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چکیده :ارائه خدمات ویژه به ساکنین در ساختمانهای هوشمند به منظور بهرهوری انرژی ،مستلزم آگاهی از اطالعات هویتی ،محل سکونت
و نیز مکان لحظهای افراد در داخل ساختمان است .در این مقاله ،به طراحی یک سیستم مکانیابی داخل ساختمان مبتنی بر اثرانگشت Wi-Fi

تعبیه شده روی گوشیهای هوشمند میپردازیم .سیستم مکانیابی داخل ساختمان از دو بخش برخط و برون خط تشکیل شده است .در مرحله
برونخط ،یک بستر گردآوری اطالعات نقشه رادیویی و پردازش قدرت سیگنالهای دریافتی معرفی میشود .در مرحله برخط ،خوشهبندی الیه
برخط و روش  Kهمسایه نزدیک مبتنی بر وزندهی آماری و مختصات تفاضلی ارائه میشود .این سیستم پیشنهادی در مقایسه با سایر سیستمها

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.8.9

2استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

دقت مکانیابی را بهبود میدهد .همچنین الگوریتم پیشنهادی از نظر پیچیدگی محاسباتی با الگوریتمهای دیگر قابل مقایسه است .در این مقاله،
ارزیابی سیستم مکانیابی پیشنهادی با استفاده از اطالعات واقعی یک طبقه صورت میگیرد.

* نویسنده مسئول
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واژههای کلیدی :مکانیابی داخلی ،بهرهوری انرژی  ،نقشه رادیویی ،نزدیکترین همسایگی  ،قدرت سیگنال دریافتی.

سیستم مکانیابی داخلی مبتنی بر  Wi-Fiبرای مدیریت انرژی در ساختمانهای هوشمند

56

 .8مقدمه
بهرهوری انرژی در ساختمانها یکی از حوزههای مهم تحقیقاتی به

خارجی میسر میسازد .با این حال ،اکثر این سیستمها به دلیل
5

مهمترین بخشهای مصـرف انـرژی در جـهان ساختمانها هسـتند

داشت .بنابراین راهحلهای دیگری برای محیطهای داخلی پیشنهاد

[ .]2 ،1ساکنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته [ ،]3حدود  08تا 08

میشود ] .[13-0امروزه ،استفاده از گوشیهای هوشمند رشد

درصد اوقات خود را در داخل ساختمانها میگذرانند .بنابراین در

فزایندهای داشته است ،به نحوی که  78درصد مردم دستگاه تلفن

بخش مصرف ،با سوق دادن خدمات از سمت عمومی به سمت

همراه دارند و  08درصد آنها از بستههای داده در داخل ساختمان

خدمات اختصاصی و هوشمند ،میتوان از هدر دادن انرژی از طریق

استفاده میکنند .بر این اساس ،ارائه روشهای مکانیابی داخل

مصرف بیرویه جلوگیری نمود .سیستمهای هوشمند مدیریت

ساختمان با استفاده از تجهیزات ارتباطی بیسیم و گوشیهای هوشمند

ساختمان  (BMS)1قادر به ارائه چنین خدماتی در محیطهایی هستند

همچون فناوری  Wi-Fiو روشهای مبتنی بر قدرت سیگنال دریافت

که مردم زمان زیادی را در طول روز در آن به سر میبرند .برای تحقق

شده ،مورد توجه قرار گرفته است.

این امر ،الزم است هویت و مکان افراد مستقر در ساختمان مشخص

روشهای مکانیابی مبتنی بر اندازهگیری قدرت سیگنال Wi-Fi

باشد تا در نتیجه امکان تخمین دقیق انرژی موردنیاز برای ساکنین

به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول ،که موقعیت کاربر بر اساس

فراهم گردد.

مدلسازی ریاضی تشخیص داده میشود .در روش مدلسازی ریاضی،

سیستمهای اتوماسیون نقش اساسی در بهبود بهرهوری انرژی در

برای تعیین موقعیت مکانی کاربر از اندازهگیری فاصله یا اطالعات

ساختمانهای هوشمند بازی میکنند [ .]4این سیستمها از حسگرهای

زاویه بین گرهها و دستگاه تلفن همراه استفاده میشود .در این روش،

نصب شده در راهروها و اتاقها (به منظور سنجش حضور افراد ،نور،

برای اندازهگیری قدرت سیگنال و زاویه بین گرهها 6و دستگاه تلفن

دما و  )...اطالعاتی را دریافت نموده []5؛ و از این دادهها برای کنترل

همراه به تجهیزات اضافی نیاز است.

