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چکیده
در اين مقاله مروري بر روشهاي موقعیتيابي مبتني بر مدل مکاني در محیطهاي داخلي ارائه شده است .در اين روشها از مدل
مکاني تولیدشده از نقشهي محیط به عنوان يک ابزار همیار براي موقعیتيابي و ناوبري استفاده ميشود .در مجموع دو مدل مکاني سلولي
و گرافمبنا براي مدلسازي در فضاهاي بسته موجود است .محققان با در نظر گرفتن خصوصیات مدل ،مسئلهي مورد مطالعه و فناوري
موقعیتيابي مورد استفادهي خود ،يکي از مدلهاي مکاني يا ترکیبي از آنها را بهکار ميگیرند .چگونگي استفاده از مدل و نحوهي ترکیب
مدلها نیز داراي روشهاي متفاوتي است .در اين مقاله سعي شده است انواع مدلسازي مکاني و روشهاي استفاده از آنها در موقعیتيابي
معرفي و بررسي شود .به دلیل تنوع روشها ،انتخاب يک روش بهعنوان روش بهینه میسر نیست .چراکه هر روش وابسته به نوع محیط و
مسئلهي مورد مطالعه ،کارايي متفاوتي دارند .به نظر ميرسد ،در صورت امکان ،استفادهي ترکیبي از روشها راهحل مؤثري باشد .چراکه در
برخي موارد مزيتهاي يک روش ،معايب روش ديگر را پوشش ميدهد.
واژگان کلیدی :مدل مکاني ،محیط داخلي ،موقعیتيابي ،مدل سلولي ،مدل گرافمبنا
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مروری برروشهای موقعیتیابی مبتنی بر نقشه برای محیطهای بسته

مقاله ترويجي  -مروري برروشهاي موقعیتيابي مبتني بر نقشه براي محیطهاي بسته

 -1مقدمه
در محیطهاي خارجي با استفاده از سیستم موقعیتيابي
جهاني ،1عملیاتهاي موقعیتيابي ،ناوبري و در نهايت
ارائهي خدمات مکانمبنا 2انجامپذير است [ ،]1اما عدم دقت
اين سیستم در محیطهاي داخلي باعث به چالش کشیدن
ارائهي خدمات مکانمبنا در اين محیطها شده است.
همچنین رسیدن بهدقت مورد نظر براي ارائهي خدمات
مکانمبنا با استفاده از شبکههاي سلولي 3نیز در محیطهاي
داخلي میسر نیست .چراکه دسترسي به سیگنال اين شبکه
در محیطهاي داخلي 4و مکانهاي با تراکم باالي شهري
محدود است [ .]2عالوه بر اين مسئلهي موقعیتيابي 5و
رديابي 6در محیطهاي داخلي به دلیل پیچیدگي اين
محیطها بحثي چالشبرانگیز است [.]3
براي موقعیتيابي در محیطهاي داخلي فناوريهاي
متفاوتي مانند پیمايش 7با استفاده از سنجندههاي حرکتي
[ ،]4شبکههاي بیسیم محلي ،]6[ 9RFID ،]5[ 8بلوتوث10
[ ،]7روشهاي مبتني بر مجاورت سنجندهها ،مادونقرمز،
فرکانس راديويي ،سیستمهاي فراصوت [ ]8و سنجندههاي
بصري معرفيشده است .تقريباً تمامي فناوريهاي ذکرشده
دقتي در حد چند متر دارند [ .]7در میان آنها فقط چند
روش محدود ميتواند به دقتي در حد سانتيمتر برسد
[ .]9معموالً براي رسیدن به اين دقت ،نیاز به گیرندهها و
فرستندههاي خاص ،سنجندههاي متنوع و پیادهسازي
زيرساخت جديد است.
محققان روشهايي مبتني بر استفاده از نقشه براي
افزايش دقت موقعیتيابي و رديابي در محیطهاي داخلي
پیشنهاد دادهاند .الزمهي استفاده از اين روشها مدلسازي
مناسب محیط است .در اين مطالعه روشهاي مختلف
مدلسازي محیط و چگونگي استفاده از آنها در مقاالت
مختلف ارائه شده است .تالش شده تا جنبههاي منفي و
مثبت هر روش و مدل براي خواننده ارائه شود.

)1 Global Positioning System (GPS
)2 Location Based Services (LBS
3 Cellular Network
4 Indoor
5 Positioning
6 Tracking
7 Dead Reckoning
)8 Wireless Local Area Network (Wlan
9 Radio-frequency identification
10 Bluetooth
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ساختار ادامهي مقاله به اين صورت است که در بخش دوم
مباني استفاده از نقشه در موقعیتيابي در محیطهاي داخلي
ارائه شده است .در بخش سوم مروري بر تحقیقات پیشین در
اين زمینه ارائه و روش استفادهشدهي هرکدام تشريح شده
است .درنهايت نیز نتیجهي مقاله در دسترس قرار دارد.

 -2مدلسازی محیطهای داخلی
استفاده از همتايابي با نقشه 11براي بهبود دقت
موقعیتيابي مبحث جديدي نیست .درگذشته از اين روش
براي کاهش خطا در موقعیتيابي وسايل نقلیه استفاده
شده است .در حال حاضر نقشهي محیط مطالعاتي ،فقط
ابزاري براي بصري سازي نیست ،بلکه از آن بهعنوان ابزاري
همیار براي سیستم موقعیتيابي نیز استفاده ميکنند.
فضاي داخلي يا محیط داخلي را ميتوان بهطور
غیررسمي ،سازههاي انسانساخت مانند ساختمانها و
تسهیالت زيرزمیني دانست .براي مدلسازي اين محیطها
هنوز روش جامعي وجود ندارد .بنابراين نیاز به يکسري قواعد
مدلسازي سازگار با محیطهاي داخلي حس ميشود که
کاربردهاي مختلف در اين محیطها را پشتیباني کند [.]10
استفاده از نقشه در محیطهاي داخلي اطالعاتي
دربارهي موقعیت ديوارها بهعنوان موانع و درها بهعنوان
راههاي ارتباطي را ارائه ميدهد .اين اطالعات با محدود
کردن مکانها و مسیرهاي ممکن براي موقعیتيابي و
مسیريابي باعث افزايش دقت ميشوند .به عنوان مثال
هیچگاه موقعیت کاربر درون مکانهايي اشغالشده با ديوار
قرار نميگیرد يا مسیرها هیچگاه از ديوار عبور نکرده و
ارتباط فضاها فقط از طريق در امکانپذير است [.]11
از مدل مکاني در محیطهاي داخلي براي کاربردهاي
مختلفي استفاده شده است .اين کاربردها شامل هدايت
رباتهاي متحرک ،رديابي کاربر در محیطهاي داخلي و
تحلیلهاي مکاني است [ .]12مشخصههاي مدل مکاني
براي هر کاربرد ميتواند به سه دستهي مشخصات
هندسي 12مانند مکان موانع ،روابط توپولوژي 13مانند
مجاورت و اتصال و مشخصههاي معنايي 14مانند توانايي
تشخیص پله و راهرو از يکديگر تقسیم شود .در کل دو
11 Map Matching
12 Geometry
13 Topology
14 Semantic

