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کبؿثـػ ْبي ثنيبؿ فيبػ ٔ يتُٕػي َيق ثـاي ىجکّ ْبي
صنگـ پؼيؼ آيؼِ اَؼ کّ اکخـ آهنب َيبفيُؼ تيکيم ىجکّ
ثّ ٍٕؿت يٕؿػي ٔ ثؼٌٔ فيـمبعت لجهي يي ثبىُؼ .ثـعي اف
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ىجکّ ْبي صنگـ ؿٔه ْبي يکبَيبثي ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ
يي ثبىؼ .تب ثّ ايـٔف ؿٔه ْبي ثنيبؿ يتُٕع ٔ خمتهفي
ثـاي ايٍ کبؿ يٖـس ٔ ثـعي اف آهنب پيبػِ مبفي ٔ ثّ
کبؿگريي َيق ىؼِ اَؼٔ .يل ْـ ؿٔه َمبٓ ّؼف ٔ لٕتي ػاؿػ
ثّ ٕٕؿيکّ سمي تٕاٌ ثّ ؿاصيت اف يک ؿٔه چيى پٕىي کـػ.
ػؿ ايٍ َٕىتّ مؼي ثـ ايٍ ثٕػِ امت تب پل اف ثـؿمي
ؿٔه ْبي لجهي ٔ پيؼا کـػٌ َمبٓ لٕت ٔ ّؼف ْـ يک ثّ
اؿائّ يک ؿٔه يکبَيبثي رؼيؼ ثـميى .ثـاي ايُکّ ايکبٌ
يمبينّ ٔ تٖجيك ٔ ثـؿمي کًي ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ يک
ىجيّ مبفي مبػِ َيق اذمبو ىؼِ ٔ َتبيذ آٌ يٖـس گـػيؼِ
امتٕ .جك َتبيذ ثّ ػمت آيؼِ اف ايٍ ىجيّ مبفي يي تٕاٌ
َتيزّ گـفت کّ ثب امتفبػِ اف ايٍ ؿٔه يي تٕاٌ گـِ ْبي
ىجکّ ؿا ثب ػلت ثنيبؿ عٕة ٔ ْقيُّ اؿتجبٕي ثنيبؿ پبيني
ػؿ يک فيبٌ يُبمت يکبَيبثي کـػ .شمچُني َيبٌ عٕاْيى ػاػ
کّ ايٍ ؿٔه عٍَٕيبت ثنيبؿ يُبمت ػيگـي اف مجهّ يمبٔيت
ػؿ يمبثم عـاثي گـِ ْب ٔ تٕمؼّ پؾيـي آمبٌ ؿا ػاؿا
يي ثبىؼ.
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.1

هقذهَ

ثب گنرته ؿٔفافقٌٔ اثقاؿْبي ْٕمشُؼ کٕچک ٔ ثب شمگـا ىؼٌ
اؿتجبٕبت ثي ميى ثب پـػافه ْبي ؿي ق ايکبٌ پؼيؼ آيؼٌ
ىجکّ ْبي ثنيبؿ کى ْقيُّ ٔ ػؿ اثؼبػ خمتهف فـاْى ىؼِ امت.
ىجکّ ْبيي کّ ثتٕاَُؼ إالػبت حميٖي ؿا ثـاي اَنبٌ مجغ آٔؿي
کُُؼ .ىجکّ ْبيي کّ ثؼٌٔ فيـمبعت ٔ ثّ مـػت ثـلـاؿ ىؼِ ٔ
ثتٕاَُؼ عٕػىبٌ ؿا مبفيبَؼْي کُُؼ ٔ ثؼٌٔ اػًبل يؼيـيت
عبؿري ثتٕاَُؼ ثـاي يؼت يؼيؼي ػًـ کُُؼ ٔ َيبفي ثّ اَـژي
عبؿري َؼاىتّ ثبىُؼ .يًٓرتيٍ ايٍ ىجکّ ْب ،ىجکّ ْبي صنگـ
يي ثبىُؼ .ىجکّ ْبي صنگـ ( )Sensor networksيکي اف رؼيؼتـيٍ
ٔ رؾاة تـيٍ فييُّ ْبي زبميمبتي ايـٔف ثّ مشبؿ يي آيُؼْ .ـ
ؿٔفِ کبؿثـػْب ٔ امتفبػِ ْبي رؼيؼي ثـاي ايٍ ىجکّ ْب
اؿائّ يي ىَٕؼ ٔ يٕؿػ امتمجب ل فـأاٌ لـاؿ يي گريَؼ.
ىجکّ ْبي صنگـ ؿا يکي اف إَاع ىجکّ ْبي يٕؿػي ( Ad-Hoc
 )Networksػؿ َظـ ي ي گريَؼ .يکي اف عٍَٕيبت يٓى ٔ
يتًبيقکُُؼِ ىجکّ ْبي صنگـ جمٓق ثٕػٌ گـِ ْب ثّ َٕػي اف
صنگـ انکرتَٔيکي يي ثبىؼ .ايٍ صنگـ ْب إالػبت ؿا مجغ آٔؿي
کـػِ ٔ ثّ مست کبؿثـ يب َبظـ ( )Supervisorيي فـمتُؼ.
ىجکّ ْبي صنگـ ػؿ ٔالغ َٕػي اف اؿتجبٕبت ؿا کّ اف
گـِ ْبي ثنيبؿ اؿفاٌ ٔ کى يَـف امتفبػِ يي کُؼ يؼـيف
يي کُُؼ .إَاع ثنيبؿ يتُٕػي اف صنگـ ْب ٔرٕػ ػاؿَؼ کّ
يي تٕاَُؼ کً ي ت ْبي گَٕبگَٕي ؿا اَؼافِ گريي کُُؼ .اف
إَاع صنگـ ْب يي تٕاٌ صنگـ ىتبة ،صنگـ ػيب ،صنگـ ػٔػ،
صنگـ ؿٕٕثت ،صنگـ ٍؼا ٔ صنگـْبي تَٕيـي ؿا َبو ثـػ .يکي
ػيگـ اف ييغَّ ْبي يٓى ىجکّ ْبي صنگـ ايٍ امت کّ ثنيبؿ
ٔاثنتّ ثّ کبؿثـػ ْنتُؼ .ثّ ايٍ يؼين کّ کبؿثـػْبي خمتهف
عٍَٕيبت خمتهفي ؿا ثـ ىجکّ اػًبل يي کُؼ .ثّ ٕٕؿ يخبل ػؿ
کبؿثـػْبيي يخم ثـؿمي فيني ْبي کيبٔؿفي ثبيؼ ٍؼْب گـِ ثب
ثـػ ؿاػيٕيي ثهُؼ ػؿ صؼ ٍؼ يرت ؿا ػؿ چُؼيٍ ْکتبؿ فيني
کيبٔؿفي پـاکُؼِ کُيى ٔيل ػؿ کبؿثـػْبيي يخم َظبؿت ثـ
مالييت ػؿ ثيًبؿمتبٌ ْب ثبيؼ گـِ ْبي ثب ثـػ ؿاػيٕيي
کٕتبْرت ػؿ صؼ ػِ يرت ؿا ػؿ حمئ لـاؿ ػاػ کّ تؼؼاػ آهنب ثّ
تؼؼاػ ثيًبؿاٌ يي ثبىؼَ .بظـ ثـ امبك إالػبت ػؿيبفيت
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تًَيًبت الفو ؿا اسببؽ يي کُؼ .ػؿ ثنيبؿي اف يٕالغ ػاَننت
إالػبت فيقيکي گـِ صنگـ يي تٕاَؼ ػؿ تًَيى گريي ػؿ يٕؿػ
إالػبت ػؿيبفيت اف آٌ ثنيبؿ يفيؼ ثبىؼ .ثّ ػُٕاٌ يخبل اگـ
ػؿ يک حمئ ٍُؼيت ػؿ صبل مجغ آٔؿي إالػبت ػيبي حمئ ْنتيى اف
ػؿيبفت يک پيغبو ييغٌ کُُؼِ ػيب ْيچ مٕػي زمٕاْيى ثـػ يگـ
آَکّ يکبٌ لـاؿ گـفنت گـِ اؿمبل کُُؼِ ايٍ پيغبو ؿا
ثؼاَيى .شمچُني ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ىجکّ ْبي صنگـ ثبيؼ ػؿ
يَـف اَـژي کبيال ْٕمشُؼاَّ ػًم کُُؼ شببيي انگٕؿيتى ْبيي
کّ ػؿ ايٍ فييُّ يٖـس يي ىَٕؼ ثبي ؼ ثّ گَّٕ اي ٕـاصي
ىَٕؼ کّ يَـف اَـژي کًي ػاىتّ ثبىُؼ .ػؿ ايٍ يٕاؿػ ػاىنت
إالػبت يکبَي گـِ ْب يي تٕاَؼ ثّ ايٍ انگٕؿيتى ْب کًک
کُؼ .اف مجهّ ينرييبثي يجتين ثـ يٕلؼيت رغـافيبيي
( )Geographical Routingيي ثبىؼ کّ ػؿ آٌ ثب تٕرّ ثّ يٕلؼيت
گـِ ينريي اَتغبة يي ىٕػ کّ کًرتيٍ فبٍهّ فيقيکي ؿا پيًبيو
کُؼ .اف ٕـيف ثب تٕرّ ثّ ايُکّ گـِ ْبي صنگـ ثّ ٍٕؿت
تَبػيف ٔ يؼًٕال اف ثرئٌ حمئ (يؼًٕال تٕمٔ ْٕاپيًب ثـا ي
کبؿثـػْبي فييين ٔ لبيك ثـاي کبؿثـػ ْبي ػؿيبيي) ػؿ حمئ
پـاکُؼِ يي ىَٕؼ َبظـ اف يٕلؼيت گـِ ْب ثّ ٕٕؿ ػليك آگبِ
َينت .ثُبثـايٍ ثّ يکبَيقيي ثـاي پيؼا کـػٌ يکبٌ فيقيکي
گـِ ْب َيبف امت.
ىبيؼ أنني ؿاِ صهي کّ ثـاي ػؿيبفت إالػبت فيقيکي ثّ ؽٍْ
ثـمؼ امتفبػِ اف مينتى يکبَيبثي ػًٕيي ( )GPSثبىؼ ايب ثّ
ػاليم خمتهف امتفبػِ اف ايٍ مينتى ػؿ ايٍ يٕؿػ يُٖمي ثّ
َظـ سمي ؿمؼ .أل آَکّ ػؿيبفت کُُؼِ ْبي  GPSاَـژي ثنيبؿي
ؿا َيبف ػاؿَؼ ٔ ثّ مـػت ثبػج سبهيّ اَـژي گـِ ْبي صنگـ
يي ىَٕؼ ٔ ايٍ عٕػ يٕرت کبْو ػًـ ىجکّ يي گـػػ .ػٔو آَکّ
جمٓقکـػٌ گـِ ْب ثّ ػؿيبفت کُُؼِ  GPSيٕرت اػًبل ْقيُّ
مغت افقاؿي فيبػي ؿٔي ىجکّ يي ىٕػ ثّ ٕٕؿيکّ ْقيُّ ْـ
گـِ صؼٔػ  63ػالؿ امت ٔ ْقيُّ يک ػؿيبفت کُُؼِ  GPSصؼٔػ
 653تب  233ػالؿ يي ثبىؼ ٔ .هنبيتب ايُکّ مينتى  GPSػؿ
حمئ ْبي مـثنتّ ػاؿاي ييکالت فـأاَي امت ٔ ػلت آٌ ثّ ىؼت
پبيني يي آيؼ .ػالِٔ ثـ ايٍ ىجکّ ْبي صنگـ ثبيؼ ينتمم اف
ْـگَّٕ فيـمبعيت ثبىُؼ ٔ مينتى  GPSعٕػ يک فيـمبعت حمنٕة
يي ىٕػ.
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مبعتبؿ ايٍ َٕىتّ ثّ ىکهي امت کّ ػؿ فيـ يي آيؼ:
ػؿ فَم ػٔو ىجکّ ْبي صنگـ ثّ ٍٕؿت ػليك يؼـيف يي ىَٕؼ ٔ
يفبْيى ،کبؿثـػْب ٔ چبنو ْبي آهنب ٔ شمچُني ٔيژگي ْبي
يتًبيق کُُؼِ آهنب اف ىجکّ ْبي ػيگـ يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ
يي گريػ .ػؿ فَم مٕو يّٕٕع يکبَيبثي ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ
يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفتّ ٔ ؿٔه ْبي خمتهف يکبَيبثي يٖـس ٔ
يٕؿػ زبهيم ٔ يمبينّ لـاؿ يي گريَؼ .ػؿ اثتؼاي ايٍ فَم يک
تمنيى ثُؼي کهي اف ؿٔه ْبي يکبَيبثي ثـ امبك يؼيبؿْبي
خمتهف ثيبٌ يي ىٕػ تب ثب يؼـيف ْـ ؿٔه ثتٕاٌ آَـا ػؿ يکي
اف ايٍ گـِٔ ْب لـاؿ ػاػ .ػؿ فَم چٓبؿو ؿٔه رؼيؼ
يکبَيبثي ثـ امبك رٓت ػؿيبفت ميگُبل کّ ؿٔه پييُٓبػ ي يب
يي ثبىؼ اؿائّ ىؼِ ٔ ثّ ٍٕؿت ػليك يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ
يي گريػ .ػؿايٍ فَم تُٓب إٍل ٔلٕاػؼ ٔ رمِٕ ػًم کـػٌ ايٍ
ؿٔه يٖـس يي گـػػ ٔ رمِٕ ىجيّ مبفي آٌ ػؿ فَم پُزى يٕؿػ
ثـؿمي لـاؿ يي گريػ .ػؿ فَم پُزى رمِٕ ىجيّ مبفي ٔ کالك ْبي
يٕؿػ امتفبػِ ٔ حمئ ىجيّ مبفي تٍٕيف ٔ اؿائّ يي ىٕػ.
شمچُُني مُبؿيٕيي کّ ػؿ آٌ ىجيّ مبفي ٍٕؿت گـفتّ امت ػؿ
ايٍ ف َم يٖـس يي ىٕػ .ػؿ فَم ىيى َتبيذ ثّ ػمت آيؼِ اف
ىجيّ مبفي اؿائّ ٔ ثب ؿٔه ْبي لجهي يمبينّ يي ىٕػ .ػؿ
ايٍ فَم ػالِٔ ثـ َتبيذ ىجيّ مبفي ٔ يمبينّ آٌ ثب ؿٔه ْبي
ػيگـ ،يؼيبؿْبي اؿفيبثي ػيگـ َيق يٖـس ٔ يٕؿػ ثـؿمي ٔ
اؿفيبثي لـاؿ يي گريَؼ .ػؿ فَم ْفتى َتيزّ گريي هنبيي اذمبو
ىؼِ ٔ کبؿْبيي کّ ػؿ آيُؼِ يي تٕاٌ ثـاي ذبجٕػ ؿٔه
يکبَيبثي اذمبو ػاػ يؼـيف يي ىَٕؼ.
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 .2ضثکَ ُاي حسگز
 .1- 2هؼزيف ضثکَ ُاي حسگز
يک ىجکّ صنگـ اف تؼؼاػ فيبػي گـِ صنگـ تيکيم ىؼِ امت
کّ ايٍ گـِ ْب ػؿ حمئ پـاکُؼِ ىؼِ اَؼ ٔ لبثهيت زبـيک
ٔ صل کـػٌ ىـائ حميٖي ؿا ػاؿا ْنتُؼْ .ؼف اف پغو ايٍ
گـِ ْب ػؿ حمئ مجغ آٔؿي إالػبت ػؿ يٕؿػ ّٔؼيت حمئ اف
رٓبت خمتهف يي ثبىؼ .ثّ ٕٕؿ يخبل صنگـْبي ىتبة ثـاي
ثـؿمي صـکبت اذمبو ىؼِ ػؿ حمئ ثّ کبؿ يي ؿَٔؼ .صنگـْبي
ػٔػ ثـاي ؿػيبثي ػٔػ ػؿ حمئ امتفبػِ يي ىَٕؼ .صنگـْبي
تَٕيـي ثّ ٕٕؿ يؼأو تَبٔيـي ؿا اف حمئ ػؿيبفت کـػِ ٔ
ثّ مست َبظـ يي فـمتؼ .صنگـْبي ٍؼا ثـاي ىُٕػ ٍؼا ػؿ
حمئ امتفبػِ يي ىَٕؼ ٔ .صنگـْبي ؿٕٕثيت يي تٕاَُؼ
ييقاٌ ؿٕٕثت ْٕا ػؿ َقػيکي يک مؼ ؿا اَؼافِ گريي کُُؼ.
ْـ گـِ صنگـ ثبيؼ ػٔ َمو امبمي ؿا ايفب کُؼ :يکي ثّ
ػُٕاٌ گـِ هنبيي کّ ػؿ ايٍ صبنت إالػبت مجغ آٔؿي ىؼِ
تٕمٔ صنگـ عٕػ ؿا ثّ مست گـِ َبظـ يي فـمتؼ ٔ ػيگـ ثّ
ػُٕاٌ ينرييبة کّ ػؿ ايٍ صبنت إالػبت ػؿيبفيت اف گـِ
ْبي شمنبيّ ؿا ثّ مست گـِ يمَؼ يي فـمتؼ .ثّ ىجکّ ْبيي
کّ ػؿ آهنب يک پيبو تُٓب اف يک گـِ ثّ گـِ شمنبيّ
يي ؿٔػ ٔ ػؿ آهنب ينرييبثي اذمبو سمي ىٕػ ىجکّ ْبي تک
گبيي ) ٔ (Single Hopثّ ىجکّ ْبيي کّ ايکبٌ ينرييبثي ػاؿَؼ
چُؼگبيي ( )Multi Hopگفتّ يي ىٕػ .ثُبثـايٍ ىجکّ ْبي
صنگـ يؼًٕال چُؼگبيي ْنتُؼ ٔيل ػؿ ثـعي کبؿثـػْب
يي تٕاٌ آهنب ؿا ثّ يک گبو حمؼٔػ کـػ ٔ ػؿ گـِ ْب تُٓب
َمو گـِ هنبيي ؿا ػؿ َظـ گـفت ٔ َمو ينرييبثي ؿا اف آهنب
گـفت .ػؿ ايٍ يٕاؿػ يؼًبؿي گـِ ثنيبؿ مبػِ تـ اف صبنت
چُؼ گبيي عٕاْؼ ثٕػ.
اؿتجبٕبت ػؿ ىجكّ ْبي صنگـ ثـ امبك ْؼف ثکبؿگريي آهنب ثّ
ػٔ َٕع اؿتجبٕبت كبؿثـػي ٔ فيـمبعيت لبثم تمنيى ْنتُؼ.
اؿتجبٕبت كبؿثـػي ثّ يُظٕؿ اَتمبل ػاػِ صل ىؼِ ثب ْؼف
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يٖهغ سمٕػٌ َبظـ حمئ ىکم ييگريػ .ثـاي اؿتجبٕبت كبؿثـػي
ػٔ يؼل ٔرٕػ ػاؿػ .يؼل شمكبؿ ٔ غريشمكبؿ .ػؿ يؼل غريشمکبؿ
ْيچ صنگـي ثـاي اَتمبل إالػبت ثب شمنبيّ گفتگٕ سميکُؼ ٔ
ْـ صنگـ ثّ ٍٕؿت پيٕمتّ ٔ ينتمم گقاؿه ييبْؼات عٕػ ؿا
ثّ اينتگبِ اٍهي ييػْؼ .ثُبثـايٍ صنگـْبي غريشمكبؿ َميي
ػؿ تٕفيغ إالػبت ػؿ مٖش كبؿثـػ َؼاؿَؼ .ػؿ صبنت ػٔو
يب يؼل شمكبؿ ،يك گـِ صنگـ ثبيؼ ثّ ٍٕؿت ػٔؿِاي يب ثؼؼ
اف ٔلٕع يك ؿٔيؼاػ ثب شمنبيّ ْبي عٕػ اؿتجبٓ ثـلـاؿ
سمبيؼ .پـٔتكم عٕىّ ثُؼي يك سمَّٕ اف صنگـي شمكبؿ امت كّ
مـعٕىّ ٔ اػْبي ػيگـ ثـاي اَتمبل إالػبت حميٖي ٔالؼي
ثب يكؼيگـ گفتگٕ ييكُُؼ.
اؿتجبٕبت فيـمبعيت ثّ اؿتجبٕبت يٕؿػ َيبف ثـاي
پيكـثُؼيَ ،گٓؼاؿي ٔ ػًهيبت ذبيُّمبفي ىجکّ اىبؿِ
ػاؿػ .ثّ ٍٕؿت ييغٌ تـ ثّ ػنيم ٕجيؼت  ad hocىجكّْبي
صنگـ ،صنگـْب ثبيؼ ثتٕاَُؼ ػهيؿغى ػٕايهي َظري صـکت
گـِ ْب ٔ ىكنت يب عـاثي گـِ ،ينري عٕػ ؿا ثّ مست مبيـ
صنگـْب ٔ َبظـ ثيبثُؼ .ثُبثـايٍ اؿتجبٕبت فيـمبعيت
ثـاي مـپب َگّ ػاىنت ىجكّ رٓت ػًهکـػ يُبمت ػؿ حمئْبي
ػيُبييكي يٕؿػ تٕرّ ْنتُؼ .اؿتجبٕبت فيـمبعيت ػؿ
ىجكّْبي صنگـ امتبتيك ػؿ فبف أنيّ ،ثّ يُظٕؿ
ؿاِاَؼافي ىجكّ يٕؿػ َيبف امت .ثؼالِٔ اگـ صنگـْب
حمؼٔػيت اَـژي ػاىتّ ثبىُؼ ثّ اؿتجبٕبت ثييرتي ثـاي
پيكـثُؼي جمؼػ َيبف ػاؿَؼ .شمچُني ػؿ صبنيت کّ گـِْبي
صنگـ يتضـک ْنتُؼَ ،يبف ثّ اؿتجبٕبت ثييرتي ثـاي كيف ٔ
پيكـثُؼي ينري اصنبك ييىٕػ .ثّ ػُٕاٌ يخبل اؿتجبٕبت
فيـمبعيت ػؿ پـٔتكم عٕىّ ثُؼي ،ثـاي اَتغبة عٕىّ ْب ٔ
مـعٕىّ ْب يٕؿػ َيبف امت .ثُبثـايٍ ىجكّ ْبي صنگـ ثّ
ْـ ػٔ اؿتجبٓ فيـمبعت ٔ كبؿثـػي َيبف ػاؿَؼ .ييقاٌ
اؿتجبٕبت تب صؼ فيبػي ثّ پـٔتكم ىجكّاي ٔاثنتّ امت.
اؿتجبٕبت كبؿثـػي اف ٕـيك اَؼافِگريي َيبفيُؼيْبي
تبعري ،ػلت ٔ كيفيت ينريْبي اؿتجبٕي صنگـْب ٔ َبظـ ٔ
گقاؿهػْي آهنب لبثم ذبيُّمبفي امت .اؿتجبٕبت فيـمبعيت ػؿ
پبمظ ثّ ػؿعٕامتٓبي كبؿثـػي يب ؿٔيؼاػْبي ىجكّ اصمبػ
ييىٕػ.
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گـِ ْبيي کّ ػؿ ػاعم ىجکّ ْنتُؼ گـِ ْبي يؼًٕيل ْنتُؼ
کّ ػاؿاي لبثهيت ْبي ييغَي ْنتُؼ ٔ يک مٖش اَـژي عبً
ؿا ػاؿا يي ثبىُؼ .ثـاي اذمبو ػًم يکبَيبثي ػؿ پبؿِ اي
اف ؿٔه ْب تؼؼاػي اف گـِ ْب ؿا ثّ لبثهيت ْبي ثبالتـي
اف مجهّ ثـػ ؿاػيٕيي ثبالتـ ،اَـژي ثييرت ،ربٓيقات کًکي
ثـاي صـکت ٔ يک ػؿيبفت کُُؼِ  GPSجمٓق يي کُيى کّ ثّ
ايٍ گـِ ْب گـِ يـرغ گفتّ يي ىٕػ .اگـ غري اف گـِ ْبي
يـرغ مبيـ گـِ ْب يکنبٌ ثٕػِ ٔ ػاؿاي لبثهيت ثـاثـ
ثبىُؼ ىجکّ ؿا شمگٍ يي گٕييى ٔ ػؿ غري ايٍ ٍٕؿت ىجکّ ؿا
َبشمگٍ يي گٕييى .ػؿ حمئ ىجکّ گـِ ْبيي ٔرٕػ ػاؿَؼ کّ
َمو يـفي ػاؿَؼ ٔ ثّ اينتگبِ ْبي اٍهي مجغ آٔؿي إالػبت
( )Base Stationيتَم ْنتُؼ .اينتگ بِ ْبي اٍهي عبؿد اف
حمؼٔػِ ىجکّ ػؿ َظـ گـفتّ يي ىَٕؼ ٔ يؼًٕال عٕػىبٌ اف
ٕـيك فيـمبعت ْبي يٕرٕػ ثّ ىجکّ رٓبَي ايُرتَت يتَم
ْنتُؼ ٔ يي تٕاَُؼ إالػبت ؿا ثني عٕػ يجبػنّ کُُؼ.
گـِ ْبي ىجکّ ثّ مّ ؿٔه زبـيک يي ىَٕؼ ٔ إالػبت ؿا صل
يي کُُؼ :ػؿ ؿٔه أل گـِ ثّ ٍٕؿت فيبَي ٔ ػؿ فيبٌ ْبي
ييغَي زبـيک يي ىٕػ .يخال ػؿ ْـ چُؼ حبَيّ يکجبؿ اف حمئ
ػکل يي گريػ .ايٍ ؿٔه اف ايٍ رٓت يُبمت امت کّ يي تٕاٌ
ثب يؼيـيت ػؿمت فيبٌ زبـيک گـِ ْب اف تؼاعم ايٕاد ٔ
شمچُني اف تـافيک ىجکّ رهٕگريي کـػ .انجتّ ػؿ ايٍ ؿٔه
يمؼاؿ فيبػي إالػبت تکـاؿي اصمبػ عٕاْؼ ىؼ ٔ ايٍ ثبػج
ْؼؿ ؿفنت اَـژي گـِ ْب يي ىٕػ .شمچُني ثبيؼ يکبَيقيي ػؿ
َظـ گـفتّ ىٕػ کّ اگـ اتفبق عبٍي سمي افتؼ فيبٌ ثني ػٔ
زبـيک افقايو يبثؼ ٔ اگـ ػؿ يُٖمّ اي يب فيبٌ عبٍي
تغيريات فيبػي ػؿ حمئ اتفبق يي افتؼ فيبٌ ثني زبـيک ْب
کبْو يبثؼ .ػؿ ؿٔه ػٔو گـِ ْب تُٓب ػؿ ثـاثـ مٕال
پبمظ يي ػُْؼ .يؼين گـِ يُتظـ يک ػؿعٕامت يي يبَؼ ٔ
اگـ يکي اف شمنبيّ ْب اف آٌ ػؿعٕاميت کـػ إالػبت يٕؿػ
ػؿعٕامت ؿا صل کـػِ ٔ ثّ مست أ يي فـمتؼ .ايٍ ؿٔه اف
َظـ اتالف اَـژي اف ؿٔه لجهي ذبرت امت ٔيل دمکٍ امت
اتفبلبتي ؿا اف ػمت ثؼْؼ ٔ اف آهنب غبفم دببَؼ .ؿٔه مٕو
کّ يجتين ثـ ؿٔيؼاػ َبييؼِ يي ىٕػ ثنيبؿ يُبمت امت ٔ
ػؿ ٍـفّ رٕيي ػؿ اَـژي ثنيبؿ عٕة ػًم يي کُؼ .ػؿ ايٍ
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ؿٔه تغيريات حمئ ثبػج زبـيک گـِ يي ىٕػ ٔ ػؿ يٕالغ ػيگـ
گـِ ػؿ صبنت َيًّ عٕاة فـٔ يي ؿٔػ .يکي اف چبنو ْبي
ايٍ ؿٔه صم کـػٌ ايٍ ينبنّ امت کّ چگَّٕ تغيريات ؿا
تيغيٌ ػْيى ٔ چمؼؿ ثّ تغيريات صنبك ثبىيى.

