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چکیده
امروزه سیستمهاي تعیین موقعیت جهاني ،در مواقعي که ديد مستقیم بین کاربر و ماهوارههاي آنها وجود ندارد ،در درون ساختمانها
و در ناحیههاي شهري متراکم کارايي چنداني ندارند .از اين رو در سالهاي اخیر سیستم تعیین موقعیت داخلي بهطور قابلتوجهي
مورداستفاده قرارگرفته است .هدف اصلي اين تحقیق تعیین موقعیت در داخل ساختمان با شبکه بيسیم ميباشد .الگوريتم تعیین موقعیت
داخلي شبکه بيسیم ميتواند به چند روش انجام شود که بهطورمعمول از روش اثر مکاني استفاده ميکنند .در اين تحقیق سیستم تعیین
موقعیت داخلي برپايه دو روش نزديکترين همسايه و شبکه عصبي مصنوعي در سه سناريو پیادهسازي شده است .بهمنظور افزايش دقت
مکاني و کاهش زمان محاسبه ،انتخاب فرستندههاي مناسب و افزايش نقاط مرجع مورد توجه قرار گرفت .در روش نزديکترين همسايگي
با افزايش نقاط به میزان دو برابر با روش درونيابي میانگین ،میزان دقت هم به میزان تقريباً دو برابر بهبود يافته است که در محیطهاي
مختلف با تعداد مختلف نقاط مرجع و پراکندگي مختلف اين نتیجه حاصل شده است .در محیطهايي همانند سناريو  9که نقاط مرجع به
تعداد باالتر و با پراکندگي يکسانتري پخش شدهاند دقت تعیین موقعیت در روش نزديکترين همسايگي بهبود يافته بهتر از شبکه عصبي
بهبود يافته است و اين دقت براي نزديکترين همسايگي در  58درصد موارد زير  1متر بوده که در شبکه عصبي در  18درصد موارد زير 1
متر ميباشد؛ اما در محیطهاي که نقاط مرجع داراي تعداد کمتر ميباشد و پراکندگي يکساني ندارد روش شبکه عصبي بهبود يافته نتايج
بهتري را نسبت به روش نزديکترين همسايگي خواهد داشت .بهطوري که دقت نزديکترين همسايگي بهبود يافته در سناريو  2در 12
درصد موارد زير  2متر بوده که در شبکه عصبي بهبود يافته در  58درصد موارد زير دقت  2متر ميباشد.
واژگان کلیدی :تعیین موقعیت داخلي ،شبکه محلي بي سیم ،اثر مکاني محل ،نزديکترين همسايگي ،شبکه عصبي مصنوعي

* نويسنده رابط
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 -1مقدمه
سیستم تعیین موقعیت جهاني به دلیل تعیین موقعیت
در فضاي باز داراي کاربردهاي زيادي است ولي در درون
ساختمان و در ناحیههاي شهري متراکم به علت تضعیف
سیگنال زماني که خط ديد مستقیم 1از يک کاربر به
حداقل سه ماهواره اين سیستم وجود ندارد نميتواند
بهطور مؤثري مورد استفاده قرار گیرد؛ که اين امر يک
انگیزهاي را جهت تحقیق و گسترش سیستم تعیین
موقعیت داخلي ايجاد ميکند .بهطور کلي و عمومي،
سیستم تعیین موقعیت جهاني استاندارد بالفعل براي
تعیین موقعیت در محیط خارجي است ،اما براي تعیین
موقعیت داخلي استاندارد پذيرفته شدهاي وجود ندارد[.]1
سیگنالهاي فروسرخ ،2فرکانس راديويي 9و فراصوت8
امواج مهمي هستند که براي سیستم تعیین موقعیت
استفاده شدهاند .پردازش سیگنال ،اين سیگنالها را به
مقادير قابل اندازهگیري همانند فاصله يا زاويه براي به
دست آوردن مکان تبديل ميکند .سپس آن مقدار قابل
اندازهگیري پردازش شده بهوسیله يک الگوريتم تعیین
موقعیت ،موقعیت کاربر را تخمین ميزند [ .]2برعکس
ناحیههاي باز ،محیط سرپوشیده مشکالت مختلف را در
کشف محل مجهول ناشي از اثرات چندمسیري و اثرات
پخش ناشي از مصالح ساختماني به همراه دارد .بنابراين
يک درک عمیق از توزيع سیگنالهاي راديويي داخلي
براي تعیین موقعیت خوب بسیار سخت است [.]9
گسترش شبکه محلي بيسیم 8که برپايه فناوري
سیگنالهاي راديويي ميباشد يک فرصت جديدي را براي
سرويس مکانمبنا 1به وجود آورده است .ساختار شبکه
محلي بيسیم ميتواند براي تولید سرويس مکانمبنا بکار
برده شود بدون اينکه تجهیزات اضافي مورد نیاز باشد.
هدف سیستم تعیین موقعیت داخلي برآورد موقعیت براي
ابزار بيسیم همانند لپ تاب و گوشيهاي همراه درون
ساختمان و محیطهاي نزديک همانند بیمارستان ،انبار،
فضاي باز ،هتل و فرودگاه ميباشد [.]2

1 lines-of-sight
2 Infrared
3 Radio Frequency,RF
4 ultra sound
5 WLANs
6 location-based
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تعیین موقعیت داخلي برپايه چهار روش ،زمان
رسیدن ،]8[1زاويه رسیدن ، 5اختالف زمان رسیدن]8[3
قدرت سیگنال دريافت شده ]1[10ميباشد ] .[9استفاده از
قدرت سیگنال دريافت شده توسط کاربر رايجترين روش
براي تعیین موقعیت داخلي است .ماديگن 11و همکاران در
سال  2008از شاخص قدرت سیگنال راديويي که از نقاط
مرجع 12ثابت دريافت شده استفاده کرده است .از جمله
روشهاي تعیین موقعیت بر پايه قدرت سیگنال دريافت
شده ،استفاده از سیگنال شبکه بي سیم ميباشد که امروزه
بهطور فراگیر در يک شبکه محلي گسترش داده شده
است .واي فاي بر پايه استاندارد  IEEE802.11بوده و
بهطور اولیه يک روش شبکه محلي است که براي گسترش
درون ساختمان طراحي شده است .الگوريتم تعیین
موقعیت داخلي به کمک شبکه بي سیم ميتواند به سه
قید تقسیم شود :الگوريتم مجاورت ،19الگوريتم
مثلثبندي 18و الگوريتم آنالیز وقوع .]8[18
الگوريتم مجاورت نسبت به دو الگوريتم ديگر سادهتر
بوده و بیشتر براي تعیین موقعیت در فضاهاي باز استفاده
شده و براي تعیین موقعیت داخلي مناسب نیست.
الگوريتم مثلثبندي به محل فرستنده نیاز دارد ،بنابراين
حوزه کاربرد آن محدود ميشود .الگوريتم مثلث بندي،
موقعیت هدف را برپايه ويژگيهاي هندسي مثلث تخمین
ميزند .زماني که گوشي همراه در نقطه هدف سیگنال را
از يک يا تعداد بیشتري فرستنده دريافت ميکند زمان
رسیدن سیگنال ،زاويه رسیدن سیگنال و قدرت سیگنال
دريافت شده از فرستنده براي محاسبه فاصله بین نقطه
هدف و فرستنده استفاده خواهد شد .با موقعیت معلوم سه
نقطه فرستنده يا بیشتر ميتوان موقعیت هدف را بهوسیله
مثلث بندي تخمین زد.
همچنین براي اکثر محیطهاي مسقف به ندرت ديد
مستقیم بین فرستنده ثابت و گیرنده فراهم است؛ بنابراين
در اين روشها زمان و زاويه دريافت سیگنال ميتوانند
تحت تأثیر پديده چندمسیري قرار گیرند و باعث تولید
)7 Time of Arrival (TOA
)8 Angle of Arrival (AOA
)9 Time Diference of Arrival (TDOA
)10 Received Signal Strength(RSS
)12 Refrence Point(RP
13 Proximity
14 Triangulation
15 Scene analysis