مدل سلولي يکي از مدلهاي مکاني است که در
موقعیتيابي استفاده ميشوند .براي تولید اين مدل فضاي
داخلي را به تعداد محدودي از سلولهاي هماندازه و منظم
تقسیم ميکنند .اين سلولها ميتوانند مشخصههاي
محدودي مانند اشغال بودن يا نبودن را داشته باشند.
همچنین ميتوان اطالعات معنايي نیز به آنها اختصاص
داد .به عنوان مثال ميتوان درها و پلهها را با تخصیص
مقادير از پیش تعیینشده از يکديگر متمايز کرد .اين
دسته از مدلهاي مکاني ميتوانند بیانگر روابط توپولوژي
فضا نیز باشند .چراکه ميتوان فضاهاي مجزا و ارتباط آنها
با يکديگر را با تحلیل مشخصات معنايي سلول ،شناسايي
کرد .اين مدلها در مقايسه با مدلهاي توپولوژي رايج
مانند گراف و شبکه داراي مزيتهايي است .ازجمله اين
مزيتها ميتوان به دسترسي به کل فضا و بهینه بودن در
ذخیرهسازي اشاره کرد [ .]13در شکل 1به ترتیب از چپ
به راست ،نقشهي دوبعدي محیط داخلي و مدل سلولي
محیط داخلي قابلمشاهده است .رنگهاي مختلف سلولها
بیانگر مقادير معنايي متفاوت آنها است.

شکل -1نمايش مدلسازي سلولي محیط داخلي []3

 -2-2مدل گرافمبنا
دستهاي ديگر از مدلهاي مکاني مدلهاي مبتني بر
گراف هستند .در اين مدلها فضاهاي مختلف ،رئوس و
اتصاالت آنها يالها را تشکیل ميدهند [ .]14اين دسته
مدلها بر اساس رفتار انسان در حرکت بین فضاهاي
مختلف پايهريزي شدهاند .ازجمله مزيتهاي مدل

اس

 -1-2مدل سلولی

شکل -2نمايش مدلسازي گرافمبنا محیط داخلي []15

استفاده از هرکدام از اين مدلها در قالب پايگاهدادهي
نقشه ،اطالعاتي مانند موقعیت ،ابعاد ،ظرفیت و عملکرد
اشیا مکاني را در اختیار سیستم موقعیتياب قرار ميدهد.
با ترکیب موقعیت بهدستآمده براي کاربر و اطالعات
توپولوژي نقشه که به همتايابي با نقشه معروف است ،دقت
موقعیتيابي افزايش مييابد [.]16

 -3موقعیتیابی بر مبنای مدل مکانی
در اين فصل روشهاي معرفيشده توسط محققان براي
موقعیتيابي مبتني بر مدل مکاني در محیطهاي داخلي
ارائه شده است .نحوهي مدلسازي محیط و فناوري
موقعیتيابي در روشهاي پیشنهادي به تفضیل بیان شده
است .ابتدا تحقیقاتي که از مدل سلولي براي بهبود عملکرد
سیستم موقعیتياب استفاده کردهاند ،ارائه ميشوند.
 Xuو همکاران [ ]3روشي براي رديابي کاربران در
محیطهاي داخلي مبتني بر مدل سلولي ارائه دادهاند .هدف
از اين تحقیق بهبود موقعیتيابي در محیطهاي داخلي
است .در اين تحقیق از سیستم موقعیتيابي مبتني بر Wifi
براي تعیین موقعیت و سنجندهي مغناطیسسنج در تلفن
همراه کاربر براي تعیین جهت حرکت استفاده شده است.
در اين تحقیق فضاي داخلي به شبکهي سلولهاي
منظم تقسیم شده است .مقداري معین براي هر سلول
تعیین شده است که بیانگر مشخصه معنايي سلول است.
سپس الگوريتم ،احتمال وجود کاربر را در اين سلولها را
1 Centrality
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روش اصلي سلولمبنا و گرافمبنا براي تولید مدل مکاني
وجود دارد که در ادامه به معرفي هرکدام ميپردازيم.

گرافمبنا سادگي محاسبات و امکان استفاده از مباني غني
گرافها مانند تحلیل مرکزيت 1است .ولي اينگونه مدلها
به دلیل خالصه کردن محیط به رأس و يال ،اطالعات
کافي توپولوژي و هندسي را در اختیار قرار نميدهند
[ .]10در شکل 2به ترتیب از چپ به راست نقشهي
دوبعدي محیط داخلي و مدل گراف متناظر با آن
قابلمشاهده است .هر عدد بیانگر فضاهاي مجزا در محیط،
مانند اتاقها است.

