزًت

 

 ًتيجِ گيزی -5

 ثطای ٔطاسجي ؾّؿّٝ ٚ سٛظيؼي دّشفطْ يه ٔٝ ضايب٘ف

 ٔٙبثغ ؾبظی شذيطٜ ، ٔحبؾجٝ قبُٔ ذسٔبسي اضائٝ

 ٚ سبذيط ظٔبٖ ٔيشٛا٘س ٔٝ ضايب٘ف ٔسَ.  اؾز قجىٝ

 وبٞف ضا ِجٝ ٌطٜ يه ٚ وبضثط ثيٗ اضسجبعي فطوب٘ؿٟبی

 اثط ؾٕز اظ اسهبَ ثٝ ٚاثؿشٍي قجٙٓ ضايب٘ف زض.  زٞس
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 ؾٕشي زض اعالػبر ٚ قسٜ ٔحسٚز ثؿيبض واليٙز ثٝ

 وٝ ٕٞب٘غٛض ٔيٍطزز طٜشذي واليٙز ثٝ ٘عزيه ثؿيبض

 ٘عزيىشط ظٔيٗ ثٝ ٚ اؾز ٔٝ اظ سط ثعضي لغطٜ قس ثيبٖ

 ٚ ثطزٜ ثبال ضا زازٜ اضؾبَ أٙيز ٚيػٌي ٕٞيٗ. اؾز

 . قٛز ٔي اعٕيٙبٖ لبثّيز دطفٛضٔٙؽ ثبالثطزٖ ثبػض

 زض ضا اثط زض ٚالغ  ٔشٕطوع ٔحبؾجبسي ٔٙبثغ ٔٝ ٔسَ زض

 دطزاظقٟبی ثطای ٔشٕطوع غيط ثهٛضر قجىٝ ٞبی ِجٝ

  ٔيسٞس. لطاض ؾٍٙيٗ

 ضا ٔٝ زض ٚالغ  ٔشٕطوع ٔحبؾجبسي ٔٙبثغ قجٙٓ ٔسَ زض

 ٔشٕطوع ٘يٕٝ نٛضر ثٝ ٚ سط ٘عزيه ثؿيبض ؾغحي زض

 زاض٘س ثبال اعٕيٙبٖ لبثّيز ثٝ ٘يبظ وٝ دطزاظقٟبيي ثطای

 .  ٔيسٞس لطاض

 سفبٚر ٚ وطزٜ سؼطيف ضا قجٙٓ ضايب٘ف ٔب ٔمبِٝ ايٗ زض

 ٔحجٛثيز افعايف ثب.  ايٓ وطزٜ ثيبٖ اثطی ضايب٘ف ثب آ٘طا

 سب ايٙجبؾز ضايب٘ف ايٗ وٝ اؾز ٚاضح قجٙٓ ٚ ٔٝ

 .وٙس ٕٞعيؿشي اثطی ضايب٘ف ثب ٚ ثٕب٘س
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های با استفاده از روش های توزیعتجدید آرایص بهینه سیستم

 سازی فرا ابتکاریبهینه
 1علی هحوذی

 ، جبم، ایشاىگشٍُ ثشق، هؤسسِ آهَصش ػبلی ٍحذت، تشثت

 

  ذُیچک

ّلبیی  حل  ثبضٌذ. یکی اص ساُّبی تَصیغ هیاُفت ٍلتبط ضذیذ ٍ تلفبت ثبال اص جولِ هطکالت اسبسی دس ضجکِّبی هتؼذد، ػذم تؼبدل ثبس، خبهَضی

-ّبی تَصیغ اّذاف هختلفی سا هلی ثبضذ. ثبصآسایی سیستنّبی تَصیغ هیکِ اهشٍصُ ثشای ح  ایي هسبئ  هغشح ضذُ، تجذیذ آسایص )ثبصآسایی( ضجکِ

-ػٌَاى اّذاف اصلی ثبصآسایی هَسد هغبلؼِ لشاسدادُبّص تلفبت، هتؼبدل کشدى ثبس فیذسّب ٍ ثْجَد پشٍفی  ٍلتبط سا ثِتَاًذ دسثش گیشد. اغلت هحممیي ک

اًذ. دس ایي همبلِ ّبی اثتکبسی ٍ فشا اثتکبسی چطوگیش ثَدُگیشی اص سٍشّبی صیبدی جْت ثبصآسایی استفبدُ ضذُ است کِ ثْشُاًذ. دس دِّ اخیش سٍش

جوؼی پشًذگبى، ثبصآسایی ثْیٌِ سیستن تَصیلغ اًجلبم ضلذُ    الْبم گشفتِ ضذُ اص حشکت دستِ PSOسبصی اصدحبم رسات ص الگَسیتن ثْیٌِثب استفبدُ ا

سبصی ثبس ثیبًگش احشثخطی سٍیکشد پیطٌْبدی دس کبّص تلفبت، ثْجَد پشٍفی  ٍلتبط ٍ هتؼبدل MATLABسبصی دس هحیظ است. ًتبیج حبص  اص ضجیِ

 ثبضذ.هی

 سازی ازدحام ررات، سیستن تَزیع.بازآرایی، تلفات، پرٍفیل ٍلتاژ، تعادل بار، بْیٌِ کلوات کلیذی:

The optimal rearrangement of 

distribution systems by using meta-

heuristic optimization methods 
Ali Mohammadi 

Vahdat Institute of Higher Education, Torbat-e Jam, Iran 

 

Abstract  
Load imbalance, multiple outages, high voltage drop and high losses are one of the major 

problems in distribution networks. One of the solutions to solving these issues today is to 

rearrange the distribution networks. The rearrangement of distribution systems can have 

different goals. Most researchers have considered reducing losses, balancing the load of 

feeders, and improving the voltage profile as the main objectives of the rearrangement. In 

the last decade, many methods have been used for rearranging, which have been 

remarkably used the heuristic and meta-heuristic methods. In this paper, an optimal 

rearrangement of the distribution system is carried out using the particle swarm 

optimization (PSO) algorithm, inspired by the collective movement of birds. The results of 

simulation in MATLAB indicate the effectiveness of the proposed approach to reduce 

losses, improve the voltage profile and load balancing. 
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 هقذهِ - 1

ًمص اًشطی الکتشیکی دس صًذگی سٍصهشُ ٍ ساثغِ 

ّبی گًَبگَى ٍ صٌبیغ تٌگبتٌگ ایي اًشطی ثب تکٌَلَطی

پیطشفت افشاد ثطش داسد هختلف کِ ٍاثستگی صیبدی ثب 

ثذیْی ٍ غیش لبث  اًکبس است. اًشطی الکتشیکی چِ دس 

ّب ٍ چِ دس اًتمبل ایي اًشطی ثِ هشحلِ تَلیذ دس ًیشٍگبُ

هشاکض هصشف ٍ تجوغ ثبس ٍ ًیض دس هشحلِ تَصیغ آى اص 

اّویت ثسیبس صیبدی ثشخَسداس است ٍ ّش یک اص ایي 

سضذ ٍ ثْجَد سبصی دس جْت ّب ثب هسبئ  ٍ ثْیٌِثخص

 .[1] سٍثشٍ است

ّبی تَاى گفت کِ ػذم تؼبدل ثبس، خبهَضیهی

هتؼذد، اُفت ٍلتبط ضذیذ ٍ تلفبت ثبال اص جولِ هطکالت 

-. یکی اص ساُ[2]ثبضٌذ ّبی تَصیغ هیاسبسی دس ضجکِ

ّبیی کِ اهشٍصُ ثشای ح  ایي هسبئ  هغشح ضذُ، ح 

-سیستنثبضذ. ثبصآسایی ّبی تَصیغ هیثبصآسایی ضجکِ

تَاًذ دسثش گیشد. اغلت ّبی تَصیغ اّذاف هختلفی سا هی

هحممیي کبّص تلفبت، هتؼبدل کشدى ثبس فیذسّب ٍ 

ثْجَد پشٍفی  ٍلتبط سا ثِ ػٌَاى اّذاف اصلی ثبصآسایی 

ّبی صیبدی اًذ. دس دِّ اخیش سٍشهَسد هغبلؼِ لشاسدادُ

ّب ثش جْت ثبصآسایی استفبدُ ضذُ است. ایي سٍش

 ثبضٌذ.ّبی اثتکبسی ٍ فشا اثتکبسی هیشهجٌبی سٍ

ّبی صیبدی هبًٌذ تمَیت فیذس، احذاث تبکٌَى سٍش

ّبی فطبس گزاسی ٍ احذاث پستفیذسّبی جذیذ، خبصى

هتَسظ جذیذ ثشای سٍیبسٍیی ثب هطکالتی اص لجی  

ّب ٍ ػذم تؼبدل ثبس فیذسّب تلفبت، پشٍفی  ٍلتبط ثبس

ثش ثَدى ثش ٍ ّضیٌِاسایِ ضذُ است کِ ثب تَجِ ثِ صهبى

حلی کِ تشیي ساُتشیي ٍ سشیغّب، التصبدیایي سٍش

اهکبى ثشعشف ًوَدى هطکالت هغشح ضذُ سا دس اکخش 

آٍسد ٍ ًیض ثبػج استفبدُ حذاکخش ٍ هَاسد فشاّن هی

ّبی گشدد، ثبصآسایی ضجکِثْیٌِ اص اهکبًبت هَجَد هی

تَصیغ جْت کبّص تلفبت دس صَست اهکبى است. 

ّبی هؼوَل دس ّبی تَصیغ یکی اص سٍشیی ضجکِثبصآسا

ثشداسی هغلَة اص کبّص تلفبت ثَدُ کِ هَجت ثْشُ

جبیی ثبس اص گشدد کِ دس آى ثب جبثِّبی تَصیغ هیضجکِ

فیذسی ثش فیذس دیگش ثِ ٍاسغِ هتؼبدل ضذى ثبس 

ػجَسی اص فیذسّب، تلفبت کبّص یبفتِ ٍ ثْجَد پشٍفی  

 .[3]ضَد ٍلتبط حبص  هی

سبصی پیچیذُ غیش هسألِ ثبصآسایی یک هسألِ ثْیٌِ

خغی است. پبسخ دلیك ایي هسألِ تٌْب ثب حجن ٍسیغ 

هحبسجبت ٍ ثشسسی توبم حبالت کلیذّب اهکبى پزیش 

ّبی حمیمی ثب تؼذاد است کِ ایي اهش ثشای ضجکِ

ثش خَاّذ ثَد. اص ایي سٍ کلیذّبی صیبد ثسیبس صهبى

هسألِ ثبصآسایی  ّبی هتؼذدی ثشای ح الگَسیتن

استفبدُ ضذُ است. تبکٌَى تحمیمبت صیبدی دس استجبط 

اص  [4]ثب ثبصآسایی سیستن تَصیغ اًجبم ضذُ است. دس 

سبصی اًفجبس ثضسگ ٍ فشٍپبضی ثضسگ سٍش ثْیٌِ

تشکیجی دس یک چبسچَة فبصی ثشای ح  هسألِ 

ثب استفبدُ اص  [5]ثبصآسایی استفبدُ ضذُ است. دس 

ثضسگ ٍ فشٍپبضی ثضسگ تشکیجی،  الگَسیتن اًفجبس

تخصیص ثْیٌِ هٌبثغ تَلیذ پشاکٌذُ ٍ ثبصآسایی ثْیٌِ 

 صَست ّوضهبى اًجبم ضذُ است.غ ثِی تَصیضجکِ

سیضی ػذد ثب استفبدُ اص ثشًبهِ [6]دس ّوچٌیي 

سبصی صحیح تشکیجی، ثبصآسایی ثْیٌِ ثب اّذاف کویٌِ

 ّبی لبثلیت اعویٌباى صَستتلفبت ٍ ثْجَد ضبخص

هسألِ ثبصآسایی ثْیٌِ سیستن تَصیغ  [7]پزیشفت. دس 

تبة ح  ضذُ ثب استفبدُ اص هؼبدلِ حشکت کشم ضت

سیضی هخشٍعی هشتجِ ثب استفبدُ اص ثشًبهِ [8]است. دس 

دٍم ػذد صحیح تشکیجی، هسألِ ثبصآسایی ثْیٌِ سیستن 

ّبی تَصیغ ثب دس ًظش گشفتي تلفبت سیستن ٍ ضبخص
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هسألِ ثبصآسایی  [9]ذُ است. دس لبثلیت اعویٌبى ح  ض

ّبی تَصیغ َّضوٌذ ثب استفبدُ اص ثْیٌِ سیستن

تغجیمی –ثش سٍش فبصیالگَسیتن طًتیک هَاصی هجتٌی

ثشد، ح  ضذُ کِ هفَْم هحبسجبت هَاصی سا ثِ کبس هی

ای کِ دس آى اص یک سٍش دٍ هشحلِ [10]است. دس 

حسبسیت تلفبت تَاى حمیمی ثب تَجِ ثِ اهپذاًس 

ّبی کبًذیذ استفبدُ ضذُ است، ثشای ح  هسألِ خِضب

، هسألِ [11]ثبصآسایی ثْیٌِ استفبدُ ضذُ است. دس 

ثبصآسایی ثْیٌِ سیستن تَصیغ ثب دس ًظش گشفتي 

ی هَجَد دس ّبی تصبدفی هٌبثغ تَلیذ پشاکٌذُخشٍجی

سیستن، ثب استفبدُ اص تئَسی گشاف ٍ تحلی  سٌبسیَ 

  ح  ضذُ است.

جذیذی ثشای ح  هسألِ ثبصآسایی  ایي همبلِ سٍش

دّذ کِ اص چٌذ ّذفِ دس چبسچَة فبصی اسائِ هی

ًوبیذ. الگَسیتن استفبدُ هی PSOسبصی الگَسیتن ثْیٌِ

PSO  سٍضی هؤحش ٍ لذستوٌذ است کِ اص دلت ٍ سشػت

ّوگشایی ثبالیی ثشخَسداس است. دس ایٌجب اّذاف کبّص 

ّب اص ستلفبت تَاى حمیمی، کبّص اًحشاف ٍلتبط ثب

سبصی ثبس دس ثیي فیذسّب دس ًظش همذاس ًبهی ٍ هتؼبدل

 اًذ.گشفتِ ضذُ

 تطریح هسألِ هفرٍض – 2

اص آًجبیی کِ تَاثغ ّذف اثؼبد هختلفی داسًذ، ثشای 

سٍد. تش، سٍش چٌذ ّذفِ فبصی ثِ کبس هیهمبیسِ آسبى

دس للوشٍ فبصی، ّش ّذف ثب یک تبثغ ػضَیت هشتجظ 

دسجِ سضبیت فبصی ّذف سا ضَد. تبثغ ػضَیت هی

کٌذ. همذاس ػضَیت ّش ّذف ػذدی هطخص هی

ثبضذ کِ دس ایٌجب ثب استفبدُ اص هی 1ٍ  0حمیمی ثیي 

 ضَد.ای تؼییي هیتبثغ ػضَیت رٍصًمِ

 سازی تلفات تَاىهذل -2-1

( 1صَست )تَاًذ ثِتلفبت تَاى حمیمی سیستن هی

 ثٌذی ضَد:فشهَل

(1)   2

1

brN

loss i i

i

P R I


  

اُم  i تشتیت همبٍهت ٍ جشیبى ضبخِثِ Ri  ٍIiکِ 

ثبضذ. ّب دس سیستن هیتؼذاد ک  ضبخِ Nbrّستٌذ، ٍ 

ای ثب کوتشیي ّذف اص ایي تبثغ ػضَیت اًتخبة ضجکِ

ثبضذ. ایي ّذف یکی اص اّذاف تلفبت تَاى حمیمی هی

 aiص ثبضذ. ضبخّبی تَصیغ هیاصلی ثبصآسایی سیستن

 ضَد:( تؼشیف هی2صَست )ثشای ّذف کبّص تلفبت ثِ

(2)   
0

iloss
i

loss

P
a

P
 

کِ
0lossP  ِتلفبت تَاى حمیمی لج  اص ثبصآسایی ضجک

ٍ
ilossP  تلفبت تَاى حمیمی هشثَط ثِ سیستن ضؼبػی

i تبثغ ػضَیت ثبضذ. اُم ثؼذ اص ثبصآسایی ضجکِ هی

 ضَد:( ثیبى هی3ضبخص تلفبت تَاى حمیمی ثب ساثغِ )

 (3)   

min

max
min max

max min

max

1               

   

0               

i

i
i i

i

a a

a a
P a a a

a a

a a



 



  


 

 

ّبی پبییي ٍ تشتیت هحذٍدُثِ amin  ٍamaxکِ 

 ،amin  ٍamax ّستٌذ. ثشای تؼییي ai ثبالی ضبخص

ثْتشیي ٍ ثذتشیي آسایص سیستن ثشای تلفبت تَاى 

پبساهتش  ضَد.حمیمی دس ًظش گشفتِ هی
ilossP  ثشای

ثْتشیي آسایص سیستن، کوتشیي همذاس تلفبت تَاى 

است ٍ ثشای ثذتشیي آسایص سیستن، هؼبدل ثب تلفبت 

 ضَد.تَاى آسایص اٍلیِ فشض هی
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 سازی پرٍفیل ٍلتاژهذل -2-2

ای است کِ ّذف اص ایي تبثغ ػضَیت اًتخبة ضجکِ

 biکٌذ. ضبخص سا کویٌِ هیاًحشاف اص لیذ ٍلتبط ثبس 

کشدى اًحشاف ٍلتبط ثبس ثب ساثغِ  کویٌِثشای ّذف 

 ضَد:( ثیبى هی4)

(4)   min maxmax 1 1ib V and V     

تشتیت کوتشیي ٍ ثیطتشیي همذاس ثِ Vmin ٍ Vmaxکِ 

 ثیطیٌٍِلتبط ثبس ّستٌذ. تبثغ ػضَیت ثشای ضبخص 

 ضَد:( تؼشیف هی5صَست )اًحشاف ٍلتبط ثبس ثِ

(5)   

min

max
min max

max min

max

1               

   

0               

i

i
i i

i

b b

b b
V b b b

b b

b b



 



  


 

 

ّبی پبییي ٍ تشتیت هحذٍدُثِ bmin ٍ bmaxکِ 

 bmin ٍ bmaxّستٌذ. ثشای تؼییي  biثبالی ضبخص 

اًحشاف  ثیطیٌِثْتشیي ٍ ثذتشیي آسایص سیستن ثشای 

 ضَد.ٍلتبط ثبس دس ًظش گشفتِ هی

 سازی تعادل بار رٍی فیذرّاهذل -2-3

سبصی ثبس ثشای هتؼبدل ثشای دس ًظش گشفتي ضبخص

ک  سیستن، اثتذا پبساهتش هٌبسجی ثِ ػٌَاى ضبخص 

ضَد ٍ دس اُم تؼشیف هی i سبصی ثبس ثشای ضبخِهتؼبدل

کٌذ ضَد. ایي ضبخص ثیبى هی( هطخص هی6ساثغِ )

 کِ چِ همذاس اص ایي ضبخِ ثبسگزاسی ضذُ است.