ضکل  : 1ساختار ضثکَ ّ گزٍ حسگز][1

يک گـِ صنگـ ىبيم پُذ لنًت امبمي يي ىٕػ کّ ْـيک لنًيت
اف کبؿ گـِ ؿا اذمبو يي ػُْؼ .ايٍ لنًتٓب ػجبؿتُؼ اف:
لنًت صن گـ ،لنًت پـػافَؼِ ،لنًت فـمتُؼِ -گريَؼِ ،لنًت
يؼيـيت اَـژي ٔ لنًت ربٓيقات ربَيب .لنًت صنگـ ينئٕل صل
کـػٌ حمئ ٔ تجؼيم إالػبت آَبنٕگ ثّ ػصميتبل يي ثبىؼ.
ايٍ لنًت يي تٕاَؼ إَاع صنگـ ؿا ىبيم ىٕػ .لنًت
پـػافَؼِ کّ ىبيم صبفظّ َيق يي ىٕػ لهت گـِ حمنٕة
يي ىٕػ ٔ شببيي حمبمجبت ٔ پـػافه ْب ػؿ ايٍ لنًت اذمبو
يي ىٕػ .لنًت فـمتُؼِ -گريَؼِ پـيَـف تـيٍ خبو گـِ صنگـ
يي ثبىؼ کّ ينئٕنيت اؿتجبٓ ثب مبيـ گـِ ْب ؿا ثـػٓؼِ
ػاؿػ .ػؿ ٔالغ اليّ فيقيکي ىجکّ صنگـ ػؿ ايٍ لنًت ارـا
يي ىٕػ .اف آذمب کّ اَـژي ٔ يؼيـيت آٌ يکي اف يًٓرتيٍ
چبنو ْبي ىجک ّ ْبي صنگـ يي ثبىؼ ػؿ گـِ ْب خبو اَـژي
ؿا رؼا ػؿ َظـ گـفتّ ٔ ثّ ٍٕؿت عبً ثّ آٌ پـػاعتّ
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يي ىٕػ .ػؿ ٔالغ ثبيؼ گفت ػًـ ىجکّ ثّ ػًـ تک تک
گـِ ْب ٔاثنتّ امت ٔ ػًـ گـِ ْب ثّ اَـژي آهنب .ػؿ
گـِ ْب ربٓيقات ربَيب ْى دمکٍ امت ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ کّ اف
مجهّ يي تٕاٌ ثّ ربٓيقات صـکيت ثـاي يٕاؿػي کّ گـِ يتضـک
امت ٔ يب مينتى ػؿيبفت کُُؼِ  GPSػؿ گـِ ْبي يـرغ
اىبؿِ کـػ.
ىجکّْبي صنگـ ػاؿاي چبنوْبي فيبػي ْنتُؼ .اف مجهّ
يًٓرتيٍ چبنوْبي ايٍ ىجکّْب ػجبؿتُؼ اف ينرييبثي ،ربًيغ -
ٔ عٕػمبفيبَؼْي .ينرييبثي يُزـ ثّ
ػاػِ ،يکبٌ يبثي
امتفبػِ ذبيُّ اف يُبثغ ىجکّ اف مجهّ اَـژي ييىٕػ .ثّ
ػنيم ايکبٌ تٕنيؼ ػاػِْبي ييبثّ فيبػ تٕمٔ گـِْبي
صنگـ ،يّٕٕع ربًيغ ػاػِ يٖـس ييىٕػ .ثکبؿگريي تکُيکٓبي
ربًيغ ػاػِ يُزـ ثّ کبْو ػاػِْبي تکـاؿي ٔ ٍـفّرٕئي ػؿ
يَـف اَـژي ييىٕػ .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ثنيبؿي اف
کبؿثـػْبي ىجکّْبي صنگـ ثّ إالػبت يکبَي يتُبظـ ثب حمم
ػؿيبفت إالػبت َيبف ػاؿَؼ ،حبج يکبٌيبثي اشميت پيؼا يي -
کُؼ .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ گـِ ْبي صنگـ ينتؼؼ عـاثي
(ْ )failureنتُؼ ،ثبيؼ لبثهيت مبفيبَؼْي جمؼػ ػاىتّ
ثبىُؼ .ثـاي رهٕگريي اف اتالف اَـژي ثبيؼ ػاػِ ْب ربًيغ
ىؼِ ٔ ثّ ٍٕؿت ٔاصؼ يُتمم ىٕػ.
يؼًبؿي ٔ عٍَٕيبت ىجکّ ْبي صنگـ ثبػج يي ىٕػ تب
َتٕاَيى اف پـٔتکم ْبي ىجکّ ْبي يتؼأل ػؿ ىجکّ ْبي
صنگـ امتفبػِ کُيى .ثّ ػُٕاٌ يخبل اگـ اف پـٔتکم  IPػؿ
ىجکّ ْبي صنگـ امتفبػِ کُيى ىجکّ سمي تٕاَؼ ثّ عٕثي
کبؿ کُؼ .ثُبثـايٍ ىجکّ ْبي صنگـ اف پـٔتکم ْبي خمًَٕ
عٕػ امتفبػِ يي کُُؼ .پـٔتکم ْبي ينرييبثي َيق ػؿ
ىجکّ ْبي صنگـ ثبيؼ ثّ گَّٕ اي ٕـاصي ىَٕؼ کّ ثب
عٍَٕيبت ىجکّ صنگـ يٖبثمت ػاىتّ ثبىُؼ .يخال گـِ ْبي
يـفي ػؿ ىجکّ صنگـ تـافيک ثنيبؿ مُگني تـي ؿا َنجت ثّ
گـِ ْبي يـکقي زبًم يي کُُؼ چـا کّ ينري اؿمبل إالػبت
اف آهنب يي گؾؿػ ٔ .يب ايُکّ ػؿ يمبٕؼي اف فيبٌ ػؿ
ثـعي گـِ ْب تـافيک مُگني امت ٔ ػؿ يمبٕغ ػيگـ ثنيبؿ
مجک يي ىٕػ .ثّ ػُٕاٌ سمَّٕ ػؿ فيبٌ يکبَيبثي گـِ ْبي
يـر غ تـافيک ثنيبؿ ثباليي ؿا زبًم يي کُُؼ .ثُبثـايٍ
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َيبف ثّ پـٔتکم ْبيي ػاؿمي کّ عٍَٕيبت ىجکّ صنگـ ػؿ
آهنب حلبٗ ىؼِ ثبىؼ .ايٍ ينبنّ ػؿ اليّ ْبي ػيگـ َيق ثّ
چيى يي عٕؿػ .ثّ ػُٕاٌ سمَّٕ ػؿ اليّ فيقيکي ثب تٕرّ ثّ
ايُکّ گـِ ْب ثبيؼ اَـژي عيهي کًي ؿا يَـف کُُؼ ثب
حمؼٔػيت ْبيي يٕارّ يي ىٕمي .يخال ثبيؼ اف پـٔتکم ْبي
اؿتجبٕي َظري  ZigBeeامتفبػِ کُيى کّ اَـژي کًي ؿا يَـف
يي کُؼ.
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 .2- 2کارتزدُاي ضثکَ ُاي حسگز
ْـ ؿٔفِ کبؿثـػْبي رؼيؼي ثـاي ىجکّ ْبي صنگـ يٖـس
يي ىَٕؼ ٔ ْـيک َٕع عبٍي اف َگبِ ؿا ثّ ىجکّ ْبي صنگـ
ػؿ ثـ ػاؿَؼ .ثّ ٕٕؿ کهي يي تٕاٌ گفت ىجکّ صنگـ يک
فيـمبعت ثـاي تٕمؼّ ْـ چّ ثييرت تنهٔ اَنبٌ ثـ حمئ عٕػ
فـاْى يي آٔؿَؼ .ثُبثـايٍ کبؿثـػْبيي کّ ػؿ ايُزب
يٖـس يي ىَٕؼ تُٓب کبؿثـػْبي ىجکّ صنگـ َينتُؼ ٔ
ْـکني ثب تٕرّ ثّ ػيؼ ٔ َيبف عٕػ يي تٕاَؼ ىجکّ ْبي
صنگـ ؿا ثّ گَّٕ اي يتفبٔت ثّ کبؿ ثگريػ.
َکتّ اي کّ ثبيؼ ثّ آٌ تٕرّ ػاىت ايٍ امت کّ ىجکّ
صنگـ يؼًٕال ػؿ حميٖي صؼاکخـ کبؿايي عٕػ ؿا َيبٌ يي ػْؼ
کّ اَنبٌ ثّ ػاليم خمتهف سمي تٕاَؼ ػؿ آٌ حمئ لؼو ثگؾاؿػ
ٔ ثُبثـايٍ جمجٕؿ يي ىٕػ تب گـِ ْبي صنگـ ؿا ثّ
سمبيُؼگي عٕػ ػؿآٔؿػ ٔ اف آهن ب گقاؿه ػؿيبفت کُؼ .ثّ شمني
ػنيم امت کّ اکخـ کبؿثـػْبي ىجکّ صنگـ رُجّ فٕؿييت ٔ
أؿژاَني ػاؿَؼ ٔ يب ثـاي يمبثهّ ثب عٖـاتي َظري ثاليبي
ٕجيؼي ٔ يب محهّ ػمشٍ ٕـاصي يي ىَٕؼ .شمني ينبنّ امت کّ
ثبػج يي ىٕػ يب جمجٕؿ ثبىيى گـِ ْب ؿا ثّ ٍٕؿت تَبػيف ٔ
يب ثّ ٔميهّ ؿثب ت ػؿ حمئ لـاؿ ػْيى.

ً . 1- 2- 2ظارت تز سالهيت افزاد
ىجکّ صنگـ َظبؿت ثـ مالييت ثبؿفتـيٍ کبؿثـػ ىجکّ صنگـ
ػؿ پقىکي يي ثبىؼ .ػؿ ايٍ ىجکّ کّ ػؿ ثيًبؿمتبٌ ْب
ػايـ يي ىٕػ ثّ ْـ ثيًبؿ ثنتّ ثّ َيبف آٌ چُؼ صنگـ
يتَم يي ىٕػ تب ىـائ ثيًبؿ ؿا صل کـػِ ٔ ثّ ٕٕؿ يـتت
گقاؿىبتي اف ّٔؼيت ماليت أ اؿائّ ػْؼ .يخال دمکٍ امت ثّ
يک ثيًبؿ تُٓب ػيبمُذ ٍٔم ثبىؼ تب تت ثيًبؿ ؿا اَؼافِ
ثگريػ ٔيل ثّ ػيگـي صنگـْبي صـکت مُذ يتَم ثبىؼ تب
صـکبت ثيًبؿ ؿا زبت َظـ ثگريػ .صنگـْبي سبََي َظري
صنگـْبي ييقاٌ گٕنجٕهلبي عٌٕ َيق يي تٕاَُؼ ثّ کبؿ
گـفتّ ىَٕؼ .شمچُني يي تٕاٌ ىـائ حمئ ثيًبؿمتبٌ ،حمئ
ات بق ثيًبؿ ٔ غريِ ؿا َيق زبت َظـ گـفت تب ثّ حمِ اصنبك
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عٖـ ثـاي ثيًبؿ ثتٕاٌ الؼايبت الفو ؿا ثـاي أ اذمبو
ػاػ .اف ػيگـ کبؿثـػ ْبي پقىکي ىجکّ صنگـ َظبؿت ثـ
حمئ ػاؿٔعبَّ ثب ْؼف رهٕگريي اف فنبػ ػاؿْٔب يي ثبىؼ.

