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 چکيده 

 آمدن بوجود اعثب دیجیتال، الکترونیک و سیم بی مخابرات ، میکروالکترومکانیک هایسیستم تکنولوژی زمینه در اخیر پیشرفتهای

 به نشده محافظت محیطهای در ای وظیفه چند صورت به توانند می و بوده حجم کم و مصرف کم ارزان، که است شده حسگرهایی

 کردن، حس مانند هایی فعالیت توانند می که کوچک حسگگگرهای این. بپردازند مخابراتی عملیات به و پرداخته محیط نظارت

ساس دهند، انجام را اطالعات مخابره و داده پردازش صلی ایده و ا سگر های شبکه ا شکیل را سیم بی ح  در این مقاله .دهندمی ت

  می شناسایی جدید های عیب ادغام برای را جدیدی بندی طبقه و دهیم می قرار بررسی مورد را خطا شناسایی مختلف های روش

  تکنیک زا لیست یک ما کیفی، تحلیل یک از. دهیم می انجام را خطا تشخیص های الگوریتم آخرین از کیفی مقایسه یک ما. کنیم

سیرهای و مزایا ضعف، نقاط درباره همچنین ما. شود می سنجیده آن کمیت که کنیم، می انتخاب را ها   برای آینده تحقیقاتی م

 .کنیم می صحبت سیم بی گرسح های شبکه در خطا تشخیص

 WSN، تحلیل خطا در WSNکلیدواژه ها: حسگر بیسیم، شبکه حسگر بیسیم، خطا در 

  مقدمه -١

 بوجود باعث ،دیجیتال الکترونیک و سیم بی مخابرات ، میکروالکترومکانیک سیستمهای تکنولوژی زمینه در اخیر پیشرفتهای

سگرهایی آمدن ست شده ح صرف کم ارزان، که ا   محیطهای در ای وظیفه چند صورت به توانند می و بوده حجم کم و م

شده محافظت سگرهای این. بپردازند مخابراتی عملیات به و پرداخته محیط نظارت به ن   اییه فعالیت توانند می که کوچک ح

ساس دهند، انجام را اطالعات مخابره و داده پردازش کردن، حس مانند صلی ایده و ا شکیل را سیم بی حسگر های شبکه ا   ت

  شده پخش آن به نزدیک بسیار یا و پدیده یک داخل در باالیی چگالی با که حسگر گره زیادی تعداد از ها شبکه این. دهندمی

شکیل اند؛ ست شده ت ست نیازی کلی، طور به. ا شته حسگر های گره گیری قرار مکان بر مداوم نظارت که نی شیم؛ دا   یا و با

  رفتهگ نظر در تصادفی صورت به تواند می شبکه محیط در گرهها این چیدمان نتیجه در. باشد شده تعیین قبل از آنها مکان

 نمیزا کمترین با خطرناک یا و دسترس از دور محیطهای به را سیم بی حسگر های شبکه کاربردهای خصوصیت، این. شود

.  اشندب خودسازماندهی توانایی دارای باید سیم بی حسگر شبکه های پروتکل دیگر، عبارت به. دهد می گسترش آنها، بر نظارت

  اطالعات آوری جمع مسئول گره به خام اطالعات همه ارسال جای به تواند می که میباشد پردازشگر یک یادار حسگر گره هر

.  نمایند ارسال را شده پردازش نیمه داده و داده انجام اطالعات روی بر محدودی پردازش شود، می نامیده چاهک اصطالح که

 سیارب است ممکن حسگر های گره شود؛ می گرفته کار به محیط یک در باالیی چگالی با حسگر گره زیادی تعداد که آنجا از

شند یکدیگر نزدیک  توان ا،ه شبکه این در گامی چند ارتباطات چاهک به اطالعات انتقال برای که رود می انتظار بنابراین. با

صرفی سبت را کمتری م شته گامی تک ارتباطات به ن شند دا سگر های شبکه طراحی. با  متعددی های عامل به سیم بی ح

سته ست واب سعه خرابی، پذیری تحمل به توان می ها عامل این از. ا  که،شب توپولوژی سازی، پیاده و تولید هزینه پذیری، تو