 (6)   
max

i

i

I

I
 ضبخص استفبدُ اص خظ 

 کِ
 

max
iIِهبکضیون ظشفیت جشیبًی ضبخ i  اُم

( LBIسبصی ثبس )سیستن است. ثٌبثشایي ضبخص هتؼبدل

 ضَد:( ثیبى هی8( ٍ )7صَست )ثِ

(7)   1 2
max max max max

1 2

 ...  i n

i n

I I I I
X

I I I I

 
  
  

 

(8)   ( )LBI Var X 

 Xاص ٍاسیبًس ثشداس  LBI(، ثشای تطکی  8دس )

استفبدُ ضذُ است. ّش چِ ایي همذاس کَچکتش ثبضذ ثِ 

سبصی ثْتشی اًجبم ضذُ ایي هؼٌی است کِ هتؼبدل

( 9سبصی ثبس سیستن ثب )ثشای هتؼبدل ciاست. ضبخص 

 ضَد.تؼشیف هی

(9)   
0

i
i

LBI
c

LBI
 

سبصی ثبس لج  اص ثبصآسایی ضجکِ ٍ هتؼبدل LBI0کِ 

LBIi سیستن ضؼبػیسبصی ثبس هتؼبدل i  اُم ثؼذ اص

ثبضذ. تبثغ ػضَیت ثشای ضبخص ثبصآسایی ضجکِ هی

 ضَد:( ثیبى هی10فشم )سبصی ثبس ثِهتؼبدل

(10)   

min

max
min max

max min

max

1               

   

0               

i

i
i i

i

c c

c c
I c c c

c c

c c



 



  


 

 

ّبی پبییي ثِ تشتیت هحذٍدُ cmin ٍ cmaxکِ دس آى 

، ثْتشیي ٍ cmin ٍ cmaxّستٌذ. ثشای تؼییي  ciٍ ثبالی 

سبصی ثبس دس ًظش سیستن ثشای هتؼبدلثذتشیي آسایص 

 ضَد.گشفتِ هی

 تابع ضایستگی کلی -2-4

ّذف اص ح  هسألِ ثبصآسایی چٌذ ّذفِ پیذا کشدى 

ثبضذ، دسحبلیکِ لیَد کبسی سا ثْتشیي ضجکِ تَافمی هی

صد. دس ایي سبثذٍى ایضٍلِ کشدى ّیچ ثبسی ثشآٍسدُ هی

« ٌّذسیحذاکخش هتَسظ »ًبم همبلِ ػولگش جذیذی ثِ

سٍد کبس هیای تؼییي دسجِ سضبیت فبصی کلی ثِثش
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 i. دسجِ سضبیت فبصی کلی ثشای سیستن ضؼبػی[12]

 ضَد:( تؼشیف هی11صَست )م ثِاُ

(11)   1/3( )i i i iO P V I      

 iOضجکِ ثب هبکضیون دسجِ سضبیت فبصی کلی 

 دّذ. ثٌبثشایيثْتشیي ساُ ح  تَافمی سا ًتیجِ هی

iO ِػٌَاى تبثغ ضبیستگی ثشای الگَسیتن ثPSO  دس

-هی ثیطیٌِسبصی ًظش گشفتِ ضذُ ٍ عی فشآیٌذ ثْیٌِ

 گشدد.

 قیَد هسألِ تجذیذ آرایص بْیٌِ -2-5

دس ح  هسألِ ثبصآسایی ضجکِ تَصیغ ضشایظ ٍ 

 لیذّبی صیش ثبیذ ثشآٍسدُ ضًَذ:

 ضجکِ لیذ ضؼبػی ثَدى 

ثشای آًکِ ثتَاى الگَسیتوی ثشای تؼییي ضجکِ 

تَاى ضؼبػی هطخص کشد، اص لضبیبی گشاف هی

ًوَد. اگش دس یک دسخت، سئَسی کِ دسجِ آًْب استفبدُ

است حزف ضًَذ ٍ ایي ػو  تکشاس پزیشد، دس ًْبیت  1

توبهی سئَس دسخت حزف خَاٌّذ ضذ. ضشط ایضٍلِ 

َػِ هتطک  اص ًطذى ثبس ثِ ایي صَست است کِ هجو

ّبی اثتذا ٍ اًتْبی خغَط، توبهی ّبی ثبسضوبسُ

اػذاد صحیح اص صفش تب ضوبسُ آخشیي ثبس سا دس ثش 

 .[13]ثگیشد 

 ّبهحذٍدیت ٍلتبط ثبس 

 ضَد:( تؼشیف هی12کِ هغبثك ساثغِ )

(12)   min max ,  ,i bV V V i i N    

تشتیت کوتشیي ثِ i، Vmin  ٍVmaxٍلتبط ثبس  Viکِ 

ّبی ک  ثبس تؼذاد Nbٍ ثیطتشیي همذاس ٍلتبط ثبس ٍ 

 ضجکِ ّستٌذ.

 هحذٍدیت جشیبى خغَط 

 ضَد:( تؼییي هی13کِ هغبثك ساثغِ )

(13)   max    1, 2,...,i i brI I i N  

iI ٍ max کِ
iI ٍ هبکضیون  ثِ تشتیت داهٌِ جشیبى

ًیض  Nbr پبساهتش اُم ّستٌذ. i جشیبًی ضبخِظشفیت 

 .ثبضذّب هیتؼذاد ک  ضبخِ

 سازیًتایج ضبیِ – 3

ضجکِ تَصیغ استبى خشاسبى سیستن هَسد هغبلؼِ 

ضَد دس اثتذا ٍ لج  اص دس ایي همبلِ است کِ فشض هی

ّبی دس حبلت کبسگیشی تجذیذ آسایص ثْیٌِ، کلیذثِ

پبساهتشّبی دس ًظش ّستٌذ.  s37تب  s33ػبدی ثبص، 

لیست  1دس جذٍل  PSOضذُ ثشای الگَسیتن گشفتِ

 اًذ.ضذُ

تشتیت ثِ amin  ٍamaxثشای تبثغ ّذف تلفبت همبدیش 

سبصی ثب ّذف ضًَذ. ًتبیج ثْیٌِصفش ٍ یک فشض هی

-ح ًطبى دادُ ضذُ ٍ ثب ساُ 2کبّص تلفبت دس جذٍل 

ّبی دیگش همبیسِ ضذُ دست آهذُ تَسظ سٍشِّبی ث

ضَد سٍش عَسکِ اص جذٍل هطبّذُ هیاست. ّوبى

ضَد ٍ ح  ثْیٌِ سشاسشی ّوگشا هیپیطٌْبدی ثِ ساُ

تَجْی کَتبُ عَس لبث صهبى اجشای الگَسیتن ًیض ثِ

است. ثب تَجِ ثِ جذٍل تلفبت ضجکِ ثؼذ اص ثبصآسایی ثِ 

 1یبثذ. دس ضک  کیلٍَات کبّص هی 127/63اًذاصُ 

پیطٌْبدی ثِ همذاس ثْیٌِ هطخصِ ّوگشایی الگَسیتن 

 ًطبى دادُ ضذُ است.

 PSOپاراهترّای الگَریتن (: 1-جذٍل)
 Iteration N wmax wmax c2 c1 پاراهتر

 2 2 9/0 4/0 15 60 هقذار
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 ًتایج بازآرایی با ّذف کاّص تلفات تَاى حقیقی(: 2-جذٍل)
 ضوارُ کلیذّای باز تلفات تَاى زهاى اجرا رٍش

 Kw67/202 37-36-35-34-33 - حالت اٍلیِ

 sec13/6 kw27/140 37-32-14-10-7  [14]هرجع 

 sec2/7 kw67/142 373614-10-7 [15]هرجع 

PSO Sec49/5 kw55/139 37-32-14-9-7 

 

هطخصِ ّوگرایی الگَریتن با تابع ّذف کاّص تلفات  -1: (1-)ضکل

 حقیقی

 ٍ bminثشای تبثغ ّذف ثْجَد پشٍفی  ٍلتبط، همبدیش 

bmax ِ3ضًَذ. جذٍل فشض هی 1/0تشتیت صفش ٍ ث 

سبصی ثب ّذف کبّص اًحشاف ٍلتبط سا اسائِ ًتبیج ثْیٌِ

ثب  [13]کٌذ. سٍش پیطٌْبدی ثب سٍش اسائِ ضذُ دس هی

همبیسِ ضذُ است. ثب  HBMOاستفبدُ اص الگَسیتن 

ثِ ایي ًتبیج سٍش پیطٌْبدی همذاس ٍلتبط ثبالتشی تَجِ

 2دّذ. ضک  دست هیسا ثب صهبى اجشای کوتش ثِ

هطخصِ ّوگشایی الگَسیتن پیطٌْبدی سا ثشای ایي 

 دّذ.ّذف ًوبیص هی

 ّاًتایج بازآرایی با ّذف کاّص اًحراف ٍلتاژ باس(: 3-جذٍل)
 ضوارُ کلیذّای باز کوتریي ٍلتاژ زهاى اجرا رٍش

 pu9130/0 37-36-35-34-33 - حالت اٍلیِ

 sec8 pu9387/0 37-32-14-9-6 [13]هرجع 

PSO sec56/6 pu9412/0 32-28-14-9-7 

 

هطخصِ ّوگرایی الگَریتن با تابع ّذف کاّص اًحراف : (2-)ضکل

 ٍلتاژ باس

سٍی فیذسّب، سبصی ثبس بدلثشای تبثغ ّذف هتؼ

تشتیت صفش ٍ یک دس ًظش گشفتِ ثِ cmin ٍ cmax همبدیش

سبصی سبصی ثشای ّذف هتؼبدلضًَذ. ًتبیج ضجیِهی

دست ح  ثًِطبى دادُ ضذُ ٍ ثب ساُ 4ثبس دس جذٍل 

 Fuzzy-ACOثب استفبدُ اص سٍش  [14]آهذُ دس 

همبیسِ ضذُ است. عجك ًتبیج آصهبیص آسایص ثْیٌِ 

سبصی ثبس ًسجت ثِ پیطٌْبدی اص لحبػ ثْجَد هتؼبدل

دلی  ایٌکِ ضشایظ ثْتشی داسد. ثِ Fuzzy-ACOسٍش 

تش است اًذاصُ جوؼیت ٍ ایي تبثغ ّذف پیچیذُ

ثیطتشیي تؼذاد تکشاس همبدیش ثبالتشی اًتخبة ضذُ اًذ ٍ 

َسیتن افضایص پیذا کشدُ است. ثٌبثشایي صهبى اجشای الگ

ًطبى  3دس ضک   PSOهطخصِ ّوگشایی الگَسیتن 

 دادُ ضذُ است.

سازی بار بیي ًتایج بازآرایی با ّذف کاّص هتعادل(: 4-جذٍل)

 فیذرّا
 ضوارُ کلیذّای باز LBIدرصذ بْبَد  زهاى اجرا رٍش

 33-34-35-36-37 - - حالت اٍلیِ

 6-9-14-31-37 56/61 - [14]هرجع 

PSO Sec39/11 75/66 34-33-31-28-11 
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سازی هطخصِ ّوگرایی الگَریتن با تابع ّذف هتعادل: (3-)ضکل

 بار

 iOّوبًغَسکِ ثیبى ضذ تبثغ ضبیستگی کلی 

سبصی ثْیٌِ ػٌَاى تبثغ ضبیستگی ثشای( ث11ِ)ساثغِ 

ّبی پبییي ضَد. هحذٍدُچٌذ ّذفِ دس ًظش گشفتِ هی

تشتیت هشثَط کِ ثِ ai ،bi  ٍci ّبیٍ ثبال ثشای ضبخص

ثِ اّذاف کبّص تلفبت، کبّص اًحشاف ٍلتبط ٍ 

اسائِ ضذُ است.  5ثبضٌذ دس جذٍل سبصی ثبس هیهتؼبدل

ّبی پبییي هشثَط ثِ ثْتشیي آسایص سیستن هحذٍدُ

عَس سبصی ّش یک اص تَاثغ ّذف ثِْیٌِثاست کِ ثب 

ّبی ثبال هشثَط ثِ دست آهذُ ٍ هحذٍدُجذاگبًِ ة

ثذتشیي آسایص سیستن است کِ دس ایٌجب ّوبى آسایص 

 اٍلیِ سیستن لج  اص ثبصآسایی دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

سبصی تبثغ ضبیستگی سبصی ثشای ثْیًٌِتبیج ضجیِ

است. اص  ًطبى دادُ ضذُ 6چٌذ ّذفِ دس جذٍل 

آًجبیی کِ کبس هطبثْی دس همبالت ثشای همبیسِ ٍجَد 

ّبی دیگش ثب الگَسیتن PSOًذاسد، الگَسیتن پیطٌْبدی 

عَس ّوضهبى یسِ ًطذُ است. دس ایٌجب اّذاف ثِهمب

ضًَذ ٍ جَاة ثْیٌِ تَافمی هسألِ ثذست ثْیٌِ هی

آیذ. هطخصِ ّوگشایی الگَسیتن ثشای ایي تبثغ هی

 ًوبیص دادُ ضذُ است. 4ضبیستگی دس ضک  

ّا برای اّذاف ی پاییي ٍ باالی ضاخصهحذٍدُ(: 5-جذٍل)

 هختلف
 حذ باال حذ پاییي اّذاف

 1 6885/0 کاّص تلفات

 0869/0 0587/0 کاّص اًحراف ٍلتاژ باس

 1 338949/0 سازی بارهتعادل

 ّذفِیج بازآرایی با تابع ضایستگی چٌذًتا(: 6-جذٍل)

 
 ّوگرایی الگَریتن با تابع ضایستگی چٌذّذفِهطخصِ : (4-)ضکل

  گیریًتیجِ – 4

دس ایي همبلِ سٍش هؤحشی ثشای ح  هسألِ ثبصآسایی 

چٌذ ّذفِ ضجکِ تَصیغ اسائِ ضذُ است کِ اص الگَسیتن 

PSO ٌِکٌذ. اّذاف هَسد سبصی فبصی استفبدُ هیٍ ثْی

ًظش کبّص تلفبت تَاى حمیمی، کبّص اًحشاف ٍلتبط 

سبصی ثبس دس ثیي فیذسّب همذاس ًبهی ٍ هتؼبدلّب اص ثبس

ثبضذ. ٌّگبم تغییش آسایص ّوَاسُ ثبیذ لیذّبیی هی

ّب ًظیش ضؼبػی ثَدى ضجکِ ٍ دس ثش گشفتي توبهی ثبس

ٍ لیَد ٍلتبط ٍ جشیبى ضجکِ سػبیت ضًَذ کِ ایي اهش 

 رٍش      
 ضاخص

 PSO حالت اٍلیِ

 kw677/202 kw978/139 تلفات تَاى

 pu9130905/0 pu9412871/0 کوتریي ٍلتاژ

 LBI - 29/84درصذ بْبَد 

 sec6/4 - زهاى اجرا

 7-9-14-28-32 33-34-35-36-37 ضوارُ کلیذّای باز
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کٌذ. اص سبصی هیثبصآسایی سا تجذی  ثِ یک هسألِ ثْیٌِ

تَاى ثِ هَاسد صیش ایي همبلِ هی جولِ ًتبیج حبص  اص

 اضبسُ کشد:

ثٌذی چٌذّذفِ فبصی؛ اص استفبدُ اص سٍش فشهَل .1

آًجبیی کِ تَاثغ ّذف اثؼبد هختلفی داسًذ، ثشای 

کبس تش سٍش چٌذّذفِ فبصی ثِهمبیسِ آسبى

 سفتِ است.

« سیهبکضیون هتَسظ ٌّذ»استفبدُ اص ػولگش  .2

ّذفِ؛ ثب ثشای تطکی  تبثغ ضبیستگی چٌذ

ستفبدُ اص ایي ػولگش دس صَست صفش ضذى ا

َاثغ ّذف همذاس تبثغ همذاس ّش یک اص ت

ضَد، ثٌبثشایي ّذفِ صفش هیضبیستگی چٌذ

-ضَد. اص عشفی ثِثْتشی اًجبم هی گزاسیاسصش

ّذفِ تَاى همبدیش تبثغ ضبیستگی چٌذهیساحتی 

 سا ثب حبلت ایذُ آل همبیسِ ًوَد.

-هتؼبدل کبس سفتِ ثشای ّذفثٌذی ثِفشهَل .3

تشی ایجبد ّبی فیذس هتؼبدلسبصی ثبس کِ جشیبى

 کٌذ.هی

ػٌَاى ّبی ثبص ثًِظش گشفتي ضوبسُ کلیذدس  .4

یک حلمِ  سبصی کِ ّش کلیذ اصهتغیش ثْیٌِ

ضَد. ایي کبس هَجت اصلی دس ضجکِ اًتخبة هی

ّبی غیش کبّص فضبی جستجَ ٍ تؼذاد آسایص

ضؼبػی ضجکِ ٍ دس ًتیجِ افضایص سشػت 

 ضَد.شایی الگَسیتن هیّوگ

استفبدُ اص یک سٍش هستمین ثشای هحبسجِ  .5

پخص ثبس کِ اص دلت ٍ سشػت ثبالیی ثشخَسداس 

است. اص آًجب کِ دس ح  هسألِ ثبصآسایی ثِ 

دست فؼبت صیبدی پخص ثبس ضجکِ ثشای ثِد

گیشد، آٍسدى تلفبت ٍ دیگش پبساهتشّب اًجبم هی

هْن صهبى ّوگشایی پخص ثبس ثشای آى ثسیبس 

 است.

ثشای  PSOسبصی ثکبسگیشی الگَسیتن ثْیٌِ .6

یبفتي آسایص ثْیٌِ کِ سٍضی هؤحش ٍ لذستوٌذ 

است، اص دلت ٍ سشػت ّوگشایی ثبالیی 

ثبضذ. سبصی آى آسبى هیثشخَسداس است ٍ پیبدُ

سٍص ایي الگَسیتن پیطٌْبدی پس اص ثِ ػالٍُ ثش

ثشای اجتٌبة اص ثْیٌِ هحلی ٍ  ،سسبًی هَلؼیت

ًَاحی جستجَی جذیذ اص ػولگش جْص کبٍش 
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 گرافی  داده روش کشف تقلب در پایگاه
  ی، ػلی انغط نفائ فطقتِ آظازی پطًس ،الْام ػثسالْی

 زاًكگاُ ػالهِ َثاَثائی

  ذهیچک

ّای  ؾاظی قَز. ؾیؿتن هثازلِ ٍ زض ًْایت شذیطُاهطٍظُ تا تَجِ تِ گؿتطـ اضتثاَات تایؿتی حجن ػظیوی اظ اَالػات تَلیس، 

 1998 تطای هَاجِْ تا ایي هكکل  زض ؾال NoSQLؾاظی ایي حجن اظ اَالػات ضا ًساضًس. هفَْم  قاتلیت شذیطُ ،ای ی ضاتُِ زازُ پایگاُ

ّای ؾٌسگطا، کلیس هقساض، ؾتَى هحَض ٍ  زازُ تَاى تِ پایگاُ هی NoSQLّای  تَؾٍ کاضلَ اؾتطٍظی ظَْض  پیسا کطز. اظ اًَاع پایگاُ زازُ

ّای  تطیي پایگاُ زازُ ّای گطافی ذَاّس تَز. پطکاضتطز ّای گطافی اقاضُ کطز. زض ایي کاض توطکع ها تط ضٍی پایگاُ زازُ زض ًْایت پایگاُ

ٍ ًظایط آى  cisco , hp , ,Microsoft  adobeاظ جولِّای هؼطٍفی  زازُ هصکَض تَؾٍ قطکت اؾت. پایگاُ neo4jزازُ  گطافی، پایگاُ

تَاى تِ هؿالِ کكف تقلة ٍ کالّثطزاضی، کاض تا ایٌتطًت اقیا ٍ  زازُ هصکَض هی ّای پایگاُ تطیي کاضتطز قَز. اظ هْن اؾتفازُ هی

ّای ٍاتؿتِ تِ ؾاظهاى تَضؼ  زض ایي کاض تِ تطضؾی تقلة افعایف قیوت ؾْن زض یکی اظ قطکت .گط، اقاضُ کطز ی تَنیِ ّا ؾیؿتن

ّای هطتََِ زض  ٍزازُ قٌاؾایی قسُ ػَاهل زذیل زض افعایف قیوت ؾْن ضًٍس کاض تِ ایي قکل اؾت کِ .پطزاذتِ ذَاّس قس

ّای تقلة تِ کاض گطفتِ قسُ  تاظیاتی ظًجیطُ جْتcypher قسُ اؾت. زض ًْایت ظتاى پطؼ ٍجَی شذیطُ  neo4jگطافی زازُ پایگاُ

 اؾت.