 .2- 2- 2هِار ّ جلْگريي اس آتص سْسي
ػمتگبِ ْبي ؿػيبث ي ػٔػ ( )Smoke Detectorمبهلبمت کّ ػؿ
ثبفاؿ ٔرٕػ ػاؿَؼ ٔ ػؿ عيهي اف يُبفل امتفبػِ يي ىَٕؼ
تب يب ؿا اف ٔلٕع صـيك آگبِ کُُؼ .ايب َکتّ ايُزبمت
کّ ايٍ ػمتگبِ ْب ػؿ ْـ اتبق ثّ ٕٕؿ جمقا ػًم يي کُُؼ
ٔ اگـ ػؿ يک اتبق صـيك ؿط ػْؼ مبيـ اتبق ْب اف آٌ
آگبِ سمي ىَٕؼ ٔ ي ب ايُکّ ػؿ يک مبعتًبٌ ػًم يي کُُؼ ٔ
مبعتًبٌ ْبي جمبٔؿ ؿا کّ ػؿ يؼـُ عٖـ ْنتُؼ يٖهغ
سمي مبفَؼ .يي تٕاٌ ثب امتفبػِ اف ىجکّ صنگـ ايٍ
گـِ ْبي صنگـ ػٔػ ؿا ثّ ْى يتَم کـػ تب يکؼيگـ ؿا
آگبِ کُُؼ ٔ ثب ْى اؿتجبٓ ػاىتّ ثبىُؼ.

ضکل  : 2کارتزد ضثکَ حسگز در هِار آتص سْسي][4
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اٍهي تـيٍ َٕع تيغيٌ آتو مٕفي ػؿ رُگهٓب کبؿثـػ ػاؿػ.
شمّ آتو مٕفي ْبيي کّ ػؿ رُگهٓب اتفبق يي افتؼ اف يک
ىؼهّ ثنيبؿ کٕچک آغبف يي ىٕػ ٔ ثّ مٕعنت ْقاؿاٌ ْکتبؿ
اف رُگم يُزـ يي ىٕػ .ثب پـاکُؼٌ صنگـْبي ػٔػ ػؿ رُگم
ٔ َظبؿت ثـ آٌ يي تٕاٌ صـيك ؿا ػؿ يـاصم أنيّ تيغيٌ
ػاػ ٔ آَـا يٓبؿ کـػ .شمچُني يي تٕاٌ اف گـِ ْبي صنگـ
ػؿ يٓبؿ صـيك َيق کًک گـفت ٔ آتو ؿا ثّ مست يٕؿػ َظـ
ْؼايت کـػ .ثّ ايٍ ٍٕؿت کّ ىـائ حمئ ؿا ثـؿمي کـػِ ٔ
اثتؼا لنًيت اف آتو ؿا عبيٕه کُيى کّ اصتًبل گنرته
ثييرتي ػاؿػ.

 .3- 2- 2کارتزدُاي ًظاهي
يکي اف يًٓرتيٍ کبؿثـػْبي ىجکّ ْبي صنگـ کّ ثييرتيٍ َٕع
امتفبػِ ؿا ػاؿػ کبؿثـػْبي َظبيي يي ثبىؼ .إَاع
ثنيبؿ يتُٕػي اف کبؿثـػْبي َظبيي ؿا ثـاي ىجکّ صنگـ
يي تٕاٌ يتَٕؿ ىؼ .اف مجهّ ىُٕػ يکبملبت ػمشٍ کّ ػؿ آٌ
گـِ ْبي صنگـ ؿا ػؿ يُٖمّ اي پغو کـػِ ٔ کًي ػمت َييين
يي کُُؼ ٔ ػمشٍ ٔاؿػ يُٖمّ يي ىٕػ ٔ يي تٕاَيى يکبملبت
آَبٌ ؿا ثيُٕمي .ػيگـ ػؿ يُبٕك ىيًيبيي کّ ػمشٍ آهنب ؿا
آنٕػِ کـػِ امت .ػؿ ايٍ يٕاؿػ ثـاي ثـؿمي ىـائ حمئ
اَنبٌ سمي تٕاَؼ ٔاؿػ حمئ ىٕػ ٔ جمجٕؿمي اف گـِ ْبي صنگـ
امتفبػِ کُيى .ىجکّ ْب ي يٕؿػي ػيگـ َيق يي تٕاَُؼ
کبؿثـػْبي فيبػي ػؿ ييبػيٍ رُگي ػاىتّ ثبىُؼ .يخال شمّ
اؿتجبٕبت ػؿ ايٍ يٕالغ ثبيؼ ػؿ ايُگَّٕ ىجکّ ْب اذمبو
ىٕػ چـا کّ اف لجم فيـمبعيت ٔرٕػ َؼاؿػ يب اگـ ثٕػِ
ػمشٍ آَـا سبـيت کـػِ امت.
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ضکل  : 3کارتزد ضثکَ حسگز در هيذاى جٌگ][4

اف ػيگـ کبؿثـػْبي ىجکّ ْبي صنگـ ػؿ ييبػيٍ رُگ
يي تٕاٌ عُخي کـػٌ ييُٓب يب ثّ اٍٖالس ػًهيبت يني ؿٔثي
ؿا َبو ثـػ .ػؿ ايٍ ػًهيبت يؼًٕال ٔؿٔػ اَنبٌ ثّ يُٖمّ
ثب عٖـ شمـاِ امت .گـِ صنگـ اگـ ثّ ػمتگبِ حمـک جمٓق
ثبىؼ ٔ ثتٕاَؼ ػؿ حمئ يني گؾاؿي ىؼِ صـکت کُؼ يني ْب ؿا
يکي يکي عُخي کـػِ ٔ يُٖمّ ؿا پبکنبفي يي کُؼ.

 .4- 2- 2تزرسي رفتار حيْاًات
يکي اف ػاليك ثيـ شمييّ يبفنت ؿاْي ثـاي ثـؿمي ػليك ٔ
حلظّ ثّ حلظّ ؿفتبؿ صيٕاَبت ثٕػِ امت .اف ٕـيف ثـؿمي ْب
َيبٌ يي ػْؼ کّ صيٕاَبت ػؿ غيبة اَنبٌ ؿفتبؿْبيي ؿا
اف عٕػ ثـٔف يي ػُْؼ کّ ػؿ صْٕؿ اَنبٌ آٌ ؿا اذمبو
سمي ػُْؼ .ثُبثـايٍ ثبيؼ ثّ گَّٕ اي صيٕاَبت ؿا زبت َظـ
گـفت کّ يتٕرّ صْٕؿ اَنبٌ َيَٕؼ .يک ؿاِ ثـاي ايٍ کبؿ
امتفبػِ اف ىجکّ صنگـ يي ثبىؼ .ػؿ ثـعي ؿٔه ْب
گـِ ْبي صنگـ ؿا ثّ ٍٕؿت تَبػيف ػاعم حمئ پغو يي کُُؼ
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ٔ ػؿ ثـعي ػيگـ صنگـْب ؿا ثّ ثؼٌ صيٕاَبت ٔ يؼًٕال
گـػٌ آهنب يتَم يي کُُؼ .اف مجهّ صنگـْبيي کّ ػؿ ايٍ
يٕاؿػ يي تٕاَُؼ ثّ کبؿ ثـَٔؼ صنگـْبي ٍٕتي ٔ تَٕيـي
يي ثبىُؼ.

 .5- 2- 2پيص تيين سهني لزسٍ
صنگـْبي ىتبة يکي اف إَاع صنگـْب ْنتُؼ کّ کبؿثـػْبي
ثنيبؿ فيبػي ػاؿَؼ .ايٍ صنگـْب کٕچکرتيٍ صـکت ؿا اصنبك
کـػِ ٔ ثالفبٍهّ زبـيک يي ىَٕؼ .يکي اف يًٓرتيٍ
کبؿثـػْبي صنگـ ىتبة يي تٕاَؼ تيغيٌ فيني نـفِ ثبىؼ.
ثب تٕرّ ثّ ايُکّ يؼًٕال پيو اف فنقنّ پيو نـفِ ْبيي
اتفبق يي افتؼ ٔ ثؼؼ فيني نـفِ اٍهي ؿط يي ػْؼ يي تٕاٌ
ثب صل کـػٌ أنني صـکبت يُٖمّ ؿا ػؿ يمبثم فيني نـفِ
اصتًبيل ثؼؼي آيبػِ کـػ .گـِ ْبي صنگـ ىتبة ؿا يؼًٕال
ؿٔي ػيٕاؿْب ٍٔم يي کُُؼ ٔ ثؼؼ اف فيني نـفِ َيق يي
تٕاٌ اف آهنب ثـاي مُزو لؼؿت فنقنّ امتفبػِ کـػ.
صنگـ ىتبة کبؿثـػْبي يتُٕع ػيگـي َيق ػاؿػ .افمجهّ آهنب
تجؼيم فثبٌ ثؼٌ ( )Body Languageثّ َٕىتبؿ يي ثبىؼ .ػؿ
ايٍ کبؿثـػ ثب صـکت اَگيتبٌ ٔ يچ ػمت گـِ زبـيک ىؼِ ٔ
پيبو ْبيي ؿا ثّ گـِ يرترى يي فـمتؼ ٔ گـِ يرترى ثب
تيغيٌ َٕع صـکت کهًبت ٔ ػجبؿات يتُبظـ ؿا چبپ يي کُؼ.
اف ػيگـ کبؿثـػْبي گـِ صنگـ ىتبة ىجيّ مبفي يٕىٕاؿِ
يي ثبىؼ .ثّ ايٍ تـتيت کّ يخال صنگـ ىتبة ؿا ثـ ؿٔي يک
نُق ثـ ؿٔي چيى ََت کـػِ ٔ ثب صـکت چيى اىبؿِ گـ ؿا
ثـ ؿٔي ٍفضّ صـکت يي ػْيى.

 . 6- 2- 2تطخيص فْراى يا فؼال ضذى کٍْ آتطفطاى
صنگـْبي ػيب کبؿثـػْبي گَٕبگَٕي ؿا يؼـيف کـػِ اَؼ.
يکي اف آهنب تيغيٌ فٕؿاٌ آتيفيبٌ يي ثبىؼ .يؼًٕال پيو
اف فٕؿاٌ کِٕ آتيفيبٌ تغيريات ػيبي يؼُبػاؿي ؿا ػؿ
ػْبَّ عٕػ ربـثّ يي کُؼ کّ گـِ صنگـ ػيب يي تٕاَؼ آَـا
صل کـػِ ٔ ثالفبٍهّ ْيؼاؿ ثؼْؼ .صنگـْبي گبفْبي خمتهف
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َيق يي تٕاَُؼ ػؿ ايٍ يٕالغ ثّ کبؿ ثـَٔؼ .يخال صنگـ
گبف گٕگـػ يي تٕاَؼ ػؿ ايٍ يٕاؿػ ثّ عٕثي عٖـ ؿا
تيغيٌ ػْؼ .اف گـِ ْبي صنگـ گبف يي تٕاٌ امتفبػِ ْبي
گَٕبگٌٕ ػيگـي َيق کـػ .افمجهّ ثـاي تيغيٌ آنٕػگي ْٕا
ثّ گبفْبي خمتهف يخم يَٕٕ اکنيؼ کـثٍ ٔ غريِ.

 .1- 2- 2کارتزدُاي اعالػاتي
ىبيؼ يهًٕك تـيٍ کبؿثـػ ىجکّ ْبي صنگـ کّ ػؿ فيهى ْبي
ميًُبيي إَاع آهنب ؿا ػيؼِ امي کبؿثـػْب ي إالػبت ي
ثبىؼ .گـِ ْبي ثنيبؿ کٕچکي کّ لؼؿت ثنيبؿ ثباليي ػاؿَؼ
ٔ اَـژي عٕػ ؿا تب يؼصبب َگّ يي ػاؿَؼ يي تٕاَُؼ ػؿ
ربمٕمي يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ ثگريَؼ .صنگـ صـکيت ،صنگـ
ٍٕتي ٔ صنگـ تَٕيـي اف يؼًٕل تـيٍ ايٍ صنگـْب ْنتُؼ.
گبْي تُٓب ؿػيبثي يٕؿػ َظـ امت ٔ َيبفي ثّ صنگـ عبٍي
ٔرٕػ َؼاؿػ .کبفينت گـِ يٕؿػ َظـ ايٕاري ؿا اف عٕػ
يُتيـ ثکُؼ تب ثتٕاٌ آَـا ؿػيبثي کـػ .اف ػيگـ
کبؿثـػْبي إالػبتي گـِ ْبي صنگـ کّ ثّ نٖف پييـفت ْبي
ؿٔاَيُبمبٌ زبمك يبفتّ امت تيغيٌ صبنت ػؿَٔي افـاػ اف
ؿٔي ّٔؼيت فينيت ٔ فيقيکي آهنبمت .ثّ ػُٕاٌ يخبل ػ ؿ
ثـعي کبؿثـػْب صنگـْبيي ؿا کّ إَاع ْٕؿيٌٕ ْب ٔ
ارقاي عٌٕ اَنبٌ ؿا اَؼافِ گريي يي کُُؼ ثّ گَّٕ اي
َبحمنٕك ثّ فـػ يتَم يي کُُؼ ٔ ؿفتبؿ أ ؿا زبت َظـ
يي گريَؼ .يخال ٔليت اَنبٌ ػؿٔؽ يي گٕيؼ َٕػي ْٕؿيٌٕ ػؿ
ثؼٌ آٌ ثييرت تـىش يي ىٕػ کّ تيغيٌ ػؿٔؽ ؿا مبػِ
يي کُؼ.

ً . 8- 2- 2ظارت تز سذ
صنگـْبي ؿٕٕثيت يکي ػيگـ اف إَاع صنگـْب ْنتُؼ کّ
يي تٕاَُؼ ييقاٌ ؿٕٕثت ْٕا يب عبک ؿا اَؼافِ گريي
کُُؼ .ايٍ َٕع صنگـْب يؼًٕال ػؿ َقػيکي مؼْب ثّ کبؿ
يي ؿَٔؼ تب ييقاٌ ؿٕٕثت ؿا ػؿ إـاف مؼ اَؼافِ ثگريَؼ
ٔ ػؿ سبًني ْب ٔ اَؼافِ گريي ْبي يُٓؼمي يٕؿػ امتفبػِ
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لـاؿ گريَؼ .شمچُني ػؿ تيغيٌ َييت مؼ َيق يي تٕاٌ اف ايٍ
گـِ ْب امتفبػِ کـػ.

ً . 7- 2- 2ظارت تز سهني ُاي کطاّرسي
ػؿ کيبٔؿفي ػاىنت إالػبت اف ىـائ فيني ػؿ َمبٓ خمتهف آٌ
يک ايـ ّـٔؿي ٔ صيبتي امت .إالػبتي َظري ييقاٌ ؿٕٕثت،
ييقاٌ ٔرٕػ يٕاػ خمتهف ػؿ عبک ٔ ييقاٌ ؿٔىُبيي يُبٕك
خمتهف فيني يي تٕاَؼ کًک فيبػي ثّ کيبٔؿفاٌ ثـاي تٕنيؼ
حمَٕل ذبرت ػاىتّ ثبىؼ .ثّ ػُٕاٌ سمَّٕ اگـ گيبْي َنجت ثّ
َٕؿ عٕؿىيؼ صنبميت ثباليي ػاىتّ ثبىؼ ٔ ثبيؼ ثّ ييقاٌ
عبٍي اف َٕؿ امتفبػِ کُؼ ٔ ثيو اف آٌ يٕرت عـاثي گيبِ
يي ىٕػ يي تٕاٌ اف صنگـْبي َٕؿي ثـاي مُزو ييقاٌ َٕؿ
عٕؿىيؼ ػؿ ٕٕل ؿٔف امتفبػِ کـػ کّ ػؿ ٍٕؿت ثبال ؿفنت
ييقاٌ َٕؿ يب کى ىؼٌ َٕؿ ْيؼاؿ يي ػُْؼ ٔ کيبٔؿف
يي تٕاَؼ ىـائ ؿا ثّ ٕٕؿ اتٕيبتيک يب ثّ ٍٕؿت ػميت
ثـاي آٌ گيبِ ػُٕ کُؼ .صنگـْبي َٕؿي ثب تٕرّ ثّ ييقاٌ
فٕتٕهنبي ػؿيبفيت ييقاٌ َٕؿ حمئ ؿا تيغيٌ يي ػُْؼ .ػؿ
کبؿثـػْبي کيبٔؿفي ثب تٕرّ ثّ ايٍ کّ حمئ يٕؿػ ثـؿمي
ثقؿگ ٔ ػؿ صؼ کيهٕيرتْب يي ثبىؼ ثبيؼ گـِ ْبي صنگـ ثـػ
ؿاػيٕيي ثباليي ػاىتّ ثبىُؼ .عٕىجغتبَّ ثب تٕرّ ثّ
ايُکّ ايٍ کبؿثـػْب يؼًٕال ػؿ حمئ مـثبف فيني کيبٔؿفي
امتفبػِ يي ىَٕؼ ٔ گـِ ْب ػؿ يؼـُ َٕؿ ٔ گـيبي عٕؿىيؼ
لـاؿ يي گريَؼ يي تٕاٌ اَـژي عٕؿىيؼي ؿا ؽعريِ کـػ ٔ ػؿ
يٕلغ نقٔو اف آٌ امتفبػِ کـػ ٔ ثّ ايٍ تـتيت ييقاٌ
ثباليي اف اَـژي يٕؿػ َيبف گـِ ْب ؿا تبيني کـػ.