 راهنما عنوان به که، است این در فاکتورها این اهمیت. کرد اشاره انرژی مصرف و انتقال محیط افزاری، سخت های محدودیت

 گرحس های شبکه کاربردهای از. کنند می عمل بیسیم حسگر های شبکه های الگوریتم و ها پروتکل طراحی آغازین نقطه و



شاورزی امنیتی، و نظامی کاربردهای محیط، کنترل همانند مواردی به توان می سیم بی شکی مراقبت دامپروری، و ک   و پز

شاره...  و سالمتی مراقبت سایی خطا [. ١]نمود ا شنا سی ، ما در مورد آخرین تکنیک های  ساس طبقه بندی در این برر بر ا

شده شنهاد  ضی مدل خطاهاهمچنین طبقه بندی بحث میکنیم .  پی سیم رخ میدهد ییریا سگر بی شبکه های ح جام ان که در 

سائل مرداده ایم شرح میدهیم . . با تجزیه و تحلیل کار ادبیات موجود، ما چالش ها و م  تجزیه و تحلیلبوط به آینده پژوهی را 

برای تجزیه   Intel-Berkeley . ما از مجموعه دادهو مقایسه آخرین طرح های تشخیص خطا برای شبکه های حسگر بیسیم

ستفاده می سه ای کافی در این زمینه و تحلیل کمی ا ست که مقای کنیم . به طور کامل از نظر ما، این نظرسنجی اولین نوع آن ا

ست ، مورد بحث قرار  WSN ما خطاهای مختلفی را که در در ادامه تحقیق ارائه دهد. شده ا شنهاد  ساس طبقه بندی پی بر ا

شی دیگر ما یک طبقه بند شنهاد میکنیم . پس از میدهیم . در بخ سیم پی شخیص خطای بی ی جدید مبتنی بر تکنیک برای ت

شخیص خطا در ضر بخشی از پژوهش و جهت ت شخیص خطاها بحث میکنیم . در حال حا  WSN آن، در مورد تکنیک های ت

 .است WSN ارائه شده است و در نهایت بخش آخر خالصه مشاهدات را در مورد جریان و روند تکنیک های تشخیص خطا یا

 

 برخی از کارهای انجام شده -2

Yigit and et al (2018) studied, a new efficient error control algorithm for wireless sensor 

networks in smart grid. This is the first study to compare the most efficient coding techniques 

in the smart grid environment, and it suggests a new error correction algorithm based on this 

comparison result. Therefore, this article first examines and compares two forward error 

control (FEC) coding techniques such as Bose-Chaudhuri-Hochquenghem code (BCH) and 

Reed Solomon code (RS) with various modulation methods including frequency shift keying 

(FSK), offset quadrature phase-shift keying (OQPSK), and differential phase shift keying 

(DPSK) in a 500 kV line-of-sight (LoS) substation smart grid environment. Result of the study 

showed indicate that the proposed AEC algorithm achieves better performances than all those 

techniques [2]. 

Wang and et al (2017) studied, achieving location error tolerant barrier coverage for wireless 

sensor networks.  They analyzed the effects of location errors for barrier coverage and propose 

a fault-tolerant weighted barrier graph to model the barrier coverage formation problem. Based 

on the graph, They proved that the minimum number of mobile sensor nodes needed to achieve 

barrier coverage with a guarantee is the length of the shortest path on the graph. Furthermore, 

they improved the computational efficiency of the fault-tolerant barrier coverage formation 

algorithm by removing unnecessary edges on the graph. Experimental results validate the 

correctness of their analysis and the proposed algorithms [3]. 

Nikolic and et al (2017) studied, implementation and evaluation of 2D SEC-DED forward error 

correction scheme in wireless sensor networks. This proposed encoding scheme is able to 

improve the transmission distance by about 18 m or the received signal strength (RSSI) by 



about 8.5dBm compared to WSN without error correction (WSN which use Cycle Redundancy 

Check (CRC) encoding as error detection mechanism) [4]. 