بعضی زیرسیستمهای رفاهی یا امنیتی ساختمان استفاده مینمایند.

روشهای مبتنی بر ریاضیات ،شامل تقسیم یک ناحیه به مثلثهای

سیستم مدیریت هوشمند باید سازگاری مناسبی بین محیط و افراد

همسایه و روشهای ماکزیمم احتمال میباشد .از جمله روشهای

فراهم آورد تا در عین بهرهوری انرژی بتواند خدمات مناسب رفاهی را

مبتنی بر ریاضیات میتوان به زمان ورود سیگنال ،تفاضل زمان ورود

نیز محقق نماید [ .]6توسعه سیستمهای مبتنی بر فناوری اطالعات و

سیگنال و زاویه ورود سیگنال اشاره کرد ] .[14روش دوم ،فناوری

ارتباطات  ،]7[ (ICT)2و بهطور ویژه اینترنت اشیاء ،]0[ (IoT)3تحقق

مکانیابی داخل ساختمان مبتنی بر اثرانگشت نام دارد که عمدتاً از

طیف گستردهای از برنامههای کاربردی در ساختمانهای هوشمند را

قدرت سیگنال دریافتی در محل مشخص (که بهعنوان اثرانگشت در

فراهم نموده است.

پایگاه داده ذخیره میشود) برای مطابقت با قدرت سیگنال اندازهگیری

7

بازی میکنند .ارائه خدمات مختلف در ساختمانهای هوشمند نیازمند

سیستم های مکانیابی اثرانگشت ،اولین بار در مرجع ] [15پیشنهاد

اطالع از تعداد و مکان ساکنین و حتی میزان تحرک و فعالیتشان

شده است و به دلیل هزینه توسعه پایین و دقت مکانیابی باال ،توجه

میباشد زیرا که بسته به این اطالعات ،نوع خدمات رفاهی موردنیاز

محققان زیادی را به خود جلب کرده است .قبل از شروع عملیات
0

نیز متفاوت میگردد .عالوه بر این ،به منظور ارائه خدماتی مبتنی بر

سیستم مکانیابی ،اطالعات نقشه رادیویی ساختمان بهصورت

سلیقههای مختلف ،اطالعات هویتی افراد نیز موردنیاز میشوند.

برونخط گردآوری میشود .در این روشها ،اطالعات گردآوری شده

داشته است .برای مثال ،سیستم مکانیابی جهانی (GPS)4از جمله

درجهبندی شده و برای مکانیابی کاربر از اثرانگشت یا نقشه رادیویی
استفاده میشود [.]17 ،16

5. Line of Sight
6. Nodes
7. Fingerprint
8. Radio Map
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سیستمهای مکانیابی گسترده میباشد که مکانیابی را برای محیطهای
1. Building Management Systems
2. Information and Communications Technology
3. Internet of Things
4. Global Positioning System
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اطالعات مکانی کاربران نقش مهمی در این برنامههای کاربردی

توسط کاربر استفاده میکند و سپس به تخمین مکان کاربر میپردازد.

طی سالهای اخیر سیستمهای مکانیابی پیشرفتهای بسیاری
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شمار میرود .طی دههی گذشته مشخص شده است که یکی از

محدودیت در خط دید ) ،(LOSبرای کاربران داخلی کارایی نخواهند
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زیرساختهای مختلفی برای مکانیابی اثرانگشت میتوان درنظر

شده است .بر این اساس ،استفاده از دادههای با فراوانی بیشتر ،کاهش

گرفت که در این مقاله ،تمرکز روی فناوری مکـانیابی اثرانگشـت

خطای تخمین و کاهش محاسبات را به دنبال خواهد داشت.