 .11- 2- 2تزرسي ّضؼيت اقياًْص ّ پيص تيين سيل
فَؼگي آثقيبٌ ػؿيبيي يکي اف ػاليك ثيـ ثٕػِ امت .ثـؿمي
ؿٔه فَؼگي ايٍ ربَٕؿاٌ ْـچُؼ ثنيبؿ رؾاة ٔ ػؿ يٕالغ
ثنيبؿي ثـاي ثيـ آيٕفَؼِ ٔ يفيؼ يي ثبىؼ ٔيل کبؿينت
ثنيبؿ مغت ٔ ثّ ػنيم ايُکّ سمي تٕاٌ يؼت عيهي فيبػي ػؿ
آة ثّ َظبؿِ آَبٌ َينت ثبيؼ يکبَيقيي ػاىتّ ثبىيى تب
اف ثرئٌ آة ٔ ثؼٌٔ يقامحت آهنب ؿا زبت َظـ ثگريمي .ذبرتيٍ
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ؿاِ ثـاي ايٍ کبؿ امتفبػِ اف ىجکّ صنگـ يي ثبىؼ .پغو
کـػٌ گـِ ْب ػؿ آة تٕمٔ لبيك ٔ کييت يي تٕاَؼ اذمبو
ىٕػ .صنگـْبيي کّ ػؿ ايٍ يٕؿػ يي تٕاَُؼ يٕؿػ امتفبػِ
لـاؿ گريَؼ صنگـْبي تَٕيـيٍٕ ،تي ٔ صـاؿتي ٔ َي ق
صنگـْبي سبََي يخم صنگـْبي ييقاٌ يٕاػ خمتهف ػؿ آة ٔ
غريِ يي ثبىُؼ .ثبيؼ تٕرّ ػاىت کّ ػؿ ايٍ کبؿثـػْب گـِ
صنگـ ثبيؼ ٕـاصي عبٍي ػاىتّ ثبىؼ تب أال ػؿ حمئ آة
ثتٕاَؼ ثّ عٕثي ٔ ػلت ثبال کبؿ کُؼ ٔ ػٔيب ايُکّ ثّ
فٔػي عـاة َيٕػ.
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 .3- 2خصْصيات ضثکَ ُاي حسگز
ً . 1- 3- 2ياس تَ هقاّهت در هقاتل خزاتي گزٍ ُا
گـِْبي صنگـ دمکٍ امت ثّ ػنيم اف ػمت ػاػٌ اَـژي،
عـاثي فيقيکي يب تؼاعم حمئَ ،تٕاَُؼ ٔظيفّ عٕػ ؿا ثّ
ػؿميت اذمبو ػُْؼ .ييکالت ثّ ٔلٕع پيٕمتّ ػؿ گـِ ْبي صنگـ
َجبيؼ يبَغ اف اذمبو ٔظيفّ اٍهي ىجکّ ىٕػ .ايٍ ػؿ ٔالغ
يّٕٕع إًيُبٌپؾيـي يب زبًمپؾيـي عٖب امت .پـٔتکم ْب ٔ
انگٕؿيتىْب ثبيؼ ٕٕؿي ٕـاصي ىَٕؼ کّ مٖضي اف زبًم پؾيـي
عٖب ؿا ثـاي ىجکّ ْبي صنگـ فـاْى آٔؿَؼ .ثٖٕؿ کهي ْـ
چّ حميٖي کّ گـِ ْبي صنگـ ػؿ آٌ تٕمؼّ ػاػِ يي ىَٕؼ،
ػاؿاي تؼاعم کًرتي ثبىؼ ،پـٔتکمْب ذبرت ػًم يي کُُؼ .ايب
ثنتّ ثّ کبؿثـػ دمکٍ امت َيبفيُؼيْبي زبًمپؾيـي عٖبي
يتفبٔتي ثـاي آهنب ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ .ثّ ػُٕاٌ يخبل اگـ
گـِْبي صنگـ ػؿ عبَّ ثـاي ؿػيبثي ؿٕٕثت ٔ ػيب تٕمؼّ
ػاػِ ىؼِ ثبىُؼَ ،يبفيُؼي زبًمپؾيـي عٖب پبئني عٕاْؼ
ثٕػ .ايٍ َٕع صنگـْب کًرت ػؿ يؼـُ عـاثي ْنتُؼ ٔ ػچبؿ
ايٕاد خمـة حميٖي سمي ىَٕؼ .ػؿ يمبثم اگـ گـِ ْبي صنگـ
ثـاي حمئ َظبيي تٕمؼّ ػاػِ ىؼِ ثبىُؼ ،زبًمپؾيـي عٖب
ثبيؼ ثبال ثبىؼ ،فيـا ػاػِْبي اؿمبيل حبـاَي ثٕػِ ٔ دمکٍ
امت ثـ احـ ػًهيبت ػمشٍ ثـعي اف گـِْب اف ثني ثـَٔؼ.
ثُبثـايٍ مٖش زبًم پؾيـي عٖب ثّ َٕع کبؿثـػ ىجکّْبي
صنگـ ثنتگي ػاؿػ ٔ ؿٔه ْب ٔ انگٕؿيتى ْب ثبيؼ ثب تٕرّ
ثّ ايٍ ينئهّ تٕمؼّ ػاػِ ىٕػ.

ً . 2- 3- 2ياس تَ قاتليت هقياص پذيزي تاال
تؼؼاػ گـِْب ػؿ يک يُٖمّ َيبٌػُْؼِ تـاکى گـِْب يي -
ثبىؼ .تؼؼاػ گـِْبي تٕمؼّ ػاػِ ىؼِ ػؿ حمئ دمکٍ امت
تٕاَي اف ٍؼْب يب ْقاؿاٌ گـِ ثبىؼ .ثنتّ ثّ کبؿثـػ
دمکٍ امت تؼؼاػ گـِْب ثّ ييهيٕهنب گـِ ثـمؼ .ثُبثـايٍ
پـٔتکم ْب ٔ انگٕؿيتى ْب ثبيؼ لبػؿ ثّ کبؿ کـػٌ ثب ايٍ
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تؼؼاػ
ػؿ يک
 63يرت
ؿاثّٖ

گـِ ثبىُؼ .دمکٍ امت چگبيل يب تـاکى گـِْبي صنگـ
يُٖمّ فيبػ ثبىؼ .ثؼُٕاٌ يخبل ػؿ ٔمؼيت کًرت اف
ٍؼْب گـِ ٔرٕػ ػاىتّ ثبىُؼ .چگبيل َبصيّ يٖبثك
فيـ لبثم حمبمجّ امت:
(R)= (NR2)/A

کّ  Nتؼؼاػ گـِ ْبي صنگـ ػؿ َبصيّ  R ،Aثـػ ؿاػيٕئي ٔ
) (Rتؼؼاػ گـِ ْب ػؿ ثـػ ؿاػيٕئي ْـ گـِ يٕرٕػ ػؿ
َبصيّ ييثبىؼ .يميبك پؾيـي ىجکّ يؼين ايُکّ ٔليت کّ
خبٕاْيى ىجکّ ؿا گنرته ػْيى ٔ تؼؼاػي گـِ ثّ ىجکّ اّبفّ
کُيى ٔ يب مٖش ىجکّ ؿا افقايو ػْيى ػچبؿ ييکم َيٕمي ٔ
َيبف ثّ ثـلـاؿي جمؼػ اؿتجبٕبت ىجکّ َؼاىتّ ثبىيى.
يؼًٕال ىجکّ فيبَي يميبك پؾيـي ثبالتـي ػاؿػ کّ گـِ ْب
ينتمم اف يکؼيگـ ػًم کُُؼ ٔ ْيچيک ثّ ػيگـي ٔاثنتّ
َجبىؼ .ػؿ يکبَيبثي َيق ؿٔىي يميبك پؾيـي ثبالتـي ػاؿػ
کّ إالػبت يکبَي ْـ گـِ ػؿ عٕػ آٌ ؽعريِ ىٕػ ٔ َيق
پيبو ْبي يکبَيبثي اف ثرئٌ ثّ گـِ ثـمؼ ٔ عٕػ گـِ
پيبو ْبي يکبَيبثي ثّ ٕٕؿ يؼأو اؿمبل َکُؼ.

تَ
ًياس
. 3- 3- 2
راٍ اًذاسي ضثکَ

کاُص

ُشيٌَ ُاي

تْليذ

ّ

ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ىجکّْبي صنگـ ىبيم تؼؼاػ فيبػي
گـِْبي صنگـ ييثبىُؼْ ،قيُّ ْـ گـِ صنگـ تبحري فيبػي
ػؿ ْقيُّ کهي ىجکّ ػاؿػ .صيت ػؿ يٕاؿػي ثنتّ ثّ َيبف
دمکٍ امت ػؿ ْ ـ گـِ ارقاء ثييرتي ثکبؿ ثـػِ ىٕػ .ربٓيقات
يکبٌيبثي ،تغيري يکبٌ ٔ يٕنؼ اَـژي اف مجهّ ارقائي
ْنتُؼ کّ دمکٍ امت ثّ ْـ گـِ اّبفّ ىَٕؼ کّ ػؿ ايٍ
ٍٕؿت ْقيُّ ثييرتي ثّ ىجکّ زبًيم يي ىٕػ .ثُبثـايٍ ْقيُّ
گـِْب َيق يکي اف چبنو ْبي ىجکّ ْبي صنگـ يي ثبىؼ.
ايـٔفِ گـِ ْبي صنگـ ػؿ ليًت ْبي صؼٔػ  63ػالؿ ػؿ
ثبفاؿ يٕرٕػ امت.

36

 . 4- 3- 2حمذّديتُاي سختافشاري
ْـ گـِ صنگـ ثنتّ ثّ کبؿثـػ ،ػالِٔ ثـ چٓبؿ ٔاصؼ اٍهي
صنگـ ،پـػافىگـ ،فـمتُؼِ ٔ اَـژي يي تٕاَؼ ثّ ارقاء
ثييرتي َظري مينتى يکبٌ يبثي ،يٕنؼ اَـژي ،تغيري يکبٌ ٔ
غريِ جمٓق ثبىؼٔ .اصؼ صنگـ يؼًٕال تـکييب اف ػٔ فيـ ٔاصؼ
صنگـ ٔ يجؼل آَبنٕگ ثّ ػصميتبل ) (ADCييثبىؼٔ .اصؼ ADC
ميگُبهلبي آَبنٕگ تٕنيؼ ىؼِ اف ٕـيك ييبْؼِ حمئ تٕمٔ
صنگـْب ؿا ثّ ميگُبهلبي ػصميتبيل تجؼيم سمٕػِ ٔ ثّ ٔاصؼ
پـػافه تغؾيّ ييکُؼٔ .اصؼ پـػافه کّ يؼًٕال ثّ ٔاصؼ
صبفظّ کٕچکرتي يتَم امت ،ؿٔاهلبي يٕؿػ َيبف ثـاي شمکبؿي
گـِْبي صنگـ ؿا يؼيـيت ييکُؼٔ .اصؼ فـمتُؼِ گريَؼِ گـِ
ؿا ثّ ىجکّ صنگـ يـتجٔ ييکُؼٔ .اصؼ اَـژي اف يًٓرتيٍ
ارقاء گـِْبي صنگـ امت .ايٍ ٔاصؼ ييتٕاَؼ ثّ يک ٔاصؼ
تٕنيؼ تٕاٌ َظري مهٕهلبي عٕؿىيؼي جمٓق ثبىؼ .ثنتّ ثّ
کبؿثـػ ٔاصؼْبي ػيگـي َيق دمکٍ امت ٔرٕػ ػاىتّ ثبىُؼ.
شببو فيـٔاصؼْب ثبيؼ ػؿ يک يبژٔل رؼجّاي يتُبمت
ربگؾاؿي ىَٕؼ .اَؼافِ يٕؿػ َيبف دمکٍ امت کًرت اف يک
مبَيتيرتيکؼت ثبى ؼ کّ ػؿ ٍٕؿت َيبف ثّ يؼهك يبَؼٌ ػؿ
ْٕا ثّ اَؼافِ کبيف مجک ييىَٕؼ .ػالِٔ ثـ اَؼافِ،
حمؼٔػيت ْبي ػيگـي َيق ثـاي گـِ ْبي صنگـ ٔرٕػ ػاؿػ کّ
ػجبؿتُؼ اف:
-

اَـژي عيهي کًي يَـف سمبيؼ.
ػؿ چگبيل فيبػ ػًم کُؼ.
ْقيُّ تٕنيؼ کى ٔ لبثم چيى پٕىي ػاىتّ ثبىؼ.
ينتمم ٔ ثؼٌٔ يـالجت ػًم سمبيُؼ.
ثب حمئ مبفگبؿ ثبىُؼ.

 . 5- 3- 2حنٍْ تْسيغ گزٍ ُاي حسگز
تٕفيغ گـِ ػؿ ىجکّ صنگـ ٔاثنتّ ثّ کبؿثـػ يي ثبىؼ.
تٕفيغ گـِْب يي تٕاَؼ اف پيو تؼيني ىؼِ يب تَبػيف ثبىؼ.
ػؿ تٕفيغ اف پيو تؼيني ىؼِ گـِ ْبي صنگـ ثّ ٍٕؿت ػميت ٔ
37

يب تٕمٔ ؿثب ت ْبي ْٕمشُؼ ػؿ حممْبي تؼيني ىؼِ لـاؿ يي -
گريَؼ ٔ ػاػِ اف ٕـيك ينري اف پيو تؼيني ىؼِ ينريػْي
ييىٕػ .ػؿ تٕفيغ تَبػيف گـِْبي صنگـ ثّ ٍٕؿت تَبػيف
تٕفيغ ييىَٕؼ .اگـ تٕفيغ گـِْب يکُٕاعت َجبىؼ ،عٕىّ -
ثُؼي ذبيُّ ثـاي اصمبػ اتَبالت ّـٔؿي ثٕػِ ٔ يُزـ ثّ
يَـف ذبيُّ اَـژي عٕاْؼ ىؼ .اؿتجبٕبت ثني صنگـْب ػؿ
ىـائ يؼًٕل ،ثب تٕرّ ثّ حمؼٔػيتْبي اَـژي ٔ هپُبي ثبَؼ
ػؿ حمؼٔػِْبي اَتمبيل کٕتبِ ٍٕؿت ييگريػ .ثُبثـايٍ
ينريْبي کٕتبِ يتيکم اف تؼؼاػ کًرتي اف گـِ ْبي صنگـ
ثييرت يٕؿػ تٕرّ ْنتُؼ.

ً . 6- 3- 2ياس تَ هصزف اًزژي تسيار پايني
گـِْبي صنگـ ثـاي حمبمجبت ٔ اَتمبل إالػبت ثبيؼ
حمؼٔػيت ْبي يُبثغ اَـژي عٕػ ؿا ػؿ َظـ ثگريَؼ .ثُبثـايٍ
حمبمجبت ٔ اؿتجبٕبت ثبيؼ ثب يَـف ذبيُّ اَـژي شمـاِ
ثبىؼ .ػؿ ثـعي کبؿثـػْب ربيگقيٍ کـػٌ يُبثغ اَـژي
غريدمکٍ ثّ َظـ ييؿمؼ .ثُبثـايٍ ٕٕل ػًـ گـِ ٔاثنتگي
فيبػي ثّ ٕٕل ػًـ ثبتـي ػاؿػ .ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ چُؼ
گبيي (ْ ،)multi-hopـ گـِ ػٔ َمو اؿمبلکُُؼِ ٔ ينريػُْؼِ
ػاػِ ؿا ثبفي ييکُؼ .ػًهکـػ َبػؿمت ثـعي گـِْبي ىجکّ
صنگـ ،ييتٕاَؼ يُزـ ثّ تغيريات لبثم تٕرٓي ػؿ شمجُؼي
ىجکّ ىٕػ کّ دمکٍ امت َيبف ثّ ينريػْي جمؼػ ثنتّ ْب ٔ
مبفيبَؼْي جمؼػ ىجکّ ػاىتّ ثبىيى .ػؿ ايٍ ٍٕؿت يَـف
اَـژي ٔ يؼيـيت آٌ اشميت ثييرتي پيؼا ييکُؼ .ثّ شمني ػنيم
حمممني زبميمبت عٕػ ؿا ؿٔي ٕـاصي انگٕؿيتى ْب ٔ پـٔتکمْبي
ْٕمشُؼ ػؿ يَـف اَـژي يتًـکق سمٕػِاَؼ.

 . 1- 3- 2هيشاى حتزک گزٍ ُاي ضثکَ حسگز
ثييرت يؼًبؿي ْبي ىجکّ صنگـ فـُ ييکُُؼ کّ گـِْبي صنگـ
مبکٍ ْنتُؼْ .ـچُؼ گـِ ْبي يـرغ ػؿ ثنيبؿي اف
کبؿثـػْب ثبيؼ يتضـک ثبىُؼ .پيغبوْبي اؿمبيل ٔ ػؿيبفيت
ثني گـِْبي صنگـ مبکٍ ٔ ايٍ گـِْبي يتضـک ،يکي اف
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چبنوْبي ىجکّ صنگـ امت .ثُبثـايٍ پبيؼاؿي ينريْب ػؿ
ک ُبؿ يّٕٕػبت اَـژي ٔ هپُبي ثبَؼ يّٕٕع يًٓي امت .ػالِٔ
ثـ ايٍ حمئ يب پؼيؼِ صل ىؼِ يٕؿػ َظـ ثنتّ ثّ کبؿثـػ
دمکٍ امت حبثت يب يتضـک ثبىؼ .ثؼُٕاٌ يخبل ػؿ
کبؿثـػْبي ؿػيبثي يب تيغيٌ ْؼف ،پؼيؼِ يتضـک امت ػؿ
صبنيکّ ػؿ يبَيتٕؿ رُگم ثـاي رهٕگريي اف آتو مٕفي حمئ
حبثت امت .ؿٔيؼاػْبي يتضـک ثّ گقاؿه ػْي ػٔؿِاي َيبف
ػاؿَؼ ٔ ػؿ َتيزّ يمؼاؿ لبثم تٕرٓي اف ػاػِ ثبيؼ ثّ
اينتگبِ ْبي اٍهي ينريػْي ىٕػ.

 . 8- 3- 2جتويغ دادٍ
گـِْبي صنگـ ػؿ صني ؿػيبثي حمئ يمؼاؿ لبثمتٕرٓي ػاػِ
تٕنيؼ يي سمبيُؼ .ػؿ ثني ػاػِْبي تٕنيؼي ،دمکٍ امت إالػبت
ييبثّ فيبػي ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ .اگـ ثنتّْبي ييبثّ
تٕنيؼي اف چُؼيٍ گـِ جمتًغ ىَٕؼ ،تؼؼاػ ػاػِْبي اَتمبيل
ثّ اينتگبِ اٍهي کبْو عٕاْؼ يبفت .ثّ تـکيت ػاػِْبي
يُبثغ خمتهف ثب امتفبػِ اف تٕاثغ ربًيغ يؼنيَ ،ظري
يبکقميى ،ييَيًى ٔ يتٕمٔ ٔ يُغ کپي ربًيغ ػاػِ گفت ّ
يي ىٕػ .ايٍ تکُيک ثّ يُظٕؿ يَـف ذبيُّ اَـژي ٔ اَتمبل
ػاػِ ثّ ٍٕؿت ذبيُّ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ ييگريػ .ؿٔهْبي
پـػافه ميگُبل َيق ثـاي ربًيغ ػاػِ لبثم ثکبؿگريي
ْنتُؼ.