اس

1 Fingerprinting
)2 K Nearest Neighbor(KNN
)3 Artificial Neural Network(ANN
)4 Support Vector Machine(SVM

5 Husen
6 Atia
7 Yoon
8 Koweerawong nd
9 Jung
10 Aomumpai
11 Sánchez-Rodríguez
12 Chen
13 Song
14 Yang
15 Liu
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خطا شوند .همچنین سنجش دقیق زمان و زاويه رسیدن
سیگنال دريافتي نیاز به ابزارهاي خاص دارند که در بیشتر
مواقع گران و پرهزينه است؛ بنابراين در الگوريتم آنالیز
وقوع معموالً از روش اثر مکاني 1بر مبناي قدرت سیگنال
دريافتي استفاده ميشود که نیاز به ديد مستقیم ندارد.
الگوريتم آنالیز از نظر دقت به بقیه روشها مزيت داشته و
نیاز به محل نقاط گیرنده واي فاي ندارد؛ بنابراين نقش
مهمي را در تعیین موقعیت داخلي ايفا ميکند.
آنالیز وقوع بر مبناي فرکانس راديويي به نوعي از
الگوريتم اطالق ميشود که ابتدا خصوصیات آن شي را
اندازهگیري ميکند و سپس موقعیت آن شي را با تطبیق
آني اندازهگیريها با خصوصیاتي که قبالً به دست آمده
است تخمین ميزند .در روش آنالیز وقوع معموالً از روش
اثر مکاني بر مبناي قدرت سیگنال دريافتي استفاده
ميشود .اثر مکاني به روشي اطالق ميشود که اثر انگشت
بعضي از خصوصیات سیگنال را که وابسته به مکان است
انطباق ميدهد [.]1
براي روش اثر مکاني دو مرحله آفالين و آنالين وجود
دارد .در طول مرحله آفالين مختصات هر نقطه مرجع و
قدرت سیگنال دريافتي از فرستندههاي مختلف مربوط به
آنها اندازهگیري و در پايگاه داده ذخیره ميشود .در طول
مرحله آنالين ،روشهاي موقعیتيابي از قدرت
سیگنالهاي ثبت شده در پايگاه داده استفاده مينمايد تا
موقعیت نقطه هدف موجود را با توجه به انطباق آن با
قدرت سیگنال دريافتي از نقطه هدف به دست آورد.
تاکنون حداقل  8الگوريتم تعیین موقعیت بر مبناي اثر
مکاني وجود دارد که از روش آنالیز وقوع استفاده
مينمايند :روشهاي احتمال ،نزديکترين همسايگي،2
شبکههاي عصبي ،9ماشین بردار پشتیباني 8از اين جملهاند
که در فصل بعدي روشهاي نزديک ترين همسايگي و
شبکه عصبي با جزئیات شرح داده خواهد شد.
اثر مکاني به سخت افزارهاي اضافي و گران قیمت
نیازي ندارد و روش کم هزينه اي محسوب ميشود .با
وجود مزيتها ،روش اثر مکاني بعضي مشکالت را نیز دارد.
مشکل اصلي اثر مکاني اين است که با افزايش محدوده

تعیین موقعیت براي مکانيابي با دقت خوب بايستي نقاط
مرجع را نیز افزايش دهیم که هزينه اين روش را باال
ميبرد .در واقع ناحیههاي بزرگتر ،تعداد بیشتري از نقاط
مرجع را ايجاب ميکند که به دنبال آن جمعآوري و
آموزش دادههاي زياد براي اثر مکاني ميتواند بسیار
پرهزينه باشد؛ بنابراين کمینه کردن تعداد مشاهدات
آموزش در کاهش هزينه و باال بردن سرعت روش اثر
مکاني بسیار مهم است.
محققان بهطور عمده روي گام آفالين متمرکز شدهاند
تا کیفیت پايگاه داده اثر مکاني را پیشرفت دهند .براي
مثال هسین 8پیشنهاد کرد جهت گیرنده بايد زماني که
قدرت سیگنال فرستنده جمعآوري ميشود ،بررسي شود
[ .]1مديريت و بهکارگیري پايگاه داده در مطالعه شده
است [ .]3[ ،]5آتیا 1و يون 1راهي براي بروزآوري اثر
مکاني بهطور اتوماتیک ارائه دادند [ .]10[،]5کورانگ 5و
جانگ 3در دو روش دربارهي چگونگي سازماندهي پايگاه
داده اثر مکاني پیشنهاد کردهاند [ .]11بعالوه آمپاي10
براي گام آنالين محققان بهطور عمده روي اينکه چگونه
دقت تعیین موقعیت را پیشرفت دهند ،متمرکز شدهاند
[ .]19[،]12سانچز رودريگز 11و چن 12سانگ 19يک تقريب
اثر مکاني وزندار را بر پايه ارتباط بین مقدار متوسط و
انحراف معیار قدرت سیگنال فرستنده را پیشنهاد کرد
[ .]18[،]18روش ترکیب دادهها در تعیین موقعیت با واي
فاي در [ ]11به کار برده شده است .يانگ 18و لیو 18هردو
الگوريتم جديدي که الگوريتمهاي مرسوم را ترکیب
ميکنند ،پیشنهاد کردند [ .]15[،]11تحقیقها در گام
آنالين بسیار زياد است اما بعضي از آنها ممکن است زمان
و محاسبات خیلي زيادي را در بر بگیرند.
اگر چه محققان ذکر شده در باال پیشرفتهاي زيادي
را به وجود آوردند اما هنوز جنبههاي منفي زيادي وجود
دارد:
 )1کمبود تحقیق روي ويژگيهاي سیگنال
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 )2کمبود در کاستن خطاي گام آفالين
 )9زمان و محاسبات خیلي زياد در طول گام آنالين
در اين مقاله جنبههاي دوم و سوم که در باال بیان
شده مورد بررسي و بهبود قرار گرفته و سیستم تعیین
موقعیت برپايه روش نزديکترين همسايگي و شبکه عصبي
با سه پايگاه داده متفاوت از سه مکان مختلف پیاده سازي
شده و دقت خروجي آنها با يکديگر مقايسه شده است .در
هريک از اين روشها براي پیشرفت دقت و زمان محاسبات
کمتر به انتخاب واي فاي مناسب و حذف واي فاي
نامناسب و همینطور افزايش نقاط مرجع با روشهاي
مختلف پرداخته و دقت آنها با روشهاي تعیین موقعیت
در حالت معمول مقايسه شده است .در واقع مهمترين
هدف در اين مقاله به دست آوردن بهترين دقت تعیین
موقعیت با روش اثرمکاني با استفاده از الگوريتم شبکه
عصبي ميباشد که در ادامه توضیح داده ميشود.