مبتنی بر  Wi-Fiاست .ساختار کلی مکانیابی داخلی اثرانگشت مبتنی

ساختار مقاله بدین صورت است که در ادامه ،در بخش  2طراحی

بر  Wi-Fiدر شکل ( )1آورده شده است .همانطور که در شکل()1

سیستم مکان یابی ارائه میگردد و مختصری در مورد گردآوری

مشخص است در فاز برونخط قدرت سیگنالهای دریافتی(RSS)1

اطالعات ،نقشه رادیویی و مکانیابی برخط بیان میشود .بخش ،3

گردآوری شده از نقاط دسترسی (AP)2مختلف داخل ساختمان همراه

شامل مکانیابی برخط مبتنی بر روش پیشنهادی  ،WDCP-KNN5و

با مختصات جغرافیایی هر نقطه مرجع  (RP)3گردآوری شده از نقاط

نیز استفاده از خوشهبندی الیه آنالین است .نهایتاً ،در بخشهای  4و 5

دسترسی مختلف داخل ساختمان همراه با مختصات جغرافیایی هر

به ترتیب نتایج شبیهسازی در محیط واقعی و نتیجهگیری مقاله آورده

نقطه مرجع در پایگاه داده اثرانگشت ذخیره میشوند .در فاز برخط،

شده است.

شده توسط گوشی هوشمند با اطالعات پایگاه دادهی اثرانگشت ،مکان
کاربر تخمین زده میشود.

 .2طراحی سیستم مکانیابی
این سیستم دارای سه بخش اصلی :گردآوری اطالعات  ،RSSساخت
نقشه رادیویی و مکانیابی برخط میباشد .در زیر اشاره مختصری به
سه بخش اصلی شده است.
الف) گردآوری اطالعات :در این تحقیق برای گردآوری اطالعات
از توسـعه سیستـم عـدم مداخـله در نـظارت و حســگری مبتـنی بـر
 [10] )WinSMS(Wi-Fiاستفاده شده است .مقادیر  RSSاندازهگیری
شده بدون نیاز به سختافزار اضافی ،از بستههای ارسالی جدا میشوند
و همه اطالعات برای ساخت نقشه رادیویی و مکانیابی به سرور
ارسال میشوند.

شکل( :)8تئوری فناوری مکانیابی مبتنی بر .[81] Wi-Fi

ب) ساخت نقشه رادیویی :این بخش در دو فاز برونخط و برخط
انجام میشود .در فاز برونخط ،از فیلترهای گوسی 6و کالمن برای

همسایه ،یک سیستم کامل مکانیابی داخل ساختمان ارائه میشود.

 RPدریافت میشوند ،استفاده شده است و در فاز برخط ،از روش

سیستم مکانیابی ،از اجزای گردآوری اطالعات داخل ساختمان ،نقشه

خوشهبندی الیه برخط برای جداسازی RPهایی که بیشترین شباهت

رادیویی و مکانیابی برخط تشکیل شده است .در مکانیابی داخل

به مقدار  RSSبرخط دارند ،استفاده میشود.

ساختمان عالوه بر تمرکز روی بهبود دقت مکانیابی بایستی به میزان

ج) مکانیابی برخط :برای مکانیابی دستگاه تلفن همراه (MD)7

پیچیدگی نیز توجه شود که در این مقاله ،برای کاهش حجم محاسبات

روش  [28] DC-KNN0را تعمیم داده ،با روش  P-KNN0مبتنی بر

از خوشهبندی 4الیه برخط استفاده میشود .در خوشهبندی الیه برخط،

وزندهی آماری ترکیب کرده ،روش پیشنهادی  WDCP-KNNبرای

مکانیابی روی تعداد محدودی از نقاط مرجع که دارای بیشترین وزن

تخمین مکان  MDرا ارائه میکنیم که ضمنِ پرهیز از پیچیدگی

خوشهبندی هستند ،انجام میشود و نسبت به روشهایی که تمام نقاط

محاسباتی باال ،دارای دقت مکانیابی بهتری میباشد.

برای افزایش دقت مکانیابی نیز از وزندهی آماری همسایهها استفاده

شکل ( )2دیاگرام کلی سیستم پیشنهادی را نشان میدهد .در ادامه
هر بخش توضیح داده میشود.
5. Weighted Differential Coordinate Probabilistic-KNN
6 . Gaussian
7. Mobile Device
8. Differential Coordinate -KNN
9. Probabilistic-KNN
10. Weighted Differential Coordinate Probabilistic-KNN