 NoSQLکشف تقلب،  ،cypher، زباى پرس وجوی  neo4jای گرافی پایگاه داده غیررابطه کلیذی: کلوات

Fraud detection method in nosql graph 

database 
Elham Abdollahi, Fereshteh-Azadi Parand, Ali Asghar Safaei 

Allameh Tabataba'i University, Tehran 

Abstract  
Today, with the expansion of communications, a huge amount of production, exchange 

and ultimately data storage must be stored. relational databases do not have the capacity to 

store this volume of information. The NoSQL concept emerged in 8991 by Carlo Strouzi 

to deal with this problem. NoSQL database types can include documentary databases, 

value keys, column-driven and eventually graphic databases. In this work, our focus will 

be on the graphic database. The most widely used graphic database is the neo4j database. 

The database is used by famous companies such as Cisco, hp, Microsoft adobe and the 

like. One of the most important uses of the database is the issue of fraud and fraud 

detection, work with the Internet of Things and recomandation systems. This work will 

investigate the fraud in the share price increase in one of the affiliated companies of the 

Stock Exchange. The market price is fluctuating momentarily. But this price change is not 

always based on the value of the relevant share. There are a number of factors involved in 

the story that have increased share prices without any added value. This paper examines 

the factors involved in increasing the share price and preserving relevant data in the neo4j 

database. Finally, the cypher query language is used to retrieve cheat chains. 
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 هقذهه - 1

ّا زضگیط هكکالتی اظ اهطٍظُ اغلة ؾاظهاى

ذَاضی، قثیل تًاز هٌافغ، اذاشی اقتهازی، ضقَُ 

ّای ؾاذتگی ٍ هؿائلی اظایي قثیل پَلكَیی، پطزاذت

ّؿتٌس. ایي هَاضز ّوگی تقلة یا کالّثطزاضی 

قًَس. َثق تؼطیف اًجوي تاظضؾاى ضؾوی  هحؿَب هی

ؾاظی  تهطف افطاز زض هٌافغ ؾاظهاى جْت غٌی ،1تقلة

ّای گعاف ضا ّایی تا ّعیٌِاؾت کِ ظیاىتقلة  ،ذَز

ٌس. آًچِ تاػج تقلة هیکتطای ؾاظهاى هتحول هی

قَز، تهَضت ايالع هخلج تقلة تا ػٌاٍیي فطنت، 

تٌسی قسُ اؾت. اها تطای  تطاقی زؾتِ فكاض ٍ هٌُق

ّایی تایس تِ تطضؾی اَالػات تاظیاتی چٌیي تقلة

زازُ ؾاظهاى پطزاذتِ قَز.  شذیطُ قسُ زض پایگاُ

 [1]ای ای ٍ غیط ضاتُِ ّا زض زًٍَع ضاتُِ زازُ پایگاُ

 قًَس.  تٌسی هی زؾتِ

ؾاظی ٍ  اهطٍظُ تا گؿتطـ اضتثاَات، شذیطُ

ای،  ّای ضاتُِزازُ ّا ٍاَالػات زض پایگاُ زازُ تاظیاتی

تسلیل تاحیط ػَاهلی چَى حجن ظیاز، تٌَع، ؾطػت 

تغییط تاال، زقت اَالػات ٍ یک ؾطی ػَاهل زیگط، 

 يیا ایضاتُِ یّا زازُ گاُیهكکل پا تط اؾت.اهطی ّعیٌِ

ّا  ٍجَ جساٍل زض پطؼ َؾتیاؾت کِ ٌّگام پ

 ًوایفکطزى لتطیاظاَالػات ضا تسٍى ف یهجوَػِ تعضگ

 یسگیچیزضهقاتل پ کن ٍ ؾطػت جِیزضًت .سٌزّ یه

 طییّا تا گصقت ظهاى تغس. زازًُزاض ییتاال یظهاً

ٍ  ؿتنیؾ کی یٍ ذاضج یزاذل طاتییتغ .کٌٌس یه

 طیتَاًس تاحیه ،قَزیکِ زض آى کاض ه یاٌِیظه

کِ  گطیػاهل ز. ضا زض ؾطػت زاقتِ تاقس یتَجْ قاتل

ّای زازُػسم ػولکطز تْیٌِ ٍ هٌاؾة پایگاُتاػج 

ؾت. تٌَع، ا ّا تٌَع زض ؾاذتاضزازُای قسُ اؾت، ضاتُِ

 تهالا، ػسم تطاکن ایتطاکن  ،یًظویت ایتِ زضجِ ًظن 

ٍجَز ًکتِ  يیتا ا .قَزیّا هطتٌَ هػسم اتهال زازُ ای

لعٍها تِ نَضت  ؼتیاؾت کِ اَالػات زض َث يیا

ضاتُِ زٍؾتاًِ  کیکِ زض  سیفطو کٌ .ؿتیً یجسٍل

زٍؾتاى زٍؾتاى  نیترَاّ یقثکِ اجتواػ کیزض 

 گاُیزض پا ییپطؼ ٍجَ يیچٌتاظیاتی کٌین. زٍؾتاى ضا 

 جازیکس ا یویحجن ػظ ایضاتُِ ی زازُ

اًؿجام ضا  زاضز( ٍ ییٍفًا یهحاؾثات یسگیچیکطزُ)پ

 ی زازُگاُیپا کیلصا ظهاى اًتقال تِ  .تطز یه يیاظ ت

ّای زازُاظ اًَاع پایگاُ اؾت. سُیفطاضؾ یاضاتُِطیغ

هحَض، کلیس  ّای ؾٌسزازُ تَاى تِ پایگاُای هیغیطضاتُِ

گطا ٍگطافی اقاضُ کطز کِ ّطیک هؼواضی هقساض، ؾتَى

هتٌاؾة تا هٌُق  ٍ ٍ ٍیػگی ػولیاتی هتٌَػی زاضًس

 گیطًس. کؿة ٍکاض هَضز اؾتفازُ قطاض هی

ّای ؾٌسگطا اؾٌاز تِ نَضت زضپایگاُ زازُ

قًَس. ایي هقازیط ّواًٌس هقساض شذیطُ هی_جفت کلیس

تَاًٌس تِ هی JSON  ٍXMLّایی اظ جولِ  فطهت

تَاًٌس تا نَضت لیؿت یا ًقكِ تاقٌس. اؾٌاز هی

ػثاضت تْتط یک  شذیطُ ٍ تاظیاتی قًَس. تِ ،قٌاؾِ

زازُ  تَاًس هكاتِ پایگاُهی ،زازُ ؾٌسگطاپایگاُ

ّای زض هَاضز کلی، پایگاُ زازُ کلیسهقساض ػول کٌس.

پطزاظًس تا زؾتطؾی تِ  ّا هی ؾٌس هحَض تِ قاذم

ّای آًْا ؾطػت اؾٌاز ضا تطاؾاؼ ّطیک اظ ٍیػگی

تَاى  تركٌس. زض ایي نَضت تا ًَقتي قاذم زازُ، هی

 ّا زؾتطؾی زاقت.زازُتِ جعئیات 

هقساض، هقازیط هثْن شذیطُ _ّای کلیسزازُ زضپایگاُ

ؾاظی تا زضّن ای زازُّطقًَس. تا کلیس تاظیاتی هی ،قسُ

قَز. تا فطو ایي کِ چٌس قٌاؾِ، )کلیس( شذیطُ هی

ؾاظ  تاکت ٍ چٌس هاقیي زاقتِ تاقین، تاتغ زضّن

 قَز کِ تَظیغ یکٌَاذت زضتاکت زض ََضی ؾاذتِ هی
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کٌس. تِ ََضی کِ ّیچ هاقیي ٍاحس زؾتطؼ ضا فطاّن 

تثسیل ًكَز. تا تَجِ تِ کلیس،  تِ یک ًقُِ کاًًَی

تَاى اظ ایي آزضؼ تطای شذیطُ هقساض زض تاکت هی

 ز.طهطتٌَ اؾتفازُ ک

هسل ای اؾت کِ زازُگطا، پایگاُی ؾتَىپایگاُ زازُ

اؾت. یک کن  جوؼیت ی تاآى تط پایِ جسٍل ایزازُ

 ؾتَى زلرَاُ تاقس.ّط تؼساز تَاًس قاهل ضزیف هی

ؾازُ تطیي ٍاحس شذیطُ ؾاظی ؾتَى اؾت کِ قاهل 

تاقس. تطکیة ّط تؼساز ؾتَى یک جفت ًام ٍ هقساض هی

ضا اتطؾتَى گَیٌس. ّطاتطؾتَى یک ًام هرتم تِ ذَز 

ضا زاضز. اگط چٌسیي ؾتَى کٌاض ّن زض یک ضزیف 

ى گَیٌس. اگطچٌسیي شذیطُ قًَس، تِ آى ذاًَازُ ؾتَ

اتطؾتَى زضیک ضزیف قطاضگیطًس، تِ آى ذاًَازُ اتط 

 ؾتَى گَیٌس.

تطیي اتعاض ّای گطاف تِ ػٌَاى هؼطٍفپایگاُ زازُ

زازُ ّا ّؿتٌس. پایگاٍُجَ زض گطافؾاظی ٍ پطؼ شذیطُ

ّای گطاف تطای حل اَالػات پیچیسُ ٍ هكکالت 

ثیؼی ّا یک هسل َ گطاف .تجاضی حائع اّویت ّؿتٌس

ّا ّؿتٌس. تِ ػٌَاى ًوًَِ تطای َیف ٍؾیؼی اظ حَظُ

 B تِ ًقُِ A تطای تَنیف ًحَُ ػثَض کاضتط اظ ًقُِ

اًتراب  [2] گطافی ضاُ حل هٌاؾثی اؾت.زازُ ایگاُپ

ای ٍجایگعیٌی احتوالی آى تا  زازُ غیطضاتُِ یک پایگاُ

 ییػسم ّوؿَ لیتِ زل ی،ا ضاتُِزازُ  پایگاُ یک

اظ اتفاقات هْوی اؾت  کییهَجَز  یّا اظیهٌاؾة تا  ً

ّا زض حال ٍقَع  اظ ؾاظهاى یاضیّا زض تؿظضٍ يیکِ ا

  .اؾت

ضفتي ّای تیوِ ٍ تاًک تاػج اظ زؾتتقلة زض ؾاظهاى

قَز. ناحثاى کؿة ٍکاض  ؾالیاًِ هیلیاضزّا زالض هی

ّای هٌاؾثی ضا جْت ّا ٍ یا ؾیؿتن حل تایؿتی ضاُ

زض ًظط تگیطًس. اهطٍظُ تا تَجِ تِ گؿتطـ  کكف تقلة

ّا اظ َطیق  اَالػات ٍ اضتثاَات، ضٍاتٍ تیي ؾاظهاى

گیطز.  تطای شذیطُ ّای اجتواػی نَضت هی قثکِ

اجتواػی ًیاظ تِ ّایؾاظی اَالػاتی اظ ًَع قثکِ

زازُپایگاُتطیي . هٌاؾةاؾتّای گطافی زازُ پایگاُ

اجتواػی، پایگاُ  ّایؾاظی قثکِگطافی جْت شذیطُ

زازُ اؾت. یکی اظ کاضتطزّای پایگاُ neo4jزازُ

 یّاتقلة. [3]ّا اؾتهصکَض، کكف تقلة ؾاظهاى

افؿط  هسیط، زّس کِ کاضهٌس، ضخ هی یزض هَاضز یتجاض

آى ؾاظهاى تقلة  يطض ذَز ٍ هالک ؾاظهاى تِ ًفغیا  ٍ

فؿاز،  ػثاضتٌس اظ : یؾِ ًَع ػوسُ تقلة تجاض کٌس.

تَاًس زض زضٍغیي. فؿاز هی یّا زاضایی ٍ تیاًیِههازضُ 

تًاز هٌافغ کِ ضیكِ زض َطح ذطیس ٍفطٍـ زاضز، 

 یاقتهاز یاذاش پازاـ غیطقاًًَی ٍ ،یضقَُ ذَاض

 ٍ اًثاض یهَجَز قَز. هٌظَض اظ زاضایی، ًقسیٌگی ٍزیسُ

ؾطقت  یههازضُ زاضایی تِ هؼٌا. زیگطاؾت یّازاضایی

 یّا ؾاذتگی تِ ضٍـ یّاپطزاذت اظ ًقسیٌگی ٍ

هرتلف اؾت. زضنَضتی کِ ًؿثت ؾَز تِ زضآهس تیف 

 یایِایي تیاً ،اظ حس ٍیا حتی تؿیاضکوتط تیاى قَز

. هسیطاى تقلة اؾت اظ یزضٍغیي اؾت کِ کالؼ زیگط

 یتایؿت ًتایج ػولکطز ذَز ضا تِ هالکاى ٍاحس تجاضهی

ّا گعاضـ کٌٌسگاى ٍجَُ هاًٌس تاًک ٍ ؾایط تأهیي

هالی قاهل َیف  یگیطتاایي حال، گعاضـ .کٌٌس

ؾَز،  ازىًكاى ز یتطا یٍؾیؼی اظ اػساز حؿاتساض

. اؾت یٍ ٍيؼیت هالی ٍاحس تجاض یجطیاى ًقس

تا اؾتفازُ ًازضؾت اظ  تَاًس هی تٌاتطایي، هسیطیت

ٍيؼیت هالی قطکت ضا تْتط اظ  ،ؾاذتگی یحؿاتساض

تْطُ  ٍ اظ احطات آى زض کَتاُ هست ازٍُاقؼیت ًكاى ز

ّای اظ ًَع تیاًیِ  . زض ایي کاض تِ تطضؾی تقلة[4]تثطز

زضٍغیي پطزاذتِ ذَاّس قس. تقلة هصکَض تَؾٍ 
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ّطیک اظ ػَاهل هسیط، کاضهٌس ٍهكتطی قاتل اًجام 

ّا کِ زض احط هرفی کطزى ٍاقؼیات اؾت. ایي ًَع تقلة

ّا َی گوطاُ کٌٌسُ زض گعاضـ یا حتی اضائِ اَالػات ٍ

ّای هرتلف یک قطکت اؾت، تاػج ایجاز یک زٍضُ

ّایی ؾٌگیي  ؾطی هٌافغ هالی تطای هتقلثاى ٍ ظیاى

 قَز.  تطای ؾطهایِ گصاضاى زیگط هی

ٍجَّای هٌاؾة ٍ اظ َطیق َطاحی پطؼ  

الگَی  تَاى هی ّا،تطضؾی زقیق ضٍاتٍ تیي هَجَزیت

ًظط گطفت تا آًچِ  هٌاؾثی ضا جْت کكف تقلة زض

گطافی زازُهُاتق تا ایي الگَ اؾت، اظ زضٍى پایگاُ

زض ازاهِ کاضّای هطتثٍ اًجام قسُ، تاظیاتی کطز. 

الگَضیتن کكف تقلة زض افعایف قیوت ؾْن یک 

تیاى قسُ اؾت. زض   قطکت تَضؾی تهَضت فلَچاضت

 ًْایت ًتایج کاض ضا ذَاّین زاقت.

 کارهای هرتبط انجام شذه – 2

یکی اظ ضٍیکطزّای کكف تقلة کِ زض پایگاُ زازُ

قَز، تطضؾی هی neo4jای هاًٌس ّای غیطضاتُِ

اؾتفازُ اظ هسل گطافی اؾت. تسیي قکل کِ تا 

ًیع ذَال گطُ ّا ٍ ضٍاتٍ تیي آًْا ٍپیوایف گطُ

تَاى الگَّایی ضا تطای قٌاؾایی  ّای هصکَض، هی

لگَّا، ّای تقلة زضًظط گطفت.  تطاؾاؼ ایي احلقِ

تَاى پطؼ ٍجَّای هٌاؾثی ضا َطاحی کطزُ ٍ  هی

 زض ًْایت حلقِ تقلة هصکَض ضا تاظیاتی کطز.

 کیشف تقلب در سیستن بانک هذل

 الگَیی کِ هطتٌَ تِ کكف تقلة [4]زض

ؾیؿتن تاًکی اؾت، هُطح قسُ اؾت. هسلؿاظی ایي 

هؿالِ تهَضتی اؾت کِ زاضًسگاى حؿاب تاًکی کِ 

تهَضت غیطهؿتقین ٍ اظ َطیق زؾتطؾی تِ اَالػات 

هرفی زیگط زاضًسگاى حؿاب، تا یکسیگط زض اضتثاٌ 

ّای هتقلة قٌاؾایی ٍ تاظیاتی ّؿتٌس، تِ ػٌَاى گطُ

یؿتن تاًکی گطاف ػولکطز ؾقًَس. ؾاذتاض کلی هی

ّای ََؾی ضًگ زاضًسگاى  گطُ اؾت. 1قکل  هُاتق تا

 حؿاتی ّؿتٌس کِ تِ اَالػات افطاز زؾتطؾی زاضًس.

 

 گطاف زؾتطؾی افطاز تِ اَالػات زض ؾیؿتن تاًکی. 1لقک

ٍجَی هٌاؾة جْت  ّایی تطای پطؼ زض ازاهِ گام

زض اتتسا  ّای تقلة، تطضؾی قسُ اؾت. یافتي حلقِ

کِ تِ اَالػات زؾتطؾی زاضًس،  زاضًسگاى حؿاتی

تؼساز زاضًسگاى حؿاب تحت  قًَس.جؿت ٍجَ هی

 گیطز.ػٌَاى اًساظُ حلقِ تقلة هس ًظط قطاض هی

ٍ creditCard زاضًسگاى حؿاتی کِ اظ َطیق زاقتي

، حق زؾتطؾی  unsecuredLoan یا تسؾت آٍضزى

اًس، جؿت ٍجَ قسُ ّای زیگط ضا کؿة کطزُ تِ حؿاب

قٌاؾِ هٌحهط تفطز ذَز گطزآٍضی ٍ ّطیک تا 

 قًَس. زضنَضتی کِ زؾتطؾی اظ َطیق اضتثاٌ هی

HAS_CREDITCARD نَضت گطفتِ تاقس ، 

هجوَع حسپاییي حؿاب ٍ زضنَضتی کِ زؾتطؾی اظ 

 HAS_UNSECUREDLOANَطیق اضتثاٌ 

نَضت گطفتِ تاقس، هجوَع حس تؼازل حؿاب تِ 

 قَز.ػٌَاى ضیؿک هالی زض ًظط گطفتِ هی

 هذلی برای کشف تقلب سازهاى بیوه

یک هسل تقلة زض ؾاظهاى تیوِ حالتی اؾت 

ؾاظی حَازث جؼلی تِ ؾاظهاى  کِ هتقلثاى تا نحٌِ
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کٌٌس. هسل هطتََِ هطاجؼِ کطزُ ٍ ازػای ذؿاضت هی

تقلة تِ حالتی اؾت کِ افطازی کِ زض یک حازحِ 

ّؿتٌس، زضحازحِ زیگط ًیع حًَض زاقتِ تاقٌس. تا ایي 

کِ ًقف افطاز هتفاٍت تاقس. تِ ػٌَاى ًوًَِ  تفاٍت

 DRIVERتِ ػٌَاى  1زض حازحِ  Aفطزی تا تطچؿپ

تاقس. فطز  PASSENGERتِ ػٌَاى  2زض حازحِ ٍ

B  ًِقف  1زض حازحPASSENGER  ِ2ٍ زض حازح 

ػول کطزُ اؾت. الظم تِ  WITNESSتحت ػٌَاى 

تحت ػٌَاى  (C)فطز زیگطی 2شکط اؾت زض حازحِ 

DRIVER حَُ ً 2 ٍاضز ػول قسُ اؾت. قکل

 زّس.ػولکطز ضا ًوایف هی

 

 ًوًَِ ای اظ تقلة زض ؾاظهاى تیوِ  .2لقک

ّای پطؼ ٍجَی هطتََِ جْت یافتي حلقِ

ّای تا  گیطز کِ گطُتقلة تِ ایي قکل نَضت هی

کِ تِ ّط زٍ گطُ تا  A,B,Cتطچؿپ

اًس، تِ هتهل قسُ ACCEDENT1,2تطچؿپ

 ]5[قًَس. قٌاؾایی ٍتاظیاتی هی ّای هقلة ػٌَاى گطُ

 کشف تقلب تجارت الکترونیکهذل 

ای تِ  ّواًَُض کِ ظًسگی ها تَُض فعایٌسُ

ضٍز، تؼساز هؼاهالت  ؾوت زیجیتالی قسى پیف هی

یاتس. هتقلثیي تؿطػت ذَز ضا  ، ضقس هی]6[تطذٍ هالی

ای تطای فطیة  ّای ظیطکاًِ تا ایي ضًٍس ٍفق زازُ ٍ ضٍـ

اًس. ایي فؼالیت  تطذٍ، َطاحی کطزُؾیؿتن پطزاذت 

ّای جٌایی ضا زضگیط کٌس. هتقلثیي هاّط  تَاًس حلقِ هی

 ؾاذتگیّای  َّیت تَاًٌس تؼساز تؿیاض ظیازی اظ هی

ّای  ؾاظی َطح ٍ اظ ایي حالت تطای پیازُ ایجاز کطزُ

 تؿیاض تعضگ اؾتفازُ کٌٌس.