 .7- 3-2رّش ُاي هسريياتي هتفاّت
ثّ ػنيم ييغَبت يتًبيق کُُؼِ ىجکّْبي صنگـ اف ىجکّْبي
يٕؿػي ،ينرييبثي يکي اف چبنو ْبي ىجکّْبي صنگـ امت .اف
مجهّ ػاليم يتًبيق کُُؼِ ىجکّْبي صنگـ اف ىجکّْبي يٕؿػي
ػؿ فييُّ ينرييبثي ييتٕاَيى ثّ يٕاؿػ فيـ اىبؿِ کُيى.
ثّ ػنيم تؼؼاػ فيبػ گـِ ْبي صنگـ ايکبٌ ٕـس آػؿك ػْي
ػًٕيي ٔرٕػ َؼاؿػ .ثُبثـايٍ پـٔتکمْبي کالميک يجتين ثـ
 ،IPينتميًب ػؿ ىجکّْبي صنگـ لبثم ثکبؿگريي َينتُؼ.
حبَيب ثـعالف ىجکّْبي اؿتجبٕي َٕػي ،تمـيجب شببو
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کبؿثـػْبي ىجکّ ْبي صنگـ ػاػِ ْبي مجغآٔؿي ىؼِ اف يُبثغ
خمتهف ؿا ثّ گـِ ميُک ) (BSخبٍَٕي ْؼايت ييکُُؼ .مٕيب
تـافيک ػاػِ اي تٕنيؼ ىؼِ صبٔي يمؼاؿ لبثم تٕرٓي ػاػِ
ييبثّ عٕاْؼ ثٕػ .ايٍ تکـاؿْب ثبيؼ ثّ کًک پـٔتکمْبي
ينرييبثي امتغـاد ىؼِ ٔ ينرييبثي ٔ امتفبػِ اف هپُبي ثبَؼ
ذبجٕػ ػاػِ ىٕػَ .کتّ چٓبؿو آَکّ گـِ ْبي صنگـ ثّ حلبٗ
اَـژي ٔ لبثهيت ْبي صبفظّ ٔ پـػافىي ػاؿاي حمؼٔػيت ْبئي
ْنتُؼ .ثُبثـايٍ ثّ يؼيـيت ػليك تـ يُبثغ َيبف ػاؿَؼ.
ثّ ػنيم تفبٔصببي ؽکـ ىؼِ ،انگٕؿيتى ْبي رؼيؼي ثـاي
ينريػْي ػاػِ ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ پييُٓبػ ىؼِ امت .ايٍ
يکبَيقو ْبي ينرييبثي ،ييغَبت گـِْبي صنگـ ؿا شمـاِ ثب
َيبفيُؼيْبي يؼًبؿي ٔ کبؿثـػي ػؿ َظـ ييگريَؼ .تمـيجب
شببو پـٔتکمْبي ينرييبثي ػؿ مّ ػمتّ اٍهي يجتين ثـ ػاػِ،
مهنهّ يـاتيب ٔ يجتين ثـ يٕلؼيت لبثم ػمتّثُؼي ْنتُؼ.
پـٔتکم ْبي يجتين ثـ ػاػِ ،يجتين ثـ پـمو ٔ پبمظ ثٕػِ ٔ
ثّ فـاعٕاَي ػاػِ يٕؿػ َظـ ٔاثنتّ ْنتُؼ .کّ يُزـ ثّ
صؾف ثنيبؿي اف اَتمبهلبي تکـاؿي ييىٕػْ .ؼف اف
پـٔتکم ْبي مهنهّ يـاتيب عٕىّثُؼي گـِ ْب امت ،ثُضٕي کّ
مـعٕىّْب ثتٕاَُؼ ػًهيبت ربًيغ ٔ کبْو ػاػِ ؿا اذمبو
ػاػِ کّ ايٍ ايـ يُزـ ثّ ؽعريِ اَـژي ىٕػ .پـٔتکمْبي
يجتين ثـ يٕلؼيت ،ثّ ربي رنتزٕ ػؿ کم ىجکّ ،اف إالػبت
يکبٌ يبثي ثـاي ػمتيبثي ينتميى ثّ ػاػِ ػؿ يُٖمّ يٕؿػ
َظـ امتفبػِ ييکُؼ.
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فصل سْم

هکاًياتي در
ضثکَ ُاي حسگز
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 .3هکاًياتي در ضثکَ ُاي حسگز
ثب ثـؿمي کبؿثـػْبي ىجکّ ْبي صنگـ يتٕرّ يي ىٕمي کّ ثنيبؿي
اف آهنب َيبفيُؼ ػاىنت إالػبت يکبَي گـِ ْب ْنتُؼ .اف ٕـيف
امتفبػِ اف مينتى يکبَيبثي ػًٕيي ( )GPSؿاِ صم يُبميب َينت.
ثُبثـايٍ ثبيؼ يکبَيقيي ؿا ٕـاصي کـػ کّ ثّ َٕػي اف حمم
لـاؿ گـفنت شمّ گـِ ْب آگبِ ىٕمي .ثّ فـايُؼ کيف حمم فيقيکي
شمّ گـِ ْبي صنگـ ػؿ حمئ ،يکبَيبثي ػؿ ىجکّ صنگـ گفتّ
يي ىٕػ .ايٍ يّٕٕع يکي اف پـکبؿتـيٍ ٔ رؾاة تـيٍ
فييُّ ْبي زبميمبتي ػؿ چُؼ مبل اعري ثٕػِ امت .ثُبثـايٍ
تؼزيب َؼاؿػ اگـ انگٕؿيتى ْب ٔ ؿٔه ْبي ثنيبؿ يتُٕع
يکبَيبثي يٖـس ىؼِ ثبىُؼ ٔ ْـيک يقايبيي ؿا ػاىتّ ثبىؼ کّ
ػيگـي اف آٌ حمـٔو امت .يب ػؿ ايٍ فَم اثتؼا ثّ ٕجمّ ثُؼي
ؿٔىٓبي يکبَيبثي ي ي پـػافمي ٔ ثؼؼ اف آٌ چُؼ ؿٔه يٓى
يکبَيبثي ؿا يٖـس کـػِ ٔ يقايب ٔ يؼبيت ْـيک ؿا يؼـيف
يي کُيى .ػؿ فَم ثؼؼ ثب مجغ ثُؼي يٖبنت ايٍ فَم ؿٔه رؼيؼ
يکبَيبثي ؿا اؿائّ کـػِ ٔ يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ يي ػْيى .لجم
اف تّٕيضبت ثييرت ثبيؼ يکجبؿ ػيگـ تبکيؼ کُيى کّ گـِ يـرغ
گـِ اي امت ػؿ ىجکّ صنگـ کّ ثّ َٕػي اف يٕلؼيت عٕػ آگبِ
امت ٔ يـرؼي امت ثـاي گـِ ْبي ػيگـ تب يٕلؼيت عٕػ ؿا ثـ
امبك آٌ پيؼا کُُؼ .گـِ يـرغ يؼًٕال ػاؿاي لؼؿت حمبمجبتي ٔ
اَـژي ثبالتـي َنجت ثّ مبيـ گـِ ْب يي ثبىؼ ٔ ػؿ ثـعي
ؿٔىٓب َيق ػاؿاي لبثهيت صـکت ػؿ َظـ گـفتّ يي ىٕػ.
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 .1- 3عثقَ تٌذي رّضِاي هکاًياتي
ؿٔىٓبي يکبَيبثي ؿا اف رٓبت خمتهف يي تٕاٌ ٕجمّ ثُؼي
کـػ .ػؿ ايٍ خبو ؿٔىٓبي يکبَيبثي ؿا ٕجمّ ثُؼي يي کُيى
ٔ ػؿ خبو ثؼؼ ؿٔىٓبي يکبَي بثي ؿا يک ي يک ي يؼـيف کـػِ ٔ
تؼهك ْـيک ؿا ثّ ٕجمّ ْبي خمتهف ثـؿمي يي کُيى.

 .1- 1- 3گزٍ حسگز هتحزک يا ثاتت
ػؿ أنني لؼو ىجکّ ْبي صنگـ ؿا ثّ ػٔ ػمتّ ىجکّ ثب
گـِ ْبي صنگـ حبثت ٔ ىجکّ ثب گـِ صنگـ يتضـک تمنيى
يي کُيى .ػؿ ىجکّ ثب صنگـ يتضـک گـِ صنگـ ثّ ٕـيمي
لبثهيت صـکت ؿا پيؼا يي کُؼ .ايٍ صـکت يي تٕاَؼ تٕمٔ
اَنبٌ اذمبو ىٕػ ٔ يب ثّ ٍٕؿت عٕػکبؿ ٔ ثب ؿثبت ْبي
ْٕمشُؼ ٍٕؿت ثگريػ .انجتّ ػؿ ؿٔىٓبيي يخم َظبؿت ثـ
ؿفتبؿ صيٕاَبت کّ ػؿ آهنب گـِ صنگـ ثّ ثؼٌ صيٕاَبت
يتَم يي ىٕػ ايٍ صيٕاَبت ْنتُؼ کّ ثب صـکت عٕػ گـِ ؿا
ثّ صـکت ػؿ يي آٔؿَؼ .يک سمَّٕ اف ىجکّ ْبيي کّ ػؿ آهنب
گـِ تٕمٔ اَنبٌ صـکت يي کُؼ يي تٕاَؼ ىجکّ ْبي صنگـ
ػؿ ييؼاٌ رُگ ثبىؼ کّ ثّ ْـ مـثبف يک گـِ يتَم
يي ىٕػ.
ػؿ اکخـ کبؿثـػْبيي کّ تب ثّ صبل ثـاي ىجکّ ْبي صنگـ
يٖـس گـػيؼِ امت فـُ ثـ ايٍ ثٕػِ امت کّ گـِ صنگـ
لبثهيت صـکت َؼاؿػ .ثّ ْـ صبل يب ػؿ ايٍ َٕىتّ اف ايٍ
پل فـُ ؿا ثـ ايٍ يي گريمي کّ گـِ ْبي يؼًٕيل ػؿ ىجکّ
حبثت ْنتُؼ ٔ ػؿ ٔالغ ػؿ حمئ پغو ىؼِ اَؼ ٔ فبلؼ لنًت
صـکت ػُْؼِ يي ثبىُؼ چـا کّ اگـ گـِ صنگـ لبثهيت صـکت
ػاىتّ ثبىؼ ثّ ؿاصيت يي تٕاٌ اف اثتؼا يکبٌ آٌ ؿا ثّ
آٌ اػالو کـػ ٔ ثب ْـ صـکت يٕلؼيت عٕػ ؿا َنجت ثّ صبنت
لجهي ػؿ َظـ گـفتّ ٔ يکبٌ ربؿي عٕػ ؿا پيؼا کُؼ ٔ ثّ
ايٍ تـتيت ػيگـ َيبفي ثّ يکبَيبثي ٔرٕػ َؼاؿػ.

 . 2- 1- 3استفادٍ اس گزٍ هزجغ
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يـصهّ ثؼؼي ػمتّ ثُؼي ؿٔه ْبي يکبَيبثي ثـ امبك
امتفبػِ يب ػؼو امتفبػِ اف گـِ يـرغ ثـاي يکبَيبثي
يي ثبىؼ .ؿٔىٓبيي کّ اف گـِ يـرغ امتفبػِ يي کُُؼ
يؼًٕال ثبيؼ ييقاٌ گـِ ْبي يـرغ عٕػ ؿا اػالو کُُؼ کّ
ايٍ ييقاٌ ثّ ٍٕؿت ػؿٍؼي اف کم گـِ ْب يٖـس يي ىٕػ.
يخال ؿٔىي اػالو يي کُؼ کّ  %63اف گـِ ْب گـِ يـرغ
ْنتُؼ ٔ يب ؿٔىي ػيگـ ايٍ ييقاٌ ؿا  %5اػالو يي کُؼ.
ْـچُؼ کّ ايٍ ييغَّ لبثم تغيري امت ٔ تؼؼاػ گـِ ْبي
يـرغ ثـاي يک ؿٔه حبثت َينت ٔ ث ّ ىـائ حمئ َيق ثنتگي
ػاؿػ.
گـِ يـرغ ثّ ؿٔىٓبي خمتهف دمکٍ امت اف يٕلؼيت عٕػ آگبِ
ىٕػ کّ اف مجهّ آهنب لـاؿ ػاػٌ ػميت گـِ ْب ػؿ حمم يٕؿػ
َظـ ،امتفبػِ اف ؿثبصببي ْٕمشُؼ ثـاي لـاؿ ػاػٌ گـِ ْب
ػؿ حمهٓبي يٕؿػ َظـ ٔ يب جمٓق کـػٌ گـِ ْبي يـرغ ثّ
ػؿيبفت کُُؼِ  GPSيي ثبىؼْ .ـ يک اف ايٍ ؿٔىٓب يقايب
ٔ ييکالت عٕػ ؿا ػاؿػ کّ ثبػج يي ىٕػ ْـ يک ثـاي ىـائ
عبً عٕػ يفيؼ ثبىؼ ٔ ػؿ ىـائ ػيگـ لبثم امتفبػِ
َجبىؼ .لـاؿ ػاػٌ ػميت فيبَي مٕػيُؼ امت کّ ثّ حمئ
ػمرتمي کبيم ػاىتّ ثبىيى ٔ ييکهي ثـاي ٔؿٔػ اَنبٌ ثّ
حمّٕٕ ىجکّ ٔرٕػ َؼاىتّ ثبىؼ .اف مجهّ ػؿ کبؿثـػ َظبؿت
ثـ مالييت کّ يٕلؼيت حبـاَي ٔ غريلبثم ػمرتك َينت .انجتّ
اگـ ثيًبؿي ينـي َجبىؼ کّ ػؿ ايٍ ٍٕؿت سمي تٕاٌ ثّ
ثيًبؿ َقػيک ىؼ .ؿٔه ػٔو کّ امتفبػِ اف ؿثبت يي ثبىؼ
تُٓب ػؿ ىـايٖي دمکٍ امت کّ أال تؼؼاػ گـِ ْب عيهي
فيبػ َجبىؼ چـا کّ ػؿ ايٍ ٍٕؿت فيبٌ ثـلـاؿي ىجکّ ثّ
صؼي ثبال يي ؿٔػ کّ ىجکّ کبؿايي عٕػ ؿا اف ػمت يي ػْؼ.
ٔ حبَيب ايُکّ حمئ شمٕاؿ ثبىؼ ٔ صـکت ؿثبصبب دمکٍ ثبىؼ ٔ
ثب ييکالت فيبػي يٕارّ َيٕػ .يخال اگـ حمئ پـ اف تپّ
امت يب چبنّ ْبيي ػاؿػ کّ ؿثبت ثـاي صـکت ػؿ آهنب
ٕـاصي َيؼِ ثبىؼ سمي تٕاٌ اف ؿثبت ثـاي پغو گـِ ْب
امتفبػِ کـػ .امتفبػِ اف َ GPSيق ييکالت فـأاَي ػاؿػ
کّ ثـعي اف آهنب ػؿ خبو يمؼيّ شمني َٕىتّ ؽکـ ىؼ ٔ حبج رؼي
ػؿ يٕؿػ آٌ ػؿ فَم آيُؼِ يٖـس عٕاْؼ ىؼ.
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 . 3- 1- 3گزٍ هزجغ هتحزک يا ثاتت
اف ثني ؿٔىٓبيي کّ اف گـِ يـرغ امتفبػِ يي کُُؼ
يي تٕاٌ ثّ ػٔ گـِٔ اف ؿٔىٓب ؿميؼ .يکي ؿٔىٓبيي کّ
گـِ يـرغ ؿا حبثت فـُ يي کُُؼ ٔ گـِٔ ػيگـ ؿٔىٓبيي کّ
گـِ يـرغ ؿا ػاؿاي لبثهيت صـکت يي ػاَُؼ .صـکت گـِ
يـرغ شمبٌ ييکالتي ؿا ػاؿػ کّ صـکت ؿثبت ػاؿػ .أل آَکّ
گـِ يـرغ ثـاي صـکت ثّ اَـژي ثنيبؿ ثباليي َيبف ػاؿ ػ ٔ
ػؿ يٕالؼي کّ ايکبٌ تقؿيك اَـژي ثّ صنگـ ٔرٕػ َؼاؿػ
اَـژي گـِ ؿا ثالفبٍهّ ثّ پبيبٌ يي ؿمبَؼ ٔ ثبػج کٕتبِ
ىؼٌ ػًـ ىجکّ يي ىٕػ .ػٔو ايُکّ ػؿ حمئ ْبيي يخم رُگم
ٔ کْٕنتبٌ صـکت گـِ لٖؼب ثب ييکم يٕارّ عٕاْؼ ىؼ.
مٕيني ييکم گـِ يـرغ يتضـک مـػت کى آٌ امت .گـِ يـرغ
ْـلؼؿ ْى کّ تُؼ صـکت کُؼ ثـاي ايُکّ ػؿ حمئ ثقؿگي
صـکت کُؼ ٔ شمّ گـِ ْب ؿا يکبَيبثي کُؼ يؼت فيبٌ فيبػي
ؿا َيبف ػاؿػ.

 . 4- 1- 3هتوزکش يا تْسيغ ضذٍ
ؿٔىٓبي يکبَيبثي ؿا اف ػيؼگبِ ْبي خمتهف ػيگـي َيق
ػمتّ ثُؼي يي کُُؼ .اف مجهّ ايُکّ ؿٔه يکبَيبثي
يي تٕاَؼ يتًـکق يب تٕفيغ ىؼِ ثبىؼ .ػؿ ؿٔه تٕفيغ ىؼِ
ػًهيبت يکبَيبثي ػؿ شمّ گـِ ْب اذمبو يي ىٕػ ٔ شمّ
گـِ ْب ػؿ حمبمجبت يؼاعهّ يي کُُؼ ٔ ػؿ ٔالغ ْـ گـِ
تُٓب إالػبت يکبَي عٕػ ؿا ػاؿػ .ػؿ ؿٔه يتًـکق شمّ
گـِ ْب إالػبت عٕػ ؿا ثّ مست يک يـکق يکبَيبثي
يي فـمتُؼ ٔ حمبمجب ت يکبَيبثي ػؿ ايٍ يـکق اذمبو
يي ىٕػ .ثّ ايٍ تـتيت يـکقي ٔرٕػ ػاؿػ کّ شمّ إالػبت
يکبَي ػؿ آذمب لـاؿ ػاؿػ ٔ عٕػ گـِ ْب ثّ عٕػي عٕػ اف
يکبٌ عٕػ آگبِ َينتُؼ يگـ آَکّ إالػبت يکبَي ثؼؼ اف
يـصهّ يکبَيبثي اف مست يـکق ثّ آهنب فـمتبػِ ىٕػْ .ـيک
اف ايٍ ؿٔىٓب يقايب ٔ يؼبييب ػاؿػ .ػؿ ؿٔىٓبي يتًـکق
َمّٖ آميت پؾيـي ػؿ ىجکّ اصمبػ يي ىٕػ کّ ثب عـاة ىؼٌ
آٌ کم إالػبت اف ثني يي ؿٔػ ٔيل ػؿ ؿٔىٓبي تٕفيغ ىؼِ ثب
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اف ثني ؿفنت ْـ گـِ ىجکّ ثّ کبؿ عٕػ اػايّ عٕاْؼ ػاػ.
شمچُني ؿٔىٓبي يتًـکق لبثهيت گنرته کًي ػاؿَؼ ٔ ثـاي
آَکّ ىجکّ ؿا گنرته ػْيى ػؿ اکخـ يٕالغ ثّ يکبَيبثي
جمؼػ کهيّ گـِ ْب َيبف ػاؿمي .ػؿ صبيل کّ ػؿ ؿٔىٓبي
تٕفيغ ىؼِ تُٓب گـِ ْبي رؼيؼ ثبيؼ يکبَيبثي ىَٕؼ ٔ اف
ايٍ رٓت ٔلت ٔ اَـژي ىجکّ ؿا ْؼؿ سمي ػُْؼ .اف مست ػيگـ
ؿٔىٓبي تٕفيغ ىؼِ لبثهيت ذبجٕػ سبًني عٕثي َؼاؿَؼ .ثّ
ايٍ يؼين کّ ػؿ ؿٔىٓبي يتًـکق ثّ ػنيم ايُکّ شمّ إالػبت
يکزب امت يي تٕاٌ ثب انگٕؿيتى ْبي عبٍي سبًني أنيّ ؿا
ػؿ يـاصم ثؼؼي ذبجٕػ خبييؼ ٔيل ػؿ ؿٔىٓبي تٕفيغ ىؼِ ثّ
ػنيم ػؿ ػمت َجٕػٌ شمّ إالػبت ايٍ کبؿ ييکم تـ امت.