] [ DOI: 10.22052/9.2.64

1. Received Signal Strength
2. Access Point
3. Reference Points
4 . Clustering

18

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.8.9

در این مقاله ،مبتنی بر روشهای توسعهیافته نزدیکترین K

کاهش تغییرات ناگهانی نمونههای  RSSمتغیری که از APها در هر

مرجع را در مکانیابی شرکت میدهند ،حجم محاسبات کمتری دارد.
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در این مقاله ،ضعیفترین سیگنال  -95dBmدرنظرگرفته شده
است .اگر  RPتنها از یک  APسیگنال دریافت کند ،مقدار  RSSبقیه
APها  -95dBmقرار میگیرد .اطالعات به همراه آدرس
فیزیکی (MAC Address)3به سمت سرور ارسال میشود و سرور
وظیفه تجزیه و تحلیل اطالعات و ساخت نقشه رادیویی را خواهد
داشت.
هر  ،APعالوه بر ارسال و دریافت بستهها با  ،MDمیتواند بستههای
مربوط به دیگر APها را دریافت و برای ساخت نقشه رادیویی به

RSSهای مربوط به RPها برای ساخت و به روزرسانی نقشه رادیویی
استفاده کنند.
جدول ( :)8مشاهدات برخط  RSSاز APهای مختلف توسط سیستم
.WinSMS

شکل ( :)2دیاگرام کلی سیستم مکانیابی پیشنهادی.

 .8.2سیستم  WinSMSبرای گردآوری اطالعات RSS
شکل ( )3معماری  WinSMS1را نشان میدهد که شامل COTs Wi-

 ،Fi APs2سرور ،ارتباط بین  APو MDها میباشدAP.ها در معماری
 WinSMSبه اینصورت کار میکنند که :بستههای اطالعاتی را توسط
استاندارد شبکه بیسیم  ( IEEE 802.11nدر این استاندارد به منظور
افزایش نرخ اطالعات از آنتنهای متعدد استفاده میشود) از شبکه
گرفته ،اطالعات را از بستهها استخراج نموده ،فرمت اطالعات را مرتب

در شبکه  ،Wi-Fiقدرت سیگنال دریافتی از  APدر فضای آزاد نوعاً
بصورت نمایی با فاصله کاهش مییابد .لیکن ،در محیطهای داخلی
پیچیده به خاطر وجود مبل ،دیوار و جابجایی افراد ،مدل نمایی دقیق
نیست و بنابراین ،با توزیع متفاوت و غیرعادی از مقادیر  RSSمواجه
هستیم .در این تحقیق ،برای کاهش تاثیرات ناشی از محیط،
پیشپردازشهایی در فازهای برونخط و برخط در ساخت نقشه
رادیویی ،انجام میشود.

 .8.2.2تعریف نقشه رادیویی
فـضـای مـورد نـظـر از مجـمـوعـهای از RPها به صـورت
)

}

{

(

تشکیل شده است ،که N

تعداد نقاط مرجع است .هر ،RPاثرانگشت  RSSرا در لحظه

و دستگاه های تلفن همراه ].[83
1. WiFi-based non-intrusive Sensing and Monitoring System
2. Commercial Off-The-shelf WiFi APs

ثبت

میباشد که  Mتعداد

نمونههای  RSSدریافتی در  RPاست و  iاندیس  APاز مجموعه
}

{

 ،که  Lتعداد APها.
3. Media Access Control Address

] [ DOI: 10.22052/9.2.64

شکل ( :)۳سیستم  WinSMSبرای گردآوری اطالعات  RSSبین APها

میکند و بهصورت )

(

) (
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و در نهایت اطالعات را به سمت سرور ارسال میکنند.

 .2.2ساخت نقشه رادیویی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

سرور ارسال کند .با توجه به جدول ( )1همه APها میتوانند از
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تمام اثرانگشتهای  RSSاز همه APها در مکان
])

به صورت بردار

) ( [

(

(

)

و زمان

به محیط داخلی است .معادالت فرآیند و اندازهگیری فیلتر کالمن

نمایش داده

بهصورت زیر است:

میشود .پس از مرتبسازی تمام اثرانگشتها یک ساختار ماتریسی
ایجاد میشود که به آن نقشه رادیویی گویند .نقشه

)

( )3

رادیویی را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
)

()1
که

(
(

)

) ( (

)) (

) (

نویز اندازهگیری و فرآیند را مستقل در نظر گرفته ،با کواریانس
)

(

(

1

 Qو  Rتعریف میکنیم .این پارامترها با توجه به محیطهای آزمایشی
اندازهگیری شده ،سپس برای تمام آزمایشات مورد استفاده قرار

[

]

و )

∑

(

 ،که

بهصورت زیر میشود]:[21

است .حال ،قدرت سیگنالهای دریافتی از APها توسط  MDمستقر در

( )4

مکانی با مختصات مجهول اندازهگیری شده و در بردار

( )5

( ذخیره میگردد .هدف تخمین مختصات مکانی

)

 MDاست.

