
 

            
            

 

                

 دانشكده مهندسي برق    

 
 

 

توان مصرفی یادگیری ماشین همکارانه در  یسازنهیکمتخصیص منابع برای 
 قیود کیفیت سرویس  درنظرگرفتنلبه شبکه مخابرات بیسیم با 

 
 

 چكیده 
این   استراتژی    هنامانیپاهدف  یک  شبکه بهینه  پیشنهاد  لبه  در  ماشین  یادگیری  وظایف  انجام  برای  منابع  تخصیص 

و دقت یادگیری است. سناریو    در پردازش  تأخیر،  بین انرژی مصرفیهای موجود    trade-off  بررسی  باهدفسیم،  بی

 ی سازگسستهستخراج کرده و بعد از  ای را اهای پیوستهدادهها تشکیل شده است که  ای از دستگاه از مجموعه  موردنظر

استخراج کنند. با   های یادگیری ماشین آنالینتا اطالعات داده را با استفاده از الگوریتم  کنند یم به یک سرور لبه ارسال  

انرژی ومحدودیت  درنظرگرفتن منابع  و کمبود  لبه  پردازشی سرور  بر  دستگاه مخابراتی های  لبه  به سرور  های متصل 

بین مصرف انرژی و    trade-offیم. منابع، برای ایجاد بهترین  کنآمد منابع رادیویی و محاسباتی تمرکز میتخصیص کار

رسیدن  . برای  شوند یملگوریتم یادگیری ماشین بهینه  و دقت کار ا  سرویس انتها به انتها  تأخیراز جمله    ،کیفیت خدمات

کرد  یهایاستراتژ  توانیم  ، نتیجهاین  به   اعمال  این  .  مختلفی  مدنظر  انرژی    رساندنحداقلبه نامهان یپاروش  مصرف 

طرح مسازی  برای حل مسائل بهینههم چنین    است انتها به انتها و دقت سرویس   ریتأخهای  ، تحت محدودیتهاحسگر

بهینه  اساس  بر  پویا  منبع  تخصیص  چارچوب  یک  ارائه  شده  لیاپانوف  تصادفی  بهینه.شود یمسازی  سازی الگوریتم 

پایی لیاپانوف دارای پیچیدگی     هادستگاهورودی به    یدادهقبلی درمورد توزیع احتمال    دانشچیهن بوده و به  تصادفی 

شده    مشاهده  یهادادهتواند دانش قبلی را در مورد مدل زیربنای  می  شده کارگرفتهبه  این، استراتژینیاز ندارد. عالوه بر  

روش پیشنهادی ما مبتنی بر  .  تواند به روشی کامالً مبتنی بر داده کار کند ترکیب کند، یا می  هاداده با اطالعات خود

فرض   که  معنی  بدین  است  همکارانه  ماشین  دنبال    هادستگاههمه    شودیمیادگیری  را  یکسان  هدف   .کنند یم یک 

روش ،  یک مسئولیت یادگیری ماشین  در انجامیرهمکارانه  غ  یهاروشکه در مقایسه با    دهد یمما نشان    یهایسازهیشب

  انجام مسئولیت یادگیری دارد. تیفیو کانتها به انتها   ری، تأخمصرف انرژی پیشنهادی ما عملکرد بهتری از نظر
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