 -2تعیین موقعیت بهوسیله وای فای ()Wifi
واي فاي يک شبکه بي سیم محلي ميباشد که بهطور
عمومي گسترش يافته و در دسترس است که براي تعیین
موقعیت در مکانهاي سرپوشیده بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .در تعیین موقعیت بهوسیله واي فاي،
زيرساختارهاي موجود درون ساختمان و فناوري در
دسترس در دستگاه گوشي همراه شخصي براي محاسبه
تعیین موقعیت داخلي بکار گرفته ميشود .شبکه واي فاي
بهطور معمول جهت ايجاد اينترنت در دسترس براي
کاربران در يک محیط داخلي (بخش ،بیمارستان ،فرودگاه،
خانه) استفاده شده است .بیشتر دستگاههاي بي سیم،
اطالعات قدرت سیگنال دريافت شده توسط نقاط گیرنده
(گوشي همراه) همانند اندازه گیري قدرت يا نرخ سیگنال
به نويز ( )SNRرا به عنوان کیفیت ارتباط دريافت
ميکنند .اين قدرت سیگنال معموالً محدودههايي بین
[ -100]dbmو [ -20]dbmرا در بر ميگیرد .اطالعات
متنوعي ميتواند از سیگنال دريافتي استخراج شود .از اين
اطالعات ،قدرت سیگنال و نرخ سیگنال به نويز اهمیت
بیشتري دارند .به دلیل اينکه قدرت سیگنال ،همبستگي
بهتري را با محل نسبت به پارامتر نرخ سیگنال به نويز
نشان ميدهد ،در نتیجه سیستم تعیین موقعیت wifi
بیشتر قدرت سیگنال را نسبت به نرخ سیگنال به نويز بکار
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ميگیرد .سیستم واي فاي بر مبناي استاندارد
 802.11.است IEEE 802.11.يک مجموعهاي از پیاده
سازي شبکه محلي بي سیم ( )WLANدر باند فرکانسي
 8،8،9،2و  1گیگا هرتز ميباشد Wifi .براي ايجاد ارتباط
بي سیم در يک ناحیه محلي طراحي شده است و هر واي
فاي ميتواند پوشش  900متري در فضاي باز ايجاد کند.
بنابراين سیگنال راديويي ميتواند جهت مکانيابي
موقعیت يک سیستم گیرنده امواج واي فاي همانند گوشي
استفاده شود .اين امر ميتواند بهوسیله مدل کردن توزيع
سیگنال درون فضا انجام گیرد .مدل کردن توزيع سیگنال
برمبناي متغیر پیشبیني کننده سیگنال است جايي که
متغیر مستقل (مشاهده شده) قدرت سیگنال (،)dBm
متغیر وابسته (پیشگويي کننده) فاصله از ايستگاه منبع
است و پارامتر تخمین اصلي ان توان  αاست که میزان
اتالف قدرت سیگنال را نشان ميدهد .تحت آن فرض که
قدرت سیگنال فقط به فاصله بین فرستنده و گیرنده
مرتبط است پیرو مدل توزيع  ،Motley-Keenanقدرت
سیگنال دريافت شده توسط گیرنده پس از طي کردن
مسافت  rاز رابطه زير به دست ميآيد.
IEEE

r
) (P(r )  P(r0 )  10 log
r0

()1

جايي که [ p (r ) ]dBmقدرت سیگنال دريافت شده
بهوسیله گوشي همراه است که فاصله آن از يک فرستنده
معین،

r

(متر) است r0 .فاصله مرجع از فرستنده و
α

)  P (r0قدرت سیگنال در نقطه مرجع ميباشد .پارامتر
میران اتالف قدرت سیگنال را به نسبت افزايش فاصله
نمايش ميدهد.
بعالوه ،در عمل فعالیتهاي انساني و موانع ،سیگنالها
را مسدود ميکند و نويزهايي را به اندازه گیري قدرت
سیگنال دريافتي اضافه ميکنند .درنتیجه به دست آوردن
يک مدل کاربردي براي يک محیط داخلي و توزيع
سیگنال الکترومغناطیسي بشدت پیچیده است .معادله 1
موانعي همانند ديوارها را که در محیط داخلي ،قرار دارد
بررسي نميکند .با درنظر گرفتن پارامتر ديوار يک مدل
تجربي جديد بهصورت زير ميتواند بیان شود:
()2

r
P (r )  P (r0 )  10 log( )  L .WAF
r0

اس
شکل -2فاز آنالين شامل دريافت سیگنال توسط نقطه هدف و تعیین
موقعیت با الگوريتمهاي تخمین محل

 -2-2نزدیکترین همسایگی
 Kنزديکترين همسايگي يک روشي براي کالسبندي
است .براي يک مورد اثر مکاني محل يک شبکه از نقاط
مرجع (با موقعیت معلوم) همراه با اطالعات قدرت سیگنال
جمع آوري شده از فرستندههاي رؤيت شده استفاده شده
است و ترکیب مجموعه داده آموزش با مکان نقاط مرجع
يک نقشه راديويي نامیده ميشود .يک نقشه راديويي (اثر
مکاني راديويي) يک پايگاه دادهاي از مختصات نقاط مرجع
به همراه  RSSIهاي جمع آوري شده در هريک از اين
نقاط ميباشد .در اين روش فاصله بین بردار قدرت
سیگنال دريافتي در يک نقطه مجهول و نقاط در مجموعه
داده محاسبه ميشوند .اين فاصله يک فاصله هندسي
نیست بلکه يک فاصله در فضاي سیگنال ميباشدK .
نزديکترين نقطه از مجموعه داده کالیبره ،کمترين فاصله
سیگنال را از نقاط مجهول دارد .موقعیت نقطه مجهول
همانند يک بسط و يا وزن دار نمودن يا متوسط موقعیت
 Kنقطه انتخاب شده است.
اگر دستگاه آموزش از  Nنمونه (نقطه مرجع) تشکیل
شود ،بهمنظور محاسبه موقعیت مربوط به نقطه هدف از
قدرت سیگنال ،پردازش طبق مراحل زير انجام ميگیرد:
 -1براي

شکل -1فاز آفالين شامل دريافت سیگنال توسط نقاط مرجع از
فرستندههاي مختلف و تشکیل پايگاه داده

هر

i 1,.., N

) i
( RSS1i ,RSS 2i ,....,RSS m

و

ميکند درجايي که

j

فاصله

)u
( RSS1u ,RSS 2u ,....,RSS m

RSS i

 d iبین
را محاسبه

مشاهده قدرت سیگنال از

فرستنده  jدر نقطه مرجع  iو

RSS u j

مشاهده قدرت
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که در ان پارامتر  Lتعداد ديوار و پارامتر  WAFمیراي
ديوار ميباشد.
اثر مکاني محل يک روش براي تعیین موقعیت نقطه
هدف است که سیگنالهاي شبکههاي محلي بي سیم را با
استفاده از کارت شبکه بي سیم مناسب و يا نرم افزارهاي
مناسب و بدون نیاز به سخت افزارهاي اضافي دريافت
ميکند .گسترش سیستم تعیین موقعیت برپايه اثر مکاني
ميتواند به دو بخش اصلي تقسیم گردد .اول اجراي يک
نقشه سايت با  mنقطه مرجع و جمع آوري قدرت سیگنال
از  nفرستنده مختلف در هر نقطه مرجع و ذخیره کردن
آنها در پايگاه داده (بخش آفالين) .دوم گزارش دادن
قدرت سیگنال ذخیره شده در گام آفالين از يک دستگاه
موبايل به يک سرور براي به دست آوردن محل دستگاه
موبايل برمبناي مقايسه قدرت سیگنال اندازه گیري شده
در نقطه هدف با اطالعات ثبت شده در پايگاه داده (بخش
آنالين) .در شکلهاي  1و  2به ترتیب فاز آفالين و آنالين
تشريح شده است .اصلي ترين مسئله در تفاوت
سیستمهاي تعیین موقعیت برمبناي اثر مکاني استفاده از
الگوريتمهاي مختلف براي تعیین موقعیت در بخش آنالين
ميباشد که در اين بخش دو روش نزديکترين همسايگي
و شبکه عصبي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بهبود دقت تعیین موقعیت در مکانهاي سرپوشیده با استفاده از ...