مقاله ترويجي  -مروري برروشهاي موقعیتيابي مبتني بر نقشه براي محیطهاي بسته

بر اساس مدل مکاني و اندازهگیري سنجندههاي حرکتي
تلفن همراه محاسبه ميکند .نويسندگان طبق نتايج بیان
ميکنند که روش پیشنهادي در بهبود خطاهاي
موقعیتيابي مانند موقعیتهاي نادرست ،عناوين اشتباه و
پرش میان موقعیتهاي متوالي مؤثر است .مزيت اين
تحقیق ارائهي يک مدل سلولي که شامل تمام اطالعات
مکاني ازجمله هندسي ،توپولوژي و معنايي است،
معرفيشده است .همچنین بیان ميشود که فناوريهاي
مختلف موقعیتيابي مانند بلوتوث و  RFIDنیز در
الگوريتم پیشنهادي قابلاستفاده است.
در روش پیشنهادي مدل سلولي با استفاده از نقشهي
ساختمان ساخته ميشود .اين نقشهها معموالً موقعیت
فضاهاي مختلف مانند اتاقها ،درها و راهرو را نشان
ميدهند .در مدل ارائهشده موقعیت وسايل ثابت ساختمان
نیز در نظر گرفته ميشود .چراکه تأثیر بیشتري در ناوبري
نسبت به وسايل متحرک دارند.
براي محاسبهي اندازهي سلولهاي شبکه که به نوعي
نشاندهندهي دقت مدل نیز است ،نويسندگان چهار معیار
درنظر گرفتهاند )1 .سلولها بايد بهاندازهاي باشند که
بتوانند اشیاي مختلف مانند دربها و موانع را مدل کنند.
 )2سلول بايد به اندازهاي باشد که تا حد ممکن فقط يک
شي را بتوان در آن جاي داد ،اين امر باعث ميشود هر
سلول داراي مقادير يکتاي معنايي و هندسي باشد)3 .
طول قدم کاربر يا متوسط مسیر پیمودهشده در هر ثانیه
توسط کاربر نیز بايد در نظر گرفته شود )4 .در آخر نیز
بايد در نظر داشت با کاهش اندازهي سلولها پیچیدگي
محاسباتي افزايش مييابد.
سپس نويسندگان با استفاده از مدل سلولي
ويژگيهاي هندسي موردنیاز را استخراج ميکنند .سه
ويژگي اصلي هندسي يعني محدوده ،1فاصله و جهت با
استفاده از روشهاي زير استخراج و استفاده ميشوند.
 )1استفاده از کل مدل براي هر بار موقعیتيابي بهینه
نیست ،بنابراين با استفاده از سرعت حرکت کاربر در هر
ثانیه و استفاده از ضريب اطمینان ،محدودهاي حول
موقعیت کنوني کاربر ايجاد ميشود و محاسبات در آن
محدوده صورت ميگیرد .با داشتن اندازهي هر سلول و
شناخت همسايگيهاي هر سلول ايجاد محدوده در اين
1 Buffer
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مدل کار بسیار آساني است )2 .براي مدلهاي سلولي
ميتوان هر دو نوع فاصلهي اقلیدسي و قطري را بهسادگي
اندازهگیري کرد )3 .جهت بین دو سلول نیز با ضرب
داخلي دو بردار متناظر سلول قابلمحاسبه است.
براي انتصاب مشخصههاي معنايي مانند در و تشخیص
فضاهاي مختلف از يکديگر نويسندگان سه قانون را بیان
ميکنند .منظور از فضاهاي مختلف مناطق موجود در
محیط است که توسط يک مرز مشخص از يکديگر مجزا
شدهاند .قوانین به اين صورت است که هر سلول فقط
ميتواند يک مشخصه داشته باشد .اگر دو موجوديت در آن
وجود داشت آنکه فضاي بیشتري از سلول را اشغال کرده
است بهعنوان معناي سلول در نظر گرفته ميشود .فقط در
صورتي که نصف بیشتر سلول اشغال شده باشد ،آن سلول
اشغالشده در نظر گرفته ميشود .اگر سلول داراي دو
موجوديت با معناي متفاوت بود ،آنکه بیشتر فضاي سلول را
در برگرفته است بهعنوان موجوديت اصلي انتخاب ميشود.
استخراج روابط توپولوژي نیز به شرح زير انجام
ميپذيرد .اتصال سلولها بر مبناي همسايگي هشتتايي
است .هر سلول که داراي مشخصهي مانع نیست ،به
سلولهاي مجاور خود که داراي مشخصهي معنايي يکسان
است ،متصل ميشود .سلولهاي فضاهاي مختلف فقط از
طريق در ميتوانند با يکديگر ارتباط داشته باشند .در آخر
نیز قابلیت دسترسي هر سلول از طريق مقايسهي فاصلهي
اقلیدسي و کوتاهترين مسیر بر اساس مدل محاسبه
ميشود .الگوريتم * Aبراي محاسبهي کوتاهترين مسیر
مورد استفاده قرار گرفته است.
در شکل 3خط مستقیم بین دو سلول بیانگر فاصلهي
اقلیدسي و مجموع خطوط شکسته ،فاصلهي بهدستآمده
از الگوريتم مسیريابي است.

شکل -3نمايش فاصلهي اقلیدسي و کوتاهترين مسیر بین دو
سلول []3

اس

1 Markov Chain

شکل -4نمايش تعیین جهتهاي ممکن براي حرکت []17

پس از موقعیتيابي توسط سیستم موقعیت
بهدستآمده به نزديکترين سلول بدون مانع تصوير
ميشود .سپس با استفاده از قوانین تکامل ارائهشده توسط
نويسندگان ناوبري کاربر انجام ميشود .قوانین تکامل
شامل محاسبهي احتمال تغییر موقعیت کنوني به موقعیت
آينده است .اين امر با استفاده از مدل سلولي موجود و
جهتهاي ممکن براي حرکت کاربر امکانپذير است.
در اين تحقیق از روش مونتکارلو 2استفادهشده است.
اساس اين روش فرآيند تصادفي براي پیدا کردن راهحل
مسئلهي موردمطالعه است .مسئله موردنظر در اين تحقیق
موقعیت کاربر است .در روش مونتکارلو فرآيند تعیین
موقعیت با استفاده از مجموعهاي از موقعیتها که بهصورت
مستقل تکامل پیدا ميکنند ،انجام ميشود .نحوهي کار
الگوريتم به اين صورت است که در ابتدا مجموعهاي از
موقعیتها بهصورت يکنواخت در شعاع يک متري موقعیت
کنوني جايگذاري ميشوند .هر موقعیت يک ذره نامیده
ميشود .تعداد ذرات اندازهي سیستم را مشخص ميکنند
2 Monte Carlo
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حال با داشتن مشخصههاي هندسي ،روابط توپولوژي و
مشخصههاي معنايي محیط و ترکیب آنها با موقعیت و
جهت حرکت ميتوان به رديابي کاربر پرداخت .الگوريتم
پیشنهادي براي ترکیب مشاهدات زنجیرهي مارکو 1است.
در زنجیرهي مارکو فرض بر اين است که وضعیت آيندهي
سیستم فقط وابسته به وضعیت کنوني آن است .در
الگوريتم پیشنهادي موقعیت بعدي کاربر با استفاده از
زنجیرهي مارکو و مدل سلولي ارائهشده محاسبه ميشود.
نويسندگان خود را درگیر چگونگي تعیین موقعیت
اولیه کاربر نکردهاند و فرض را بر معلوم بودن آن
گذاشتهاند .محاسبهي موقعیت آيندهي کاربر بر اساس
چهار قانون انجام ميشود .سلولهاي بیرون از محدودهي
محاسبات داراي احتمال صفر هستند .سلولهاي داراي
مانع داراي احتمال صفر هستند .احتمال سلولهاي درون
محدوده بر اساس شاخص میزان دسترسي محاسبه
ميشود .سلولهايي که در جهت حرکت کاربر هستند
داراي احتمال بیشتري هستند .سلولهاي موجود در زاويه
 45درجه ،در جهت حرکت در نظر گرفته ميشوند.
نتايج اعالمشده توسط نويسندگان بیان ميکند که
سیستم تقريب ًا بهصورت آني عمل ميکند .از مزاياي اين
روش چک کردن و تصحیح موقعیتهاي بهدستآمده در هر
سه قدم اجراي الگوريتم است .اين کار مانع از انتشار خطاي
تجمعي ميشود .ازجمله محدوديتهاي سیستم پیشنهادي
در اين تحقیق ميتوان به نپرداختن به چگونگي تعیین
موقعیت اولیه اشاره کرد .همچنین تشخیص چرخش کاربر
فقط در برخي نقاط از پیش تعیینشده و براي چرخش به
راست و چپ و عقب قابلشناسايي است .يعني چرخشهاي
کمتر از  90درجه شناسايي نميشوند .در ادامهي اين
تحقیق ميتوان به در نظر گرفتن موانع متحرک ،استفاده از
سنجندههاي حرکتي بیشتر و توسعهي الگوريتم براي
ساختمانهاي چندطبقه پرداخت.
 Rayو همکاران [ ]17سیستمي را ارائه ميدهند که
هستهي اصلي آن تسهیالت ارتباطي بیسیم است .هدف
تحقیق نیز ترکیب اطالعات بهدستآمده از اين روش با
مدل مکاني بیان شده است.
مدل مکاني استفادهشده در اين تحقیق مدل سلولي
است .به اين صورت که نقشهي ساختمان به سلولهاي