 

 

 

  

  

 طبقه بندی و مدل سازی خطا  -3

. زمان وقوع خطا نشان دهنده مدت زمان خطارا میتوان به دو دسته تقسیم کرد: فاصله زمانی خطا و محل  WSNخطاهای 

میتوان خطا است . برخی از خطاها موقت هستند و در مدت زمان مشخصی رخ میدهند. از این رو، بر اساس فاصله زمانی خطا، 

خطاهای گذرا خطای موقت هستند که به علت شرایط ( خطا های گذرا. ٢( خطا های پایدار و )١به دو دسته تقسیم کرد: )

خاصی مانند: تراکم شبکه ، تغییر شرایط آب و هوایی ، و غیره رخ می دهد، این خطا دائمی نیست و پس از مدت کوتاهی ناپدید 

مورد بحث قرار گرفته است . خطاهای  (Sharma, ٢١١٢) ای تشخیص خطا های گذرا درمیشوند. تکنیک های تشخیص خطا بر

مداوم خطاهای دائمی هستند؛ این خطاها تا زمانی که یک بازیابی خطا انجام می شود وجود دارند. در اکثر موارد، خطای محلی 

ر هستند و تنها بر چند مؤلفه شبکه اث به بخش خاصی از شبکه گیرنده بیسیم مربوط میشود. خطاها در شبکه بسیار محلی

ناقص نیست . خطا تنها بر تعداد کمی از اجزای شبکه به جای کل شبکه جهانی تاثیر  WSN به طور کلی کل[ ٢،٦]میگذارند

ن از این رو، تشخیص براساس مکان از کل سیستم جهانی است . بنابرای . [8] میگذارد. رشد خطاها کندتر از اندازه شبکه است

( سیستم محور. طبقه بندی ٢( داده محور و )١، با توجه به محل خطا، خطاها را به طور کلی به دو دسته تقسیم میکنیم : )

 خطاها در هم آمیخته نمیشوند و میتوانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. 

مدل سازی کنیم ،  d(n, t, f(t))ی زمانی ، بگذارید داده هایی را که از یک گره حسگر در نظر گرفته میشود، به عنوان یک سر

نشان دهنده ارزشی است که توسط  f(t) میشود، ونمونه ای از زمان است که در آن مقدار حس  t شناسه گره است ، n جایی که

بت یک ثا α مدل سازی کرد، جایی که را میتوان به صورت f(t)مورد ارزیابی قرار میگیرد.  t در زمان n گره

 η یک مقدار حسگر غیر معیوب در زمان است و x افزایش ضربی است ،یک ثابت  β انحراف نامیده میشود،افزایشی است که 

  به شکل یک گره بدون خطا می توان تصور  کردد کهدر موارد واقعی  f(t) در x نویز خارجی در داده ها است ، در حالت ایده آل

 [ 8]خواهد بود. 

 اده محور ديدگاه د -١-3

شناخته و تلقی . آنها همچنین به عنوان خطا نرم دیدگاه داده محور به ویژگیهای داده های حساس در تعیین خطا توجه دارد

 نشان داد.  ١ شکلمیشوند. میتوان آن را به دسته های مختلف طبقه بندی شده مطابق 



 

 بیسیم  حسگر: طبقه بندی خطا در شبکه ١ شکل

 ( Offset Fualtانحراف )خطای  -١-١-3

و ممکن است عات مورد انتظار اشاره می کند. خطای انحراف به یک انحراف در داده های حساس با یک ثابت افزایشی از اطال 

سب  سیون نامنا سگربه دلیل کالیبرا صورت  ح شرده می تواند به  سازی   رخ دهد. یک خطای ف مدل 

نشان داده  ٤ خطای انحراف در شکلمقدار ثابت است که به خواندن عادی اضافه می شود.  α و   که شود، جایی

   .[١١-١٢،١5،١٦،٢١] شده است . روش های تشخیص خطاهای جبران شده در مورد خطای انحراف بحث شده است

 

 ( Gain fualtخطاهای افزايشی )-2-١-3

های حساس با انتظارات در یک دوره طوالنی مدت مطابقت نداشته باشد، خطای افزایشی ، خطایی است که اگر تغییرات داده 