ّایی کِ زض ازاهِ  هؼاهالت تطذٍ تا قٌاؾِ

قَز: قٌاؾِ کاضتط،  ت، زض ًظطگطفتِ هیتطضؾی قسُ اؾ

، هحل جغطافیایی، قواضُ کاضت اػتثاضی ٍ ipآزضؼ 

ضٍز ضٍاتٍ  ّا. تِ ََض هؼوَل اًتظاض هی ضزیاتی کَکی

ّا تَُض ًؿثی تِ  حالت یک تِ یکی  تیي ایي قٌاؾِ

ًعزیک تاقس. تؼًی اظ تغییطات تِ ََض َثیؼی تطای 

فازُ هكتطک ّا ٍ یا اؾت ّای هكتطک، زؾتگاُ حؿاب

ای اظ یک کاضت اػتثاضی ٍ یا اؾتفازُ  اػًای ذاًَازُ

افطاز اظ چٌسیي کاهپیَتط ٍ هاًٌس ایي هَاضز قاتل تحول 

ّؿتٌس. تا ایي حال، تِ هحى ایٌکِ ضٍاتٍ  تِ ؾوت 

ػسزی فطاتط اظ حالت هؼقَل ضفت، اغلة تقلة زض حال 

هوکي اؾت تطای ًوًَِ، تؼساز ظیازی اظ  .ٍقَع اؾت

یکؿاى زاقتِ تاقٌس.   ipاى هؼاهالتی ًاقی اظ کاضتط

ّای هرتلف،  زضتؼساز تؿیاضی اظ هؼاهالت، تطای آزضؼ

اظ یک کاضت اػتثاضی اؾتفازُ قسُ تاقس. تؼساز ظیازی 

ّای اػتثاضی ّوگی تطای یک آزضؼ اؾتفازُ  اظ کاضت

ّا، الگَّای زضٍى  قسُ تاقس. زض ّطیک اظ ؾٌاضیَ

قُؼات هجعا، اظ َطیق گطاف، تا گصضاظ ضٍاتٍ تیي 

ّای قَی  تَاًٌس تحت ػٌَاى ًكاًِ اَالػاتی کِ هی

ضٍیساز تقلة تِ کاض گطفتِ قًَس، قاتل تاظیاتی ّؿتٌس. 

قَز،  ػاهل تعضگی کِ تِ ػٌَاى زغسغِ هحؿَب هی

ّای تْن  ّا اؾت. گطاف تط زض هیاى قٌاؾِ ضٍاتٍ تیف

ّای قسضتوٌسی تطای اًجام چٌیي  پیَؾتِ قاذم

 یی ّؿتٌس.ّا تقلة
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ّای گطاف تطای الگَیاتی زض ظهاى  پایگاُ زازُ 

ّا زض هحل ٍ  اًس. تا اًجام تطضؾی ٍاقؼی َطاحی قسُ

ّایی قثل  ّای ضٍیساز، چٌیي َطح اضتثاٌ آًْا تا هحطک

 اظ ایٌکِ تتَاًٌس ذؿاضت قاتل تَجْی ایجاز کٌٌس، 

تَاًس ضٍیسازّایی  هحطک، هی تَاًٌس کكف قًَس. هی

تِ ؾیؿتن، حثت ؾفاضـ یا حثت ًام کاضت هاًٌس ٍضٍز 

 .اػتثاضی ضا قاهل قَز

تا ضٍیساز تقلثی کِ  ip  آزضؼ  ، تطاکٌف3گطاف قکل 

ًكاًگط قواضُ  ccx زّس. زّس ضا ًكاى هی ضخ هی ipاظ 

کاضتطی تطای اًجام idًكاًگط  idxکاضت اػتثاضی، 

تِ کَکی هكرم شذیطُ  ckxٍّای تط ذٍ  تطاکٌف

 ip  ،3کٌس. زض قکل  قسُ زض ؾیؿتن اقاضُ هی

کاضت اػتثاضی، چٌسیي هؼاهلِ  5، تا اؾتفازُ اظ هطتََِ

، تَؾٍ چٌسیي (cc0)زّس کِ یکی اظ آًْا ضا اًجام هی

id  اؾتفازُ قسُ اؾت. زٍ کَکیck1,ck0 ٍتیي  زid  

 .اؾتهكتطک 

 

 

 الکتطًٍیکای اظ تقلة تجاضت  ًوًَِ . 3 قکل

 روش پیشنهادی -3

 الگوریتن کشف تقلب قیوت سهن 

 ،کٌس ظهاًی کِ قیوت ؾْن تغییط پیسا هی

اظجولِ ایي   تایؿتی یک ؾطی ػَاهل تطضؾی قًَس.

ضٍاتٍ  ؼیت اضظ، تهویوات زٍلت،تَاى تِ ٍي ػَاهل هی

ٍاتؿتگی نٌؼت تِ الولل، هیعاى ػطيِ ٍتقايا،  تیي

تَزى، ًطخ تَضم ٍ هیعاى نٌؼت زیگط، هیعاى اًحهاضی 

 زاضایی قطکت هَضز ًظط اقاضُ کطز.

تهَضت گطُ یک گطاف زض ًظط  ضا تک تک ایي ػَاهل 

اتتسا قیوت ؾْن زض زٍ ، 4َثق قکل  .گیطین هی

قَز. زض نَضت افعایف  لحظِ هتَالی زضیافت هی

قَین. زض  اضظ هیقیوت ؾْن ٍاضز هطحلِ تطضؾی ػاهل 

ٍلحظِ هتَالی زیگط غیط ایٌهَضت قیوت ؾْن زض ز

 قَز. زضیافت هی

 

 ؾْن زض زٍلحظِ هتَالی اذتالف قیوتفلَچاضت تطضؾی  تركی اظ. 4لقک

تایؿتی ًَع قطکت اظ ًظط ٍاضز کٌٌسُ یا نازض کٌٌسُ 

تَزى هكرم قَز. زض نَضت افعایف قیوت اضظ ٍ 

نازضکٌٌسُ تَزى، افعایف قیوت ؾْن َثیؼی اؾت. 

زض نَضت افعایف قیوت اضظ ٍ ٍاضز کٌٌسُ تَزى، 

افعایف قیوت ؾْن ػاهل زیگطی زاضز. پؽ تایس ػاهل 

ف قیوت تهویوات زٍلت تطضؾی قَز. زض نَضت کاّ

اضظ ٍ نازضکٌٌسُ تَزى، افعایف قیوت ؾْن ػاهل 

زیگطی زاضز ٍ تایس تهویوات زٍلت تطضؾی قَز. زض 

نَضت کاّف قیوت اضظ ٍ ٍاضز کٌٌسُ تَزى، افعایف 

تركی اظ فلَچاضت هطتََِ  .قیوت ؾْن َثیؼی اؾت

 آٍضزُ قسُ اؾت. 5زض قکل 



 

 های گرافی داده روش کشف تقلب در پایگاه

 7931دوم ، سال  شماره اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،علی اصغر صفایی ،فرشته آزادی پرند ،الهام عبدالهی
 

 

07 
 

 

 تطضؾی ٍيؼیت اضظفلَچاضت  تركی اظ. 5قکل 

تهویوی هثٌی تط افعایف قیوت ؾْن گطفتِ  اگط زٍلت

تاقس، افعایف قیوت ؾْن َثیؼی اؾت ٍ قیوت زٍ 

قَز. زض غیط ایٌهَضت  لحظِ هتَالی زیگط تطضؾی هی

ػاهل ضٍاتٍ تیي الولل ٍ هیعاى ػطيِ ٍتقايا تطضؾی 

آٍضزُ  6تركی اظ فلَچاضت هطتََِ زض قکل  قَز. هی

 قسُ اؾت.

 

 ضٍاتٍ تیي الولل تركی اظ فلَچاضت . 6قکل 

ًحَُ ضٍاتٍ تِ ّطقکلی تاقس تایس هیعاى تقايا تطضؾی 

افعایف قیوت ؾْن  ،قَز. زض نَضت ظیاز تَزى تقايا

َثیؼی اؾت. پؽ  قیوت زض زٍ لحظِ هتَالی زیگط 

قَز. زض غیط ایٌهَضت ٍيؼیت نٌایغ  تطضؾی هی

  قَز. ٍاتؿتِ تطضؾی هی

 

 ػَاهل تاحیط گصاض تط افعایف قیوت ؾْنتركی اظ فلَچاضت هطتٌَ تِ ؾایط .  7لقک

قَز. زضنَضت ضٍتِ  ٍيؼیت نٌایغ ٍاتؿتِ تطضؾی هی

ضقس تَزى نٌایغ ٍاتؿتِ، افعایف قیوت ؾْن َثیؼی 

قَز.  اؾت ٍ قیوت زٍ لحظِ هتَالی زیگط تطضؾی هی

زض غیط ایٌهَضت ػاهل اًحهاضی تَزى قطکت، تطضؾی 

ف طکت، افعایقَز. زض نَضت اًحهاضی تَزى ق هی

ض غیط ایٌهَضت ػاهل ًطخ قیوت ؾْن َثیؼی اؾت. ز

قَز. زض نَضت افعایف ًطخ تَضم،  تَضم تطضؾی هی

زض غیط ایٌهَضت  .افعایف قیوت ؾْن َثیؼی اؾت

زض نَضتی کِ  .قَز ػاهل زاضایی قطکت تطضؾی هی

یؼی افعایف قیوت ؾْن َث ،زاضایی قطکت ظیاز تاقس

تركی اظ  ازُ اؾت.اؾت زض غیط ایٌهَضت تقلة ضخ ز

 آٍضزُ قسُ اؾت. 7فلَچاضت هطتََِ زض قکل 
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جَی هطتََِ جْت تاظیاتی حلقِ تقلة زض ازاهِ  پطؼ ٍ

تطضؾی قسُ اؾت. تطای ّط گطُ  تِ تطتیة ظهاى یک 

id گیطین. پطؼ ٍجَی الظم تطای تاظیاتی  زض ًظط هی

قَز. ضًٍس کاض تِ  گطُ آغاظگط تقلة زض ازاهِ تطضؾی هی

قًَس.  ّای هتَالی تطضؾی هی ایي قکل اؾت کِ گطُ

آًْا یک ٍاحس اؾت  idّایی کِ اذتالف  پؽ تایس گطُ

تا ّن هقایؿِ قًَس. حال تِ تطضؾی ذهَنیات زٍ گطُ 

قس. ذانیت قیوت گطّی تا هتَالی پطزاذتِ ذَاّس 

id تط تاقس، چطاکِ زض ایي کاض تِ  تعضگتط تایس تیف

تطضؾی تفلة افعایف قیوت ؾْن پطزاذتِ قسُ اؾت. 

 idقَز. قیوت اضظ گطّی تا  ٍيؼیت اضظ تطضؾی هی

تط اظقیوت اضظ گطُ زیگط تاقس. ذانیت  کوتط تایس تیف

قَز. هیعاى ػطيِ ٍتقايا  ػطيِ ٍتقايا تطضؾی هی

تط اظ  تط ٍ تیف کوتط تِ تطتیة تایس کن idتا  گطّی

تط تاقس. ذانیت  تیف  idهیعاى ػطيِ ٍتقايا گطُ تا 

کوتط تایس  idقَز. ًطخ تَضم گطّی تا  تَضم تطضؾی هی

تط تاقس. زض ًْایت  تیف  idتط اظًطخ تَضم گطّی تا  تیف

قَز. هیعاى زاضایی گطّی تا  ذانیت زاضایی تطضؾی هی

id تط اظ هیعاى زاضایی گطّی تا کوتطتایس تیكid  

تط  کن idتط تاقس. اگط تواهی ذهَنیات گطّی تا  تیف

تط تاقس، زلیلی تطای  تیف  idتا تطاتط تا ذهَنیات گطُ

افعایف قیوت ؾْن ٍجَز ًساضز. گطُ هطتََِ تایس تِ 

ػٌَاى تقلة تاظیاتی قَز. تطای ًوایف تْتط گطُ هتقلة 

َِ ضا تا یک اضتثاَی تِ زض پایگاُ زازُ گطاف، گطُ هطتَ

ّایی  تِ ذَزـ هتهل کطزُ ٍ تواهی گطُ fraudًام

زاقتِ تاقٌس، تِ ػٌَاى گطُ آغاظگط   fraud کِ اضتثاٌ 

 .قًَس تقلة تاظیاتی هی

 نتایج – 4

ّای ایي کاض قاهل اَالػات هالی یک  زازُ

ّای  زازُ اظ جولِ اؾت. قطکت تَضؾی نازضکٌٌسُ

قیوت ؾْن زض  هالی تِ کاضگطفتِ قسُ هی تَاى تِ

ّای هرتلف، قیوت اضظ، تغییطات ًطخ تَضم، ظهاى  ظهاى

نازضکطزى، هیعاى ػطيِ ٍ تقايا تطای کاالّای 

قطکت، ٍيؼیت نٌایغ ٍاتؿتِ تِ کاالّای قطکت، 

هیعاى اًحهاضی تَزى، تهویوات زٍلت، هیعاى 

کِ ّای قطکت  ییپیكطفت ٍتکٌَلَغی ٍ هجوَع زاضا

زض ًظط گطفتِ قسُ  ، 1394ٍ1395ّای  ؾالتطای 

. الثتِ تِ زلیل ػسم تاحیط، یک ؾطی اظ اقاضُ کطزاؾت، 

ًازیسُ گطفتِ قسُ  ،زض ایي ًَع قطکت هصکَضػَاهل 

تَاى تِ تهویوات زٍلت، ٍيؼیت  اظ آى جولِ هی .اؾت

نٌایغ ٍاتؿتِ)کِ ّط ؾال تستط قسُ اؾت، لصا 

 طی زض افعایف قیوت ؾْن زاقتِ تاقس(تَاًس تاحی ًوی

چطاکِ قطکت اقاضُ کطز.  هیعاى اًحهاضی تَزىٍ 

هطتََِ اًحهاضی ًثَزُ ٍفًا ضقاتتی اؾت ٍ افعایف 

زّس. الثتِ  تطی ضخ هی قیوت ؾْن تا زضجِ تؿیاض کن

اهکاى زؾتطؾی تِ یک ؾطی اظ اَالػات تِ زلیل 

 )اظ جولِ ظهاى نازضات( .هحطهاًِ تَزى ٍجَز ًساقت

ایي ضٍـ تطای هحاؾثِ ذُایی کِ زض افعایف 

قَز. قایس تِ ًظط  اؾتفازُ هی ،زّس قیوت ؾْن ضخ هی

تطؾس کِ چِ ذُایی زض کاّف قیوت ؾْن هوکي 

ّا تطای  اها تایس زاًؿت یک ؾطی اظ قطکت ،اؾت تاقس

آٍضًس تا  ّای ذَز ضا پاییي هی فطاض اظ هالیات قیوت

ّای هطتََِ  اتتسا زازُ زٌّس. جلَُزُ  ىذَز ضا ظیا

تثسیل قسُ ٍ زض  csvهَجَز زض فایل اکؿل تِ فطهت 

قَز. ّط ضکَضز فایل   تاضگعاضی هی neo4j پایگاُ زازُ 

ّای  ّطیک اظ زازُ .قَز تهَضت یک گطُ شذیطُ هی

قَز.  هطتََِ تهَضت ذانیت ضکَضز زض ًظط گطفتِ هی

ّای تا  گطُ ،ّا قیوتتطای هكاّسُ هیعاى حاتت تَزى 
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کٌین.  قیوت یکؿاى ضا تا یک اضتثاٌ تِ ّن هتهل هی

ایي کاض تِ تطتیة زض قکل  ٍجَی هطتٌَ تِ پطؼکِ 

  .ًوایف زازُ قسُ اؾت8ٍ9ٍ10  ّای

 

 پطؼ ٍ جَی هطتََِ جْت تاضگعاضی زازُ . 8قکل

 

 پطؼ ٍ جَی هطتٌَ جْت ایجاز ضٍاتٍ . 9  قکل

 

 گطُ هتقلة یاتیهطتٌَ جْت تاظ یپطؼ ٍ جَ . 10 قکل

 ز ٍ تٌظینضکَض 24816ظهاى الظم تطای تاضگصاضی 

زض  هحاؾثِ قسُ اؾت. حاًیِ 4ذانیت تٌْا  248156

 24318ّا تطای ایجاز  يوي تطای ازغام یک ؾطی گطُ

َثق  .حاًیِ ظهاى هحاؾثِ قسُ اؾت 23ضاتُِ 

هَضز تغییط قیوت  498 ّای اًجام قسُ، آظهایف

کِ قاهل ّطزٍحالت افعایف ٍ کاّف زض این  زاقتِ

ّای هطتٌَ تِ  الثتِ زض ایي کاض تقلة .تاقس ّا هی قیوت

تاظیاتی  0.97افعایف قیوت ؾْن تا هیعاى زقت 

هَضز تقلة ٍاقؼی ّوِ کكف  143تواهی   قَز. هی

 ؾاظی کاض اظ ؾیؿتوی تا پطزاظًسُ  تطای پیازُ اًس. قسُ

intel(r) core(TM) i7-5500u 

cpu@2.40GHz 2.40GHz ٍRAM 6.00GB 

اؾتفازُ  هَضز neo4jاؾتفازُ قسُ اؾت ٍ پایگاُ زازُ 

 .اؾتآى  3.5.0ِ ًؿر

 هراجع –5

  .1 Han, Jing, et al. "Survey on NoSQL 

database." 1188 6th international conference 

on pervasive computing and applications. 

IEEE, 1188. 

2. L., Webber, J. & Eifrem, E. (1185). Graph 

databases: new opportunities for connected 

data. " O'Reilly Media, Inc." 8-64. 