سیگنال از فرستنده  jدر نقطه هدف  uاست.
بهوسیله معادلههاي زير ميتواند محاسبه شود:
()9
() 8

 RSS u ) 2

i

 ( RSS

di

di 

di   RSS i  RSS u

 -2پیدا کردن  kکوچکترين فاصله:

d i1 ,d i2 ,......,d ik

جايي

که  dijآن  j thنزديکترين فاصله از يک بردار در
مجموعه داده آموزش با نقاط نا مجهول است .بايستي
اشاره شود که هر نقطه در مجموعه داده کالیبره يک
موقعیت معلوم با جفت مختصات ( )x,yدارد.
 -9محاسبه موقعیت تخمین زده شده همانند متوسط
موقعیت ثبت شده براي  kنمونه انتخاب شده در
گامهاي قبلي
xij
k
yij
y
k

x

()8

 -3-2شبکه عصبی مصنوعی
پیچیدگي محیط و مدلهاي ناقصي که از ارتباط
قدرت سیگنال و فیزيک محیط وجود دارد دقت تعیین
موقعیت به دست آمده بهوسیله قدرت سیگنال را کاهش
داده که منجر بهکارگیري يک مدل مناسب برپايه يک
شبکه از توابع (شبکه عصبي) ميشود .در حقیقت ANN
براي پیدا کردن ارتباط تابعي بین متغیرهاي کمکي (متغیر
ورودي) همانند  RSSIهاي نقاط مرجع و متغیر پاسخ
(متغییر خروجي) همانند موقعیت نقاط مرجع تالش
ميکند .مفهوم  ANNبرپايه شبکه عصبي که در نورونها
(سلولهاي عصبي) در سرتاسر شبکه با هم مرتبط شدهاند
ميباشد ANN .يک مفهوم مشابه شناخته شده همانند
پرسپترون چنداليه ( )MLPبکار ميگیرد MLP .يک
ساختار گراف جهت دار ميباشد که از راسها (نورونها) و
لبه جهت دار (محل اتصال) تشکیل ميشود ANN .از سه
اليه اصلي شامل :اليه ورودي ،اليه پنهان و اليه خروجي
تشکیل ميشود .اليهها از نورونهايي تشکیل ميشوند که
با پارامتر وزن باهم ارتباط پیدا ميکنند.

روش  ANNاز دو گام تشکیل ميشود :آموزش و
پیشبیني .در بخش آموزش يک دستگاه از نمونه دادهها
داده ورودي (قدرت سیگنال در هر نقطه مرجع) و داده
خروجي (موقعیت هر نقطه مرجع) را که به  ANNتغذيه
ميشوند تشکیل ميدهد .شبکه عصبي روي داده مشاهداتي
در پايگاه دادهاي که از قدرت سیگنالهاي مربوط به
موقعیت نقاط مرجع تشکیل ميشود آموزش ميبیند .هدف
از الگوريتم آموزش ايجاد يک مدل با توانايي عمومي براي
پیشبیني/آموزش مقادير دستگاه است.
فرض کنید که اليه ورودي  Nنورون
) ، x  (x 1 , x 2 ,..., x n

اليه

پنهان

M

نورون

)  h  (h1 , h2 ,..., hmو اليه خروجي  Kنورون دارد

)  ANN ، o  (o1 ,o2 ,...,okتالش ميکند که يک تابع
خطي بین نورون هر اليه براي تولید کردن خروجي مشابه
از وروديهاي مربوطه برقرار کند .اين تابع خطي ميتواند
بهصورت زير در نظر گرفته شود:
n

()1

) o j  ƒ i (0 j   ij hi
i 1

1 j  k

به عبارت ديگر  ANNتالش ميکند که مقادير ( Wکه
به آن وزن  /مقدار هر اتصال منسوب ميشود) را در
سرتاسر شبکه پردازش پیدا کند .در اثر مکاني محل،
شبکههاي عصبي مستعد به ساختن يک ارتباط بین قدرت
سیگنال و موقعیت ،با بهکارگیري تبديل خطي و غیرخطي
و يک تعداد زيادي از پارامترهاي آزاد هستند .اين تابع
خطي يا غیر خطي به تابع آموزش يا تابع فعالسازي
معروف ميباشند .براي طراحي شبکه بايد تعداد نورونها،
تعداد اليههاي پنهان و تابع فعالسازي تعريف شوند .توابع
فعالسازي مختلفي براي شبکههاي عصبي معرفي شدهاند
که هرکدام بهمنظور خاصي به کار برده ميشوند؛ اما
معموالً براي مواقعي که شرايط غیرخطي باشد از تابع
سیگمويد و تانژانت هايپربولیک استفاده ميگردد.

شکل -9مدل تعیین موقعیت با شبکه عصبي با  9ورودي ( 9فرستنده)
و  2خروجي (مختصات) براي هر نقطه مرجع
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اس

انتخاب فرستنده در تخمین موقعیت برپايه اثر مکاني
ميتواند يک موضوع چالش برانگیز باشد .تخمین موقعیت
در فضاي دو بعدي به اندازه گیري از حداقل سه فرستنده
نیاز دارد .به علت توسعه وسیع فرستندهها ،بعد
اندازهگیريها بهطور کلي بزرگتر از سه است جايي که
پیچیدگي الگوريتمهاي تعیین موقعیت برپايه شبکه بي سیم
محلي را افزايش ميدهد .کاهش دادن تعداد فرستندههاي
مورد نیاز عالوه بر اينکه سرعت را افزايش ميدهد همچنین
فضاي ذخیره سازي را نیز کاهش ميدهد؛ بنابراين
زيرمجموعهاي از فرستندههاي کشف شده ممکن است
اندازهگیريهاي همبسته و تکراري را گزارش دهند.
بهطور واضح ما ميتوانیم فرستندههايي را انتخاب
کنیم که کمترين همبستگي را داشته باشند .اين امر ما را
بر ميانگیزد که به انتخاب فرستنده در مرحله پردازش
بپردازيم .روش انتخاب فرستنده که انجام شده است روش
آنالیز تفکیک کننده چندگانه ميباشد ( )MDAکه هدف
آن پیدا کردن تصوير بهینهاي است که ميتواند الگوي
 RSSرا در میان محلهاي مختلف جدا کند.
 -1-3روش آنالیز تفکیک کننده چندگانه ()MDA
 MDAتعمیم يافته تفکیک کنندههاي خطي فیشر
است MDA .زماني که دو کالس يا بیشتر وجود دارد
استفاده شده است .در مورد ما کالسها ميتواند محلهاي
مرجع متفاوت درنظرگرفته شود و هدف  MDAپیدا کردن
جمع آوري فرستندهها با وروديهاي کافي است که براي
تمايز قائل شدن بین  RSSمکانهاي مختلف مفید هستند.
يک مثال ساده در شکل  8تولید شده است .در اين شکل
دو توزيع مختلف  RSSاندازه گیري شده از دو فرستنده
مختلف در دو محل را بیان ميکند .اگر هدف کاهش بعد
باشد يک روش انتخاب کلي اين است که فقط محور  xدوران
داده شده و يا فقط محور  yدوران داده شود .هردو توزيع
اصلي  RSSيا روي محور  xو يا روي محور  yهم پوشاني
دارند؛ اما اين دو توزيع  RSSبه آساني توسط تصوير  RSSدر
جهت خط به دست آمده توسط  MDAميتواند کالس بندي
شود .فرض کنید که  rان  RSSاصلي را نشان ميدهد،
مؤلفه جداکننده ( )DCsبا ماتريس تصوير  A ،MDAکه
بهصورت زير به دست ميآيد استخراج ميشود:

شکل -8انتخاب فرستنده برپايه  .MDAدو مجموعه داده قدرت
سیگنال به ترتیب در محل  1و  2جمعآوري شده است درجايي که دو
فرستنده به ترتیب در موقعیت ( 0و  )1و ( 1و  )0قرار دارند

Y  AT r

()1

که ]  Y [ y1, y 2 ,......, y Dداده تصوير شده است
ماتريس تصوير  MDAرا بیان ميکند D ،به تعداد DC
انتخاب شده منسوب ميشود و  'rبردار  rssاندازه گیري
شده را بیان ميکند .در  MDAدو ماتريس وجود دارد که ''
بین کالس '' ( )SBو ''درون کالس''( )SWنامیده ميشوند.
A

L

SW    X  r  X   

T

()5

r 1 X l



T

r  





L

S B   nr r  
r 1

جايي که  RSS ،Xاندازه گیري شده در طول زمان
در نظر گرفته ميشود و

*
1 L
 r
*
L r 1

واي فاي در محل  rام است،



L

متوسط  RSSاز *L

*
1 L
 r
L* r 1



متوسط جهاني

است و  n rتعداد نمونه در محل مرجع  rام است .همانند
آنچه که در ( )5تعريف شده  SWنزديکترين نمونهها
درون محل را اندازه ميگیرد در حالي که  S Bجدايي بین
محل را اندازه ميگیرد .يک راه بهمنظور بیشینه کردن بین
کالس اندازه گیري شده و کمینه کردن درون کالس اندازه
گیري شده ،بیشینه کردن نرخ زير ميباشد:
()3

  S B  i SW  Ai*  0

AT S B A
AT SW A



AMDA  arg min
A



که * Aiستونهاي  A MDAبردارهاي ويژه تعمیم يافته که
به مقادير ويژه  iمنسوب ميشوند .يک مقدار مناسب D
يا همان تعداد  DCsميتواند يک توازن خوبي بین دقت و
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 -3انتخاب فرستنده مناسب

بهبود دقت تعیین موقعیت در مکانهاي سرپوشیده با استفاده از ...

پیچیدگي ايجاد کند .درواقع ما ميتوانیم تعداد
مناسب را با محاسبه درصد انباشتگي مقادير ويژه به دست
آمده در  MDAطبق زير به دست آوريم:
DCs

D

()10





i

i 1
*L


l 1

 -4فیلتر قدرت سیگنال
قدرت سیگنال دريافت شده با انواع مختلف نويز
همانند دسته سیگنالهاي فرستندههاي مختلف و حرکات
اشخاصي که پیاده در ساختمان حرکت ميکند و يا پنجره
و يا دري رو باز و بسته ميکند و غیره تداخل پیدا ميکند.
توزيع رندم قدرت سیگنال دريافتي بهطورجدي دقت
سیستم تعیین موقعیت را کاهش ميدهد؛ بنابراين سه
روش فیلتر کردن متفاوت که فیلتر ماکزيمم ،فیلتر محدود
و فیلتر میانگین براي بهبود تعیین موقعیت ميباشند که با
جزيیات در ادامه اين مقاله شرح داده شده است

 -1-4فیلتر ماکزیمم
قدرت سیگنال دريافتي با نويزهاي گوناگون همانند
شخصي که پیاده ميرود و يا در يا پنجرهاي رو باز و بسته
ميکند مداخله ميشود .نويز همیشه مقدار  RSSرا کاهش
ميدهد؛ بنابراين ما ميتوانیم مقدار ماکزيمم  RSSاز N
نمونه پیوسته را بجاي  RSSهاي پايینتر که با نويز
مداخله شدهاند استفاده کنیم.

 -2-4فیلتر میانگین
فیلتر میانگین ،متوسط مقدار نمونهها ميباشد درواقع
در يک محل که در  mزمان نمونه برداري شده است
میانگین اين  mنمونه قدرت سیگنال به عنوان قدرت
سیگنال نهايي در هر مکان استفاده خواهد شد.

 -3-4فیلتر محدود
مقدار اولیه متوسط مقدار نمونهها است .اگر تغییرات بین
نمونه جديد و نمونه جاري از ماکزيمم حد تجاوز کند نمونه
جديد بياعتبار است .در غیر اين صورت نمونه جديد معتبر است.
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 -5افزایش توزیع سیگنال
روش افزايش توزيع سیگنال به تولید نمونههاي قدرت
سیگنال مفید بیشتري کمک ميکند .ناشي از ابعاد باالي
محیط داخلي و همینطور قدرت سیگنالهاي غیر صحیح،
تعداد نمونههاي آموزش قدرت سیگنال که شامل
نمونههاي مفید ميباشد کافي نیست حتي براي نمونههاي
که بیشترين مقدار قدرت سیگنال را از واي فاي ها دريافت
ميکنند.
همه  N Sنمونه قدرت سیگنال جمع آوري شده در هر
نقطه مرجع بهصورت

} C {x 1 , x 2 ,..., x N
S

نمايش داده ميشود،

جايي که اگر  x i [ x 1i ,x i2 ,...,x im ]Tبردار نمونه با مقادير قدرت
سیگنال جمعآوري شده از  mواي فاي باشد و
 i  1,2,......., Nsفاصله زماني جمع آوري قدرت سیگنال

در هر نقطه مرجع باشد آنگاه مقادير قدرت سیگنال از
امین وايفاي شامل مجموعه

j j
j T
C j [ x 1 , x 2 ,..., x
]
NS

j

خواهد

بود .فرض کنید احتمال بیشترين قدرت سیگنال دريافت
j

شده از  jامین واي فاي  pmaxآنگاه احتمال بیشترين نمونه
قدرت سیگنال نماينده که در مجموعه  Cانفاق ميافتد
بهوسیله زير به دست ميآيد:
m

()11

pmax  1  (1   p

NS
j
max

)

j 1

افزايش نمونههاي سیگنال به دو صورت انجام ميشود-1 :
افزايش نمونههاي سیگنال در يک نقطه بهصورت تصادفي و يا
آشفته -2افزايش نقاط با روشهاي میانگینگیري و درونيابي.
در پردازش روش اول از مراحل زير پیروي ميشود :در ابتدا ما
يک مقدار قدرت سیگنال را از مجموعه  C jبهطور تصادفي
انتخاب ميکنیم و بهطور تکراري براي همه  mواي فاي اين
کار را انجام ميدهیم .در دومین مرحله پردازش باال را تکرار
نموده و نمونههاي بیشتري از هر نقطه مرجع رو تولید
ميکنیم .سرانجام با ترکیب نمونههاي تولید شده جديد با
نمونه اصلي يک نقشه راديويي تولید شده و ميتواند کارايي
تعیین موقعیت را افزايش دهد ...از آنجايي که محاسبات اين
افزايش در طول فاز آفالين صورت ميگیرد و محاسبات اضافي
در طول گام آنالين روي گوشي همراه صورت نميگیرد.
در روش درونيابي قدرت سیگنال در مکانهاي جديد
به دست آورده شده است .در اين مقاله براي به دست