ناسب این نیز با کالیبراسیون نامغیرمعیوب ضرب میشود.  حسگرگسسته است . در خطای افزایشی ، یک مقدار ثابت به داده های 

 β و  'f  ∋x(t) در جایی که مدل سازی شود، 'η +βx  =xها انجام میشود. خطای به دست آمده میتواند به صورت حسگر

 [.٢]نشان داده شده است  ٤(b) مقدارش ثابت باشد در غیر این صورت به خواندن عادی صدمه میزند. خطای افزایشی در شکل

 ( Stuck-at-fualt)قرارگيری در خطا -3-١-3

گفته شده است ، که یک خطا زمانی رخ می دهد که اختالف یا واریانس داده ها از سری داده یک گره صفر باشد و این بدان 

 معنی است که داده های حس شده ثابت هستند. خطا گیرنده می تواند یا گذرا یا مداوم باشد. 

مقدار ثابت حس شده که  مدل  شده  است .  اشتباه   α و 't ∋X(F) در آن، که  'α =X گیر در حالت خطا می تواند به عنوان

نشان داده شده است . گیر افتادن در خطا   ٤(c) در شکل ١از  مجموعه  داده های  اینتل  node١5  در  خطای  یافت  شده  در

برابر حداکثر مقدار باشد و توسط  α در یک و گیرند در صفر طبقه بندی میشود. هنگامی که بیشتر به عنوان  دو حالت گیرنده

-٢٢،٢8،٢2]گیرنده صفر می نامند. حداقل است ، آن را  α نامیده می شود و زمانی که stuckat-one حس شود، به عنوان حسگر

١3،١5،١2 ] 

                                                           
1 http://db.csail.mit.edu/labdata/labdata.html 



 ( Out of boundsخارج از محدوده ) -٤-١-3

خطای مرزی است که اگر داده های حساس فراتر از آستانه های تعریف شده در محدوده خطا واقع شوند و در  یک خطا از 

 > θ1یا  < ’θ x صورت نیاز از مشکل و خطا برخوردار هستند. با این وجود یک گره زمانی خطای خارج از محدوده است اگر

 ’x، 1 و   در جایی کهθ نمایش داده شده است . طرح  ٢ باشند. این نقص متداول در شکل آستانه برنامه کاربردی

 مورد بحث قرار گرفته است . [ 35]های الزم برای تشخیص خطاهای معین شده در 

 ( Spike fualts خطاهای نفوذی بزرگ يا اسپايک )-٥-١-3

ری زمانی اندازه گیری شده با سری زمانی پیش بینی شده بیشتر از روند تغییرپذیری قابل قبول باشد، خطاها اگر نرخ تغییر یا س

داده های سری  pf(t) روند تغییر طبیعی و λ جایی که ،  , گفته شده را خطای اسپایک مینامند. اگر

  [١١-١١،١3،١5،١2]ا خطای اسپایک میگویند. باشد، آنگاه آن خطا ر t زمانی پیش بینی شده در زمان

 ( Data loss faultخطای خرابی داده )-٦-١-3

خطای از دست دادن داده یا خرابی داده زمانی رخ میدهد که داده های حساس از سری زمانی ، برای یک گره داده گم شده 

سنجش باشد، سپس باعث خطای نیاز برای  حداکثر زمان مورد τ مجموعه صفر و Φ ، جایی که τ<t و  f(t) = Φ باشند. اگر

نشان داده شده است . تکنیک هایی برای شناسایی خطاهای از  ٤(d) خرابی داده میشود. خطای از دست دادن داده در شکل

 [١١,٢5,٢8-١١] دست رفته داده ها در مراجع مورد توجه قرار گرفته اند. 