3.  www.neo0j.com 

4. Rathle, S., Rathle, G.& Rathle, Ph. (1184). 

Fraud detection: Discovering connections with 

graph databases." White Paper-Neo 

Technology-Graphs are Everywhere,8-88. 

.5   Laurent, C., Laurent, A. & Laurent, A. 

(1186) "Rogue behavior detection in NoSQL 

graph databases." Journal of Innovation in 

Digital Ecosystems 3(1), 71-11. 

6. Rathle, S., Rathle, G.& Rathle, Ph. (1184). 

Fraud detection: Discovering connections with 

graph databases." White Paper-Neo 

Technology-Graphs are Everywhere,8-8 

 



 

 شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه
w w w . j d c s . i  r 

 
 

46 
 

های دیستانس خطوط بهبود هماهنگی حفاظتی رله

 های عصبی مصنوعیشبکه کمکبهفشارقوی 
 1ػلی هحوذی

 ، ربم، ایطاىگطٍُ ثطق، هؤسسِ آهَظش ػبلی ٍحست، تطثت

 

 

  ذهیچک

ّبی زیستبًس زض حضَض هٌبثغ تَلیس پطاکٌدسُ، یدو ٍاحدس تغجیقدی ثدب اسدتزبزُ اظ       تَاى ثط ضلِزض ایي هقبلِ رْت ثطضسی احط ًَسبى 

( ثطای ضلِ زیستبًس عطاحی ضسُ است. سیستن پیطٌْبزی زض کٌبض ٍاحس تٌظین حبثت ضلِ، ثب استزبزُ ANNّبی ػصجی هصٌَػی )ضجکِ

ّدبی حزدبيتی ضلدِ زیسدتبًس ّوعهدبى ثدب ت ییدط        بلت، تٌظین ًبحیًِوبیس. زض ایي حاظ اعالػبت هحلی حس تطیپ ضا ثطای ضلِ تٌظین هی

 ضَز تب اظ ػولکطز ًبزضست ضلِ رلَگیطی گطزز.صَضت تغجیقی ػَض هیضطایظ ٍاحسّبی تَلیس پطاکٌسُ ثِ

 .هواهنگی حفاظتی، رله دیستانس، نیروگاه تادی، هنثغ تولیذ پراکنذه کلوات کلیذی:

The protective coordination 

improvement of distance relays of high 

voltage lines via artificial neural 

networks 
Ali Mohammadi 

Vahdat Institute of Higher Education, Torbat-e Jam, Iran 

 

Abstract  
In this paper, a adaptive unit is designed for distance relay using artificial neural 

network (ANN) to study the effect of power oscillation on distances relays in the 

presence of distributed generation sources. The proposed system, along with the 

relay constant setting unit, uses the local information to set the trip limit for the 

relay. In this case, the adjustment of the relay protection zones will be adapted 

simultaneously as the conditions of the dispersed generation units change, in 

order to prevent from the faulty operating of the relay.  
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 هقذهه - 1

اًطغی ثطق ٍ ّب ثطای استزبزُ اظ افعایص زضذَاست

-ایزبز ثبظاضّبی ثطق ثبػج ت ییطات سطیغ زض ًحَُ ثْطُ

اًس. ثبضگیطی ثیص اظ حس ی قسضت ضسُثطزاضی اظ ضجکِ

 1ضَز غًطاتَضّبی سٌکطٍىذغَط اًتقبل ًیع سجت هی

ضسیساً زض هؼطض ًبپبیساضی قطاض گطفتِ ٍ هٌزط ثِ 

ّب زض ثبظُ کَتبّی اظ ظهبى ضَز. ایي ذطٍد هتَالی آى

زضپی ثبػج ًَسبًبت تَاى ثیي ٍاحسّب ٍ  ّبی پیدذطٍ

زلیل اُفت ٍلتبغ ظیبز ثِ ّبی هزبٍض ضسُ ٍ ثِسیستن

اًزبهس. ًکتِ اسبسی کِ اظ زیسگبُ  ًبپبیساضی هی

کٌٌسُ زض ضجکِ قسضت حبئع اّویت است، تَلیس هصطف

ٍ اًتقبل زایوی ٍ ثسٍى ٍقزِ الکتطیسیتِ است. ضجکِ 

، 4َط اًتقبل، ذغ3ضبهل غًطاتَض 2قسضت

ثبضس کِ ّوگی ٍ سبیط تزْیعات هی 5تطاًسزَضهبتَضّب

قطاض زاضًس. ایي ذغبّب زض  6زض هؼطض اًَاع ذغبّب

کٌٌس. ثٌبثطایي ػولکطز ػبزی ضجکِ اذتالل ایزبز هی

رْت ثْجَز پبیساضی  7سیستن حزبيت ذغَط اًتقبل

تطیي ظهبى ضجکِ ثبیس قبزض ثِ ضفغ اتصبل کَتبُ زض کن

تطیي عطح ثطای حزبيت ذغَط . هٌبستهوکي ثبضس

-هی 8ّبی حزبيت زیستبًساًتقبل، استزبزُ اظ عطح

گیطی ثبضس. اسبس ػولکطز ایي حزبيت، اًساظُ

است. اظ رولِ ػَاهلی کِ زض  10زض هحل ضلِ 9اهپساًس

گصاضز سبذتبض ضجکِ، سغح گیطی تبحیط هیایي اًساظُ

                                                 
1
 Synchronous generators 

2
 Power grid 

3
 Generator 

4
 Transmission lines 

5
 Transformers 

6
 Fault 

4
 Transmission Line Protection Systems 

8
 Distance Protection Schemes 

9
 Impedance 

10
 Relay 

-هی 12سیستن قسضت ٍ هقبٍهت ذغب 11اتصبل کَتبُ

 [.1بضٌس ]ث

ّبی ثسیل ضلِثب ٍرَز ًقص کلیسی ٍ ثی

زض سغَح اًتقبل ٍ فَق  زض حزبيت ضجکِ 13زیستبًس

ای اظ هَاضز ّوچَى تَظیغ، ایي ًَع حزبيت زض پبضُ

گطزز. حَازث ًَسبى تَاى، هٌزط ثِ ػولکطز ًبثزب هی

ای ّوچَى ذبهَضی ٍسیغ زض ضجکِ زض احط گستطزُ

ٍرَز ثِ ٍرَز آهسُ است. زض ًتیزِ ثِ ایي پسیسُ

هَرت آى، احتوبل ٍقَع ایي آٍضزى ضطایغی کِ ثِ

 [.2پسیسُ کبّص یبثس، حبیع اّویت است ]

ّبی فسیلی، آلَزگیپصیط ثَزى هٌبثغ سَذتپبیبى

ّب، تلزبت ٍ ّعیٌِ هحیغی ًبضی اظ آىّبی ظیست

ا ثِ اًتقبل تَاى، اظ رولِ زالیلی است کِ ثطط ضهطثَط

سَی استزبزُ اظ هٌبثغ ربیگعیي ثطای تَلیس ثطق ٍ ثِ

سَق زازُ  14ّبی قسضتثحج تزسیس سبذتبض سیستن

 15ّبی اذیط استزبزُ اظ هٌبثغ تزسیسپصیطاست. زض زِّ

هخل ذَضضیس، ثبز، اهَاد زضیبّب ٍ... ثطای تَلیس اًطغی 

ّب ثِالکتطیکی ثسیبض هَضز استقجبل ٍاقغ ضسُ کِ اظ آى

ضَز. یبز هی 16ّبی تَلیس پطاکٌسُػٌَاى ٍاحس

ثکبضگیطی زضست ایي هٌبثغ ػالٍُ ثط کبّص آلَزگی 

تَاًس تب حس ّبی فسیلی، هیًبضی اظ استؼوبل سَذت

ّب ضا کبّص ٍ ّوچٌیي قبثلیتهغلَثی تلزبت ٍ ّعیٌِ

 سیستن ضا افعایص زّس 18ٍ کیزیت تَاى 17اعویٌبى

[3.] 

                                                 
11

 Short circuit level 
12

 Fault resistance 
13

 Distance relay 
14

 Power Systems Restructuring 
15

 Renewable resources 
16

 Dispersed production units 
14

 Reliability 
18

 Power quality 
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ضجکِ  یکی اظ زالیلی کِ پس اظ اغتطبش ثعضگ زض

-ّبی هتَالی ضَز ٍ ضجکِ ضا ثِتَاًس هَرت ذطٍدهی

ّبی سوت ًبپبیساضی پیص ثجطز، ػولکطز اضتجبُ ضلِ

زلیل ًَسبًی ضسى اهپساًس زیسُ ضسُ زیستبًس ثِ

است. لصا  19تَسظ ضلِ زض حیي ٍقَع پسیسُ ًَسبى تَاى

اظ ػولکطز اضتجبُ ضلِ زیستبًس زض ٌّگبم ًَسبى تَاى 

کِ ٍاحسّبی تَلیس ثِ ایيثبیس رلَگیطی کطز. ثب تَرِ

ّبی قسضت حضَض زاضًس، پطاکٌسُ زض اکخط سیستن

-اضظیبثی ضجکِ زض حضَض ایي ٍاحسّبی تزسیسپصیط، ثِ

  کٌس.ثیٌی حَازث آتی ضطضٍت پیسا هیهٌظَض پیص

پسیسُ ًَسبى تَاى ٍ ضفتبض سیستن زض  زض ایي هقبلِ

ّبی زیستبًس ٍ ٌّگبم ٍقَع ذغب ٍ زض حضَض ضلِ

ضَز. زض ازاهِ هقبلِ ٍاحسّبی تَلیس پطاکٌسُ ثطضسی هی

زض ثرص زٍم، هکبًیسن پیطٌْبزی ّوبٌّگی حزبيتی 

ّبی هطٍضی اضائِ سبظیٍ زض ثرص سَم ًتبیذ ضجیِ

ًیع ذبتوِ  گیطی ثرص چْبضمضًَس. هقبلِ ثب ًتیزِهی

 یبثس.هی

هکانیسن پیشنهادی هواهنگی  – 2

 حفاظتی

ت ییطات سطػت ثبز هَرت ًَسبًبت ٍلتبغ، فطکبًس 

ضٍ، حزبيت ضَز. اظ ایيٍ تَاى ذطٍری هعضػة ثبزی هی

ذغَط هتصل کٌٌسُ ایي هعاضع ثِ ضجکِ اظ اّویت 

ظیبزی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثکبضگیطی یو سیستن تغجیقی 

زیستبًس ذظ هصکَض ضطٍضی است. ثطای حزبيت 

ثطای ایي هٌظَض زض ایي هقبلِ، یو ٍاحس تغجیقی ثب 

ANNّبی ػصجی هصٌَػی )استزبزُ اظ ضجکِ
( ثطای 20

ضلة زیستبًس عطاحی ضسُ است کِ زض کٌبض ٍاحس 

                                                 
19

 Power oscillation 
20

 Artificial Neural Network 

تٌظین حبثت ضلِ، ثب استزبزُ اظ اعالػبت هحلی، حس 

ًوبیس. زض ایي حبلت، تطیپ ضا ثطای ضلِ تٌظین هی

ّبی حزبيتی ضلِ زیستبًس ّوعهبى ثب ظین ًبحیِتٌ

-صَضت تغجیقی ػَض هیت ییط ضطایظ هعضػة ثبزی ثِ

 ضَز تب اظ ػولکطز ًبزضست ضلِ رلَگیطی گطزز.

ذغی سیستن هَضز هغبلؼِ ثطای ذغبی زیبگطام تو

[. 4] ًطبى زازُ ضسُ است 1ثِ ظهیي زض ضکل  Aفبظ 

ت ٍ زض قطاض گطفتِ اس wی ضلِ زیستبًس زض ًقغِ

-ثِ Wحبلت ػبزی هسیط سیالى تَاى زض سیستن اظ 

ثبضس. زض سوت ضجکِ( هیی ثبزی ثِ)هعضػِ Pسوت 

ایي زیبگطام، هعضػِ ثبزی ٍ ضجکِ ثب هساض هؼبزل تًَي 

ًظط ّبی هَاظی ذظ زض آى صطفهسل ضسُ ٍ اظ ذبظى

 ضسُ است.

ضاثغة ثیي ٍلتبغّبی هٌبثغ هؼبزل، پیص اظ ٍقَع 

 ( است:1ضاثغِ )صَضت ذغب ثِ

(1)    j

AP AWE e E  

 (:2رطیبى پیص اظ ذغب ًیع ثطاثط است ثب )

(2)   AW AP
WP

E E
I

Z




1

 

Zکِ  ضاکتبًس تَالی هخجت سیستن ثَزُ ٍ اظ  1

 آیس:زست هی( ث3ِضاثغة )

(3)   SW LW LP SPZ Z Z Z Z   1 1 1 1 1 

 ( ضسیس:4تَاى ثِ )( هی3( تب )1)ی اظ ضاثغِ

 
 : دیاگرام تک خطی سیستن هورد هطالؼه(1-)شکل
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(4)   W Pj

AW

I
e Z

E

 
 

  
 
 

11 

ثرص تطکیل  2عطح هحبسجِ تٌظین تغجیقی اظ 

 ضسُ است:

 هحبسجِ ذغَط هطظی هطرصِ تٌظیوی (1

 هحبسجبت صَضت گطفتِ زض عَل ذغب (2

 ایي ضٍش کِ ثسیبض زقیق عطاحی ضسُ هحبسجبت

کٌس. زض ثرص ضا زض ػیي زقت ظیبزی حساقل هی 2ّط 

ظزى ایي ضٍش اظ تؼسازی ذغَط هستقین ثطای تقطیت

ضَز. تؼساز استزبزُ هی 2ّبیی هٌحٌی ضکل هحسٍزُ

ایي ذغَط ثستگی ثِ تقطیت هَضزًیبظ زض حل هسئلِ ٍ 

ًیع يطفیت پطزاظش هیکطٍ پطٍسسَض هَضز استزبزُ 

ذظ  3اظ  IIزى هٌحٌی زازاضز. زض ایٌزب ثطای ًطبى

اظ  IV(، هٌحٌی 8،10ذظ ) 2اظ  III(، هٌحٌی 6،4،2)

ذظ  1اظ یو  2ضکل  I( ٍ هٌحٌی 12ٍ13ذظ ) 2

آٍضزُ  3استزبزُ ضسُ است. ایي هسل تقطیجی زض ضکل 

 ضسُ است.

 
 آل ترای سیستن هورد هطالؼه: ناحیه تریپ ایذه(2-)شکل

 
-تقریثی آى توسط خطی: هشخصه تریپ تطثیقی و هذل (3-)شکل

 سازی

کٌس ًبحیِ تقسین هی 2ضا ثِ  R-Xّط ذظ صزحِ 

هخجت است « ذطٍری ذظ»ٍ فطض هب ثط ایي است کِ 

اگط اهپساًس هحبسجِ ضسُ زض یو عطف آى ثیزتس ٍ 

هٌزی است اگط اهپساًس زض عطف زیگط ذظ ثیزتس. 

« یو»هقبزیط هخجت یب صزط ذطٍری ذظ ضا هتٌبيط ثب 

کٌین ٍ هقبزیط هٌزی ضا هتٌبيط ثب هٌغقی فطض هی

ضکل آل ثِهٌغقی. چٌبًچِ ًبحیة ػولکطز ایسُ« صزط»

ّوطاُ چٌس هحسة حبثت ثوبًس، ایي ذطٍری ذغَط ثِ

تَاًس فطهبى قغغ ضا صبزض ًوبیس. ثب هی ANDػولگط 

ّوِ، اظ آًزب کِ ضطایظ کبضی هتزبٍت هٌزط ثِ ایي

حیة ّبی هٌحٌی هتزبٍتی ذَاٌّس ضس، ًبهحسٍزُ

ّویي ذبعط، تَاًس هحسة ًجبضس. ثِگیطی هیتصوین

تَاى ثب اعویٌبى ًوی ANDتٌْب اظ ػولگطّبی هٌغقی 

ّویي ثطای اتربش تصوین قغغ هساض استزبزُ کطز. ثِ

زلیل اظ چٌس ذظ اضبفی ثطای تقسین ًبحیِ استزبزُ 

ّبی ایي ذغَط ثب ضوبضُ 3کٌین. زض ضکل هی

. ذطٍری ذغَط اًسهطرص ضسُ 13ٍ  11،9،7،5

 4زض ضکل  L13تب  L1ثب  13تب  1هتٌبيط ثب ذغَط 

 هتٌبيطًس.

-ضا هی AND  ٍORحبل، تطکیجی اظ ػولگطّبی 

-تَاى ثطای اتربش یو تصوین هغوئي ثکبض ثطز. ّوبى
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ضَز، ّط ذطٍری ذظ هطبّسُ هی 4عَض کِ زض ضکل 

گیطی کِ اًساظُ AR ٍ AXّبیثب زٍ ٍظى ثِ ٍضٍزی

 [.5اًس، هتصل ضسُ است ]ضسُ

 
 : ساختار هحاسثاتی در تنظین تطثیقی(4-)شکل

ًیع یو  W11ٍ ، W12ّبی ٍظى L1ثطای هخبل، ثطای 

( 5صَضت )ضا زاضین. هقساض ذطٍری ثِ W15ٍظى ثبیبس 

 ضَز:تؼطیف هی

(5)   
A AL W X W R W  1 11 12 1 

هٌزی ذطٍری هطرص کٌٌسُ زٍ  هقبزیط هخجت ٍ

ثبضٌس. یو حبلت آستبًِ ثحطاًی عطف ذظ هصکَض هی

زّس کِ ذطٍری ذظ صزط ضَز )هغبثق ظهبًی ضخ هی

(6:)) 

(6)   
A AW X W R W  11 12 1 

 ( ضا ذَاّین زاضت:7ثٌبثطایي، ضاثغِ )

(7)   
A A

W W
X R

W W
  12 1

11 11

 

ثب ضیت ( هؼبزلة ذغی 7ٍاضح است کِ هؼبزلة )

W

W
 12

11

Wٍ ػطض اظ هجسا  

W
 1

11

زّس ٍ ثٌبثطایي ضا ًطبى هی 

ضیت، ػطض اظ هجسأ ٍ  W11 ،W12  ٍW15سِ ٍظى 

 زٌّس.سوت ذظ رساکٌٌسُ ضا ًطبى هی

اظ هجسأ گصضتِ،  1، ذظ 2ػٌَاى هخبل زض ضکل ثِ

ضیت آى  زض ًتیزِ ػطض اظ هجسأ آى صزط است ٍ ًیع

 aتَاى اظ ضٍی هقساض هقبٍهت ٍ ضاکتبًس زض ًقغِ ضا هی

هحبسجِ ًوَز. ثب فطض هخجت ثَزى ذطٍری ذظ زض 

Wعطف چپ ٍ اًتربة   11 کطزى هٌظَض کن)ثِ 1

 (:8هحبسجِ زض عی ذغب( ذَاّین زاضت )

(8)   

( )

( )

A

A

W

W

X a
W

R a





 

1

11

12

1 

ّبی هحبسجِ ٍظىّبی هطبثْی ثطای اظ ضٍش

ضَز. استزبزُ هی L3,L5,L7,L9,L11,L13ثِ هطثَط

ّبی سبیط ذغَط ضٍش کوی اهب ثطای هحبسجِ ٍظى

 (:9زاضین ) L2تط ذَاّس ثَز. هخالً ثطای پیچیسُ

(9)   A AL W X W R W   2 21 22 2 

 (:10ذَاّین زاضت ضاثغِ ) a  ٍbًقغة  2ٍ ثطای 

(10)   
( ) ( )

( ) ( )

A A

A A

W X a W R a W

W X b W R b W

  


  

21 22 2

21 22 2

 