منظم تقسیم ميشود .ساختار شبکهي سلولي ،هشت
همسايگي و اندازهي سلولها نیم متر در نظر گرفته شده
است .نويسندگان دلیل انتخاب اين اندازه براي سلول را
مدل کردن تمام موجوديتهاي محیط داخلي بیان
کردهاند .چراکه کمتر پیش ميآيد عرض يک راهرو کمتر
از نیم متر باشد .درنهايت براي هر سلول مشخص ميشود
که کاربر در چه جهتهايي ميتواند حرکت کند.
جهتهايي که سلول مجاور داراي مانع است غیرقابل
حرکت در نظر گرفته ميشود.
در شکل 4از چپ به راست به ترتیب ،فضاي بدون
مانع و با مانع مشاهده ميشود .پیکانهاي سبز در شکل4
بیانگر توانايي حرکت و پیکانهاي قرمز بیانگر عدم توانايي
حرکت است .همانطور که در شکل 4پیداست ،در فضاي
سمت راست به دلیل وجود ديوار امکان حرکت کاربر به
سمت باال و چپ وجود ندارد.
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و در طول محاسبهي خطسیر 1کاربر ثابت باقي ميمانند.
براي حرکت از يک موقعیت به موقعیت ديگر جهت هر ذره
به صورت تصادفي از توزيع نرمال به مرکز جهتي که از
سنجندههاي اينرشیا بهدستآمده است ،تعیین ميشود.
همچنین طول قدم بهصورت تصادفي از توزيع نرمال به
مرکز مقداري که از دادههاي محور عمودي شتابسنج
بهدستآمده است ،براي هر ذره تعیین ميشود .درنهايت
هر ذره بر اساس قانون تکامل ارائهشده حرکت ميکند.
هرگاه يک ذره نتوانست حرکت کند حذف و بهوسیلهي
ذرهاي جديد جايگزين ميشود .موقعیت ذرهي جديد
بهصورت تصادفي میان ذرات صحیح انتخاب ميشود.
درنهايت با میانگینگیري از موقعیت ذرات صحیح،
موقعیت کاربر محاسبه ميشود.
نقص تحقیق معرفي شده عدم روشي کارا براي کاهش
بار محاسباتي مدل سلولي است .همچنین از اطالعات
معنايي مدل سلولي فقط در حد شناخت موانع استفاده
شده است .مزيت استفاده از اين روش نیز استفاده از
الگوريتم مونتکارلو است که باعث استفاده موثرتري از
مدل سلولي شده است .در ادامه مروري بر تحقیقاتي که از
مدل گرافمبنا استفاده کردهاند ،ارائه ميشود.
 ]18[ Namبا استفاده از نقشهي ساختمان که شامل
اجزاي مکاني مختلف مانند راهروها ،طبقات ،پلهها و
آسانسور است و سنجندههاي  2IMUدو الگوريتم پیشنهاد
ميدهد .الگوريتم ارائهي نقشه براي دستهبندي و نمايش
اجزاي محیط داخلي و الگوريتم موقعیتيابي جبراني بر
اساس فاصله و جهت بهدستآمده از سنجندهها،
الگوريتمهاي پیشنهادي هستند .ارزيابي اين تحقیق با
استفاده از دستگاه مجهز به  IMUدر يک ساختمان انجام
شده است و نتايج بیانگر اين است که دقت روش
پیشنهادي از روشهاي سنتي پیمايش بهتر است.
 IMUبا استفاده از شتابسنج و ژيروسکوپ به ترتیب
شتاب و نرخ دوران را محاسبه ميکند .در اين تحقیق از يک
شتابسنج دومحوره استفادهشده است .يکي از معايب
اينگونه سنجندهها ايجاد خطاي تجمعي در طول زمان
است .بنابراين نیاز به استفاده از يکسري روشها براي
کاهش خطاهاي تولیدشده داريم .براي کاهش خطاي
1 Trajectory
2 Inertial Measurement Unit
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تجمعي از معرفي مقادير اولیه به سنجندهها استفاده شده
است .اما هنوز خطاهاي مستقل از شتاب و جهت در دادهها
وجود دارد که با استفاده از همتايابي با نقشه کاهش مييابد.
در اين تحقیق سه مسئله براي کارکردن با  IMUطرح و
بررسي شده است .براي پااليش کردن اطالعات بهدستآمده
از سنجندهها از يک پااليه پايینگذر و يک پااليه باالگذر
استفاده شده است .استفاده از پااليه پايینگذر باعث کاهش
نويز ،نرم کردن نقاط خالي و اتصال قطعشدگيهاي کوچک
در قلهها و درههاي سیگنال دريافتي از سنجنده ميشود.
استفاده از پااليه باالگذر نیز باعث حذف فاکتورهاي با
فرکانس پايین ناشي از باياس ولتاژها از دادههاي خروجي
سنجندهها ميشود .مسئلهي دوم تخمین موقعیت است .با
توجه به اينکه عارضههاي انسانساخت داراي ساختار
مستقیم مانند راهروها و ديوارهاي مستقیم است .با استفاده
از جهت ،فاصله ،موقعیت اولیه و استفاده از روش پیمايش
ميتوان تخمین خوبي از موقعیت کاربر داشت .مشکل سوم
نیز جبران خطاهاي موقعیتيابي است .اين مسئله با استفاده
از مدل مکاني و همتايابي با نقشه قابلحل است .در اين
تحقیق از مدل گرافمبنا که نمايانگر فضاهاي مختلف و
ارتباط آنها با يکديگر است ،استفاده شده است .بنابراين در
اين تحقیق از سنجندهها براي تخمین موقعیت ،از تلفن
همراه کاربر براي پااليش اطالعات و از مدل مکاني براي
حذف خطاها استفاده شده است.
مدلهاي توپولوژي بهنوعي توصیف ساختار محیط در
يک مقیاس بزرگتر است .اين مدلها بهطور فشردهشده
اطالعاتي دربارهي اجزاي محیط و ارتباط آنها در اختیار
قرار ميدهند .معموالً مدلهاي توپولوژي در قالب گراف
بیان ميشوند .ازاينرو در اين تحقیق از مدل گرافمبنا
استفاده شده است.
رفتار انسانها در محیطهاي داخلي سادهتر از
محیطهاي خارجي است .چراکه معموالً ساختمانها داراي
راهروهاي مستقیم و ديوارهاي محدودکننده هستند .در
اين تحقیق با مقايسهي خطسیر بهدستآمده از کاربر و
نقشهي توپولوژي مستخرج از مدل گرافمبنا تمام نقاط
ممکن براي حرکت کاربر شناسايي ميشود .در
موقعیتهايي که عملیات چرخش ،باال رفتن و پايین رفتن
از پله ،حرکت با آسانسور صورت ميگیرد ،اين الگوريتم
يال و رأس با احتمال بیشتر را انتخاب ميکند.