 ( Aggregation/fusion errorتجميع /ادغام خطا)-٧-١-3

 یک خطای تجمیع زمانی رخ می هد که : 

 

  [١١،١٢،١2-٢٢]روند تغییر طبیعی است .  λخطای کلی قابل قبول و  λ* جایی که

 ( System-centric perspectiveديدگاه سيستم محور) -3-2

همچنین به عنوان استفاده می شود را در نظر می گیرد. آنها  WSN طبقه بندی سیستم محور، ویژگی های سیستم را که در

  نشان داد. ٢ در شکلخطاهای سخت شناخته می شوند. این را می توان به سه دسته به عنوان طبقه بندی شده 

 

  WSN :خطای خارج از محدوده در2 شکل



 ( Calibration faultخطای کاليبراسيون ) -١-3-2

در مورد مشکل اندازه گیری و کالیبراسیون در  است . بسیاری از مقاالت WSN کالیبراسیون یک علت اصلی برای خطاهای

بحث و صحبت می کنند. خطاهای کالیبراسیون موجب افزایش اشتباهات ، خطاهای رانش و خطاهای خنثی می شود.  حسگر

خطاهای رانش زمانی رخ می دهد که عملکرد، از فرمول اصلی کالیبراسیون دور می شود. خطاهای به دست آمده و خطاهای 

  [8،١٢،٢5]شده همراه با خطاهای محور داده مورد بحث قرار گرفته است . گسل های رانش در مراجع بحث شده است .جبران 

 

 ( Battery failureخرابی باتری ) -3-2-2

 ها میحسگرخرابی باتری یک دلیل عمده برای داده های معیوب است تخریب باتری ها موجب انتقال داده های معیوب توسط 

 نتیجه گیری می کنند که بیشتر خطاها در داده های حسگر ناشی از خرابی های باتری است . شکل Toll et al( .٢١١5)شود. 

نشان می دهد. ما می توانیم   ٢Berkeley-Intel WSN را در ١5 نمودار داده های حساس در ارتباط با ولتاژ باتری گره 3

اتری بمانه گیر شده است . تشخیص خرابی کنیم که هنگامی که باتری شروع به تخلیه داده ها می کند، نمایش داده گ مشاهده

 [ ٦،١١-١١،١3،١5،١٢،١2-٢٢] مورد بحث قرار گرفته است .

 

  Intel-Berkeley از مجموعه اطالعات ١٥ : تغيير داده ها با ولتاژ باتری در نود3 شکل

 ( Hardware failureبی سخت افزاری )خرا -3-2-3

رخ می دهد. اینها اغلب خرابی های  WSN خرابی های ارتباطی و سخت افزاری به علت استفاده زیاد از اجزای سخت افزاری

ها در شرایط سخت قرار دارند، خطاهای سخت WSN که دائمی هستند که نیاز به جایگزینی سخت افزار معیوب دارند. همانطور

نیز بسیار تکرار میشوند. یک مثال از خطای سخت افزار زمانی است که اتصال کوتاه به دلیل وجود محتوای آب در  مدار افزاری 

 [١٢,١٢,١٦,٢3-٦,١١] . میآید سخت افزاری شبکه به وجود

                                                           
2 db.csail.mit.edu/labdata/labdata.html 



 

  WSN :خطاهای داده٤ شکل

 

 ( Fault detection taxonomyطبقه بندی تشخيص و شناسايی خطا) -٤

اخیر، محبوبیت و استفاده از شبکه های حسگر بی سیم در جهش های گوناگون افزایش یافته است که در پیشرفت در چند سال 

تکنیک های تشخیص خطا افزایش یافته است . این یک انگیزه برای توسعه یک طبقه بندی جدید برای شبکه حسگر بی سیم 

بقه بندی جدیدی از تکنیک های شناسایی خطا صحبت بر اساس تکنیک های تشخیص است . در این بخش ، ما در مورد ط

 می کنیم . 