اکثر واي فاي در دسترس و قابل رؤيت ،استاندارد
 802.11/b/g/nو فرکانس راديويي  2.4 GHzرا استفاده
ميکنند؛ و به دلیل اينکه بیشتر ابزارها که در ساختمانها
موجود است با يک فرکانس کار ميکنند بنابراين سیگنالها
باهم تداخل پیدا کرده و دچار نويز ميشوند.
همچنین اين سیگنالها ممکن است تضعیف شده و يا بر
اثر برخورد با موانعي همچون ديوار يا انسان ضعیفتر شده و
يا بهصورت چندمسیري ناشي از بازتاب ،انکسار ،پراکندگي و
جذب امواج راديويي بهوسیلهي ساختارهاي درون ساختمان
به گیرنده برسد .فاکتورهاي باال همچنین باعث ميشود تا
قدرت سیگنال در هر زمان متفاوت باشد و بعالوه نشان
ميدهد که حرکات انسان و فاکتورهاي غیرقابل کنترل
همانند دما و هوا اثرات تصادفي را در توزيع سیگنال درون
ساختمان ايجاد ميکند؛ بنابراين تعیین موقعیت برپايه قدرت
سیگنال دريافت شده بسیار مشکل است.
IEEE

 -7پیاده سازی
در اين بخش سه سناريو براي پیاده سازي در نظر گرفته
شده است که مشخصات هريک از اين سناريوها در جداول
مربوطه بیان شده است .در سناريو اول  11نقطه اثر مکاني با
پراکندگي تقريب ًا يکسان در يک واحد در طبقه اول آپارتمان
قرار گرفته شده است .اين طبقه شامل يک اتاق پذيرايي ،دو
اتاق خواب و يک سرويس بهداشتي ميباشد ابعاد تقريبي
محیط مورد مطالعه  10در  5متر ميباشد .نقشه ناحیه
مطالعه اول در شکل  8نشان داده شده است .تعداد واي فاي
شناسايي شده در لپ تاب در اين ناحیه  1عدد ميباشد.

اس

 -6آنالیز توزیع سیگنال

شکل -1نقشه ساختمان و نحوهي توزيع  98نقاط مرجع در ساختمان
در سناريو  .2برداشت .نقاط طبقه دو با دايره قرمز و طبقه اول با دايره
سفید نمايش داده شده است

در سناريو سوم  11نقطه با پراکندگي يکسان و با
فاصلههاي منظم از هم در دانشگاه تهران در يک طبقه و
دريک اتاق برداشت شده است .ابعاد تقريبي اين ناحیه 12
در  18متر ميباشد .نقشه ناحیه مطالعه دوم در شکل 1
نشان داده شده است .تعداد واي فاي شناسايي شده در لپ
تاب در اين ناحیه  23عدد ميباشد.

شکل -1نقشه ساختمان و نحوهي توزيع  11نقطه مرجع در ساختمان
در سناريو 9
جدول -1مشخصات هر سناريو

شکل -8نقشه ساختمان و نحوهي توزيع نقاط مرجع در ساختمان در
سناريو 1

تعداد
نقاط
مرجع

فاصله
نقاط
مجاور

تعداد
واي
فاي

ابعاد
منطقه
(متر)

تعداد
اتاق و
طبقات

سناريو 1

11

8–9
متر

1

10* 5

 1طبقه
 8اتاق

سناريو 2

98

 1- 1متر

5

12*18

 2طبقه
 10اتاق

سناريو 9

11

50
سانتیمتر

23

10* 5

 1طبقه
 1اتاق
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آوردن قدرت سیگنال نقطه مجهول از دو قدرت سیگنالي
نزديکترين نقاط به اين نقطه مجهول میانگیري شده و به
اين ترتیب تعداد نقاط مرجع را افزايش پیدا کرده است.

در سناريو دوم  98نقطه با پراکندگي متفاوت در
خوابگاه دانشگاه صنعتي بابل در دو طبقه و در  12اتاق
برداشت شده است .ابعاد تقريبي اين ناحیه  12در  18متر
ميباشد .نقشه ناحیه مطالعه دوم در شکل  1نشان داده
شده است .تعداد واي فاي شناسايي شده در لپ تاب در
اين ناحیه  5عدد ميباشد.

بهبود دقت تعیین موقعیت در مکانهاي سرپوشیده با استفاده از ...

براي اندازهگیري  rssيک لپ تاب  lenevo z510با ويندوز
 5استفاده شده است .نرمافزار مورد استفاده براي جمع آوري
 ،rssنرمافزار  inssiderميباشد .جايي که يک نرمافزار رايگان
و قفل باز ميباشد .نرمافزار  inssiderواي فايهاي را که آنتن
واي فاي رايانه شناسايي کرده را اسکن ميکند و قدرت
سیگنال دريافت شده از هر واي فاي را در هر زمان نشان
ميدهد و ويژگيها امنیتي (که آيا داراي رمز هستند يا بدون
رمز) به همراه آدرس واي فاي ها در اختیار ما قرار ميدهد.

 -8نتایج عددی
همانطور که در بخشهاي قبل بیان شد ،سیستم تعیین
موقعیت جهاني در مکانهاي سرپوشیده بهخوبي جواب نداده
به همین دلیل از روشهاي تعیین موقعیت داخلي براي بهبود
دقت تعیین موقعیت استفاده ميشود .در اين مقاله براي
بهبود دقت تعیین موقعیت داخلي و کاهش هزينه و زمان
تعیین موقعیت از روشهاي افزايش نقاط مرجع در
نزديکترين همسايه ،روش تصادفي افزايش سیگنال در شبکه
عصبي و همینطور روش حذف واي فاي نامناسب براي بهبود
دقت تعیین موقعیت در مکانهاي سرپوشیده استفاده شده
است .نتايج عددي دو الگوريتم نزديکترين همسايگي و
شبکه عصبي براي سه سناريو در سه محیط مختلف که
مشخصات آن در جدول  1آورده شده است به دست آمده
است؛ و سپس نتايج عددي نزديکترين همسايگي و شبکه
عصبي با نتايج عددي نزديک ترين همسايگي بهبود يافته و
شبکه عصبي بهبوديافته که در بخشهاي قبل تشريح شدهاند
مقايسه و مورد بررسي قرار گرفتهاند .همینطور نتیجه تعیین
موقعیت با روش انتخاب واي فاي مناسب نیز مورد بررسي

درصد نقاط داراي دقت  8متر  50درصد نقاط داراي دقت 8
متر و  10درصد نقاط داراي دقت  9متر ميباشد .شکل .5
(ب) روش  KNNرا براي  k=5که بهترين نتیجه رو براي
سناريو  2داشته به دست آورده و همه نقاط در اين فضا مورد
تست واقع شده است در اين سناريو  10درصد نقاط داراي
دقت زير  1متر 80 ،درصد نقاط داراي دقت زير  8متر و
تقريب ًا  98درصد نقاط داراي دقت زير  8متر ميباشد .در
شکل ( .5ج) که مربوط به سناريو  9ميشود روش KNN
براي  k=8که بهترين نتیجه را داشته به دست آمده که در
 100درصد موارد دقت زير  9متر ،در  15درصد موارد دقت
زير  2متر و در  10درصد موارد دقت زير  1.8متر ميباشد.
همینطور بايد به اين نکته توجه داشت که در فیلترهاي
مختلف نتايج تفاوت چنداني باهم نداشته و در کل فیلتر
ماکزيمم دقت تعیین موقعیت نسبت ًا بهتري را تولید ميکند.