 . 5- 1- 3رّش ختوني فاصلَ
ؿٔه حمبمجّ فبٍهّ ْب يکي ػيگـ اف َمبٓ اعتالف ؿٔىٓبي
يکبَيبثي امت .ثّ ٕٕؿ کهي مّ ؿٔه اٍهي ثـاي حمبمجّ
فبٍهّ ٔرٕػ ػاؿػ .ؿٔه أل کّ يؼًٕال ػؿ حمئ ْبي ثب
يٕاَغ ثييرت ذبرت اف ػيگـاٌ ػًم يي کُؼ حمبمجّ لؼؿت
ميگُبل( )RSSيي ثبىؼ .ػؿ ايٍ ؿٔه گـِ ػؿيبفت کُُؼِ
ميگُبل ثب تٕرّ ثّ لؼؿت ميگُبل ػؿيبفيت ٔ لؼؿت أنيّ
ميگُبل ٔ ػاَننت ييقاٌ ّؼيف ىؼٌ ميگُبل ػؿ ٔاصؼ فبٍهّ
يي تٕاَؼ فبٍهّ ؿا سبًني ثقَؼ .ػؿ ؿٔه ػٔو کّ حمبمجّ
فيبٌ صـکت ميگُبل اف فـمتُؼِ تب گريَؼِ ( )ToAامت گـِ
گريَؼِ ثب حمبمجّ فيبٌ اؿمبل ٔ ػاىنت إالػبت مـػت ميگُبل
يي تٕاَؼ فبٍهّ ؿا سبًني ثقَؼ .ييک م ايٍ ؿٔه ايٍ امت کّ
گـِ ْب اثتؼا ثبيؼ ثب ْى شمبُْگ ٔ ْى فيبٌ ىَٕؼ ٔ ايٍ
عٕػ يک چبنو رؼي حمنٕة يي ىٕػ .ثـاي ؿفغ ييکم ؿٔه ػٔو،
ػؿ ؿٔه مٕو اف حمبمجّ فيبٌ ؿفت ٔ ثـگيت ()DToA
امتفبػِ يي ىٕػ .ييکم ايٍ ؿٔه ايٍ امت کّ ثّ ػنيم
فيبػ ىؼٌ فبٍهّ ٔ فيبهنبي حمبمجبتي کّ اذمبو يي ىٕػ ػلت
ثّ ىؼت پبيني يي آيؼ .ؿٔه ْبي يتفـلّ ػيگـي َيق ثـاي
سبًني فبٍهّ ثّ کبؿ يي ؿَٔؼ کّ ىـائ ٔ عٍَٕيبت عبٍي ؿا
يي ٕهجُؼ .يخال ثـعي ؿٔىٓب اف َٕؿ ٔ ٍؼا ثـاي سبًني
فبٍهّ امتفبػِ يي کُُؼ کّ انجتّ ثبيؼ حمؼٔػيت ْبيي ؿا
ثپؾيـَؼ .يخال ؿٔىي کّ اف َٕؿ نيقؿ امتفبػِ يي کُؼ
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ثبيؼ ػؿ ىجکّ اي ثّ کبؿ ؿٔػ کّ گـِ ْب ػؿ يؼـُ ػيؼ
ينتميى يکؼيگـ ثبىُؼ.

 . 6- 1- 3تک گاهي يا چٌذ گاهي
تمنيى ثُؼي ػيگـ تک گبيي يب چُؼگبيي ثٕػٌ ؿٔىٓب
يي ثبىؼ .ؿٔىٓبي تک گبيي ثـ عالف ؿٔىٓبي چُؼگبيي ثّ
گـِ اربفِ سمي ػُْؼ تب إالػبت فبٍهّ ؿا ثب گـِ ْبيي کّ
ثيو اف يک گبو اف آهنب فبٍهّ ػاؿَؼ ثّ ػمت آٔؿَؼ.
انجتّ دمکٍ امت ىجکّ صنگـ عٕػ چُؼگبيي ثبىؼ ٔيل ؿٔه
يکبَيبثي کّ ثّ کبؿ يي ثـػ تک گبيي ثبىؼ .ػؿ ثـعي
ؿٔىٓب ػٔ يـصهّ ػؿ َظـ گـفتّ يي ىٕػ .ػؿ يـصهّ أل
يکبَيبثي تک گبيي اذمبو يي ىٕػ ٔ ثؼؼ اف آٌ ثـاي يتَ م
کـػٌ َميّ ْبي حمهي ػؿ يـصهّ ػٔو يکبَيبثي چُؼگبيي
اذمبو يي ىٕػ .ػؿ ؿٔىٓبي چُؼگبيي ثبيؼ ايٍ يّٕٕع ؿا ػؿ
َظـ ػاىت کّ عٖبي يکبَيبثي اَجبىتّ يي ىٕػ ٔ ثبػج
عٖبْبي ثقؿگرت ػؿ گبيٓبي ػٔؿتـ يي ىٕػ.

 . 1- 1- 3هثتين تز فاصلَ يا غري هثتين تز فاصلَ
ؿٔىٓبي يکبَيبثي يي تٕاَُؼ يجتين ثـ فبٍهّ يب غري يجتين
ثـ فبٍهّ ثبىُؼ .ػؿ ؿٔىٓبي يجتين ثـ فبٍهّ ػؿ ْـ گبو
فبٍهّ ْب اَؼافِ گريي يي ىَٕؼ ٔ يکبَيبثي ثـ امبك
فبٍهّ امتٔ .يل ػؿ ؿٔه ْبي غري يجتين ثـ فبٍهّ تُٓب
تؼؼاػ گبيٓب يالک لـاؿ يي گريػ .ػؿ ايٍ ؿٔىٓب تؼؼاػ
گبيٓب ؿا مشبؿه کـػِ ٔ ػؿ فبٍهّ ييبَگني ػٔ گـِ ػؿ ىجکّ
ّـة يي کُيى .ايٍ ؿٔىٓب ػؿ ىجکّ ْبي غرييُظى کبؿايي
ثباليي ؿا َيبٌ سمي ػُْؼ ٔ ػلت يکبَيبثي ؿا پبيني
يي آٔؿَؼ ٔيل ػؿ ىجکّ ْبي يُظى ػلت عٕثي ػاؿَؼ ٔ گبْي
يٕاؿػ اف ؿٔىٓبي يجتين ثـ فبٍهّ ْى ذبرت ػًم يي کُُؼ.

 . 8- 1- 3استفادٍ اس آًنت ُْمشٌذ
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ؿٔىٓبي يکبَيبثي ػؿ امتفبػِ يب ػؼو امتفبػِ اف
آَنت ْبي ْٕمشُؼ َيق يتفبٔت ْنتُؼ .آَنت ْبي ْٕمشُؼ کّ ثّ
آهنب آَنت ْبي رٓت ػاؿ ْى گفتّ يي ىٕػ آَنت ْبيي ْنتُؼ
کّ يي تٕاَُؼ ميگُبل ؿا ػؿ رٓت عبٍي ْؼايت ٔ تمٕيت
کُُؼ ٔ لؼؿت ميگُبل ؿا ػؿ رٓت ْبي ػيگـ تْؼيف کُُؼ ٔ
َيق ػؿ ُْگبو ػؿيبفت ميگُبل يي تٕاَُؼ رٓت ػؿيبفت
ميگُبل ؿا تيغيٌ ػُْؼ .آَنت رٓت ػاؿ يقايبي فـأاَي
ػاؿػ کّ اف مجهّ آهنب کبْو تؼاعم ايٕاد ،ثبال ثـػٌ ثـػ
ؿاػيٕيي ايٕاد ٔ ثبال ثـػٌ لؼؿت مي گُبل يي ثبىؼ ٔيل ػؿ
ػُٕ اَـژي ثييرتي َنجت ثّ آَنت يؼًٕيل يَـف يي کُؼ ٔ
ليًت آٌ َيق گـاَرت امت .ػؿ ؿٔىٓبيي کّ اف آَنت رٓت ػاؿ
مٕػ يي ثـَؼ رٓت ػؿيبفت ميگُبل ( )AoAػؿ ْـ گـِ
يي تٕاَؼ ثّ يکبَيبثي کًک کُؼ.
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 .2- 3تزرسي رّش ُاي هکاًياتي
 . 1- 2- 3رّش راٌُواي هتحزک ()Mobile Beacon
يکي اف ؿٔىٓبيي کّ اف گـِ ْبي يـرغ امتفبػِ يي کُؼ ٔ
شمچُني فـُ يي کُؼ کّ گـِ يـرغ تٕاَبيي صـکت ؿا ػاؿػ
ؿٔه ؿاًُْبي يتضـک َبو ػاؿػ .ػؿ ايٍ ؿٔه فـُ ثـ ايٍ
امت کّ گـِ ْبي صنگـ حبثت ْنتُؼ ٔ ػؿ حمئ ثّ ٍٕؿت
تَبػيف پغو ىؼِ اَؼ .تؼؼاػ اَؼکي گـِ يـرغ ػؿ حمئ لـاؿ
ػاؿَؼ کّ ثب صـکت ػؿ حمئ ثّ ىکم ْبي خمتهف ٔ فـمتبػٌ
پيبو ْبي يکبَيبثي ػؿ فيبهنبي ييغَي کم گـِ ْبي ػيگـ
ؿا يکبَيبثي يي کُُؼ .ايٍ ؿٔه يک يکبَيقو تٕفيغ ىؼِ
ؿا ثـاي يکبَيبثي امتفبػِ يي کُؼ ٔ ْـ گـِ اف يکبٌ
عٕػ يٖهغ يي ىٕػ .شمچُني ؿٔه ؿاًُْبي يتض ـک ثّ آَنت
رٓت ػاؿ َيبفي َؼاؿػ فيـا گـِ يـرغ ْـ گـِ ؿا اف مّ
يُٖمّ خمتهف يکبَيبثي يي کُؼ ٔ ثب امتفبػِ اف
مّ گٕىّ مبفي يکبٌ ػليك ايٍ گـِ حمبمجّ يي ىٕػ .شمچُني
ثـاي سبًني فبٍهّ گـِ يـرغ تب صنگـ اف ؿٔه لؼؿت ميگُبل
ػؿيبفيت امتفبػِ يي ىٕػ .ايٍ ؿٔه يک ؿٔه تک گبيي امت ٔ
ْـ گـِ ثبيؼ ػؿ يؼـُ ينتميى گـِ يـرغ لـاؿ ثگريػ تب
يکبَيبثي ىٕػ کّ انجتّ ثب صـکت گـِ يـرغ ايٍ ايـ دمکٍ
يي ىٕػ .ثُبثـايٍ ثبيؼ ايٍ ؿٔه ؿا يک ؿٔه يجتين ثـ
فبٍهّ حمنٕة کُيى کّ ػؿ آٌ فبٍهّ اَؼافِ گريي يي ىٕػ.
يقايب:
ػلت ثبال ،تٕمؼّ پؾيـ ي
يؼبيت:
مـػت ي کبَيبثي کى ،يَـف اَـژي ثبال ،لبثم امتفبػِ تُٓب
ػؿ حمئ ْبي شمٕاؿ ٔ ثؼٌٔ يبَغ ،ييکم پي ؼا کـػٌ يکبَيقو
صـکت گـِ يـرغ
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ضکل  : 4رّش هکاًياتي راٌُواي هتحزک][1

ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ايٍ ؿٔه يؼًٕال اف
لبثهيت ٕي ينبفت فيبػ امتفبػِ يي کُؼ
اَـژي َبحمؼٔػ يي ثبىؼ ثّ ايٍ ؿٔه ػؿ
تک يـرغ يتضـک يب َ Single Mobile Beaconيق

يک گـِ يـرغ ثب
ٔ ايٍ گـِ ػاؿاي
ثـعي يُبثغ ؿٔه
گفتّ يي ىٕػ.

 .2- 2- 3رّش Centroid
ػؿ ؿٔه  Centroidتؼؼاػ حبثيت گـِ يـرغ ثّ رمٕي آؿايو ػاػِ
يي ىَٕؼ کّ ْـ گـِ صنگـ ػؿ ؿَذ اؿتجبٕي تؼؼاػي اف آهنب
لـاؿ گريػ .ػؿ ٔالغ گـِ ْبي يـرغ َنجت ثّ يٕلؼيت گـِ
صنگـ ثب يکؼيگـ يُبٕك شمپٕىبٌ اصمبػ ييکُُؼ .ايٍ گـِْبي
يـرغ ثّ ٍٕؿت ػٔؿِاي پيغبو ْبي يکبَيبثي عٕػ ؿا يُتيـ
ييکُُؼ .مبيـ گـِْبي صنگـ اف يک يؼيبؿ اتَبل کّ تؼيني
کُُؼِ ػؿٍؼ اتَبل گـِ صنگـ ثب ْـ گـِ يـرغ امت،
امتفبػِ ييکُُؼ تب ػؿ ؿاثّٖ ثب امتفبػِ يب ػؼو
امتفبػِ اف آٌ گـِ يـرغ ػؿ تؼيني يٕلؼيت عٕػ تًَيىگريي
سمبيُؼْ .ـ گـِ صنگـ تؼؼاػي اف گـِ ْبي يـرغ ؿا کّ
ػاؿاي صؼ الم تؼؼاػ اتَبل تؼيني ىؼِ ثب آٌ گـِ ثبىُؼ ػؿ
تؼيني يکبٌ عٕػ ػعبنت ييػْؼ .ايٍ ؿٔه غري يجتين ثـ فبٍهّ
ػًم يي کُؼْ .ـچُؼ کّ گـِ صنگـ اتَبل يب ػؼو اتَبل
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عٕػ ثّ گـِ يـرغ ؿا ثّ لؼؿت ميگُبل ػؿيبفيت اف گـِ
يـرغ ٔاثنتّ يي مبفػ ٔيل ػؿ يکبَيبثي عٕػ اف ايٍ
اَؼافِ لؼؿت ميگُبل امتفبػِ ػيگـي سمي کُؼ .ثُبثـايٍ
ػؿ مبيـ عٍَٕيبت ثب ؿٔه ؿاًُْبي يتضـک ييرتک يي ثبىؼ ٔ
يقايب ٔ يؼبيت آٌ َيق ثب يقايب ٔ يؼبيت ؿٔه ؿاًُْبي
يتضـک يکنبٌ امت .تُٓب يي تٕاٌ گفت کّ ػلت ايٍ ؿٔه
َنجت ثّ ؿٔه لجهي کًي پبيني تـ امت ٔ ايٍ ثّ ػنيم
غرييجتين ثـ فبٍ هّ ثٕػٌ ايٍ ؿٔه يي ثبىؼ .ثّ ايٍ تـتيت
ايٍ ؿٔه ثب ٔرٕػ ايُکّ ْقيُّ ثباليي ؿا يَـف يي کُؼ ٔ
اف گـِ يـرغ يتضـک امتفبػِ يي کُؼ کبؿايي ػؿعٕؿ تٕرٓي
َؼاؿػ ٔ کًرت يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يي گريػ.

 . 3- 2- 3رّش
)Discovery

کطف

هکاى

دقيق

( Location

Accurate

آعـيٍ ؿٔه يجتين ثـ گـِ يـرغ يتضـک کّ ثـؿمي يي کُيى
ؿٔه  ALDيي ثبىؼ .ايٍ ؿٔه تُٓب اف ػٔ گـِ يـرغ کّ يکي
ػؿ رٓت افمي ٔ ػيگـي ػؿ رٓت ػًٕػي صـکت يي کُُؼ
امتفبػِ يي کُؼ .لجم اف تّٕيش ثييرت ثبيؼ ثّ ايٍ َکتّ
تٕرّ کُيى کّ ثـػ ؿاػيٕيي گـِ ْب ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ
عيهي ثبال َينت ٔ يؼًٕال کنـي اف ٕٕل يب ػـُ کم حمئ
يي تٕاَؼ ثبىؼ .يخال يک ػْى يب هنبيتب يک پُزى ٕٕل حمئ
يب ػـُ حمئ يي ثبىؼ .اگـ يي تٕاَنتيى گـِ ْبي ثب ثـػ
ؿاػيٕيي ػؿ صؼ ٕٕل حمئ ػاىتّ ثبىيى ػيگـ َيبفي ثّ
يکبَيبثي ٔرٕػ َؼاىت .ؿٔه يٕؿػ ثـؿمي ػؿ فـّيبت عٕػ
ايٍ فـُ ؿا ػاؿػ کّ گـِ ْبي يـرؼي ثب ثـػ ؿاػيٕيي
ثـاثـ ََف ٕٕل ٔ ػـُ حمئ يکبَيبثي ػؿ ػمرتك يي ثبىُؼ
کّ فـُ يؼمٕيل ثّ َظـ سمي ؿمؼ يگـ آَکّ ثـاي ىجکّ ْبي
کٕچک صنگـ ثّ کبؿ ؿٔػ ٔ ػؿ ايٍ ٍٕؿت ػلت ثبيؼ ثنيبؿ
ثبال ثبىؼ ٔ َيق ػؿ چُني ىجکّ ْبيي ثب تٕرّ ثّ کى ثٕػٌ
فبٍهّ يي تٕاٌ اف يک ؿثبت ثـاي چيؼٌ گـِ ْبي صنگـ
امتفبػِ کـػ .ثُبثـايٍ ؿٔه ْ ALDـچُؼ ثّ ػلت ثباليي
ػمت پيؼا کـػِ امت ٔ ػيگـ يؼيبؿْبي يکبَيبثي عٕة ؿا
ػاؿا يي ثبىؼ ٔيل ػؿ اثتؼا ثب فـُ غهٖي کبؿ ؿا آغبف
کـػِ امت .ػؿ ايٍ ؿٔه گـِ ْبي يـرغ ػؿ ٕٕل ٔ ػـُ ىجکّ
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صـکت کـػِ ٔ پيبيٓبي يکبَيبثي ؿا يُتيـ يي کُُؼ ٔ
ْـػٔ گـِ يـرغ اف يـکق ىجکّ ػجٕؿ يي کُُؼ.
ػؿ ايٍ ؿٔه فـُ ثـ آٌ امت کّ شمّ گـِ ْبي ىجکّ ثّ آَنت
ْٕمشُؼ رٓت ػاؿ جمٓق ْنتُؼ .ؿٔه يجتين ثـ فبٍهّ ثٕػِ ٔ
اف لؼؿت ميگُبل ػؿيبفيت ثـاي سبًني فبٍهّ امتفبػِ
يي کُؼ .ايٍ ؿٔه َيق يبَُؼ اکخـ ؿٔىٓبي يجتين ثـ يـرغ
يتضـک تک گبيي فـُ يي ىٕػ.شمچُني ثبيؼ تٕرّ ػاىت کّ ايٍ
ؿٔه يک انگٕؿيتى تٕفيغ ىؼِ ؿا ثّ کبؿ يي ثُؼػ.
يقايب:
ػلت ثنيبؿ ثبال ،مبػگي فيبػ
يؼبيت:
فـُ اىتجبِْ ،قيُّ ثبال ،يَـف اَـژي ثبال ،مـػت کى،
لبثم امتفبػِ تُٓب ػؿ حمئ ْبي شمٕاؿ ،يقامحت يٕاَغ ٔ
يکبَيبثي َيؼٌ خبو فيبػي اف گـِ ْب

ضکل  : 5رّش هکاًياتي کطف هکاى دقيق][1
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 .4- 2- 3رّش )SemiDefinite Programming (SDP
ثـَبيّ ؿيقي َيًّ لٖؼي يکي اف ؿٔىٓبي حمبمجبتي ػؿ ػهى
ُْؼمّ يي ثبىؼ .ػؿ ايٍ ؿٔه حمؼٔػيت ْب ٔ عٍَٕيبت ُْؼمي
يک جمًٕػّ اف َمبٓ تٕمٔ يک يبتـيل ثّ ػُٕاٌ ٔؿٔػي ثّ
مينتى ػاػِ يي ىٕػ ٔ خمتَبت ْـ َمّٖ ثّ ػُٕاٌ عـٔري
ػؿيبفت يي ىٕػ .انجتّ ثبيؼ ييقاٌ ليٕػ ػؿ صؼي ثبىؼ ک ّ
ثتٕاَؼ ثـاي ْـ َمّٖ خمتَبت ٔاصؼي ؿا ثّ ػمت ثؼْؼ .ػؿ
ؿٔه  SDPاثتؼا عٍَٕيبت اتَبالت گـِ ْب ػؿ حمئ اف ؿٔه
غرييجتين ثـ فبٍهّ ثّ ػمت آيؼِ ٔ ليؼْبي عبٍي يخم ؿٔاثٔ
يخهخي ثّ ػمت يي آيؼ .ايٍ إالػبت ػؿ يک يبتـيل
مجغ آٔؿي ىؼِ ٔ پل اف حمبمجبت ،يکبٌ ْـ گـِ ثّ ػمت
يي آيؼ .ثُبثـايٍ ؿٔه يٕؿػ َظـ ؿٔىي امت يتًـکق کّ اف
گـِ يـرغ ح بثت امتفبػِ يي کُؼ .ػؿ ايٍ ؿٔه َيبفي ثّ
آَنت رٓت ػاؿ ٔرٕػ َؼاؿػ ٔيل آَنت رٓت ػاؿ يي تٕاَؼ
ليؼْبي ثييرتي ؿا اصمبػ کُؼ .ايٍ ؿٔه يک ؿٔه چُؼگبيي
يي ثبىؼ ٔ تؼؼاػ گبيٓب عٕػ يک ليؼ حمنٕة يي ىٕػ.
يقايب:
مبػگي ،لبثم ارـا ػؿ حمئ ْبي َبشمٕاؿ ٔ پـ يبَغ ،مـػت
َنجتب عٕة
يؼبيت:
ػلت پبيني،
فيبػ

يتًـکق ثٕػٌ ،لبثهيت تٕمؼّ پبيني ،حمبمجبت
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ضکل  :6رّش هکاًياتي تزًاهَ ريشي ًيوَ قغؼي][4

ػؿ ىکم ثبال يک سمَّٕ اف مجغ ىؼٌ ليؼْب ٔ تيغيٌ حمم گـِ
ػيؼِ يي ىٕػ .ػؿ ايُزب گـِ يٕؿػ َظـ ػؿ ثـػ گـِ ْبي
صبنت  ٔ aصبنت  bلـاؿ ػاؿػ ٔ ثُبثـايٍ اف اىرتاک گـفنت
ثني حمهٓبي زبت پٕىو ػٔ گـِ يؾکٕؿ يي تٕاٌ حمم تمـييب گـِ
ؿا صؼث فػ.