اس

شکل -5نمايش چگونگي محاسبهي چرخش کاربر []16

براي شناسايي فرآيند تغییر طبقه مانند استفاده از پله
و آسانسور نويسنده از بارومتر 1استفاده کرده است.
ازآنجايي که بارومتر تغییر فشار را اندازهگیري ميکند و
فشار به دلیل شرايط محیطي و جوي در محیطهاي
داخلي مستقل از ارتفاع تغییر ميکند [ ،]19نیاز به
يکسري تصحیحات براي جلوگیري از بروز خطا داريم .در
اين تحقیق قبل از اجراي الگوريتم تغییرات فشار در
محیط اندازهگیري و مدل ميشود .اين روش به دلیل
وابسته بودن فشار به عوامل مختلف بهینه نیست .بنابراين
نويسنده عالوه بر اين روش از مدل کردن رفتار کاربر در
پلهها و آسانسورها با استفاده از شتابسنج نیز استفاده
کرده است.
1 Barometer
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عملیات مختلف مانند نشستن و برخاستن ،جلو رفتن
و عقب رفتن ،چرخش به چپ و راست ،پايین و باال رفتن
با استفاده از سنجندههاي حرکتي موجود در دستگاه
دستساز متصل به کاربر شناسايي ميشود.
ازجمله مزيتهاي روش ارائهشده پشتیباني از
ساختمانهاي چندطبقه و شناخت رفتار کاربر با استفاده
از دستگاه مجهز به  IMUاست .همچنین روشهاي
مختلف به کار برده شده براي کاهش خطاي سنجندهها در
دقت نهايي نقش بسزايي دارد .يکي از معايب اين تحقیق
جدا بودن واحد اندازهگیري و پااليش اطالعات است.
همچنین براي استفاده از همهي جنبههاي الگوريتم،
استفاده از دستگاه دستساز نويسندگان الزامي است.
 ]16[ Spassovيک سیستم مستقل از اطالعات و
سیستمهاي خارجي براي ناوبري کاربر در محیطهاي
داخلي ارائه ميدهد .راهنمايي کاربر تا هدف نهايياش
بهعنوان وظیفهي اصلي اين سیستم معرفي شده است.
راهنمايي مسیر شامل محاسبهي مسیر بهینه بین مکان
فعلي کاربر و مقصد است .معموالً مقصد در ابتدا مشخص و
چالش اصلي شناخت مکان فعلي کاربر است.
ازآنجاييکه تنها روش پیمايش امکان موقعیتيابي
مستقل را در اختیار ميگذارد .براي ارائهي سیستم ناوبري
در اين تحقیق از روش پیمايش استفادهشده است .اساس
اين روش استفاده از اطالعات موقعیتي کنوني کاربر براي
تخمین موقعیت آينده او است.
يکي از اجزاي اصلي روش پیشنهادي پايگاه دادهي
نقشه است که در آن نقشهي محیط به همراه اطالعات
توپولوژي و ساختار مکاني محیط قرار دارد .مدل مکاني
استفادهشده در اين تحقیق مدل گرافمبنا است .اساس
استفاده از اين مدل مقايسهي خطسیر کاربر و اطالعات
توپولوژي و سپس انتخاب يال با احتمال بیشتر است.
همچنین با استفاده از مدل مکاني و همتايابي با نقشه
سنجندههاي حرکتي کالیبره ميشود.
گامهاي تشکیل سیستم ناوبري ارائهشده در اين
تحقیق به اين صورت است .ارائهي پايگاه دادهي نقشه
براي ناوبري در محیطهاي داخلي که در قالب مدل مکاني
گرافمبنا ارائه ميشود .گام بعدي انتخاب سنجندههاي
مناسب و سپس توسعهي يک الگوريتم براي به دست
آوردن موقعیت اولیه کاربر است .درنهايت يک الگوريتم