تکنیک های تشخیص خطا به طور گسترده ای به انواع طبقه بندی شامل متمرکز، توزیع شده و ترکیبی شده می تواند تقسیم 

نشان داده است . رویکرد متمرکز شامل یک گره مرکزی تک یا ایستگاه پایه ای است که وضعیت گره های  5 شود که در شکل

باقی مانده را نظارت و تحلیل می کند. الگوریتم تشخیص خطا در هر گره اجرا می شود تا موقعیت محلی گره را که در سراسر 

رویکرد توزیع و متمرکز شده را ترکیب می کنند. این رویکردها شبکه پخش می شود را تولید کند. تکنیک های ترکیبی هر دو 

رویکرد متمرکز را می چند سطحی را ایجاد می کند که جنبه های متمرکز و توزیع شده را ترکیب می کند.  WSN معماری

تکنیک های آماری تکنیک های آمار بر اساس ( بر اساس محاسبات نرم . ٢( بر اساس آمار )١توان به سه دسته تقسیم کرد: )

مانند میانگین و آزمون سیگما استفاده میشود. الگوریتم های مبتنی بر محاسبات نرم الگوریتمی هستند که عمدتًا براساس 

 تکنیک های یادگیری ماشین است . 

( ٤بر احتمال )( مبتنی 3( مبتنی بر آمار )٢( مبتنی بر محله )١رویکرد توزیع شده می تواند به شش دسته بندی تقسیم شود: )

( ابر. داده های حسگر بی سیم به صورت فاصله زمانی همبستگی دارند. داده های ٢( خود تشخیص )5مبتنی بر محاسبات نرم )

ها در یک حسگراز  حسگربه دست آمده در یک نمونه مربوط به داده های قبلی و بعدی است . به طور مشابه ، بین داده های 

 زمانی بین گره ها برای تشخیص-ای وجود دارد. تکنیک های مبتنی بر محله از همبستگی فضایی نزدیکی جغرافیایی رابطه

 استفاده می کنند.  حسگرخطاهای خواندن 



تکنیک هایی که اشاره میشوند برای شناسایی ناپایدارها در داده ها میباشند. تکنیک ها می توانند به سه دسته تقسیم شوند: 

توصیفی و آمار بیزی . تکنیک سری زمانی، داده های سری زمانی را برای تشخیص شباهت ها در داده  تحلیل سری زمانی، آمار

  [٢،٦-١٢]ها و میزان انحراف آنها اندازه گیری می کند.

 ( Matthews correlation coefficientماتيوز) ضريب همبستگی -٥

(١2٦5 )Matthews طا مورد بحث در بخش های خ برای تست دقت روش های تشخیص ضریب همبستگی 

 به صورت زیر تعریف می شود:  MCCقبلی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 (2) 

تعداد گره های غیرمعیوب  (FP) تعداد گره های معیوب به به عنوان درستی تعریف شده است . مثبت کاذب (Tp)مثبت واقعی 

معیوب تشخیص داده شده به عنوان تعداد گره های  (Fn) اشتباهشناسایی شده ، به عنوان گره معیوب تعریف شده است . منفی 

تعداد گره های غیرمعیوب تعریف شده به عنوان غیر معیوب تعریف شده  (Tn)گره غیرمعیوب تعریف شده است . و واقعی منفی 

تصادفی است و  از یک نشان دهنده تکنیک ایده آل است ، صفر نشان دهنده شباهت به پیش بینی MCC یک واحداست . 

+، یک رابطه بسیار مثبت بین واقعیت و آزمون ١ نشان دهنده اختالف در تکنیک تشخیص است . ارزش نزدیکتر به -١ مقدار

 تا +١,٤١بین  MCCیا باالتر به عنوان یک تکنیک عالی شناخته می شود.  +١,٦١ از MCC تکنیک هایی با واحدوجود دارد. 

 [ ١2]. در نظر گرفته شده است ١,٢2

 



 

  WSN : طبقه بندی روش های تشخيص خطا٥ شکل

 پژوهش های آينده ، مسائل و چالش ها  -٦ 

در بخش قبلی، ما شاهد نقایص از تجزیه و تحلیل تکنیک های تشخیص خطا در شبکه های حسگر بی سیم بودیم . از این 

  .به تمرکز بیشتری دارند خالصه کنیم تحلیل ما می توانیم زمینه هایی را که برای پژوهش های آینده نیاز 

 



برای گره های تلفن همراه و استحکام توپولوژی . تکنیک های شناسایی خطا مورد بحث تنها برای گره  . تشخیص خطا١

های استاتیک است . از آنجایی که بیشتر روش تشخیص بستگی به توپولوژی شبکه دارد، این الگوریتم ها را نمی توان به 

 موبایل اعمال کرد. گره های 

رایط حالی که در ش نمی کند. در شود تغییر ها هنگامی که تعیینحسگرخطای  خطای پویا. وضعیت وضعیت . تشخیص٢

  واقعی، اشتباهات به صورت پویا رخ می دهد.