 .5- 2- 3رّش MultiDimentional Scaling(MDS)-MAP
ؿٔه يکبَيبثي َ MDSيق اف ػهى ُْؼمّ امتفبػِ کـػِ ٔ
يبتـيل فٕاٍم ؿا ثّ يبتـيل َمبٓ تجؼيم يي کُؼ .فـ ق
امبمي ايٍ ؿٔه ثب ؿٔه لجهي ػؿ ايٍ امت کّ ايٍ ؿٔه
يجتين ثـ فبٍهّ امت ٔ ؿٔه لجهي غرييجتين ثـ فبٍهّ امت.
ثُبثـايٍ ػلت ايٍ ؿٔه اف ؿٔه لجهي ثبالتـ امت .يکي اف
چبنيٓبي ؿٔه  MDSتجؼيم َميّ ْبي حمهي ثّ َميّ هنبيي
امت .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ثـػ گـِ ْب حمؼٔػ امت ثبيؼ حمي ٔ
ؿا خبو ثُؼي کـػِ ٔ ْـ خبو ؿا رؼاگبَّ يکبَيبثي کُيى ٔ
ثؼؼ إالػبت خبيٓبي خمتهف ؿا ثب ْى تـکيت کـػِ ٔ َميّ
هنبيي ؿا ثؼمت آٔؿمي .يؼًٕال ػؿ ايٍ لنًت امت کّ عٖبي
فيبػي ٔاؿػ حمبمجبت يي ىٕػ ٔ ؿٔه ؿا اف ذبيُگي عبؿد
يي کُؼ .يکي ػيگـ اف ينبئم ايٍ ؿٔه حمبمجبت فيبػ امت
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کّ ثّ ٍٕؿت يتًـکق اذمبو يي ىٕػ .يخال اگـ تؼؼاػ گـِ ْب
ؿا  nگـِ ػؿ َظـ ثگريمي پيچيؼگي انگٕؿيتى ػؿ يـتجّ n3
لـاؿ يي گريػ .ايٍ ؿٔه اف يک يؼل چٓبؿ يـصهّ اي تجؼيت
يي کُؼ:
 .6اَؼافِ گريي فٕاٍم ْـ ػٔ گـِ اف يکؼيگـ کّ ػؿ ثـػ ْى
لـاؿ ػاؿَؼ.
 .2امتفبػِ اف انگٕؿيتى ْبي يبفنت کًرتيٍ فبٍهّ ثني ْـ ػٔ
گـِ يخم Dijkestra
 .8ارـاي انگٕؿيتى  ٔ MDSيبفنت حمم گـِ ْب
 .4تجؼيم َميّ ْبي حمهي ثّ َميّ هنبيي
ػؿ يـصهّ چٓبؿو اف إالػبت يکبَي گـِ ْبي يـرغ امتفبػِ
ىؼِ ٔ ثب تجؼيالت ُْؼمي يخم ػٔؿاٌ ٔ ربثّ ربيي حمم يٖهك
ْـ گـِ ثّ ػمت يي آيؼ.

رّش
.6- 2- 3
)Localization

گزداى

راٌُواي

( Beacon

Circling

ايٍ ؿٔه يکي اف ؿٔىٓبيي امت کّ اف آَنت ْبي رٓت ػاؿ
ثـاي يکبَيبثي امتفبػِ يي کُؼ .يک ؿٔه غري يجتين ثـ
يـرغ ثٕػِ ٔ تُٓب اف اينتگبِ ْبي پبيّ کّ ػؿ إـاف
ىجکّ ٔرٕػ ػاؿَؼ ثـاي يکبَيبثي امتفبػِ يي کُؼ .ايٍ
ؿٔه شم چُني فبٍهّ ْب ؿا اَؼافِ سمي گريػ ٔ تُٓب فأيّ
ػؿيبفت ميگُبل ؿا ػؿ َظـ يي گريػ .ثُبثـايٍ يک ؿٔه غري
يجتين ثـ فبٍهّ يي ثبىؼ .يک ؿٔه يکبَيبثي تٕفيغ ىؼِ
يي ثبىؼ ٔ ْـ گـِ يٕلؼيت عٕػ ؿا حمبمجّ يي کُؼ .ؿٔه
کبؿ ثّ ايٍ ىکم امت کّ اينتگبِ ْب اف فأيّ ٍفـ ػؿرّ
ىـٔع کـػِ ٔ يک ػٔؿ َٕػ ػؿرّ يي فَُؼ ٔ ػؿ فبٍهّ ْبي
ييغٌ يخال يک ػؿرّ يب صيت َيى ػؿرّ پيغبو يکبَيبثي ؿا
کّ ىُبمّ عٕػ ؿا ػؿ آٌ لـاؿ ػاػِ اَؼ ػؿ ىجکّ
يي فـمتُؼ .ثُبثـايٍ ْـ گـِ صنگـ چٓبؿ پيغبو يکبَيبثي
اف اينتگبِ ْب ػؿيبفت کـػِ ٔ ثب ييغٌ ثٕػٌ حمم
اينتگبِ ْب يي تٕاَ ؼ يکبٌ عٕػ ؿا حمبمجّ کُؼ .ػؿ ايٍ
ؿٔه َيق يبَُؼ ؿٔه  ALDيک فـُ غهٔ ػؿ َظـ گـفتّ ىؼِ
55

امت ٔ آٌ ايٍ امت کّ اينتگبِ ْب يي تٕاَُؼ پيغبو ْبي
عٕػ ؿا ػؿ ثـػ ثهُؼ اؿمبل سمبيُؼ.

ضکل  : 1رّش هکاًياتي راٌُواي گزداى][24

يقايب:
ػلت عٕة  ،مبػگيْ ،ق يُّ کى ،تٕفيغ ىؼِ ثٕػٌ ،لبثهيت
تٕمؼّ ثبال ،ػؼو ٔاثنتگي ثّ گـِ يـرغ
يؼبيت:
فـُ اىتجبِ ،مؼ ىؼٌ ينري يکبَيبثي ثـعي گـِ ْب تٕمٔ
گـِ ْبي ػيگـ ،يقامحت يٕاَغ

 .1- 2- 3رّش ّ Robust Positioning ، Ad-Hoc Positioning
N-Hop
ػؿ اػايّ مّ ؿٔه ثنيبؿ ييبثّ کّ ػؿ ثنيبؿي اف رٓبت
يکنبٌ ْنتُؼ ٔ ػؿ ثـعي رُجّ ْب َيق يتفبٔت ػًم
يي کُُؼ ثـؿمي عٕاُْؼ ىؼ .ايٍ ؿٔه ْب ػجبؿتُؼ افAd- :
.N-Hop Multilateration ٔ Robust positioning ، Hoc Positioning
عٍَٕيبت ييرتک ايٍ ؿٔىٓب ػؿ فيـ آيؼِ امت:
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ْـ مّ ؿ ٔه يجتين ثـ يـرغ حبثت ْنتُؼ .شمچُني ْـ مّ ؿٔه
گـِ ْبي صنگـ ؿا حبثت ٔ فبلؼ آَنت رٓت ػاؿ يي ػاَُؼ.
يکبَيبثي ثّ ٍٕؿت چُؼگبيي اذمبو يي ىٕػ ٔ ثّ ْـ گـِ
اربفِ ػاػِ يي ىٕػ تب پيغبو ْبي يکبَيبثي ؿا ثّ رهٕ
ْؼايت کُؼ .شمچُني ْـ مّ ؿٔه ثّ ٍٕؿت تٕفيغ ىؼِ ػًم
يي کُُؼْ .ـ مّ ؿٔه اف  GPSثـاي يبفنت حمم گـِ ْبي يـرغ
امتفبػِ يي کُُؼ .شمچُني اگـ ؿٔىي يجتين ثـ فبٍهّ ثبىؼ
اف اَؼافِ گريي لؼؿت ميگُبل امتفبػِ يي کُؼ .ايٍ ؿٔىٓب
اف يک يؼل مّ يـصهّ اي ثـاي يکبَيبثي امتفبػِ
يي کُُؼ .ػؿ يـصهّ أل فبٍهّ ْب سبًني فػِ يي ىٕػ ٔ
يؼًٕال ْـ گـِ فبٍهّ عٕػ ؿا تب مّ گـِ يـرغ پيؼا
ثّ فبٍهّ ْبي
ثب تٕرّ
يي کُؼ .ػؿ يـصهّ ػٔو
اَؼافِ گريي ىؼِ يکبٌ فيقيکي گـِ ْب حمبمجّ يي ىٕػ ٔ ػؿ
يـصهّ هنبيي ذبجٕػ ػلت يکبَيبثي اذمبو يي ىٕػ کّ ػؿ آٌ
ثب تٕرّ ثّ ىـائ گـِ ْبي إـاف حمم گـِ ْب ثب ػلت
ثييرتي سبًني فػِ يي ىٕػ.
تفبٔت ْبي اٍهي ايٍ ؿٔه ْب ػؿ فيـ آيؼِ امت:
ػؿ يـصهّ أل  Ad-Hoc Positioningاف  Sum-distامتفبػِ يي کُؼ
کّ ْـ گـِ جمًٕع فٕاٍم لجهي ؿا ثب فبٍهّ آعـيٍ گـِ مجغ
فػِ ٔ ثّ گـِ ثؼؼي يي فـمتؼ .ؿٔه  Robust positioningاف
 Euclideanامتفبػِ يي کُؼ کّ ػؿ آٌ ثـ امبك فبٍهّ گـِ
اف ػٔ گـِ يکبَيبثي ىؼِ ٔ حمبمجبت ُْؼمي ػؿ ْـ يـصهّ
يکبٌ گـِ ربؿي حمبمجّ يي ىٕػ ٔ .ؿٔه َ N-Hopيق اف Hop
 countامتفبػِ يي کُؼ کّ ػؿ آٌ تُٓب تؼؼاػ گبيٓب تب
گـِ يٕؿػ َظـ اف يـرغ مشبؿه يي ىٕػ.
ػؿ يـصهّ ػٔو ؿٔه  ٔ Ad-Hoc positioningؿٔه Robust positioning
اف مّ گٕىّ مبفي ( )Triangulationامتفبػِ يي کُُؼ کّ ػؿ
آٌ فبٍهّ گـِ تب صؼالم مّ گـِ يـرغ اَؼافِ گريي ىؼِ ٔ
يکبٌ ػليك گـِ اف حمم ثـعٕؿػ ػايـِ ْبي ثّ يـکق يـارغ
ٔ ىؼبع فٕاٍم ثّ ػمت يي آيؼٔ .يل ؿٔه N-Hop Multilateration
اف  Min-Maxامتفبػِ يي کُؼ کّ ػؿ آٌ ثب تٕرّ ثّ ايُکّ
گـِ ػؿ ثـػ ؿاػيٕيي چُؼ يـرغ لـاؿ ػاؿػ فْبي يٕؿػ َظـ
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اف اىرتاک فْبْبي ػؿ ػمرتك يـارغ حمبمجّ ىؼِ ٔ ثّ ايٍ
تـتيت يکبٌ تمـييب ثّ ػمت يي آيؼ.

ضکل  : 8سَ گْضَ ساسي][1

ضکل  : 7رّش کطف هکاى [1] Euclidean

ػؿ ىکم ثبال سمَّٕ اي اف تؼيني يکبٌ اف ٕـيك Euclidean
َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت .ثب فـُ ايُکّ گـِ ْبي n2 ٔ n1
تٕمٔ گـِ يـرغ  Anchorيکبَيبثي ىؼِ اَؼ يي تٕاٌ حمم
ػليك گـِ  Selfؿا اف ؿٔي مّ يمؼاؿ فبٍهّ  n1تب ، Anchor
 n2تب  ٔ Anchorفبٍهّ  n1تب  n2حمبمجّ کـػ .انجتّ ػؿ ايٍ
صبنت ػٔ يمؼاؿ ثـاي  Selfثّ ػمت يي آيؼ کّ ثب
اَؼافِ گريي فبٍهّ  Selfتب  Anchorيي تٕاٌ اف ثني آهنب حمم
ػؿمت ؿا اَتغبة کـػ.
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ؿٔه ْبي  Robust Positioning ٔ Ad-Hoc Positioningيجتين ثـ فبٍهّ
ٔ ؿٔه  N-Hop Multilaterationغرييجتين ثـ فبٍهّ ْنتُؼ.
يقايب:
ػلت َنجتب عٕةْ ،قيُّ کى مغت افقاؿي ،تٕفيغ ىؼِ ثٕػٌ،
لبثهيت تٕمؼّ َنجتب عٕة ،فيبٌ يکبَيبثي َنجتب پبيني
يؼبيت:
ٔاثنتگي ثّ  ، GPSاصمبػ ييکم ػؿ ٔرٕػ يٕاَغ ،تؼؼاػ
پيغبو فيبػ ،يَـف فيبػ اَـژي َ ،يبف ثّ تؼؼاػ فيبػ
گـِ صنگـ ػؿ ٔاصؼ ينبصت

 .8- 2- 3رّش Diffusion
ايٍ ؿٔه اف يک ايؼِ ثنيبؿ مبػِ امتفبػِ يي کُؼ :حمم
اصتًبيل ْـ گـِ ػؿ ٔمٔ شمنبيگبٌ آٌ گـِ امت .ثُبثـايٍ
تُٓب ثّ ػاَو ٔرٕػ شمنبيگبٌ َيبف ػاؿػ ٔ َيبفي ثّ
اَؼافِ گريي فبٍهّ گـِ تب شمنبيگبٌ سمي ثبىؼ .ثُبثـايٍ
ايٍ ؿٔه غرييجتين ثـ فبٍهّ يي ثبىؼ .ػٔ َنغّ اف ايٍ ؿٔه
اؿائّ ىؼِ امت :ػؿ ؿٔه َنغّ أل ْـ گـِ تُٓب يي تٕاَؼ
حمم شمنبيگبَي ؿا ػؿ َظـ ثگريػ کّ گـِ يـرغ ْنتُؼ ٔ ثـ
امبك يکبٌ آهنب يکبٌ عٕػ ؿا ثّ ػمت آٔؿػ .ايٍ ؿٔه ػلت
عيهي فيبػي َؼاؿػ خمٍَٕب ػؿ فيبَي کّ تؼؼاػ يـارغ کى
ثبىؼ ٔيب گـِ اي ػؿ ثرئٌ اف چُؼّهؼي حمؼة يـارغ لـاؿ
ثگريػَ .نغّ ػيگـ اربفِ يي ػْؼ تب ْـ گـِ ثـاي
يکبَيبثي اف حمم ثبلي گـِ ْبي غري يـرغ َيق امتفبػِ
کُؼ .ايٍ ؿٔه ثب انگٕؿيتى فيـ کبؿ يي کُؼ:
 - 6اثتؼا يکبٌ شمّ گـِ ْبي غري يـرغ ؿا ثـاثـ ٍفـ لـاؿ
يي ػْيى.
 - 2يـاصم فيـ ؿا تب ٔليت کّ تغيريي ػؿ يکبهنب صبٍم َيٕػ
اػايّ يي ػْيى.
 - 8يکبٌ ْـ گـِ غري يـرغ ؿا ثـاثـ ثب ييبَگني يکبٌ شمنبيّ
ْبي آٌ لـاؿ ثؼِ.
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ثـاي ذبجٕػ کبؿايي ايٍ ؿٔه يي تٕاٌ يـارغ ؿا ػؿ حمم ْبي
عبٍي ثب ؿٔه يُبميب چيُو کـػْ .ـ چّ چگبيل گـِ ْب ثييرت
ثبىؼ يکبهنبي ثّ ػمت آيؼِ ػليك تـ عٕاْؼ ثٕػ .يکي اف
پييُٓبػات ػيگـي کّ ثـاي ذبجٕػ ػلت ايٍ ؿٔه يٖـس ىؼِ
امت لـاؿ ػاػٌ يـارغ اّبيف ػؿ يـف حمئ يي ثبىؼ.
ثُبثـايٍ عٍَٕيبت ايٍ ؿٔه ؿا يي تٕاٌ ػؿ فيـ عالٍّ
کـػ :يک ؿٔه يجتين ثـ يـرغ حبثت ،ثب فـُ گـِ ْبي حبثت
ٔ غرييجتين ثـ فبٍهّ ،تٕفيغ ىؼِ ،ثؼٌٔ َي بف ثّ آَنت
ْٕمشُؼ ٔ تک گبيي.
يقايب:
مبػگي ،تٕفيغ ىؼِ ثٕػٌ ،لبثهيت تٕمؼّ ثبال ،حمبمجبت کى،
مغت افقاؿ مبػِ ،يَـف اَـژي کى
يؼبيت:
فيبٌ يکبَيبثي ثبال ،ػلت َنجتب پبينئ ،اثنتگي ثّ ، GPS
َيبف ثّ چگبيل گـِ ثبال

 .7- 2- 3رّش ُاي هتفزقَ
ػؿ کُبؿ ؿٔىٓبيي کّ ػؿ خبو ْبي لجهي يٖـس ىؼَؼ ٔ ْـ يک
ؿا ػؿ گـِٔ عبٍي ربي ػاػمي ؿٔىٓبيي ٔرٕػ ػاؿَؼ کّ
تمـيجب سمي تٕاٌ آهنب ؿا ػؿ گـِٔ عبٍي لـاؿ ػاػْ .ـ يک
اف ايٍ ؿٔىٓب فـّيبت عبٍي ؿا ػؿ َظـ يي گريَؼ کّ ػؿ
کبؿثـػْبي عبٍي يي تٕاٌ اف آهنب امتفبػِ کـػ .شمچُني
اکخـ ايٍ ؿٔىٓب َبو عبٍي َؼاؿَؼ  .ثّ ػُٕاٌ سمَّٕ يکي
اف ؿٔىٓب ايٍ فـُ ؿا ػاؿػ کّ تؼؼاػي گـِ يـرغ اف پيو
ػؿ حمئ لـاؿ ػاؿَؼ کّ ػؿ حمم ْبي عبٍي ثّ ٍٕؿت يک
آؿايّ اف گـِ ْب چيؼِ ىؼِ اَؼ .يب ػؿ ؿٔه ػيگـ ثّ َبو
ْـ گـِ صنگـ چُؼيٍ گـِ
 APITفـُ يي ىٕػ ػؿ شمنبيگي
يـرغ صْٕؿ ػاؿَؼ کّ انجتّ ايٍ فـّيبت چُؼاٌ ٔالؼي ٔ
لبثم صَٕل َينتُؼ.
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.3- 3

مجغ تٌذي

ثّ ايٍ تـتيت ،ػؿ خبو أل ايٍ فَم ىبعَّ ْبي ٕجمّ ثُؼي
ؿٔه ْبي يکبَيبثي ؿا يؼـيف کـػمي ٔ ػؿ خبو ػٔو ايٍ فَم
ؿٔه ْبي يٓى يکبَيبثي ؿا يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ ػاػِ ٔ
يؼبيت ٔ يقايبي ْـ يک ؿا ثيبٌ کـػمي .شمچُني تّٕيش ػاػمي
کّ ْـ ؿٔه ػؿ چّ ٕجمّ اي اف ؿٔه ْبي يکبَيبثي لـاؿ
يي گريػ .ػؿ ايٍ خبو ايٍ ٕجمّ ثُؼي ْب ؿا ثّ ٍٕؿت عالٍّ
ػؿ لبنت يک رؼٔل اؿائّ يي کُيى.