براي موقعیتيابي پیوستهي کاربر و يک چهارچوب جامع
براي ناوبري شخص در محیطهاي داخلي معرفي ميشود.
اطالعات استفادهشده در روش پیشنهادي اين تحقیق،
سرعت ،جهت ،ارتفاع و زمان است .با استفاده از اين اطالعات
خطسیر ،چرخش ،حرکت بین طبقات شناسايي ميشود.
مسیر حرکت کاربر با استفاده از مقادير سرعت ،زمان
تبديلشده به مسافت ،جهت حرکت کاربر و الگوريتم
پیمايش ،شناسايي ميشود .با استفاده از عالمت اختالف
جهت کاربر در گامهاي متوالي اجراي سیستم ،تغییر جهت
کاربر شناسايي ميشود .بطوريکه اگر اين مقدار صفر ،منفي يا
مثبت بود به ترتیب نمايانگر حرکت مستقیم ،انحراف به چپ
و انحراف به راست کاربر است .اين شناسايي جهت بنا بر دو
شرط انجام ميشود .تغییرات کم چرخش در محاسبات
دخالت داده نميشوند .ولي مجموع تغییرات براي شناسايي
میزان انحراف در طول مسیر در نظر گرفته ميشود.
در شکل 5به ترتیب از چپ به راست شناسايي جهت
چرخش با توجه به عالمت اختالف جهت بهدستآمده از
سنجنده ،محاسبهي میزان چرخش در گامهاي متوالي و
محاسبهي چرخش کلي در طول مسیر قابلمشاهده است.
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روش ارائهشده در اين تحقیق براي ساختمانهاي
چندطبقه مناسب است .همچنین براي شناسايي خطسیر
کاربر روش دقیقي معرفيشده است ،اما در آن به مسائلي
مانند خطاي سنجندهي شتابسنج و موقعیت اولیه کاربر
پرداخته نشده است.
 Attiaو همکاران [ ]20يک روش ناوبري با استفاده از
مدل مکاني را معرفي ميکنند .به اين صورت که يک
سیستم همیار با استفاده از دادههاي مکاني دقت ناوبري را
افزايش ميدهد .اين سیستم همیار با فراهم کردن يکسري
مرزهاي مجازي براي خطسیر کاربران و محدود کردن
موقعیتهاي ممکن براي موقعیتيابي کاربر دقت ناوبري را
افزايش ميدهد .در اين تحقیق براي موقعیتيابي کاربر از
روش پیمايش و سنجندههاي حرکتي شتابسنج و
مغناطیسسنج تلفن همراه استفاده شده است.
سیستم ناوبري معرفيشده در اين تحقیق از دو دسته
اطالعات براي ايجاد مدل مکاني استفاده ميکند .يکي
اطالعات مدل مکاني گرافمبنا و ديگري اطالعات ارتفاعي
است .ارتفاع نقش مهمي در ناوبري محیطهاي داخلي
دارد .تغییر ارتفاع کاربر بهوسیلهي پلهها و آسانسور بايد
شناسايي شود تا براي تصحیح موقعیتيابي با نقشه ،از
نقشهي همان طبقه استفاده شود .بنابراين مدل مکاني بايد
عالوه بر ارتفاع اطالعات مکانهايي که تغییر ارتفاع در آن
صورت ميگیرد را نیز داشته باشد.
استفاده از مدل مکاني گرافمبنا در اين تحقیق در سه
فاز مفهومي ،منطقي و فیزيکي انجام ميپذيرد .بهصورت
مفهومي مدل فرض ميکند که کاربر در هر زماني در
راهرو قرار دارد .اين راهرو با خطوطي که نمايانگر مرکز
راهرو است مدل ميشوند .راهروها کلیهي مسیرهاي
ممکن و پلهها را پوشش ميدهند .اين راهروها که نمايانگر
يالها در مدل هستند اتاقها را به يکديگر متصل ميکنند.
اگر موقعیت کاربر در يکي از اتاقها تخمینزده شد
سیستم آن را به نزديکترين راهرو تصوير ميکند .هر
راهرو شامل اطالعاتي از قبیل شناسه ،رأس شروع و پايان،
تقاطع با ديگر راهروها براي شناسايي نقاط چرخش و
اطالعاتي دربارهي وجود پله در راهرو است .راهروهايي که
با يکديگر تقاطع دارند به سه دستهي چرخش به چپ،
چرخش به راست و حرکت مستقیم تقسیم ميشوند.
در شکل 6ميتوان مدل ارائهشده در اين تحقیق را
مشاهده کرد .خطوط قرمز بیانگر راهروها يا همان يالهاي
گراف است که فضاهاي مختلف را به يکديگر متصل ميکند.
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در اين تحقیق از روش کمترينفاصله براي همتايابي
با نقشه استفاده شده است .اينگونه که نزديکترين نقطه از
راهرو به موقعیت تعیینشده توسط سیستم ،بهعنوان
موقعیت تصحیحشدهي کاربر در نظر گرفته ميشود.
يکي از موضوعات چالشبرانگیز انتخاب راهرو صحیح
در تقاطعها است .چراکه تعداد بیشتري راهرو در اطراف
موقعیت کاربر است و استفاده از روش کمترينفاصله
ممکن است نتیجهاي درستي را به همراه نداشته باشد.
چراکه در تقاطعها کاربر تقريب ًا فاصلهي يکساني تا تمامي
اتصاالت مختلف تقاطع دارد .ازاينرو نويسندگان الگوريتم
کمکي براي شناسايي چرخش و جهت کاربر در تقاطعها
پیشنهاد دادهاند .در الگوريتم کمکي پیشنهادي با استفاده
از دادههاي خام ژيروسکوپ ،جهت کاربر تعیین ميشود.
با استفاده از اطالعات جهت و نرخ تغییرات جهت و
دادههاي آموزشي ،الگوريتم جهت کاربر در تقاطع را
شناسايي ميکند .دادههاي آموزشي با مدل کردن رفتار
کاربر در تقاطعها تولید ميشود.
بنابراين شناسايي چرخش در اين الگوريتم در دو مرحله
صورت ميگیرد .ابتدا بر اساس دادههاي ژيروسکوپ و
دادههاي آموزشي جهت چرخش شناسايي ميشود .سپس
نتايج بهدستآمده با مدل مکاني محیط چک ميشود .به
عنوان مثال اگر چرخش به راست شناسايي شده است،
الگوريتم چک ميکند که آيا يالي براي چرخش به راست در
مجاورت قرار دارد يا خیر .در صورت عدم وجود اينگونه يالي،
مسیر مستقیم براي جهت کاربر در نظر گرفته ميشود.
در اين تحقیق سیستم موقعیتيابي از روش پیمايش
استفاده ميکند .نويسندگان براي افزايش دقت روش
پیمايش از دادههاي شتابسنج و دادههاي آموزشي
ذخیرهشده در پايگاه داده براي بهبود دقت تخمین طول
قدم کاربر استفاده کردهاند.