الف

ب

قرار گرفته و با نتايج روشهاي ذکر شده مقايسه شده است.
 -1-8نزدیکترین همسایگی
در اين روش  KNNبراي مقادير  kاز  2تا  18با سه فیلتر
متوسط ،ماکزيمم و مینیمم قدرت سیگنال به دست آورده
شده است .براي محاسبات سريعتر  KNNبهترين مؤلفه
آستانه براي انتخاب فرستنده مناسب تعیین شده و براي
مؤلفههاي آستانه مختلف دقت تعیین موقعیت با روش KNN
به دست آمده است .در شکل ( .5الف) روش  KNNرا براي
 k=3که بهترين نتیجه رو براي سناريو  1داشته به دست آمده
است و همه نقاط مورد تست واقع شده و نرم خطاي نقاط به
دست آمده است که همانطور از شکل که واضح است 100
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ج
شکل -5روش  knnالف)سناريو  1ب) سناريو 2
ج)سناريو 9
اين روش وابستگي شديدي به تعداد نقاط کالیبره
دارد؛ بنابراين در اين قسمت با روشهاي افزايش نقاط که
در بخشهاي قبل توضیح داده شده دقت روش  KNNرا
باال برده شده و با روشهاي قبل مقايسه شده است.

اس

 -2-8انتخاب بهترین وای فای

الف

با انتخاب بهترين واي فاي در روش  KNNکه کمترين
همبستگي را دارند هم دقت تعیین موقعیت افزايش داده
ميشود و هم سرعت محاسبات کاهش پیدا خواهد کرد .ما
مقدار آستانه را  0.38قرار داده و تعداد واي فاي هايي که از
مقدار آستانه بیشتر باشد و کمترين تعداد واي فاي را شامل
شود مدنظر قرار ميگیرد .براي مثال در سناريو سوم از بین 23
واي فاي به ازاي واي فاي يک و دو ،حد آستانه  0.35ميشود.

ب

شکل -10روش  knnبا بهترين واي فاي و حذف واي فاي هاي
نامناسب
ج
شکل -3روش  knnبا افزايش نقاط الف) سناريو  1ب) سناريو  2ج)
سناريو 9

در شکل ( .3الف) در سناريو  1روش  KNNبراي
حالتي که نقاط با روش میانگیري افزايش يافته و دو برابر
شده و در حالت فیلتر متوسط داراي دقت بهتري بوده و
در  100درصد نقاط داراي دقت زير  9متر 35 ،درصد
نقاط داراي دقت زير  2متر و  18درصد نقاط داراي دقت
زير  1متر ميباشد .شکل ( .3ب) در سناريو  2در حالت
افزايش نقاط در  30درصد نقاط داراي دقت زير  8متر،
 55درصد نقاط داراي دقت زير  8متر و تقريباً  52درصد
نقاط داراي دقت زير  9متر ،در  12درصد نقاط داراي
دقت زير  2متر ميباشد .در شکل ( .3ج) که مربوط به
سناريو  9مي در  100درصد موارد دقت زير  1.8متر ،در
 58درصد موارد دقت زير  1متر و در  12درصد موارد
دقت زير  0.8متر ميباشد .الگوريتم  KNNبه موقعیت

در شکل  10در  100درصد موارد دقت زير  2متر در
 35درصد موارد دقت زير  1.8متر و در  12درصد موارد
دقت زير  1متر ميباشد.

 -3-8شبکه عصبی
در اين روش از قدرت سیگنالها به عنوان ورودي
شبکه و مختصاتهاي نقاط مرجع به عنوان خروجي
استفاده شده تا شبکه آموزش ببیند .در اين مقاله از شبکه
عصبي لونبرگ مارکوارت استفاده شده است .براي افزايش
دقت شبکه عصبي دو روش وجود دارد -1 :افزايش نمونه
دادههاي قدرت سیگنال در هر نقطه با استفاده از روش
رندم  -2نرمالیزه کردن نمونههاي داده قدرت سیگنال و
همینطور مختصات آنها (دادههاي ورودي و خروجي) با
استفاده از روشهاي باال دقت  1شبکه رو باال برده که
نتايج آن را در شکلهاي زير مالحظه ميکنید.
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نقاط کالیبره نیاز دارد بنابراين اين روش فقط براي
استفاده با مدل فاصله هندسي ميباشد و براي مدلهاي
فاصلهاي ديگر سازگار نیست.

بهبود دقت تعیین موقعیت در مکانهاي سرپوشیده با استفاده از ...

زير  2متر و در  18درصد موارد دقت زير  1متر ميباشد
در شکل ج نیز ما نمونههاي سیگنال براي هر نقطه رو را با
روش تصادفي افزايش داده و به تعداد  100نمونه براي هر
نقطه و در مجموع  1100داده ورودي براي شبکه عصبي
خواهیم داشت که در ان در  100درصد موارد دقت زير 9
متر ،در  35درصد موارد دقت زير  2متر و در  30درصد
موارد دقت زير  1متر ميباشد.
الف

الف
ب

ج
شکل -11روش شبکه عصبي براي سناريو  1الف) 11ورودي با
میانگینگیري از نمونهها در هر نقطه ب) 31ورودي و  1نمونه در هر
نقطه ج)  1100ورودي و  100نمونه در هر نقطه

شکلهاي  11براي سناريو  1و براي روش شبکه
عصبي ميباشد .در شکل الف شبکه عصبي براي حالتي
است که از نمونههاي سیگنال در يک نقطه میانگین گرفته
شده و به عنوان ورودي وارد شبکه شده است يعني 11
داده ورودي و  11خروجي که در ان در  95درصد موارد
دقت زير  8متر و در  28درصد موارد دقت زير  8متر
ميباشد .شکل ب براي حالت معمول بوده و ما به تعداد
نمونههاي سیگنال گرفته شده يعني براي هر نقطه 1
نمونه و در کل  31ورودي براي شبکه عصبي خواهیم
داشت که در ان در  100موارد دقت زير  8متر و در 35
درصد موارد دقت زير  9متر و در  32درصد موارد دقت
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ب
شکل -12روش شبکه عصبي براي سناريو  1با دادههاي نرمالیزه.
الف( 11ورودي با میانگینگیري از نمونهها در هر نقطه بهصورت
نرمالیزه .ب) 31ورودي و  1نمونه در هر نقطه بهصورت نرمالیزه

شکل -12الف براي حالت متوسط نمونههاي سیگنال
براي هر نقطه بوده و همینطور نرمالیزه کردن دادههاي
ورودي و مختصاتهاي خروجي ميباشد يعني  11ورودي
نرمالیزه شده و  11خروجي نرمالیزه شده که در ان در 81
درصد موارد دقت زير  8متر و در  95درصد موارد دقت
زير  8متر ميباشد .شکل -18ب نیز مربوط به حالت
معمول بوده يعني  31داده ورودي نرمالیزه و  31خروجي
نرمالیزه شده است که در ان در  100موارد دقت زير 8
متر و در  30درصد موارد دقت زير  9متر و در  98درصد
موارد دقت زير  2متر ميباشد.