̂

̂

معادله بهروزرسانی اندازهگیری بهصورت زیر میشود:
)

 .2.2.2فاز برونخط

( )6
( )7

) ̂

برای ساخت نقشه رادیویی در فاز برونخط ،هر  RPدر یک بازه

( )0

زمانی مشخص نمونههای  RSSناشی از هر  APرا دریافت میکند .در

که  kزمان لحظهای و ̂ و ̂ به ترتیب مقدار  RSSدر حالت

روشهای سنتی میانگین همه نمونههای جمعآوری شده را نمایانگر
قدرت سیگنال دریافتی  RPمورد نظر از هر  APدر نظر میگرفتند.
لیکن در این مقاله ،استفاده از فیلتر گوسی یا فیلتر کالمن برای کاهش
تغییرات ناگهانی نمونههای  RSSناشی از اغتشاشات محیط پیشنهاد
میگردد.

(

̂

)

تخمینی قبلی و بعدی است.
حالت قبلی و بعدی میباشد و
کالمن و  Qواریانس نویز (در اینجا

و

̂

(

به ترتیب خطای واریانس
نمونه k RSSام و

ضریب

) میباشد R .کواریانس نویز

اندازهگیری (در اینجا  )4است .سپس میانگین RSSهای تخمین زده
شده را بهدست آورده ،بهعنوان نماینده  RSSیک RPنسبت به یک
 APقرار میگیرد.

 RPنسبت به یک  ،APتوسط معادله زیر به دست میآید:

 .۳.2.2فاز برخط
( )2

{

|

)

( |∑

√

در این بخش ،با توجه به مقادیر اندازهگیری برخط برای بهروزرسانی
ساختار نقشه رادیویی از روش خوشهبندی الیه برخط ارائه شده در

میانگین نمونههای موجود است .سپس بازهای به صورت

مرجع ] [22استفاده میشود .در این روش ،با مقادیر  RSSبرخطی که

[ ایجاد کرده و نمونههایی که خارج از این بازه

توسط  MDبه دست میآیدRP،ها به گروههایی تقسیم شده ،و هر

باشند حذف و از نمونههای باقیمانده میانگینگیری میشود .مقدار

گروه بر اساس وزن داده شده به آن در مکانیابی برخط شرکت خواهد

میانگین بهعنوان نماینده  RSSیک  RPنسبت به یک  APدر نظر

کرد.

که
]

گرفته میشود.
فیلترکالمن :به دلیل وجود نویزهای محیط ،همواره قدرت سیگنال

در ابتدا یک بردار پوششی  APبه صورت ]

[

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.8.9

فیلترگوسی :در این روش ابتدا انحراف معیار نمونههای  RSSیک

(

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

نشاندهنده مقدار  RSSنقطهی مرجع jام نسبت به نقطهی دسترسی iام

میگیرند .با توجه به این فرضیات ،معادله ساده شده فیلتر کالمن

که

 Lتعداد APها و  jنشاندهنده jامین  RPمیباشد ،تعریف میشود.

دریافتی در  MDنسبت به قدرت سیگنال ارسال شده ،متفاوت است.

بردار

در این تحقیق ،فرض میشود اکثر نویزهای سیگنال ارسال شده مربوط

میشود که i APام بهصورت پیوسته مکان j RPام را تحت پوشش
1. Covariance

] [ DOI: 10.22052/9.2.64

فقط شامل مقادیر  8یا  1خواهد بود .در صورتی
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قرار دهد و در غیر اینصورت  8میشود .در شرایطی  APپوشش

در این تحقیق از RPهایی که داخل گروه با بیشترین وزن باشد،

پیوستهای در مکان j RPام میدهد که در  08درصد زمانها مقدار

استفاده میشود که منجر به کاهش محاسبات در مکانیابی برخط

 RSSاثرانگشت بیشتر از آستانه باشد ].[23

خواهد شد.