اس

شکل -7نمايش فضاهاي مختلف در محیط داخلي []10

براي پشتیباني از تحلیلهاي مکاني در محیطهاي
داخلي به هر يال يک مقدار امپدانس 1نسبت داده ميشود.
اين مقدار بستگي به طبیعت پديدهاي دارد که مطالعه
روي آن صورت ميگیرد .مسائلي مانند تخلیه ساختمان يا
گسترش آتشسوزي از اين دسته مطالعات هستند.
امپدانس هر يال نشاندهندهي درجه اشغالشدگي آن يال
است .اگر مقادير عضويت يک يال شامل مقداري از فضاي
اشغالشده مانند ديوارها يا پنجره باشد ،مقدار امپدانس
زياد براي آن يال در نظر گرفته ميشود .در غیر اين
صورت مقدار امپدانس هر يال برابر با طول يال است .طول
يال براي سلولهاي مجاور چهارگانه برابر اندازهي سلول و
براي همسايگيهاي قطري  √2برابر اندازهي سلول است.
بنابراين با در نظر گرفتن اين امپدانس بهعنوان هزينهي
هر يال ميتوان از الگوريتمهاي مختلف مسیريابي براي
شناسايي مسیر بهینه استفاده کرد.
از مزيتهاي اين روش ميتوان به استفاده ترکیبي از
هر دو مدل مکاني سلولي و گرافمبنا اشاره کرد .ديگر
مزيت روش پیشنهادي امکان سازگار کردن آن براي
مسیريابي افراد معلول است .همچنین به دلیل استفاده از
گراف ميتوان تحلیلهاي گسترش و مرکزيت را نیز ارائه
1 Impedance
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معايب سیستم پیشنهادي در اين تحقیق را ميتوان
استفاده از روش نزديکترين فاصله براي همتايابي با نقشه
دانست .چراکه روشهاي با دقت باالتري در اين زمینه
وجود دارد .همچنین در اين الگوريتم امکان مدلسازي
فضاي داخلي اتاقها وجود ندارد و حرکت کاربر فقط بین
اتاقها بررسي ميشود .يکي از مزيتهاي اين سیستم مدل
کردن ارتفاع و پشتیباني از ساختمانهاي چندطبقه است.
همچنین نويسندگان با توسعهي روش پیمايش توانستهاند
نتايج دقیقتري را به دست بیاورند .در ادامه مروري بر
تحقیقاتي که از ترکیب دو مدل مکاني سلولي و گرافمبنا
استفاده کردهاند ،ارائه شده است.
 Liو همکاران [ ]10با ترکیب مدلهاي سلولي و
گرافمبنا روشي براي ارائهي محیط داخلي معرفي
ميکنند .نويسندگان مزيت اين مدل را ترکیب
مشخصههاي ساختاري و توپولوژي بیان ميکنند.
اين مدل بر اساس نقشهي دوبعدي ساختمان ساخته
ميشود .دلیل استفاده از مدل سلولي در اين تحقیق
مدلسازي مشخصهي پیوستگي فضا است .چراکه مدل
گرافمبنا به تنهايي اين مشخصه را ارائه نميدهد .در اين
تحقیق هر سلول ميتواند مقادير محدود مانند اشغال بودن
يا آزاد بودن را دارا باشد .همچنین نويسندگان مدل
گرافمبنا را براي نمايش فضاي دوبعدي داخلي در نظر
گرفتهاند .برخالف مدلهاي گرافمبنا متداول که اتاقها
رئوس و اتصاالت آنها يالها را تشکیل ميدهند ،در مدل
گرافمبنا ارائهشده در اين تحقیق سلولها رئوس و
اتصاالت ممکن بین آنها يالها را تشکیل ميدهند.
براي شناسايي فضاهاي مختلف سلولي مانند اتاقهاي
مختلف ،براي هر رأس و يال مقادير عضويت در نظر گرفته
ميشود .به اين صورت که هر سلول با توجه به فضايي که
در آن وجود دارد ،فقط ميتواند يک مقدار منحصر بهفرد
بگیرد .ولي يالها با توجه به ارتباطي که بین رئوس فضاهاي
مختلف برقرار ميکنند ،ميتوانند دو مقدار عضويت مختلف
داشته باشند .بنابراين با استفاده از مقادير عضويت سلولها
ميتوان فضاي اشغالي هر بخش را تعیین کرد .همچنین با
تحلیل مقادير عضويت يالها ميتوان روابط توپولوژي محیط
را استخراج نمود .بنابراين با ارائهي اين مدل ترکیبي تمام
مشخصههاي ساختاري ،هندسي و توپولوژي محیط را
ميتوان به صورت موثرتري استخراج نمود.