به از  ریک مسئله است . انتخاب الگوریتم غلط منج . انتخاب پارامتر. انتخاب یک پارامتر مناسب برای تشخیص خطا3

  دست رفتن دقت تشخیص می شود.

تشخیص  می تواند به دقت الگوریتم . انتخاب صحیح داده های آموزشی برای یادگیری . انتخاب داده های آموزشی٤

  بیشتر منجر شود.

  دارند.نجایگزینی خطا یک برنامه بازیابی خطا یا طرح  و تحمل پذیری خطا. اکثر الگوریتم ها . جایگزینی خطا، بازیابی5

  از الگوریتم ها بین وقوع حوادث و خطاها تفاوتی قائل نمی شوند. رویداد و خطا. بسیاری . تفاوت بین٢

سایی خطا حساس به حمالت امنیتی . مقاوم در برابر حمالت امنیتی .٦ شنا ر برای مثال ، د. هستند اکثر الگوریتم های 

شین ، شوند و می توانند  تمام تکنیک ها به جز تکنیک های یادگیری ما سال می  سایه ار سط گره های هم داده ها تو

مکانیسگگم امنیتی برای حفاظت از گره ها در برابر گره تصگگمیم ر ری ارسگگال کنند. هی  اطالعات غلط را به گره رله یا 

 حمالت امنیتی وجود ندارد. 

 نتيجه  -٧

بررسی  و طبقه بندی مبتنی بر تکنیک های به روز  WSN در این مقاله ، ما تکنیک های تشخیص خطاهای پیشرفته ای را در

شده را دسته بندی کرده ایم . طبقه بندی شامل تمام آخرین تکنیک ها تاکنون است . بر اساس طبقه بندی پیشنهاد شده ما 

و کیفی  ییک مقایسه کیفی و کمی از این تکنیک ها ارائه می کنیم . این نظرسنجی اولین نوعی است که برای مقایسه ی کم

در این زمینه تحقیق به بهترین دانش ارائه داده میشود. ما یک بررسی و مقایسه ارائه دادیم که ویژگی های کلیدی تکنیک های 

مختلف را مشخص می کند و هر تکنیک کیفی را ارزیابی می کند. این بررسی اولین نوع خود برای ارائه یک مقایسه کمی و 

بهترین دانش ما خواهد بود. ما یک مقایسه و تجزیه و تحلیل ارائه دادیم که ویژگی های کلیدی  کیفی در این زمینه پژوهش به

تکنیک های مختلف را مشخص می کند و هر تکنیک کیفی را ارزیابی می کند. عالوه بر این ، در این پژوهش تکنیک های 

یف ، برای تست های کمی، شش تکنیک انتخاب شدند.  مختلف را با مزایا و معایب آن خالصه کرده ایم . از تجزیه و تحلیل کی

روش های انتخاب شده را برای یافتن بهترین تکنیک محاسبه می  MCC ما یک تحلیل کمی را ارائه می دهیم و با ارائه روش

 Panda, ٢١١5) کنیم . تکنیک ها بر اساس عملکردشان رتبه بندی میشوند. ما نتیجه گرفتیم که الگوریتم های اشاره شده در

and Khilar )و ماتریس اعتماد (٢١١3 ,Wang and Chen)  5١بهترین تکنیک ها در احتمال خطای کمتر که بیش از 

را مشخص کرده ایم . اشکاالت  WSN درصد هستند. ما چالش ها و مسائل مربوط به تحقیق در آینده برای شناسایی خطا در

برای توسعه تکنیک هایی که به تحرک ، وضعیت خطای پویا، انتخاب ، WSN موجود در استراتژی های شناسایی خطا در

 پارامترها، جایگزینی خطا و بازیابی و استحکام در برابر حمالت امنیتی می پردازد، مورد نیاز است . 
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