ذَاّین ذطٍری ذظ زض سوت فطض کٌیس کِ هی

گیطین ًبحیِ ػولکطز، هخجت ثبضس. پس زض ًظط هی

W  21  (:11آٍضین )زست هیٍ ثِ 1

(11)   
   

   

 
   

   
 

A A

A A

A A

A A

A A

W

X b X a
W

R b R a

X b X a
W X b R b

R b R a

 







 



21

22

2

1 

زّس، پس اظ تطریص کِ یو ذغب ضخ هیظهبًی

ثٌسی ذغب( یو ضلِ ذغب ٍ تؼییي ًَع آى )عجقِ

زیستبًس زیزیتبل ثِ هحبسجِ ضاکتبًس ٍ هقبٍهت 

اظ ضٍی هقساض ضاکتبًس ٍ هقبٍهت  پطزاظز.يبّطی هی

زست ثِ L13تب  L1هطبّسُ هقبزیط ذطٍری ذغَط 

آیٌس. زض عطح تغجیقی پیطٌْبزی، هقبزیط هٌغقی هی

صَضتی کِ زض هتٌبيط ثب ایي هقبزیط هخجت یب هٌزی ثِ

 ANDُ اظ ػولگطّبی ضسُ ثب استزبزًطبى زازُ 5ضکل 
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 ٍOR ضسُ ٍ ذطٍری زستَض قغغ صبزض ثب ّن تطکیت

 [.6] ضَزهی

 
 : هذار هنطقی صذور فرهاى قطغ(5-)شکل

کبهالً ٍاضح است کِ ػولیبت هحبسجبتی پطاظًسُ 

کِ هَضز ثطضسی قطاض گطفت، ضَز. زض حبلتیکوتط هی

 13ثیطتط اظ  onlineصَضت هحبسجبت پیص اظ ذغب ثِ

ػولگط هٌغقی ضا زض  12ػول روغ ٍ  19ػول ضطة، 

گطفت. ایي هحبسجبت پطزاظش کوی ًیبظ زاضتِ ثط ًوی

ثیتی هَرَز فؼلی قبثل اًزبم ّستٌس.  16ٍ ثب پطزاظًسُ 

ّوگی تبثغ  gتب  aثسیْی است کِ هرتصبت ًقبط 

هقبزیط 
SWZ 1  ٍWP

AW

I

E

زست ثطای ثِ ضٍثبضٌس. اظ ایيهی 

کِ ٍضٍزی ّط   FFBی ػصجی ضجکِ 7ّب اظ آٍضزى آى

WPکسام هقبزیط 

AW

I

E

  ٍ
SWZ 1

ٍ ذطٍری ّط کسام، یکی اظ  

ثبضس، استزبزُ ضسُ است. تؼساز هی gتب  aًقبط 

ثبضس. ػسز هی 2ّبی ّط ضجکِ ّب ٍ ذطٍریٍضٍزی

ضس، ّبی زیگط استزبزُ هیاظ هطرصِچٌبًچِ ثطای ضلِ 

هوکي ثَز تؼساز ذطٍری هَضزًیبظ ثطای هٌحٌی 

ػولکطز ضلِ ثیطتط یب کوتط ضَز. زض حقیقت تؼساز 

ّبی ضجکِ ثستگی ثِ تؼساز هت یطّبی ذطٍری

هَضزًیبظ ثطای تؼطیف هٌحٌی ػولکطز هزطٍض ذَاّس 

 [.7،8زاضت ]

 سازیهرور نتایج شثیه – 3

ذطٍری  2ضجکِ ثب  7یل آًکِ اظ زل، سبظیزض ضجیِ

، ضسُ استذطٍری استزبزُ  14ربی یو ضجکِ ثب ثِ

افعایص قبثلیت اعویٌبى ٍ سطػت یبزگیطی ٍ کبّص 

ّب ثطای ّط ًقغِ، هٌظَض آهَظش ضجکِثِ ثبضس.ذغب هی

حبلت هرتلف ثب ت ییط زازى پبضاهتطّبی شکط ضسُ  150

ثِ ّطیو هطثَط R  ٍX. هقبزیط ضسًسزض ثبال استرطاد 

زست ٍ هحل ذغب ثِ FRًقغِ ثب ت ییط زازى  7اظ ایي 

ّب ثط ضٍی اضالع کِ، ّط یو اظ آىعَضیآیٌس ثِهی

 6ضکل  )هغبثق ال قطاض زاضتِ ثبضٌسهطرصِ ایسُ

 .(ًطبى زازُ ضسُ

 
: هوقؼیت نقاط انتخاب شذه ترای رئوس هشخصه تریپ (6-)شکل

 چنذ ضلؼی

اظ آًزب کِ هقبزیط 
SWZ 1  ٍWP

AW

I

E
ثسیبض هتٌَع  

ّبی آهَظش زیسُ ضا ثطضسی کطز ّستٌس، ثبیستی ضجکِ

ػٌَاى هخبل تب اظ ًحَُ ػولکطز آى آگبّی یبفت. ثِ

است کِ هقبزیطفطض ضسُ
SWZ 1  ٍWP

AW

I

E
ٌّگبم ثِ 

2تطتیت ٍقَع ذغب ثِ 85  ٍ/ /j67 16 

ّبی ػصجی، ثبضٌس. ثب ٍضٍز ایي هقبزیط ثِ ثطًبهِ ضجکِ

هطرصِ  7آیٌس. زض ضکل زست هیثِ gتب  aًقبط 

ّبی ػصجی ای کِ ذطٍری ضجکِآل ٍ هطرصِایسُ

عَض کِ اظ ّوبىاست. زٌّس، ًطبى زازُ ضسُتطکیل هی

ّبی پیساست، هزوَػِ ًقبط ذطٍری ضجکِ 7ضکل 
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عَض کبهل اًس، تقطیجبً ثِػصجی کِ ثب ستبضُ هؼلَم ضسُ

-ال قطاض زاضًس کِ ًطبىثط ضٍی هٌحٌی هطرصِ ایسُ

زٌّسُ آى است کِ استزبزُ اظ ضجکِ ػصجی زاضای 

 زقت ثسیبض ذَثی است.

 
دست هشخصه تقریثی ته -2آل، هشخصه تریپ ایذه -1: (7-)شکل

 های ػصثیآهذه از خروجی شثکه

-ثطای ثطضسی ػولکطز ایي ٍاحس تغجیقی، ضجیِ

% عَل 90ثطای ذغبّبیی زض فَاصل کوتط اظ  سبظی

زست آهسُ زض ًقغِ است. اهپساًس ثِذظ اًزبم ضسُ

ًصت ضلِ قبػستبً ثبیس زضٍى هطرصِ قطاض گیطز ٍ ثطای 

ثیطٍى آى ثیزتس. رسٍل فَاصل ثیطتط ًیع اهپساًس ثبیس 

هحل اػوبل ذغب ٍ اهپساًس زیسُ ضسُ زض ًقغة ضلِ  1

زض ًظط گطفتِ  10زّس. هقبٍهت ذغب ضا ًطبى  هی

هطرصِ تطیپ تغجیقی رسیس،  8ضسُ است. زض ضکل 

اًس کِ ًطبى زازُ ضسُ 1ّبی رسٍل ّوطاُ اهپساًسثِ

گًَِ لِ ضا زضیبفت. ّوبىّب ػولکطز ضتَاى اظ ضٍی آىهی

اظای ذغب زض فَاصل کوتط اظ کِ اظ ضکل پیساست، ثِ

زضستی ذغب ضا تطریص % عَل ذظ، ٍاحس ث90ِ

ذَاّس زاز ٍ ثطای فَاصل ثیطتط اظ آى، ػول ًرَاّس 

 کطز.

 
: اهپذانس دیذه شذه توسط رله در نقاط هختلف خط (8-)شکل

ازای انتقال ته
SWZ  1 20 و  85

/ /WP

AW

I
j

E
 0 0067 0 0016 

-ازای هحلهپذانس دیذه شذه در نقطه نصة رله تها(: 1-جذول)

 های هختلف خطا
                                   

28 54

   45 5 

45 33

   44 38 

83 55

   44 44 

44 23

   44 82 

44 84

   8 594 

اظای ّوبى اکٌَى ثِ
SWZ 1 ٍWP

AW

I

E

قجلی هقبٍهت  

ی ذغب ت ییط یبفتِ ٍ اهپساًس زیسُ ضسُ تَسظ ضلِ

ضَز. هحل ٍقَع ذغب ًیع زیستبًس اًساظُ گطفتِ هی

ّبی اهپساًس 2ضَز. رسٍل % عَل ذظ فطض هی60

 زّس.هحبسجِ ضسُ ضا ًطبى هی

کِ ثب ظیبز ضسى  تَاى زیسضاحتی هیثِ 9اظ ضکل 

هقبٍهت ذغب، هکبى ٌّسسی اهپساًس، حطکتی توبهبً 

اهپساًس  50کٌس ٍ تب هقبٍهت افقی ضا زًجبل ًوی

گیطز. زیسُ ضسُ تَسظ ضلِ زض زاذل هطرصِ قطاض هی

ایي ضٍش ضفتبض سیستن حزبيت ضا زض ثطاثط ت ییطات 

رصِ چٌس ثرطس چطا کِ هطهقبٍهت ذغب ثْجَز هی

ّبی هْن زض ضلؼی ضفتبض ثْتطی زض هقبیسِ ثب هطرصِ

 زٌّس.ثطاثط ت ییط زض هقبٍهت ذغب اظ ذَز ًطبى هی
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70%
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90%

Line 98%
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New setting for:

Z1sw =1.74+19.92i

I/E = 0.0067 - 0.0016i
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اهپذانس دیذه شذه از نقطه رله ته ازای هقاوهتهای (: 2-جذول)

 % طول خط66هختلف خطای تکفاز در 
                        

83 55   44 44 44 23   44 82 44 84   8 594 

                        

54 2  9 358 49 45  9 499 48 48  45 58 

 
% خط انتقال ته66های دیذه شذه توسط رله در : اهپذانس(9-)شکل

های هختلف خطا )ازای هقاوهت
SW

Z  
1

20 و  85

/ /
WP

AW

I
j

E
 0 0067 0 0016 ) 

  گیرینتیجه – 4

-زض ایي هقبلِ ثْجَز ّوبٌّگی حزبيتی ثطای ضلِ

ّبی زیستبًس زض حضَض هٌجغ تَلیس پطاکٌسُ ثبزی زض 

ًظط گطفتِ ضسُ است. زض ایي ضاستب یو ٍاحس تغجیقی 

ّبی ػصجی هصٌَػی ثطای ضلِ ثب استزبزُ اظ ضجکِ

زیستبًس عطاحی ضسُ است کِ زض کٌبض ٍاحس تٌظین 

استزبزُ اظ اعالػبت هحلی، حس تطیپ ضا حبثت ضلِ، ثب 

ًوبیس. ثب ثکبضگیطی هکبًیسن ثطای ضلِ تٌظین هی

کِ ثب ظیبز ضسى هقبٍهت تَاى فْویس پیطٌْبزی هی

افقی ضا  ذغب، هکبى ٌّسسی اهپساًس، حطکتی توبهبً

کٌس ٍ تب هقبٍهت اهپساًس زیسُ ضسُ تَسظ زًجبل ًوی

ضٍیِ سجت گیطز. ایي ضلِ زض زاذل هطرصِ قطاض هی

 گطزز.ّبی زیستبًس هیثْجَز ّوبٌّگی حزبيتی ضلِ
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اشیاء و سیستم کنترل درجه  مرکز داده سبز با سنجش اینترنت

 حرارت هوشمند ابری

 2، ػفیفه فریذونی1پویا غفارزاده بخشایش

 دا٘طىذٜ ٟٔٙذسی ثشق ٚ وبٔپیٛتش، دا٘طٍبٜ غٙؼتی لٓ، لٓ

 

  ذهیچک

ثٝ سضذ ا٘شطی دس خٟبٖ، ثٟشٜ ٚسی ا٘شطی یىی اص ٔالحظبت ٟٔٓ ثشای یه ٔشوض دادٜ است. دس ایٗ ٔمبِٝ، ٔب یه سیستٓ  تٟٛیٝ ثب وٕجٛد سٚ  

ّت ٔغجٛع تٛسظ تىٙیه ٞبی اثشی دس ٔشوض دادٜ سجض، پیطٟٙبد دادٜ ایٓ وٝ ٔتطىُ اص دٚ صیش سیستٓ است: سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع ٔشوض دادٜ ٞب ٚ پ

سیستٓ تٟٛیٝ ٞٛای ٔشوض دادٜ ضبُٔ ٘ظبست ثش ٔحیظ ، تٟٛیٝ ٔغجٛع، تٟٛیٝ ٚ وٙتشَ دٔب، دس حبِی است وٝ پّت فشْ اثش رخیشٜ فشْ ٔذیشیت اثش. 

 سیستٓ ٘یض سبصی دادٜ ٞب ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ ثشای حٕبیت اص ثش٘بٔٝ ٞبی وبسثشدی الیٝ ثبالتش سا فشاٞٓ ٔی وٙذ. ػالٜٚ ثش ایٗ، عشاحی ٚ پیبدٜ سبصی

ا٘ذ، اص خّٕٝ اٍِٛسیتٓ پیغبْ دٞی وٝ ثشای وٙتشَ دسخٝ حشاست، سبختبس تٛپِٛٛطیىی ضجىٝ حسٍش ، ٚ چبسچٛثی ثشای ٌشٜ ٘ظبست ٔحیظ  اسائٝ ضذٜ

 است. اسصیبثی أىبٖ سٙدی وٝ ثٝ ٔٙظٛس ثشسسی سیستٓ پیطٟٙبدی استفبدٜ ٔی ضٛد  ٔی تٛا٘ذ ٔػشف ا٘شطی ٔشوض دادٜ سا ثذٖٚ ایدبد اخالَ دس

 وٙٙذٜ ثٝ عٛس لبثُ تٛخٟی وبٞص  دٞذ .ػّٕىشد خٙه 

 هرکس داده سبس ، اینترنت اشیاکلوات کلیذی: 

Green data center with IoT sensing and cloud-

assisted smart temperature control system 
Pouya ghaffarzadeh bakhshayesh 

Qom University of Technology, Qom, Iran 

 

Abstract  
      With the growing shortage of energy around the world, energy efficiency is 
one of the most important considerations for a data center. In this paper, we 
propose a green data center air conditioning system assisted by cloud 
techniques, which consists of two subsystems: a data center air conditioning 
system and a cloud management platform. The data center air conditioning 
system includes environment monitoring, air conditioning, ventilation and 
temperature control, whereas the cloud platform provides data storage and 
analysis to support upperlayer applications. Moreover, the detailed design and 
implementation are presented, including the dispatch algorithm for the 
temperature control, topological structure of the sensor network, and 
framework for the environment monitoring node. A feasibility evaluation is 
used to verify that the proposed system can significantly reduce the data center 
energy consumption without degradation in the cooling performance. 
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 هقذهه - 1

اضیبء، سایب٘ص اثشی ٚ  دس سبَ ٞبی اخیش، ایٙتش٘ت 

تىٙیه ٞبی دادٜ ثضسي ٔٛخت پیطشفت ٞبی لبثُ 

تٛخٝ ای دس فٙبٚسی اعالػبت ٌشدیذٜ ا٘ذ. ایٗ تىٙیه 

ٞب تجذیُ ثٝ یه ٔٛتٛس ٟٔٓ سضذ التػبدی دس سشاسش 

. ػالٜٚ ثش ایٗ، ثب سضذ سشیغ [5-1]ذخٟبٖ ضذٜ ا٘

ٞبی ٔختّف ٔتػُ ضجىٝ ٞبی ٕٞشاٜ، تؼذاد دستٍبٜ 

، ٚ ا٘فدبس [6,7]ثٝ ایٙتش٘ت دس حبَ افضایص است

اعالػبت تِٛیذ ضذٜ تٛسظ ایٗ دستٍبٜ ٞب ثبػث 

افضایص اِضأبت ٔحبسجبت ٚ ظشفیت رخیشٜ سبصی 

. ضتبة غٙؼت دادٜ ثضسي، تٛسؼٝ [8,9]ٌشدیذٜ است

تحَٛ فٗ آٚسی ٚ ٘ٛآٚسی ثش٘بٔٝ ٞبی وبسثشدی سا سٚ٘ك 

بضش، دِٚت ٞب ٔتٛخٝ ٘مص ثخطیذٜ است. دس حبَ ح

ٟٔٓ دادٜ ٞبی ثضسي دس تٛسؼٝ التػبدی، خذٔبت 

ػٕٛٔی، أٙیت ّٔی، ٚ غیشٜ ضذٜ ا٘ذ. ثٝ ػٙٛاٖ 

( DCصیشسبخت ٞستٝ ای اص دادٜ ثضسي ، ٔشوض دادٜ )

 .[10]ٔٛسد تٛخٝ ثیطتشی لشاس ٔی ٌیشد

دی سی یه صیشسبخت پیچیذٜ، ضبُٔ ٘ٝ تٟٙب 

بصی است ثّىٝ سیستٓ ٔحبسجبت، ضجىٝ ٚ رخیشٜ س

سیستٓ  ٞبی استجبط دادٜ ٞب، تدٟیضات وٙتشَ ٔحیظ، 

دستٍبٜ ٞبی پطتیجب٘ی أٗ  سا ٘یض ضبُٔ ٔی 

. دی سی ٘مص ٟٕٔی دس حػَٛ اعٕیٙبٖ  [11]ضٛد

( ٚ اسائٝ ITاص تذاْٚ صیشسبخت ٞبی فٗ آٚسی اعبِؼبت )

ٕیٗ ٞبی الصْ ثشای أٙیت اعالػبت ثبصی تض

ػّٕیبتی دس یه  DC٘طبٍ٘ش  1. ضىُ.  [12]ىٙذٔی

( است وٝ ٔتطىُ ISPاسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت ایٙتش٘ت )

اص صیشسیستٓ ٞبی لذست، خٙه وٙٙذٜ، حفبظت اص 

 آتص، أٙیت ٚ صیش سیستٓ ٞبی دیٍش ٔی ثبضذ.

 

ثشای ثٝ حذاوثش سسب٘ذٖ ثٟشٜ ٚسی ا٘شطی ٚ ثٝ    

حذالُ سسب٘ذٖ اثشات صیست ٔحیغی، دی سی سجض دس 

ضذٜ است وٝ ثٝ ػٙٛاٖ سٚ٘ذ سبَ ٞبی اخیش اسائٝ 

تٛسؼٝ اختٙبة ٘بپزیش دی سی ٞب دس٘ظش ٌشفتٝ ٔی 

. سا٘ذٔبٖ ثبال ٍ٘شا٘ی اغّی ٔشاوض دادٜ سجض [13]ضٛد

 ITاست، وٝ ثٝ عٛس ػٕذٜ ثٝ ٔٙجغ تغزیٝ دستٍبٜ ٞبی 

. ثشای [14]اضبسٜ داسد  ٚ سیستٓ ٞبی تٟٛیٝ ٔغجٛع

، عشح ٞبی ITوبٞص ٔػشف ا٘شطی دستٍبٜ ٞبی 

ذ ٚ خذیذ ٔتٙٛػی ثب ٔٛفمیت ٔستمش ضذٜ ا٘ذ، وبسآٔ

. ػالٜٚ ثش [15,16]ٔب٘ٙذ ٔدبصی سبصی ٚ سایب٘ص اثشی

ایٗ، ا٘تظبس ٔی سٚد ٔػشف ا٘شطی دستٍبٜ ٞبی  تٟٛیٝ 

ٞٛا ثب استمشاس یه ٔٙغمٝ ثب دٔبی پبییٗ، سیستٓ ٞبی 

تٟٛیٝ ٚ خٙه وٙٙذٜ آة، ٚ غیشٜ وبٞص یبثذ.  