در این آزمایش ،مقدار آستانه بر اساس اینکه الگوریتم عملکرد
بهینهای داشته باشد بهصورت تجربی مقدار  -45دسیبل انتخاب شده
است .به همین ترتیب برای بردار برخط  ، yشامل RSSهای مکان
[

نامعـلـوم ،نیـز بـردار پـوشش ]

تعـریف مـیشـود.
1

حال برای تعیین تعداد APهای با پوشش متفاوت ،فاصله همینگ بین

( )0

}

نقشه رادیویی شامل اطالعات اثرانگشتی  Lعدد  APو  Nتا RP

میباشد و  RSSبرحسب  dBmذخیره میشود .مجموعه اطالعات
اثرانگشت بهصورت

میباشد که :
{

()17
{

|∑

|

(

)

که  iو jبه ترتیب اندیس  APو  RPاست.
هدف ،تخمین مکان کاربر  MDبهصورت )

که  NتعدادRPهای موجود در محیط است.

}

̂

ماکزیمم و مینیمم فاصله همینگ روی محیط بهصورت زیر محاسبه

استفاده از بردار برخط دریافت شده و نقشه رادیویی میباشد.

میشود:

 .8.۳روش پیشنهادی WDCP-KNN

)

()18

)

()11

(

در ابتدا ،مکان اولیه کاربر ) ،MD

(

{

̂

̂ ( ،با

̂ ( با روش پیشنهادی WP-

 KNNتخمین زده میشود .تخمین مکان با روش  :WP-KNNدر

سپس به ترتیب محدوده تفاضلی همینگ کل محیط و محدوده همینگ

روشهای مبتنی بر  KNNعموماً از میانگین نمونههای RSS

هر گروه بهصورت زیر به دست میآید:

گردآوریشده برای مکانیابی ،استفاده میکردند .حال آنکه نمونههای
خام  RSSدر نقشه رادیویی دارای توزیع نرمالی نیستند .الگوریتم

()12

احتمالی  ،[24] )P-KNN( KNNاحتمال نمونههای RSS

()13

گردآوریشده در پایگاه داده و الگوریتم  KNNرا با یکدیگر ترکیب

با توجه به فاصله همینگ مقادیر برخط ،خوشهبندی میشوند .مشخصاً
[ به  Kگروه تقسیم شده و مجموعه D

محدوده فاصله ]

تشکیل میگردد:
)

}

({

میکند .در این روش احتمالی ،برای محاسبه فاصله اقلیدسی از مقدار
میانگین استفاده نمیگردد .بلکه از نمونههای  RSSگردآوریشده و
احتمال

آنها ،استفاده شده است.

همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود ،مجموعه مقادیر
نمونههای  RSSیک RPنسبت به یک  APعدد صحیح منفی میباشند
و همچنین دارای توزیع گسستهای هستند.

j RPام متعلق به kامین گروه است ،اگر و فقط اگر:
()15

)

(

توجه شود که j RPام نمیتواند به بیش از یک گروه تعلق داشته باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.8.9

که  Kتعداد گروهها(خوشهها) است .همانطور که مشاهده شد RP ،ها

()14

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

دو بردار باینری

و

به صورت زیر تعریف میشود:

 .۳مکانیابی برخط

وزنهای متناظر برای هر گروه ،معکوس میانگین فاصله همینگ گروه
میباشد:

1. Hamming

شکل ( :)۴هیستوگرام  RSSآماری یک  RPنسبت به  APمشخص ].[2۴

] [ DOI: 10.22052/9.2.64

()16
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برای توزیع احتمال گسسته ،تخمین احتمال هر نمونه  RSSرا میتوان
بهصورت زیر به دست آورد:

̅

()23

) ̅̅̅̅

) ̂
̂ ̅̅̅̅

)

̂(

̂(

̂

̂(

که ̅  ،میانگین خطای مکانیابی RPهای عضو گروه خوشهبندی الیه

()10

برخط است :
تخمین احتمال mامین نمونه از مجموعه RSSهای دریافتی

که

)̅̅̅̅ ̅̅̅̅(

()24

̅

نشاندهنده تعداد تمام RSSهای ذخیره شده یک RP

میباشد.

نسبت به یک  APدر فاصله زمانی مشخص است و

تعداد

 RSSمشخص در داخل نمونههای گردآوریشده در نقشه رادیویی

که  Sتعداد اعضای گروه است .در جدول( )2گامهای روش پیشنهادی
بهطور خالصه آورده شده است.