اس

الف

الف

ب

ب
شکل -18روش شبکه عصبي براي سناريو  .9الف) 11ورودي با
میانگینگیري از نمونهها در هر نقطه ب)  1100ورودي و  100نمونه
در هر نقطه

ج
شکل -19روش شبکه عصبي براي سناريو  .2الف) 98ورودي با
میانگینگیري از نمونهها در هر نقطه ب) 108ورودي و  9نمونه در هر
نقطه ج  9800ورودي و  100نمونه در هر نقطه

شکلهاي  19براي سناريو  2بوده که در ان شکل .18
الف براي حالت متوسط سیگنال و  98داده ورودي و
خروجي بوده که در ان در  18درصد موارد دقت زير 8
متر ،در  15درصد موارد دقت زير  8متر و در  80درصد
موارد دقت زير  2متر ميباشد و شکل  .19ب براي حالت
معمول سناريو که شامل سه نمونه در هر زمان ميباشد
يعني  108ورودي و خروجي که در ان  15درصد موارد
دقت زير  8متر و در  88درصد موارد دقت زير  8متر و در
 29درصد موارد دقت درون  2متر ميباشد و شکل  .19ج

نتايج باال مربوط به اشکال  18خطاي تعیین موقعیت
براي سناريو  9ميباشد شکل  .18الف مربوط به شبکه
عصبي با  11ورودي و  11خروجي هست که در ان در 80
درصد موارد دقت زير  8متر و در  95درصد موارد دقت
زير  8متر شکل  .18ب مربوط به افزايش نقاط نمونه بوده
بهطوري که ما نمونههاي سیگنال در يک نقطه رو از يک
به  100افزايش داده به اين ترتیب دادههاي ورودي شبکه
عصبي ما  1100و خروجي ما نیز  1100خواهد بود تا
شبکه بهتر آموزش ببیند که در ان در  100درصد موارد
دقت زير  9متر و در  35درصد موارد دقت زير  2متر و در
 18درصد موارد دقت زير  1متر ميباشد.
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شامل نمونههاي افزايش داده و  9800ورودي و خروجي
است که در ان در  100موارد دقت زير  8متر ،در 35
درصد موارد دقت زير  8متر ،در  38درصد موارد دقت
درون  9متر و در  58درصد موارد دقت زير  2متر و در 85
درصد موارد دقت زير  1متر ميباشد

بهبود دقت تعیین موقعیت در مکانهاي سرپوشیده با استفاده از ...

 -9نتیجه گیری

الف

ب
شکل -18روش شبکه عصبي براي سناريو  9با دادههاي نرمالیزه
الف) 11ورودي با میانگینگیري از نمونهها در هر نقطه بهصورت
نرمالیزه ب) 1100ورودي و  100نمونه در هر نقطه بهصورت نرمالیزه

در شکلهاي  18نتايج مربوط به روش نرمالیزه کردن
دادههاي شبکه عصبي براي بهبود دقت براي سناريو 9
مالحظه شده است.
در شکل  .18الف خطاي تعیین موقعیت شبکه عصبي
را براي  11ورودي نرمالیزه شده با  11خروجي نرمالیزه
شده به دست آورده که در ان در  80درصد موارد دقت زير
 8متر و در  99درصد موارد دقت زير  8متر ميباشد و در
شکل  .18ب با افزايش نمونههاي سیگنال از يک به 100
ما نتايج مربوط به شبکه عصبي با  1100ورودي نرمالیزه
شده و  1100خروجي را به دست آوردهايم که در ان در
 100موارد دقت زير  8متر و در  33درصد موارد دقت زير
 9متر و درون  12درصد موارد دقت زير  2متر ميباشد.
با مقايسه نتايج مالحظه ميکنیم که هردو روش هم
افزايش نمونههاي سیگنال در يک نقطه و هم نرمالیزه
کردن دادههاي ورودي و خروجي باعث افزايش دقت
تعیین موقعیت در شبکه عصبي ميشود که افزايش نمونه
سیگنال بهطور بسزايي دقت تعیین موقعیت را بهبود
ميبخشد.

114

با توجه به اهمیت تعیین موقعیت در محیطهاي بسته،
در اين مقاله سعي شده تا با روشهايي که در بخشهاي
قبل بیان شده است اين دقت بهبود بخشیده شود .در
روش نزديکترين همسايگي در سناريو  100 ،1درصد
نقاط داراي دقت  8متر  50درصد نقاط داراي دقت  8متر
و  10درصد نقاط داراي دقت  9متر ميباشد .در سناريو
 10 ،2درصد نقاط داراي دقت  1متر 80 ،درصد نقاط
داراي دقت  8متر و تقريب ًا  98درصد نقاط داراي دقت 8
متر ميباشد .در سناريو  100 ،9درصد موارد دقت درون 9
متر ،در  15درصد موارد دقت درون  2متر و در  10درصد
موارد دقت درون  1.8متر ميباشد .همانطور که مالحظه
ميشود در سناريو  9با زياد بودن نقاط مرجع در يک
منطقه و پراکندگي مناسب اين نقاط دقت تعیین موقعیت
در اين روش بهطور قابل توجهي افزايش پیدا کرده است.
در حالت افزايش نقاط در روش نزديک همسايگي (به
میزان دو برابر) در سناريو  1در  100درصد نقاط داراي
دقت  9متر  35درصد نقاط داراي دقت  2متر و  18درصد
نقاط داراي دقت  1متر ميباشد .در سناريو  2در حالت
افزايش نقاط در  30درصد نقاط داراي دقت  8متر55 ،
درصد نقاط داراي دقت  8متر و تقريباً  52درصد نقاط
داراي دقت  9متر .در  12درصد نقاط داراي دقت  2متر
ميباشد .در سناريو  9در  100درصد موارد دقت زير 1.8
متر ،در  58درصد موارد دقت زير  1متر و در  12درصد
موارد دقت زير  0.8متر ميباشد.
اين نشان ميدهد که با افزايش نقاط به میزان دو برابر
با روش درونيابي میانگین در روش  knnمیزان دقت هم
به میزان تقريباً دو برابر بهبود يافته است که در هر سه
سناريو با تعداد مختلف نقاط و پراکندگي مختلف اين
نتیجه حاصل شده است.
همینطور در سناريو  9روش  knnکه در ان با روش
 mdaاز دو واي فاي بجاي  23واي فاي استفاده شده نیز
در  100موارد دقت درون  2متر در  35درصد موارد دقت
درون  1.8متر و در  12درصد موارد دقت درون  1متر
ميباشد؛ که نسبت به حالت معمول روش  knnداراي
بهبود دقت بسزايي ميباشد.
در روش شبکه عصبي نیز در سناريو  1نمونههاي
سیگنال براي هر نقطه با روش رندم افزايش داده شده و به
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 متر1  درصد موارد دقت درون18  متر و در2 دقت درون
.ميباشد
به اين ترتیب به وضوح از نتايج معلوم است که شبکه
2  و1 عصبي با افزايش تصادفي نمونه سیگنال در سناريو
 تقريب ًا برابر9  با افزايش نقطه بوده و در سناريوknn بهتر از
 درواقع اين نتیجه اين امر را نشان ميدهد که در.است
محیطهايي که نقاط مرجع به تعداد باالتر و با پراکندگي
يکسانتري پخش شدهاند دقت تعیین موقعیت در روش
نزديکترين همسايگي بهبود يافته بهتر از شبکه عصبي
بهبود يافته بوده اما در محیطهاي که اين نقاط داراي
تعداد کمتر ميباشد و پراکندگي يکساني ندارد روش
شبکه عصبي نتايج بهتري را نسبت به روش نزديکترين
.همسايگي خواهد داشت

 داده1100  نمونه براي هر نقطه و در مجموع100 تعداد
ورودي براي شبکه عصبي وجود خواهد داشت که در ان
 درصد35  در، متر9  درصد موارد دقت درون100 در
 درصد موارد دقت درون30  متر و در2 موارد دقت درون
 شامل نمونههاي افزايش داده2  در سناريو. متر ميباشد1
 موارد100  ورودي و خروجي است که در ان در9800 و
، متر8  درصد موارد دقت درون35  در، متر8 دقت درون
 درصد58  متر و در9  درصد موارد دقت درون38 در
 درصد موارد دقت درون85  متر و در2 موارد دقت درون
 ما نمونههاي سیگنال در يک9  در سناريو. متر ميباشد1
 افزايش داده به اين ترتیب100 نقطه رو از يک به
 و خروجي ما نیز1100 دادههاي ورودي شبکه عصبي ما
 خواهد بود تا شبکه بهتر آموزش ببیند که در ان در1100
 درصد موارد35  متر و در9  درصد موارد دقت درون100
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