ٔحذٚدیت ٞبیی اص ٘ظش  ٔتبسفب٘ٝ، ایٗ ساٜ حُ ٞب داسای

 التػبدی ٚ ٍٟ٘ذاسی  ٞستٙذ.

ثشای پشداختٗ ثٝ چبِص ٞبی فٛق اِزوش، ٔب یه    

سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع ٔجتٙی ثش اثش ثشای ٔشاوض دادٜ 

سجض اسائٝ ٔی دٞیٓ. ثٝ عٛس خبظ، ایٗ ٔمبِٝ ٕٞىبسی 

 ٞبی صیش سا ایدبد ٔی وٙذ:

ثش ( ٔب یه سٚیىشد ٔجتٙی ثش اثش سا ثشای وبٞص ٔؤ1

اص عشیك ثشٚص سسب٘ی خضئی ٚ سبدٜ ٚ  DCٔػشف ثشق 

استب٘ذاسدسبصی  ٔذیشیت سیستٓ خٙه وٙٙذٜ اسائٝ 

 ٔی وٙیٓ.
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( ٔب یه اٍِٛسیتٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست ٞٛضٕٙذ 2 

چٙذ سغحی ثشای افضایص ثٟشٜ ٚسی ا٘شطی سیستٓ 

 خٙه وٙٙذٜ پیطٟٙبد ٔی وٙیٓ.

وٛچه پیبدٜ  DC( ٔب عشح پیطٟٙبدی سا دس یه 3 

ٔی وٙیٓ وٝ ثبثت وٙذ ثٟشٜ ٚسی ا٘شطی ثٝ عٛس لبثُ 

 تٛخٟی ثٟجٛد یبفتٝ است.

دس ادأٝ ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ضشح صیش سبصٔب٘ذٞی ضذٜ 

سا اسائٝ ٔی دٞذ.  DCوبسٞبی ٔشتجظ ثب  2است. ثخص 

، ٔؼٕبسی سیستٓ پیطٟٙبدی سا ثشای 3دس ثخص 

ٔؼشفی ٔی وٙیٓ.  DCسیستٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست 

ستٓ پیطٟٙبدی سا تٛغیف ٚ اخشا عشاحی سی 4ثخص 

اسصیبثی ػّٕىشد پیطٟٙبد سا ثش  5ٔی وٙیٓ ٚ دس ثخص 

اسبس آصٔبیطٟبی ٚالؼی ٘طبٖ ٔی دٞیٓ. دس ٟ٘بیت، 

 آٔذٜ است.6٘تیدٝ ٌیشی ایٗ ٔمبِٝ دس ثخص 

  کار های هرتبط – 2

 :[17] است ضبُٔ سٝ ٔشحّٝ اغّی DCتىبُٔ 

( ٔشاوض دادٜ تٛصیغ ضذٜ: ثب ثٟجٛد ٔستٕش وست ٚ 1

وبس، ضشوت ٞب ثبیذ ٔشاوض دادٜ ای سا دس ٔٙبعك ٔختّف 

ثب تٛخٝ ثٝ تمبضبی اعالػبت ضشوت ٞبی تبثؼٝ خٛد 

ٔستمش ٕ٘بیٙذ. ثب ایٗ حبَ، ثب افضایص تمبضب ثشای 

تٛصیغ ضذٜ دس ثٝ  DCSٔذیشیت دادٜ ٞب ٚ خذٔبت، 

ذاْٚ وست ٚ وبس ضىست اضتشان ٌزاسی دادٜ ٞب ٚ ت

 خٛسد٘ذ.

2 )DCS  ٔتٕشوض: ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد ویفیت خذٔبت

اعالػبت، وبٞص پیچیذٌی ٔذیشیت ٚ یىپبسچٝ سبصی 

اعالػبت وست ٚ وبس ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی وبسثشدی، سشٚس 

ٞبی تٛصیغ ضذٜ اغّی، دستٍبٜ ٞبی رخیشٜ سبصی ٚ 

ثٝ غٛست ٔشوضی ٔذیشیت ٔی  ITسبیش دستٍبٜ ٞبی 

ٔتٕشوض ثٝ اسائٝ ٔذیشیت  DCSٜ ثش ایٗ، ضٛ٘ذ. ػالٚ

 أٙیت ٚاحذ ٚ ثبصیبثی فبخؼٝ ٔی پشداصد.

( ٔشاوض دادٜ فؼبَ ٔجتٙی ثش اثش: ثب وٕه تىٙیه ٞبی 3

ثٝ  DCSٔحبسجبت اثشی ٚ ٔدبصی سبصی پیطشفتٝ، 

عٛس ا٘ؼغبف پزیشی ٔی تٛا٘ٙذ پبسخٍٛی تمبضبی 

  یوست ٚ وبس پٛیب  ثبضٙذ ٚ ثٝ عٛس وبسآٔذ ٔػشف ا٘شط

. دس ٕٞیٗ حبَ، ثٝ دِیُ ثحشاٖ [18]سا وبٞص دٞذ

فؼبَ ٔجتٙی ثش اثش ثب ػّٕىشد لبثُ  DCS،  [19]ا٘شطی

تٛخٟی دس غشفٝ خٛیی ا٘شطی ثٝ سٚیىشدی اسخح خٟت 

 .[11]پیبدٜ سبصی ٔشاوض دادٜ سجض تجذیُ ضذٜ ا٘ذ

ثٙبثشایٗ، ثسیبسی اص ٔغبِؼبت تالش ثٝ استفبدٜ اص 

وبٞص ٔػشف ا٘شطی دس  تىٙیه ٞبی فؼبَ اثش ثشای

( ٚ ویفیت QoSفشؼ تضٕیٗ ویفیت سشٚیس )

. دس  وبضف ٚ [23-20]( ٔی ٕ٘بیٙذQoEتدشثٝ )

سجض خذیذ سا  DCٕٞىبساٖ پیطٟٙبد یه ٔؼٕبسی 

خٟت اسائٝ ٘ظبست خبٔغ ٚ حشوت ثٝ سٕت ثٟیٙٝ 

. دس [24]سبصی ٔبضیٗ ٞبی ٔدبصی سا دادٜ ا٘ذ

Jetsadaporn  ٚChawalit ٝیه سیستٓ ضجی 

سبصی ثشای ضجیٝ سبصی سیستٓ ٞبی خٙه وٙٙذٜ 

DC  ٝسإٞٙبیی ثشای وبٞص ٔػشف ا٘شطی خٟت اسائ

 .[25]احی وشد٘ذعش

اٌش چٝ سٚش ٞبی ٔٛخٛد لبدس ثٝ وبٞص ٔػشف 

ٞستٙذ، آٟ٘ب ٘یبص ثٝ سشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی DC ا٘شطی 

ػّٕی دضٛاس  DCػظیٓ داس٘ذ ٚ پیبدٜ سبصی دس یه 

است. اص ایٗ سٚ، ٔب یه سیستٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست 

سجض ثشای  DCSچٙذ سغحی ٞٛضٕٙذ ثشای 

 سسیذٌی ثٝ ایٗ چبِص اسائٝ ٕ٘ٛدیٓ.
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هؼواااری سیمااتن کنتاار  دهااای  – 3

 هوشونذ با کوک ابر

سیستٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست پبیذاس ٚ لبثُ اػتٕبد 

است. ثٙبثشایٗ،  DCیىی اص ٟٔٓ تشیٗ ثخص ٞبی یه 

سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع ٚ سیستٓ تجشیذ دس عَٛ فبص 

عشاحی ٟٔٓ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، 

ثسیبسی اص ٔشاوض دادٜ ثضسي سشٔبیٝ لبثُ تٛخٟی سا 

ثشای سبخت یه سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع وٓ ٔػشف 

پبیذاس، لبثُ اػتٕبد ٚ پیطشفتٝ سشٔبیٝ ٌزاسی وشدٜ ا٘ذ. 

ثٝ دِیُ ثٛدخٝ ٔحذٚد، ثشخی اص ٔشاوض  ثب ایٗ حبَ،

دادٜ وٛچه ٚ ٔتٛسظ ثبیذ سیستٓ ٞبی تٟٛیٝ ٔغجٛع 

خبٍ٘ی اسصاٖ، وٝ ٔتحُٕ خغشات ثبِمٜٛ لبثُ تٛخٝ ٚ 

 DCٔطىالتی ثشای ثٟشٜ ثشداسی ٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی 

است ٘ػت وٙٙذ. اص ایٗ سٚ، ثش اسبس تحمیمبت خبٔغ 

بی وٙتشَ ثش سٚی ساٜ حُ ٞبی ٔٛخٛد ثشای سیستٓ ٞ

، ٔب یه سٚیىشد ٞٛضٕٙذ اثشی خٟت DCدٔبی ٞٛای 

وٙتشَ دسخٝ حشاست دس ٔشاوض دادٜ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ ایٓ. 

٘طبٖ دادٜ ضذٜ است، وٝ  2ٔؼٕبسی سیستٓ دس ضىُ 

 ػّٕیبتی دس دستشس است. DCثشای اخشای دس یه 

 

ٔؼٕبسی سیستٓ ٔتطىُ اص سیستٓ وٙتشَ دسخٝ 

ت. سیستٓ وٙتشَ حشاست ٚ پّت فشْ ٔذیشیت اثش اس

دسخٝ حشاست، خٙه وٙٙذٌی ٚ تٟٛیٝ، وست ٚ ا٘تمبَ 

سیٍٙبَ ٞبی ٔحیغی سا فشاٞٓ ٔی وٙذ. پّت فشْ 

ٔذیشیت اثش ٔسئَٛ رخیشٜ سبصی دادٜ ٞب ٚ پشس ٚ 

خٛ، ٘ظبست ثش دادٜ ٞبی ٔحیغی، ٔذیشیت دستٍبٜ ٚ 

ِٛاصْ خب٘جی، ٚ اسصیبثی سیستٓ ٔجتٙی ثش دادٜ ثضسي 

 .است

 کنتر  دهای هرکس دادهسیمتن  –3.1

سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع اسبس ٚ تضٕیٙی ثشای ثٟشٜ 

٘طبٖ  3است. ٕٞب٘غٛس وٝ دس ضىُ DCثشداسی پبیذاس 

ثٝ  یدادٜ ضذٜ است سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع پیطٟٙبد

 عٛس ػٕذٜ ضبُٔ پٙح ِٔٛفٝ ٔی ثبضذ:

 I ٔب٘یتٛس پبسأتش ٞبی ٔحیغی )II ٝیه سیستٓ تٟٛی )

( یه سیستٓ IVٟٛیٝ، ( یه سیستٓ تIIIٔغجٛع، 

( یه سیستٓ وٙتشَ دٔبی vاستجبعی ضجىٝ، ٚ 

 ٞٛضٕٙذ چٙذ سغحی.

 

 

 نظارت پاراهتر های هحیطی –3.1.1

ثب دلت ثبال دس یه  ITتؼذادی صیبدی دستٍبٜ ٞبی 

DC  ػُٕ ٔی وٙٙذ؛ ثٙبثشایٗ، ثٝ ساحتی ثبس حشاستی

 ITثبالیی تِٛیذ ٔی ضٛد. ثب ایٗ حبَ، دستٍبٜ ٞبی 
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اغّت ثٝ تغییشات دٔب ٚ سعٛثت حسبس ٞستٙذ.  ٘ٛسبٖ 

٘بٌٟب٘ی دس دسخٝ حشاست ٕٔىٗ است تبثیش خذی ثٝ 

خػٛغی ثش سٚی دستٍبٜ ٞبی ػبُٔ داضتٝ ثبضذ ٚ 

ثبػث ضشس التػبدی ٌشدد. ثٙبثشایٗ، ٚضؼیت پبیذاس 

دسخٝ حشاست ٚ سعٛثت اص ٟٔٓ تشیٗ ٚ اسبسی تشیٗ 

ظ ٘ظبست است ٚ ثبیذ تٛس DCاِضأبت ثشای یه 

ٔستٕش پبسأتشٞبی ٔحیغی حٕبیت ضٛد. ثٝ عٛس وّی، 

ٔٙغمٝ اتبق ٔبضیٗ، عشح ثٙذی ٞبی سن، ٚ ویفیت 

دستٍبٜ ثٝ عٛس ٔستمیٓ ثش دسخٝ حشاست ٚ سعٛثت دس 

DC  تأثیش ٔی ٌزاسد. ثٙبثشایٗ، ٌشٜ ٞبی ٘ظبستی ثبیذ

ٔستمش ضذٜ ا٘ذ. ثشای  DCثٝ عٛس ا٘ؼغبف پزیشی دس 

پشداختٗ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع، ٔب یه ٌشٜ ٘ظبستی یىپبسچٝ 

ثب سٙسٛس دسخٝ حشاست ٚ سعٛثت ثب دلت ثبال عشاحی 

ٔی وٙیٓ وٝ وٛچه است ٚ ثٝ ساحتی پیبدٜ سبصی ٔی 

ٌشدد. ٟٔٓ تشیٗ ٔٛضٛع ساحتی  ٘ػت ٚ ساٜ ا٘ذاصی دس 

DC .ٔٛخٛد است 

 DCبسج اص ػالٜٚ ثش ایٗ، یه ٌشٜ ٘ظبست ٘یض دس خ

 ثٝ دٚ دِیُ صیش ٔستمش ضذٜ است. 

اِف( دسخٝ حشاست خبسج ثش ػّٕىشد سیستٓ  تٟٛیٝ 

ٔغجٛع تبثیش ٔی ٌزاسد. ثشای ٔثبَ، دس ٔٙبعك سشد، 

ٞٓ دٔب ٚ ٞٓ سعٛثت ثسیبس وٓ  است، وٝ ٕٔىٗ است 

ثٝ ٔطىالت ٚ ٘بسسبیی ٞبیی دس سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع 

 ٔٙدش ضٛد.

ثت خبسج دس ٘ضدیىی ة( ٍٞٙبٔی وٝ دٔب ٚ سعٛ 

پبسأتشٞبی ٔٛسد ٘یبص ٞستٙذ، ثشخی تٟٛیٝ ٔغجٛع ٔی 

تٛا٘ذ ثستٝ ثبضذ، ٚ سیستٓ تٟٛیٝ ثبیستی ثبص ثبضذ تب 

ثشای خٙه وٙٙذٌی ثب  DCٞٛای سشد عجیؼی سا ثٝ 

ا٘شطی وبسآٔذ ثیبٚسد. ثٝ عٛس خبظ، ٔٙجغ تغزیٝ ٌشٜ 

٘ظبستی، تشویجی اص یه ثبتشی ٚ خشیبٖ ٔستمیٓ 

است.  DCی ضذٜ تٛسظ سیستٓ لذست پطتیجب٘

دس دستشس است، ٌشٜ  DCٍٞٙبٔی وٝ سیستٓ ثشق 

ضبسط ٔی ضٛد. ٍٞٙبٔی  DCثٝ عٛس ٔستمیٓ تٛسظ 

دس دستشس ٘یست، ٌشٜ ثٝ عٛس  DCوٝ سیستٓ ثشق 

خٛدوبس سٛئیچ ٔی ضٛد وٝ تٛسظ ثبتشی ضبسط ضٛد. 

ایٗ ٔىب٘یضْ ٔٙجغ تغزیٝ لبثّیت اعٕیٙبٖ ثبالی ٔب٘یتٛس 

 تشٞبی ٔحیغی سا تضٕیٗ ٔی وٙذ.پبسأ

 

 سیمتن تهویه هوا–3.1.2

ثب تٛخٝ ثٝ سبصٌبسی ٚ التػبد، ٔب یه سٚیىشد 

ثبصسبصی ضذٜ ثسیبس سجه ٚصٖ خٟت ادغبْ ٔبطَٚ  

ZigBee  ثٝ سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع ٔٛخٛد پیطٟٙبد

ٔی وٙیٓ. ثٝ عٛس خبظ، سٙسٛسٞب ثش سٚی تٟٛیٝ 

ٔغجٛع ثشای ٘ظبست ثش ضشایظ  ٚ پبسأتشٞبی ػّٕیبتی، 

وٝ ٔی تٛا٘ذ ثشای وطف خشاثی دستٍبٜ، تدضیٝ ٚ 

تحّیُ ٚ پیص ثیٙی اص عشیك دادٜ ٞبی ثضسي استفبدٜ 

ضٛد ٘ػت ٔی ٌشدد. دس ٕٞیٗ حبَ، سٙسٛسٞب 

عالػبت ٔػشف ثشق سا خٕغ آٚسی ٔی وٙذ وٝ ا

سإٞٙبیی ثشای ثٟیٙٝ سبصی ٔػشف ا٘شطی سا فشاٞٓ ٔی 

 وٙذ.

 سیمتن تهویه –3.1.3

ثشای غشفٝ خٛیی دس ا٘شطی، ٔغشح وشدٖ ٞٛای 

ثشای خٙه وٙٙذٌی ضشٚسی  DCعجیؼی ثٝ داخُ 

 ZigBeeاست. ثٙبثشایٗ، ٔب سٙسٛسٞبی دٔب ٚ سعٛثت 

ٔجٙبیی ثشای وٙتشَ سیستٓ  سا دس ٔٙبفز خٟت اسائٝ

تٟٛیٝ ٔغجٛع ٔستمش ٕ٘ٛدیٓ. ػالٜٚ ثش ایٗ، دستٍبٜ 

ٞبی فیّتش ٞٛا ثبیذ ثشای خٌّٛیشی اص آِٛدٌی ٞٛا دس 

DC استمشاس یبثذ 
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 سیمتن ارتباطی شبکه – 3.1.4

سیستٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست ٔشوض دادٜ دٚ سٚش 

 ثشای استجبعبت ضجىٝ ای فشاٞٓ ٔی وٙذ:

ٔؼٕٛال پٟٙبی ثب٘ذ ثبالتش ٚ چٙذ  DCاِف( اص آ٘دب وٝ  

( فشاٞٓ ٔی وٙذ، AP٘مبط دستشسی ثٝ ایٙتش٘ت )

ٔی تٛا٘ذ دادٜ ٞبی حسی سا  ZigBeeدسٚاصٜ ٞبی 

ا٘تمبَ دٞذ ٚ دستٛسات سا اص عشیك یه اتػبَ سیٕی 

 ٚ اثش دسیبفت وٙذ. DCثیٗ 

ة( دس غٛست ثشٚص ضشایظ اضغشاسی ٔب٘ٙذ اختالَ  

 3Gثب یه ٔبطَٚ  ZigBee، دسٚاصٜ ٞبی  DCضجىٝ 

/ 4G  ٝثشای اسائٝ استجبعبت لبثُ اػتٕبد اص عشیك ضجى

 تّفٗ ٕٞشاٜ یىپبسچٝ ٔی ضٛ٘ذ.