گام اول :به دست آوردن احتمال نمونههای  RSSگردآوری شده
))

()10

(

(

داخل نقشه رادیویی

∑ ∑√

گام دوم :تخمین مکان اولیه دستگاه )

̂ ( ،جایگذاری RSS

̂

که  Lتعداد APها و  Mتعداد نمونههای  RSSگردآوریشده یکRP

گردآوری شده از دستگاه  MDدر گامهای سوم تا پنجم

نسبت به یک  APاست .معادله ( ،)10احتمال نمونههای  RSSرا با

گام سوم :محاسبه فاصله اقلیدسی با در نظر گرفتن مقدار وزن احتمالی

برای محاسبه فاصله اقلیدسی نمایش میدهد .سپس RPها را

وزن

بر اساس مقدار

بهصورت صعودی مرتب کرده و  Kتای اول برای

محاسبه مکان اولیه انتخاب میشود:
)

()28

گام چهارم :مرتبسازی فاصلهها بهصورت صعودی
گام پنجم :انتخاب  Kنمونه اول و مکانیابی وزنی احتمالی WP-
KNN

∑(

∑

)

̂

̂(

گام ششم :تخمین مکان RPها ) ̂ ̂ ( ،تکرار گامهای سوم تا پنجم
با جایگذاری  RSSمربوط به RPهای جدا شده به وسیله خوشهبندی

که وزن

الیه برخط

بهصورت زیر محاسبه میشود:

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

است .معادله  Kernelاز الگوریتم  P-KNNبهصورت زیر است:

جدول( :)2گامهای روش پیشنهادی.

گام هفتم :محاسبه میانگین خطای بین مکان RPهای تخمین زده شده
()21

در مرحله بعدی روش پیشنهادی  WP-KNNبرای مکان یابی
RPهایِ عضو گروه با بیشترین وزن که با روش خوشه بندی الیه
برخط مشخص شده اند ،استفاده می شود .به جای مقدار  RSSبرخط
معادله ( )10مقادیری از نمونه های RP ،RSSی انتخاب می شود که
دارای بیشترین احتمال

باشد .سپس با مقدار جدید  RSSبا روش

پیشنهادی  WP-KNNتخمین مکان  ( ̂ ̂ ) ،RPصورت میگیرد و
با توجه به اینکه مکان واقعی ) RP

(در دسترس است ،میتوان

بردار خطای مکانیابی روش  WP-KNNرا برای هر  RPبهصورت
زیر بیان کرد:
()22

) ̂

̂

(

خطای مکانیابی ایجادشده از RPها ،میانگین گرفته و مکان اولیه

خطای بهدستآمده از گام هفتم ) ̅̅̅̅ ̅̅̅̅( و به دست آوردن مکان
دستگاه تلفن همراه )

̂

̂(

 .۴نتایج آزمایش
برای مقایسه بهتر و دقیقتر سیستم پیشنهادی ،روش مکانیابی بر پایه
 WDCP-KNNدر محیط واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
1

اثرانگشتهای گردآوریشده به وسیله تبلت سامسونگ ( galaxy

 )Tab Aو نرمافزار توسعه یافته اندروید صورت گرفته و مقادیر
نمونههای  RSSبه همراه آدرس  MACهر  APثبت میشود.
اثرانگشتها از یک فروشگاه با مساحت

با

الگوهای انتشار بیسیم پیچیده که ناشی از آبنما ،مبل ،دیوار و اشیاء

تخمین زده شده ،با مقدار تفاضلی کالیبره میگردد .در نهایت:
1. Tablet

] [ DOI: 10.22052/9.2.64

این مراحل برای تمامی RPهای عضو گروه انجام میشود .سپس از

گام هشتم :کالیبره کردن مکان اولیه دستگاه )

̂

̂ ( با میانگین

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.8.9

∑

) ̂ ̂ ( و مکان واقعی RPها )

(
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میباشد ،گردآوری شده است .محیط داخلی شامل  5عدد 170 ،AP

در خطاهای باالتر عملکرد نسبتاً مناسبتری در مقایسه با سایر فیلترها

نقطه  RPو تعداد  343450نمونه  RSSاز تمام APها میباشد .شکل

دارد.

( )5نقشه محیط مورد آزمایش را به همراه مکان RPها و APها نشان
میدهد.

تحت تاثیر فیلترها با روش .KNN

شکل ( ،)0توزیع مقادیر  RSSاندازهگیری شده از  5عدد  APرا
شکل ( :)5نقشه طبقه به همراه RPها و APها.