در شکل 7مستطیلهاي بارنگ متفاوت نشاندهندهي
فضا هاي مختلف محیط داخلي هستند .هر رأس با توجه به
فضايي که در آن قرارگرفته است ميتواند يک مقدار داشته
باشد ،اما همانطور که در شکل 7نیز پیداست يالها با
توجه به فضاهاي دو رأسي که به يکديگر ارتباط ميدهند،
ميتوانند دو مقدار مختلف عضويت داشته باشند .هر رنگ
در شکل 7نمايانگر يک فضاي مجزا است.
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داد .ارائهي يک مدل مکاني سهبعدي بر مبناي مدل
ارائهشده در اين مقاله ميتواند پیشنهاد خوبي براي
تحقیقات بعدي در اين زمینه باشد.
 Chenو همکاران [ ]21يک الگوريتم مسیريابي بر مبناي
ترکیبي از مدلهاي مکاني سلولي و گرافمبنا براي روباتهاي
خادم ارائه ميدهند .نويسندگان اين الگوريتم را *Floyd A
نامیدهاند .مسیريابي در اين تحقیق در دو فاز آفالين و آنالين
انجام ميشود .به اينگونه که ابتدا نقاط کلیدي نقشه
استخراج و سپس با استفاده از اين نقاط نقشه منطقهبندي
ميشود .منطقهبندي وابسته به اندازه و پیچیدگي محیط
داخلي است .با اين کار محیط داخلي خالصهسازي شده و
مسیريابي کارآمدتر و سريعتري خواهیمداشت.
در فاز آفالين با استفاده از نقشهي خالصهشدهي1
حاصل از مرحلهي قبل و الگوريتم مسیريابي فلويد
وارشال ،2مسیريابي بین هر دو منطقه انجام ميگیرد و در
پايگاه داده ذخیره ميشود .اينگونه ،اطالعات مفیدي قبل
از انجام فرآيند مسیريابي آنالين به دست ميآيد .براي
کاهش سربارهاي حافظه ،از مکانیسم ذخیرهسازي
ماتريسي در اين تحقیق استفاده شده است.
فاز آنالين مسیريابي با استفاده از اطالعات مرحلهي
قبل و مدل مکاني سلولي انجام ميپذيرد .نتايج ارائهشده
توسط نويسندگان نشان ميدهد که الگوريتم پیشنهادي
کارآمدتر و سريعتر از الگوريتم * Aعمل ميکند.
نقاط کلیدي شامل نقاطي است که در آنها امکان
چرخش وجود دارد .استخراج نقاط کلیدي با دو شرط
انجام ميپذيرد .اول اينکه معموالً چرخش در گوشهها و
درها صورت ميگیرد و دوم اينکه مسیر بهینه از کنار
ديوارها ميگذرد .پس از استخراج نقاط کلیدي و چک
کردن ارتباط دوبهدو آنها نقشهي خالصهشده تشکیل
ميشود .در شکل 8نمونهاي از نقاط کلیدي استخراجشده
با رنگ قرمز قابلمشاهده است .همانطور که ديده ميشود
نقاط کلیدي در مجاورت درها و ديوارها وجود دارند .در
شکل 9نیز نقشهي خالصهشدهي حاصل از نقاط کلیدي
ارائهشده است .همانطور که در شکل 9پیداست نقاطي که
در يک منطقه محسوب ميشوند دوبهدو به يکديگر ارتباط
دادهشدهاند.
1 Abstract Map
2 Floyd Warshall
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همانطور که گفته شد مسیريابي در دو فاز آفالين و
آنالين صورت ميگیرد .مسیريابي آفالين بر روي نقشهي
خالصهشده و يکبار انجام ميگیرد و ذخیره ميشود.
نقشهي خالصهشده يک گراف است که در آن نقاط کلیدي
رئوس و ارتباط آنها يالها را تشکیل ميدهد .بهنوعي
يالها نمايانگر اين هستند که دو نقطهي کلیدي در يک
منطقه وجود دارند .در اين تحقیق مقادير هزينه براي هر
يال در نظر گرفته شده است .اينگونه که هرچه طول يال
بلندتر باشد مقدار هزينهي بیشتري به خود ميگیرد.
مسیريابي آنالين بر روي شبکهي سلولي بر اساس هشت
همسايگي اعمال ميشود .هر سلول ميتواند مقادير
اشغالشده و آزاد را اختیار کنند.
براي هر بار مسیريابي فرآيند زير طي ميشود .ابتدا با
داشتن نقاط مبدأ و مقصد ،منطقهي هر نقطه طبق
نقشهي خالصهشده محاسبه ميشود .سپس نقطهي خروج
از منطقهي مبدأ و نقطهي ورود به منطقهي مقصد با
استفاده از نقاط کلیدي استخراج ميشود .سپس مسیر
بهینه بین اين دو نقطه از پايگاه داده بازيابي ميشود.
بنابراين تنها عملیاتي که در فاز آنالين بايد انجام بپذيرد،
مسیريابي از مبدأ تا نقطهي خروج و از نقطهي ورود تا
مقصد است .اين مسیريابي در مدل سلولي انجام ميگیرد.
مزيت اساسي اين تحقیق استفاده از دو مدل مکاني
موجود است .نويسندگان از مزيتهاي هردو مدل استفاده و
معايب مدلها را با يکديگر خنثي کردهاند .در استفاده از اين
روش بايد در نظر داشت که نیاز به جمعآوري اطالعات اولیه

از ديدگاههاي متفاوتي ميتوان نحوه استفاده از نقشه
را براي موقعیتيابي در محیطهاي داخلي بررسي کرد.
مدل مکاني استفادهشده يکي از مهمترين عوامل است.
مدل سلولي و مدل گرافمبنا دو مدلي هستند که ميتوان
براي بهبود دقت موقعیتيابي از آنها استفاده کرد .هر
کدام از اين مدلها داراي نقاط ضعف و قوت مخصوص به
خود هستند .به عنوان مثال مدل گرافمبنا براي کاهش
حجم محاسبات مناسب است ،ولي با استفاده از آن بخشي
از اطالعات مکاني محیط را از دست ميدهیم ،يا يکي از
مزيتهاي مدل سلولي توانايي مدلسازي کل محیط است،
اما اين کار باعث افزايش حجم محاسبات ميشود.
میزان استفاده از پتانسیل مدلهاي پیشنهادي عامل
تاثیرگذار ديگري است که بايد در نظر گرفته شود .معموالً
در استفاده از مدل گرافمبنا هدف استفاده از اطالعات
توپولوژي خالصهشدهاي است که اين مدل در اختیار قرار
ميدهد .اما تحقیقات کمي پیدا ميشود که از مباني
پیشرفته و غني گرافها براي تحلیلهاي مکاني استفاده
کرده باشد .همچنین در استفاده از مدل سلولي بیشتر از
اطالعات هندسي محدود به موقعیت ديوارها و موانع استفاده
ميشود .اما بايد در نظر داشت که مدل سلولي توانايي در
اختیار گذاشتن اطالعات توپولوژي و معنايي را نیز دارد.
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و استفاده از تکنیکهاي ذخیرهسازي داريم .همچنین به
نظر ميرسد براي استخراج نقاط کلیدي در محیطهاي
ال بهینه و کاربردي نیست.
پیچیده ،روش ارائهشده کام ً

از منظر استفادهي ترکیبي از دو مدل ،روشهايي که از هر
دو مدل استفاده ميکنند را ميتوان به دو دستهي کلي تقسیم
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را استفاده ميکنند .در دستهي اول بهنوعي خواص توپولوژي
مدل سلولي را بهوسیلهي مدل گرافمبنا تقويت ميکنند.
بنابراين از تمام پتانسیل مدل گرافمبنا استفاده نميشود .در
دستهي دوم تقريب ًا مسئله بهصورت سلسلهمراتبي و
چندمقیاسي حل ميگردد .اينگونه که در سطح باالتر مدل
گرافمبنا استفاده ميشود .سپس با استفاده از اطالعات به
دستآمده ،در سطح پايینتر از مدل سلولي استفاده ميشود.
در اين روش اهمیت هر دو مدل در نظر گرفته شده و سعي
ميشود از مزاياي هر دو مدل استفاده بهینه شود.
جنبهي ديگر بررسي ،فناوري موقعیتيابي استفادهشده
است .معموالً از دو روش پیمايش و شدت سیگنال
دريافتي در اين زمینه استفاده ميشود .به نظر ميرسد
استفاده از روش پیمايش به دلیل استقالل از شبکه بهتر
باشد ،ولي با استفاده از اين روش بايد با مسائلي مانند نوع
سنجندهها ،چگونگي ترکیب دادههاي آنها و استخراج
اطالعات مفید روبهرو شد .به نظر ميرسد استفاده ترکیبي
از روشهاي موقعیتيابي متنوع براي ادغام با اطالعات
نقشه براي تحقیقات آينده مناسب باشد .همچنین ميتوان
به تحقیق دربارهي روشهاي خودکار براي استخراج
مدلهاي سلولي و گرافمبنا از نقشهي محیط داخلي
پرداخت .بافتآگاهسازي مدلهاي مکاني و الگوريتمهاي
موجود در اين زمینه نیز ميتواند موضوع مناسبي براي
تحقیقات بیشتر باشد.
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