سیمتن کنتر  دهای هوشونذ –3.1.5

 چنذ سطحی 

 سیستٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست ضبُٔ سٝ سدٜ است:

 ش( ٔشوض وبٔپیٛت1

 شوض ػّٕیبت ٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی( 2ٔ 

 عجیؼی.( ٔحیظ 3 

ٔشثٛط ثٝ ٔشوض دادٜ ٞب ثٝ عٛس ٔشوضی  ITتدٟیضات  

دس اتبق ٔبضیٗ ٔستمش ضذٜ است، وٝ تٛسظ ضیطٝ ای 

ضفبف اص ٞٓ خذا ضذٜ است. ثٝ عٛس وّی، ثسیبسی اص 

دس ٔشوض وبٔپیٛتش ثب ٘یبصٔٙذی ٞبی  ITدستٍبٜ ٞبی 

ثبال ثشای یه ٔحیظ ثب ثجبت لشاس ٌشفتٝ است، دس حبِی 

ٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی دس ٘ضدیىی ٔشوض  وٝ ٔشوض ػّٕیبت

وبٔپیٛتش است. ایٗ ثشای وبسوٙبٖ ػّٕیبتی، وٝ ثٝ 

سبدٌی ثش دسخٝ حشاست ٚ سعٛثت وّی ٘ظبست داس٘ذ 

ٔٙبست است. اص ایٗ سٚ، ٔشوض وبٔپیٛتش ٚ ٔشوض تؼٕیش ٚ 

ٍٟ٘ذاسی تٛسظ سیستٓ ٞبی تٟٛیٝ ٔغجٛع خذاٌب٘ٝ 

 تحت پٛضص لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.

ٟٝ ثب دٔبی غیش عجیؼی ثٝ ػّت دس ٍٞٙبْ ٔٛاخ

ثشخی ٔٛاسد اضغشاسی، سیستٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست ثٝ 

عٛس خٛدوبس دس ٚ ٔٙفز ثیٗ ٔشوض وبٔپیٛتش ٚ ٔشوض 

تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی خٟت استفبدٜ اص سیستٓ تٟٛیٝ 

ٔغجٛع دس ٔشوض تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ثشای وٙتشَ دسخٝ 

ٓ حشاست دس ٔشوض وبٔپیٛتش سا ثبص ٔی وٙذ . ایٗ سیست

وٙتشَ دٔبی ٞٛضٕٙذ چٙذ سغحی ٘ٝ تٟٙب ٔی تٛا٘ذ ثب 

ضشایظ اضغشاسی ٔمبثّٝ  وٙذ ثّىٝ دس ٔػشف ا٘شطی 

غشفٝ خٛیی ٔی وٙذ. ٍٞٙبٔی وٝ دٔبی خبسج 

تطخیع دادٜ ٔی ضٛد وٝ ٘سجتب پبییٗ تش اص داخُ 

ٔشوض وبٔپیٛتشاست، سیستٓ ثٝ عٛس خٛدوبس سیستٓ 

سا  غجٛعٔ ٞبی تٟٛیٝ سا سٚضٗ، ٚ ثشخی اص تٟٛیٝ

خبٔٛش ٔی وٙذ، ٚ ٞٛای سشد عجیؼی سا ثشای خٙه 

 وشدٖ ثب ا٘شطی وبسآٔذ ثٝ ٔشوض وبٔپیٛتش ٚاسد ٔی وٙذ.

  پلتفرم هذیریت ابر فؼا –3.2

پّت فشْ ٔذیشیت اثش فؼبَ، یه ٔشوض وٙتشَ 

است. ٕٞب٘غٛس وٝ دس  DCسیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع 

٘طبٖ دادٜ ضذٜ است، ٚظبیف اغّی آٖ ضبُٔ 4ضىُ 

رخیشٜ سبصی دادٜ ٞب ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞبی 

ثضسي است. ػالٜٚ ثش ایٗ، ثش٘بٔٝ ٞبی ٔختّف ٔی 

تٛا٘ٙذ ثش اسبس ایٗ پّت فشْ ثشای اسائٝ ٘ظبست ٚ 

تٛسؼٝ  DCٔذیشیت ثشای سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع 

 [26,27]یبثٙذ...
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 طراحی و پیاده سازی–4

سٚش دلیك اٍِٛسیتٓ وٙتشَ دسخٝ حشاست  .5ضىُ

ٞٛضٕٙذ چٙذ سغحی سا ٘طبٖ ٔی دٞذ. ایٗ حسٍشٞب 

(، T DCثشای حس وشدٖ دٔبی ٔشوض وبٔپیٛتش )

( ٚ ٔحیظ عجیؼی T ORٔشوض ػّٕیبت ٚ ٍٟ٘ذاسی )

(T N ٝاستمشاس یبفتٝ ا٘ذ. ػالٜٚ ثش ایٗ، سٝ آستب٘ٝ ث )

ٔمبدیش اص پیص تؼییٗ ضذٜ  T1 ،T2 ٚT3ػٙٛاٖ ٔثبَ،

ای ٞستٙذ. ثش٘بٔٝ ٞبی ٔفػُ ثٝ ضشح صیش تٛغیف ٔی 

 ضٛ٘ذ:

 ٔشوض ثیٗ حشاست دسخٝ اختالف وٝ غٛستی دس •

ثبضذ )ثٝ ػٙٛاٖ  T1اص ثضسٌتش عجیؼی ٔحیظ ٚ وبٔپیٛتش

(، سیستٓ تٟٛیٝ ثیٗ ٔشوض دادٜ TDC> T1 -ٔثبَ 

-WDCٞب ٚ ٔحیظ عجیؼی )ٔطخع ضذٜ تٛسظ 

Nature ).سٚضٗ خٛاٞذ ضذ 

 

 ثیٗ حشاست دسخٝ اختالف اٌش غٛست، ایٗ غیش دس •   

 T2یٛتش ٚ ٔشوض تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ثیطتش اصوبٔپ ٔشوض

، سیستٓ تٟٛیٝ  T DC- TN > T2 است ، یؼٙی 

 Wثیٗ ٔشوض دادٜ ٞب ٚ ٔشوض ػّٕیبت ٚ ٍٟ٘ذاسی )

DC -Or .غٛست، ایٗ غیش دس •( سٚضٗ خٛاٞذ ضذ 

 T3 اص ثیطتش وبٔپیٛتش ٔشوض دس حشاست دسخٝ اٌش

 ثبضذ، تٟٛیٝ ٞٛا دس ٔشوض وبٔپیٛتش سٚضٗ خٛاٞذ ضذ. 

اٌش ٞیچ یه اص ضشایظ فٛق ثشآٚسدٜ ٘طذٜ ثبضذ،  •   

دسخٝ حشاست دس ٔشوض وبٔپیٛتش عجیؼی است، ٚ 

سیستٓ ثب خبٔٛش وشدٖ ثشخی اص تٟٛیٝ ٞبی ٔغجٛع 

 ثٝ حبِت غشفٝ خٛیی دس ا٘شطی تغییش خٛاٞذ وشد.

ٚ  Tدس پبسخ ثٝ ضشایظ اضغشاسی، دٚ آستب٘ٝ ٞطذاس 

Tmax  ٜثبیذ تؼشیف ضٛد، ٚ سٚ٘ذ ٞطذاس دٞٙذ

 ٔفػّی ثٝ ضشح صیش تٛغیف ٔی ٌشدد:

ثبضذ، سیستٓ  T< TDC< T max ٞطذاس اٌش •   

تٟٛیٝ ٞٛا دس ٔشوض وبٔپیٛتش سٚضٗ ٔی ضٛد، ٚ یه 
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پیبْ ٞطذاس دٞٙذٜ ثٝ پشسُٙ ٔذیشیت ٔشوض دادٜ 

 ضٛد.اسسبَ ٔی 

ثبضذ، یه   T DC> Tmax وٝ ٍٞٙبٔی •

 Wٚضؼیت ثسیبس اضغشاسی ٚخٛد داسد. سیستٓ تٟٛیٝ 

DC-OR ،W DC-Nature  ٝسیستٓ تٟٛی ٚ

( ٚ ٔشوض ثٟشٜ A DCٔغجٛع دس ٔشوض وبٔپیٛتش )

( ثبیذ ثالفبغّٝ ثشای A ORثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی )

وبٞص دسخٝ حشاست دس اسشع ٚلت سٚضٗ ضٛ٘ذ. ػالٜٚ 

اسسبَ ٔی  DCپیبْ ٞطذاس ثٝ ٔذیشاٖ  ثش ایٗ، یه

 ضٛد.

 

 شبکه های حمگر در هرکس داده–4.2

٘طبٖ دادٜ ضذٜ است،  3ٕٞب٘غٛس وٝ دس ضىُ

دس ضجىٝ ٞبی حسٍش  DCسٙسٛسٞبی ٔستمش دس 

سبصٔبٖ یبفتٝ ا٘ذ، ٚ ایٗ سٙسٛسٞب دادٜ ٞبی ٔحیغی 

حس ضذٜ سا ثٝ پّت فشْ اثش اص عشیك ضجىٝ ٞبی 

حسٍش ا٘تمبَ ٔی دٞٙذ. ثٝ عٛس وّی، استجبعبت ثیٗ 

ٌشٜ ٞبی داخُ  ضجىٝ حسٍش ثش اسبس تىِٙٛٛطی 

است، وٝ دس سیستٓ  ZigBeeسادیٛیی وٛتبٜ، ٔب٘ٙذ 

یه  ZigBeeٜ ضذٜ است. پیطٟٙبدی تغجیك داد

پشٚتىُ استجبعی ثی سیٓ وٓ سشػت ٚ ثشای ٔسبفت 

 IEEEٞبی وٛتبٜ  است وٝ تحت استب٘ذاسد 

ٌشٜ سا پطتیجب٘ی ٔی وٙذ  65000، وٝ تب 802.15.4

 ZigBeeاست. دس سیستٓ پیطٟٙبدی، ضجىٝ ٞبی 

 ضبُٔ سٝ ٘ٛع دستٍبٜ )ٌشٜ( صیش ٞستٙذ:

وٙتشَ  : ثشای ضشٚع ZigBeeٚ وٙٙذٜ ٕٞبًٞٙ •

 ضجىٝ ٚ رخیشٜ اعالػبت ضجىٝ استفبدٜ ٔی ضٛد.

: ثشای ٌستشش پٛضص ضجىٝ، ZigBee سٚتش •   

تحمك ٔسیشیبثی پٛیب ٚ خٌّٛیشی اص تشاوٓ ضجىٝ ٚ 

 ضىست دستٍبٜ استفبدٜ ٔیطٛد.

: ثشای خٕغ آٚسی دادٜ ٞبی ZigBee پبیب٘ٝ •   

 ٔحیغی ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد.

ZigBee    ِٛٛطی ستبسٜ ، تٛپِٛٛطی دسخت ٚ اص تٛپ

تٛپِٛٛطی ٔص پطتیجب٘ی ٔی وٙذ. ٕٞب٘غٛس وٝ دس 

٘طبٖ دادٜ ضذٜ ، ٔب تشویجی اص تٛپِٛٛطی  6ضىُ 

ستبسٜ ٚ دسخت سا ٔستمش ٕ٘ٛدٜ ایٓ. صٔب٘ی وٝ ٔٙغمٝ 

DC  ٚ َوٛچه است ٚ ٔٛا٘غ وٕی ثیٗ تشٔیٙب

ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٚخٛد داسد، تٛپِٛٛطی ستبسٜ لبثُ اخشا 

ثضسي است ٚ اص حذاوثش  DCب٘ی وٝ ٔٙغمٝ است. صٔ

 100)ػٕٛٔب  ZigBeeفبغّٝ ا٘تمبَ ثیٗ ٌشٜ ٞبی 

ٔتش( تدبٚص ٔی وٙذ  ٚ یب چٙذیٗ لفسٝ سشٚس ثیٗ 

تشٔیٙبَ ٚ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٚخٛد داسد، استمشاس 

تٛپِٛٛطی دسخت خٟت حٕبیت اص ا٘تمبَ چٙذ ٞبح 

 ٔٙبست است .

 

 گره نظارت هحیطیطراحی –4.3



 

 اشیاء و سیستن کنترل درجه حرارت هوشوند ابری هرکس داده سبس با سنجش اینترنت
 7931دوم، سال شواره  اول، ، سال شده توزیع های و ساهانه هحاسبات دوفصلناهه ،،عفیفه فریدونیپویا غفارزاده

 

  

56 
 

٘ظبست ٔحیغی ثبیذ ثب چٙذیٗ سٙسٛس یىپبسچٝ ٌشٜ 

ثشای خٕغ آٚسی دادٜ ٞبی ٔحیغی پیچیذٜ ادغبْ 

 ٌشدد.

 CC2530دس ایٗ عشح پیطٟٙبدی، یه تشاضٝ 

SoC  تِٛیذ ضذٜ تٛسظTI  َثٝ ػٙٛاٖ تشاضٝ وٙتش

 256ٌشٜ حسٍش استفبدٜ ٔی ضٛد وٝ ثب حبفظٝ 

 RFٚ یه فشستٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ  KB  8ویّٛثبیت ، سْ 

ػّٕىشد ثبال یىپبسچٝ  ضذٜ ٚ اص سٝ ٘ٛع حبِت لذست ثب 

استفبدٜ ٔی وٙذ. یه سٙسٛس دسخٝ حشاست ثش سٚی 

CC2530  .ٚخٛد داسد، أب دلت آٖ وبفی ٘یست

ثش  SHT1Xثٙبثشایٗ، سٙسٛس دسخٝ حشاست ٚ سعٛثت 

سٚی ٌشٜ حسٍش ادغبْ ضذٜ، وٝ داسای ٔضایبی لبثّیت 

ٚ ضذ تذاخُ اعٕیٙبٖ ثبال ٚ ثجبت، پبسخ دٞی سشیغ 

عشاحی ٌشٜ ٞبی ٘ظبست ٔحیظ سا  7لٛی است. ضىُ. 

 ٘طبٖ ٔی دٞذ.

 

 

 طراحی درگاه–4.4

ثٝ ػٙٛاٖ یه پُ ثیٗ ضجىٝ  ZigBeeدسٚاصٜ 

ZigBee  ایٙتش٘ت خذٔبت سسب٘ی ٔی وٙذ وٝ اص ٚ

 ZigBeeپشٚتىُ ٞبی ضجىٝ ٔختّف ػالٜٚ ثش 

٘طبٖ دادٜ  8پطتیجب٘ی ٔی وٙذ. ٕٞب٘غٛس وٝ دس ضىُ

است، دسٌبٜ ٔتطىُ اص الیٝ سخت افضاس، الیٝ ٘شْ ضذٜ 

افضاس ٚ الیٝ وبسثشدی است. الیٝ سخت افضاس ضبُٔ 

سیضپشداص٘ذٜ دسٌبٜ، ٔبطَٚ ٞبی استجبعی، ساثظ تجذیُ، ٚ 

غیشٜ است. الیٝ ٘شْ افضاس ضبُٔ سیستٓ ػبُٔ تؼجیٝ 

ضذٜ، پطتٝ پشٚتىُ ٞب ٚ لغؼبت تجذیُ پشٚتىُ است. 

صٔبٖ اخشا ثشای ثش٘بٔٝ ٞبی الیٝ ثش٘بٔٝ وبسثشدی 

 وبسثشدی الیٝ فٛلب٘ی سا فشاٞٓ ٔی وٙذ.

 

 

 آزهایشات و ارزیابی–5

 DCأىبٖ سٙدی سیستٓ پیطٟٙبدی دس یه 

دس  DCوٛچه تبییذ ضذٜ است. اعالػبت اغّی 

استمشاس ٚالؼی  9تٛغیف ضذٜ است ٚ ضى1ُخذَٚ 

سیستٓ تٟٛیٝ ٔغجٛع ٞٛضٕٙذ چٙذ سغحی سا ٘طبٖ 

 ٔی دٞذ.
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٘طبٖ دادٜ ضذٜ است،  10ٕٞب٘غٛس وٝ دس ضىُ   

صٔب٘ی وٝ دسخٝ حشاست ٔحیظ عجیؼی ثٝ ٚضٛح وٕتش 

اص ٔشوض وبٔپیٛتش است، سیستٓ ثٝ عٛس خٛدوبس ثشخی 

اص تٟٛیٝ  ٞبی ٔغجٛع سا خبٔٛش خٛاٞذ وشد ٚ ثشخی 

سیستٓ تٟٛیٝ ثیٗ ٔشوض وبٔپیٛتش ٚ ٔحیظ عجیؼی سا 

خٟت خٙه  DCثشای  ٞذایت ٞٛای سشد ثٝ داخُ 

وٙٙذٌی ثب ا٘شطی وبسآٔذ سٚضٗ ٔی وٙذ. دٔب سپس ثٝ 

آسأی افضایص ٔی یبثذ أب ٞٙٛص دس ٔحذٚدٜ دسخٝ 

 DCحشاست ٔدبص است، صیشا ٞٛای سشد ثٝ عٛس آ٘ی ثٝ 

٘مغٝ صٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  27آٚسدٜ ٕ٘ی ضٛد. ثب ضشٚع اص 

ثشداسی، دٔب تٕبیُ ثٝ یه حبِت ثبثت داسد. ثٙبثشایٗ، 

سشد عجیؼی ، دسخٝ حشاست سا ٔی تٛاٖ  ٕٞشاٜ ثب ٞٛای

 ثب ٔػشف ا٘شطی پبییٗ تش وٙتشَ وشد.

اختالف دٔب ثیٗ ٔشوض  10ػالٜٚ ثش ایٗ، ضىُ    

ػّٕیبت ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ ٔشوض وبٔپیٛتش سا وٝ اص آستب٘ٝ 

تدبٚص ٕ٘ی وٙذ سا ٘طبٖ ٔی دٞذ ، ثٙبثشایٗ سیستٓ 

 ٞبی تٟٛیٝ ثیٗ آٟ٘ب سٚضٗ ٘یست. ثشای اػتجبس ثیطتش،

ٔػشف ثشق دس یه ٔبٜ ٔٛسدتدضیٝ ٚ تحّیُ آٔبسی لشاس 

دس یه ٔٙغمٝ تفبٚت دٔبی ثضسي  DCٔی ٌیشد. ایٗ 

سٚص ٚ ضت ٚالغ ضذٜ، ثٙبثشایٗ سیستٓ تٟٛیٝ ثیٗ ٔشوض 

وبٔپیٛتش ٚ ٔحیظ عجیؼی ثٝ عٛس خٛدوبس دس دس ضت 

سٚضٗ ٔی ضٛد، دس حبِی وٝ ثشخی اص تٟٛیٝ ٔغجٛع 

اٌش اختالف دسخٝ خبٔٛش ٞستٙذ. دس عَٛ سٚص، 

حشاست ثیٗ ٔشوض وبٔپیٛتش ٚ ٔحیظ عجیؼی وٕتش اص 

حذ آستب٘ٝ است، سیستٓ تٟٛیٝ خبٔٛش خٛاٞذ ضذ، ٚ 

تٟٛیٝ ٔغجٛع سٚضٗ خٛاٞذ ضذ. ٕٞب٘غٛس وٝ دس 

٘طبٖ دادٜ ضذٜ است، ثب وٕه سیستٓ  11ضىُ

وٙتشَ دٔبی ٞٛضٕٙذ چٙذ سغحی، دسغذ سیستٓ 

  DCدس تٟٛیٝ ٔغجٛع وٝ ثشای وُ ٔػشف ثشق 

 دسغذ وبٞص ٔی یبثذ. 10ٔحبسجٝ ٔی ضٛد 

 نتیجه گیری–6

سجض  DC دس ایٗ ٔمبِٝ، یه سیستٓ وٙتشَ دٔبی   

ثٝ وٕه سایب٘ص اثشی اسائٝ ضذٜ است. دس ایٗ ٔمبِٝ 

تٛاثغ دلیك ٞش یه اص اخضای سیستٓ اسائٝ ٌشدیذ. 

 DCػالٜٚ ثش ایٗ، ثش اسبس استمشاس ٚالؼی دس یه 

تبییذ ٔی وٙذ وٝ عشح وٛچه، ٘تیدٝ تدشثی 

پیطٟٙبدی ثٝ عٛس ٔٛثش ٔی تٛا٘ذ ٔػشف ا٘شطی سا 

 ثذٖٚ وبٞص اثش خٙه وٙٙذٌی وبٞص دٞذ.
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