بهصورت مجزا نشان میدهد.

در شکل ( )6بهصورت تصادفی  288نمونه از پنجاهمین RP

انتخاب شده است و مقادیر  AP ،RSSاول آن توسط فیلتر کالمن و
فیلتر گوسی مورد مقایسه قرار گرفته است .همانطور که از شکل ()6
مشخص است فیلتر کالمن تغییرات لحظهای  RSSناشی از تغییرات
محیطی را متعادلتر میکند و نسبت به فیلتر گوسی ترجیح داده

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

شکل ( :)7تابع توزیع تجمعی 8خطای مکانیابی نقشه رادیویی مختلف

میشود.

در ادامه برای اندازهگیری خطای مکانیابی ،هر بار یکی از نقاط
مرجع را مجهول فرض کرده و برای  RSSدستگاه تلفن همراه ،یکی از
نمونههای  RSSگردآوریشده در آن  RPبه تصادف انتخاب میشود.
شکل ( :)6تأثیر فیلترهای مختلف روی  222نمونه  RSSاز یک .AP

نتایج خطای توزیع تجمعی از تکرار  170آزمایش (به تعداد RPها) به

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.8.9

شکل( :)1مقدار میانگین  RSSاندازهگیریشده از  5نقطه دسترسی.

دست آمده است .شکل (-0الف) نشان میدهد که روش پیشنهادی

رادیویی مشاهده میشود الزم به ذکر است که مکانیابی با روش

 [27] SPEARMAN-KNNبه خصوص در خطایهای مکانیابی

 KNNانجام گرفته است .همانطور که مشاهده میشود ،فیلتر کالمن

پایینتر دارای عملکرد بهتری است .همانطور که از شکل (-0ب)
1. Cumulative Distribution Function

] [ DOI: 10.22052/9.2.64

در شکل ( )7تاثیر فیلترهای گفته شده به تنهایی روی نقشه

 WDCP-KNNنسبت به روشهای  [26] W-KNN ، [25] KNNو
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مشخص است روش مکانیابی پیشنهادی  WDCP-KNNدارای

(الف)

مشخصات  CDFمطلوبی نسبت به روش  [28] DC-KNNاست ،به
طوری که  38درصد خطاها کمتر از  2متر است که برای سایر روشها
این درصد به کمتر از مقدار میانگین  11درصد برای خطاهای کمتر از
 2متر میرسد .برای خطاهای کمتر از  4متر که در مکانیابی داخل
ساختمان اهمیت زیادی دارد ،بهبود  18درصدی میانگین دقت نسبت
به سایر روشها وجود دارد.

شکل ( CDF :)3خطای مکانیابی بین روشهای مختلف (الف) :مقایسه
بین روشهای  SPEARMAN-KNN ،W-KNN ،KNNو روش
پیشنهادی ( .WDCP-KNNب) :مقایسه بین دو روش  DC-WKNNو
روش پیشنهادی .WDCP-KNN

 .5نتیجهگیری
جدید بـه نـام  WinSMSاسـتفاده شـده اسـت کـه توانـایی دریافـت

مکانیابی پیشـنهادی مـیشـود .بـرای تخمـین مکـان کـاربر ،از روش

بستههای داده در بستر  Wi-Fiو اسـتخراج  RSSو مـک آدرسهـای

پیشـنهادی  WDCP-KNNکــه از تعمـیم روش  DC-KNNو بهبــود

APها و MDهـا در سیسـتم مکـانیـابی داخـل سـاختمان مبتنـی بـر

الگوریتم  ،P-KNNمیباشد ،استفاده شد .نتـایج شـبیهسـازی در یـک

اثرانگشت را دارد .همچنین در این مقاله ،برای ساخت نقشـه رادیـویی

محیط پیچیده واقعی نشان میدهد که  38درصـد از مکـانیـابیهـا بـا

به جای استفاده از مقدار میانگین نمونههای خام  ،RSSاز فیلتر کـالمن

خطای کمتر از  2متر تخمین زده شده که نسبت به روشهـای ،KNN

استفاده شده است .ساختار نقشه رادیویی بـا روش خوشـهبنـدی الیـه

 SPEARMAN ،WKNNو  DC-KNNعملکــرد بهتــری از خــود

برخط بهروزرسانی شده است و تنها از RPهایی با بیشترین وزن برای

نشان داده است.
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