َبو
ؿٔه

امتفبػِ
افيـرغ

َٕع
يـرغ

يجتين ثـ
فبٍهّ

M.
Beacon
ALD
SDP
MDS
CBL
APS
RPS
N-Hop
Diffusion

يتًـکق چُؼگبيي

َٕع
آَنت

ثهّ

يتضـک

ثهّ

عري

عري

يؼًٕيل

ثهّ
عري
عري
عري
ثهّ
ثهّ
ثهّ
ثهّ

يتضـک
حبثت
حبثت
حبثت
حبثت

ثهّ
عري
ثهّ
عري
ثهّ
ثهّ
عري
عري

عري
ثهّ
ثهّ
عري
عري
عري
عري
عري

عري
ثهّ
ثهّ
عري
ثهّ
ثهّ
ثهّ
عري

ْٕمشُؼ
يؼًٕيل
يؼًٕيل
ْٕمشُؼ
يؼًٕيل
يؼًٕيل
يؼًٕيل
يؼًٕيل

جذّل  : 1عثقَ تٌذي رّش ُاي هکاًياتي
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فصل چِارم

رّش جذيذ
هکاًياتي
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 .4رّش جذيذ هکاًياتي
 .1- 4هقذهَ
ػؿ فَم لجم اکخـ ؿٔىٓبي اٍهي يکبَيبثي ؿا ثـؿمي کـػمي ٔ
ثـاي ْـيک يؼبيت ٔ يقايبيي ؿا يٖـس کـػمي .ثييرت ايٍ ؿٔىٓب
يب ثّ کهي فـُ اىتجبْ ي ؿا ػؿ َظـ يي گريَؼ ٔ يب ؿٔه ؿا ثّ
گَٕ ّ اي مبػِ يي کُُؼ کّ ثب حمئ ىجکّ ْبي صنگـ شمغٕاَي
َؼاؿػ .ػؿ ٔالغ حمئ ؿا ثّ ٕٕؿ ٔالؼي ػؿ َظـ سم ي گريَؼ .ايب
اف آذمبيي کّ إٍال ىجکّ ْبي صنگـ ثـاي ثـلـاؿي ػؿ ىـائ
حبـاَي ٔ امرتاتژيک ٕـاصي ىؼِ اَؼ ثبيؼ ىـائ حميٖي ؿا َيق
شمبَگَّٕ ػؿ َظـ گـفت .يخال ثبيؼ ػؿ َظـ ػاىت کّ حمئ يٕاَغ
فيبػي ؿا عٕاْؼ ػاىت ٔ ثُبثـايٍ ؿٔىي کّ ػؿ صْٕؿ يٕاَغ
ػؿمت کبؿ َکُؼ اصتًبال ػؿ ػًم ػچبؿ ييکم عٕاْؼ ىؼ .يب ػؿ
ايُزب عٍَٕيبتي ؿا کّ يک ؿٔه ثبيؼ ػاىتّ ثبىؼ تب ثتٕاَؼ
ػؿ حم يٖي ٔالؼي ػًم کُؼ يؼـيف يي کُيى ٔ ؿٔىي ؿا اؿائّ
عٕاْيى ػاػ کّ ايٍ عٍَٕيبت ؿا ػاؿا ثبىؼ ..يب ػؿ ايُزب
فـُ ؿا ثـ ايٍ يي گريمي کّ ؿٔىي اؿائّ يي ىٕػ کّ ثـاي
امتفبػِ ػؿ ييؼاٌ رُگ ٕـاصي ىؼِ امت .ثُبثـايٍ عٍَٕيبت ؿا
يکي يکي يٖـس کـػِ ٔ عٍَٕييت ؿا يٕؿػ لجٕل لـاؿ يي ػْيى کّ
ػؿ ييؼاٌ رُگ ثّ عٕثي ػًم يي کُؼ.
ػؿ ييؼاٌ رُگ گـِٔ ْبي عٕػي ٔ گـِٔ ْبي ػمشٍ يـتجب يُبٕمي
ؿا ػؿ اعتيبؿ يي گريَؼ ٔ يب اف ػمت يي ػُْؼ .ثُبثـايٍ
لبثهيت گنرته ٔ ربثّ ربيي يکي اف عٍَٕيبت يٓى يي ثبىؼ کّ
ؿٔه يکبَيبثي ثبيؼ ؿػبيت کُؼ .انجتّ ايٍ ينئهّ ػؿ اکخـ
کبؿثـػْبي امرتاتژيک ٔ فٕؿييت ثّ چيى يي عٕؿػ .يخال ػؿ
آتو مٕفي حمّٕٕ آتو يـتجب ثقؿگ ٔ کٕچک يي ىٕػْ .ـ ؿٔىي اگـ
خبٕاْؼ لبثهيت گنرته ػاىتّ ثبىؼ ثبيؼ تٕفيغ ىؼِ ػًم ثکُؼ.
ثُبثـايٍ أنني عٍَٕيت يٕؿػ َظـ تٕفيغ ىؼِ ثٕػٌ ؿٔه
يي ثبىؼ.
ييؼاٌ رُگ اصتًبال پـ اف يٕ اَغ ،پنيت ثهُؼي ٔ َبشمٕاؿي
يي ثبىؼ .ػؿ چُني حمئ ْبيي صـکت ؿثبت ثنيبؿ ييکم ٔ ػؿ ٍٕؿت
ايکبٌ ثنيبؿ کُؼ عٕاْؼ ثٕػ .ثُبثـايٍ ؿٔه يکبَيبثي َجبيؼ
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گـِ صنگـ ؿا يتضـک فـُ کُؼ يگـ آَکّ گـِ تٕمٔ اَنبٌ محم
ىٕػ .شمچُني فـُ ثـ ايٍ امت کّ گـِ ْب ػؿ يُٖمّ اي پغو
ىؼِ اَؼ کّ ايکبٌ ػمرتمي ثّ آٌ ثـاي اَنبٌ ٔرٕػ َؼاؿػ.
ثُبثـايٍ ؿٔه يکبَيبثي يٕؿػ َظـ اف گـِ صنگـ حبثت کّ ثّ
ٍٕؿت تَبػيف ػؿ حمئ پغو ىؼِ امت امتفبػِ عٕاْؼ کـػ.
گـِ يـرغ ثبيؼ ثّ ٕـيمي اف يکبٌ عٕػ آگبِ ثبىؼ .شمبَٖٕؿ
کّ ػؿ خبو ْبي لجهي يٖـس ىؼ ايٍ کبؿ اف مّ ٕـيك دمکٍ امت.
أل ايُکّ ثّ ٍٕؿت ػميت گـِ يـرغ ؿا ػؿ حمم يٕؿػ َظـ لـاؿ
ػْيى کّ انجتّ ايٍ ؿٔه ػؿ ييؼاٌ رُگ ٔ ػؿ ىـائ اّٖـاؿي
دمکٍ َينت .ؿٔه ػٔو ايٍ امت کّ تٕمٔ ؿثبت گـِ يـرغ ؿا ثّ
حمئ اؿمبل کُيى کّ ايٍ يٕؿػ َيق شمبَٖٕؿ کّ گفتّ ىؼ
ايکبٌ پؾيـ َينت چـا کّ صـکت ؿثبت ػؿ ييؼاٌ رُگ ثب ييکم
يٕارّ امت .ؿٔه مٕو َيق کّ امتفبػِ اف  GPSيي ثبىؼ ػؿ
ييؼاٌ رُگ ثب ييکالت فيبػي يٕارّ امت .أال ايُکّ کيٕؿْبي
اػاؿِ کُُؼِ ٔ ٍبصت مينتى  GPSيي تٕاَُؼ آَـا ثّ ارمَبؿ
ػؿآٔؿَؼ .ػيگـ آَکّ  GPSػؿ ٔرٕػ يٕاَغ ػاؿاي ػلت پبيني ٔ
گبْي ثب ػؼو ػمرتمي يٕارّ يي ىٕػ .مٕو آَکّ  GPSعٕػ يک
فيـمبعت امت ٔ ىجکّ صنگـ ثّ ْيچ فيـمبعيت َجبيؼ ٔاثنتّ
ثبىؼ .چٓبؿو آَکّ ْ GPSقيُّ فيبػي ػاؿػ ٔ اَـژي فيبػي يَـف
يي کُؼ ٔ اگـ خبٕاْيى ػؿٍؼ يـارغ ؿا ثبال ثربمي ْقيُّ عيهي
ثبال يي ؿٔػ ٔ ايٍ ػؿصبيل امت کّ ػؿٍؼ کى يـارغ ػلت
يکبَيبثي ؿا پبيني يي آٔؿػ.
ثب تٕرّ ثّ آَچّ ثيبٌ ىؼ امتفبػِ اف گـِ يـرغ ثب ْـ مّ
ؿٔه ػچبؿ ييکم امت .ػالِٔ ثـ تؼيني حمم گـِ يـرغ ييکالت ػيگـي
ْى ٔرٕػ ػاؿػ .يخال ايُکّ ؿٔىٓبي امتفبػِ کُُؼِ اف گـِ
يـرغ ػؿ صْٕؿ يٕاَغ ثب ييکم يٕارّ ْنتُؼ .يکبَيقو تٕفيغ
گـِ ْبي يـرغ َيق عٕػ يک چبنو امت .گـِ ْبي يـرغ ثبيؼ ػؿ
شمّ ربي ىجکّ صْٕؿ ػاىتّ ثبىُؼ .اگـ ػؿ يُٖمّ اي اف ىجکّ
يـرغ َؼاىتّ ثبىيى گـِ ْبي صنگـ آٌ يُٖمّ ثّ عٕثي
يکبَيبثي سمي ىَٕؼ .اف ٕـيف ثب تٕرّ ثّ ْقيُّ ثبالي ىجکّ
تُٓب يکجبؿ ثـاي پغو کـػٌ گـِ ْبي يـرغ فـٍت ػاؿمي.
ثُبثـايٍ ثبيؼ يکبَيقو يًٖئين ػاىتّ ثبىيى تب گـِ ْبي يـرغ
ؿا ثب يکجبؿ تاله ثّ ذبرتيٍ ٔرّ ثّ ٍٕؿت کبيال تٕفيغ ىؼِ ٔ
يکُٕاعت ػؿ حمئ پغو کُؼ .ايٍ ييکالت يب ؿا ثّ مسيت ْؼايت
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يي کُؼ کّ اف گـِ يـرغ امتفبػِ َکُيى .ؿٔىي کّ ػؿ ايُزب
ثّ ػُٕاٌ ؿٔه رؼيؼ يکبَيبثي يٖـس يي ىٕػ يک ؿٔه غري يجتين
ثـ يـرغ يي ثبىؼ.
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 .2- 4تْصيف رّش پيطٌِادي
ثب تٕرّ ثّ آَچّ کّ گفتّ ىؼ يب ؿٔىي ؿا َيبف ػاف مي کّ أال
تٕفيغ ىؼِ ثبىؼ تب لبثه يت تٕمؼّ ثباليي ػاىتّ ثبىؼ ٔ ػٔيب
ايُکّ غري يجتين ثـ يـرغ ثبىؼ تب ييکالت گـِ يـرغ ؿا َؼاىتّ
ثبىؼ .اگـ ػؿ رؼٔل مشبؿِ  6عٕة َگبِ کُيى ،ي ي ثيُي ى کّ
تُٓب مّ ؿٔه  CBL ٔ SDP ،MDSغري يجتين ثـ يـرغ ْنتُؼ .انجتّ
ؿٔه ْبي َ SDP ٔ MDSيق ػؿ يـصهّ تجؼيم َميّ حمهي ثّ َميّ
هنبيي ثّ گـِ يـرغ َيبف ػاؿَؼ .يگـ آَکّ اتَبالت ثني گـِ ْب
ثّ لؼؿي فيبػ ثبىؼ کّ َي بفي ثّ تيکي م َميّ حمهي َؼاىتّ
ثبىيى ٔ ينتميًب َميّ کهي ؿا اصم بػ کُيى .ايب اف ثني مّ ؿٔه
يؾکٕؿ تُٓب ؿٔه  CBLامت کّ ثّ ٍٕؿت تٕفي غ ىؼِ ػًم ي ي کُؼ.
ثُبثـا يٍ ثبل ي ؿٔىٓب ثب فـّيبت يب شمغٕاَ ي َؼاؿَؼ ٔ تُٓب
ؿٔىي کّ عٍَٕي بت يٕؿػ َظـ يب ؿا ػاؿا امت ؿٔه  CBLي ي ثبىؼ.
ايب ايٍ ؿٔه َيق ييکالتي ػاؿػ کّ آٌ ؿا ػؿ ايٍ حمئ غري لبثم
امتفبػِ ي ي کُؼ .اف مجهّ ييکالت ايٍ ؿٔه ايٍ امت کّ ػؿ صْٕؿ
يٕاَغ ثّ کهي کبؿايي عٕػ ؿا اف ػمت ي ي ػْؼ چـا کّ شمّ
گـِ ْب اف عبؿد اف حمي ٔ يکبَيبث ي ي ي ىَٕؼ ٔ تُٓب يک يبَغ
ثبػج ي ي ىٕػ کّ تؼؼاػ في بػي گـِ يکبَي بثي َيَٕؼ .اف ػيگـ
ييکالت ا يٍ ؿٔه فـُ اىتجبْي امت کّ اذمبو ػاػِ امت .ايٍ ؿٔه
فـُ يي کُؼ کّ ييقاٌ عٖبي اَؼافِ گريي فأيّ ػؿيبفت ػؿ شمّ
ىجکّ  2ػؿرّ امت .ػؿ صبيل کّ ثب افقايو فبٍهّ ايٍ يمؼاؿ
عٖب ثبال يي ؿٔػ .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ْـ گـِ اف  4اينتگبِ
ثبيؼ يکبَيبثي ىٕػ ٔ شمّ اينتگبِ ْب عبؿد اف حمئ ىجکّ
ْنتُؼ فبٍهّ ْب فيبػ ىؼِ ٔ ييقاٌ عٖب ثّ يمؼاؿ لبثم تٕرٓي
ثبال يي ؿٔػ .صبل اگـ ثب ايٍ فـّيبت يکبَيبثي اذمبو ىٕػ ايٍ
ؿٔه ػلت ثنيبؿ پبييين ؿا َيبٌ عٕاْؼ ػاػ ٔ شمچُني تؼؼاػ
گـِ ْبي يکبَيبثي َيؼِ ػؿ ْـ ثبؿ يکبَيبثي ػؿٍؼ ثباليي اف
کم گـِ ْب عٕاْؼ ثٕػ.
ؿٔه يٕؿػ َظـ يب يک ؿٔه چُؼگبيي امت کّ ػؿ آٌ يکبَيبثي اف
اينتگبِ ْبي اٍهي ) (Base Stationىـٔع ىؼِ ٔ گبو ثّ گبو ثّ مست
ػاعم ىجکّ اذمبو يي ىٕػْ .ـ گـِ پل اف ػؿيبفت پيغبو
يکبَيبثي ٔ پيؼا کـػٌ يکبٌ فيقيکي عٕػ يک پيغبو يکبَيبثي
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رؼيؼ ؿا ػؿ ىجکّ پغو يي کُؼ ٔ گـِ ْبي ثؼؼي ؿا يکبَيبثي
يي کُؼ .پيغبو يٕؿػ َظـ ػؿ ػٔ يـصهّ اؿمبل يي ىٕػ .گـِ
يجؼا اثتؼا يک پيغبو آيبػِ ثبه ؿا پغو يي کُؼ .گـِ ْبيي
کّ لجال يکبَيبثي َيؼِ اَؼ ثب ػؿيبفت پيغبو آيبػِ ثبه آَنت
ْٕمشُؼ عٕػ ؿا ؿٔىٍ يي کُُؼ ٔ يُتظـ پيغبو اٍهي يکبَيبثي
يي يبَُؼ .پل اف يک تبعري ثنيبؿ کٕتبِ گـِ يجؼا پيغبو اٍهي
يکبَيبثي ؿا ػؿ ىجکّ پغو يي کُؼ ٔ گـِ ْبيي کّ آَنت ْٕمشُؼ
عٕػ ؿا ؿٔىٍ کـػِ اَؼ ٔ آيبػِ ػؿيبفت ىؼِ اَؼ آَـا ػؿيبفت
يي کُُؼ .ثّ ايٍ تـتيت آَنت رٓت ػاؿ تُٓب چُؼ حلظّ اف کم
ٕٕل ػًـ ىجکّ ؿٔىٍ امت ٔ ػؿ مبيـ يٕالغ عبيٕه يي ثبىؼ.
ايٍ کبؿ يٕرت يي ىٕػ تب ػؿ يَـف اَـژي ٍـفّ رٕيي فيبػي
ثيٕػ ٔ تمـيجب ٔرٕػ آَنت ْٕمشُؼ ػؿ ىجکّ اف َظـ اَـژي حمنٕك
َجبىؼٔ .يل ْقيُّ جمٓق کـػٌ گـِ ْب ثّ آَنت ْٕمشُؼ ػؿ ىجکّ
اػًبل يي ىٕػ ٔ ليًت شببو ىؼِ ْـ گـِ ؿا افقايو يي ػْؼ.
ْـچُؼ کّ ايٍ افقايو عيهي فيبػ سمي ثبىؼ ٔ صؼٔػ ػٔ ثـاثـ
ْقيُّ أنيّ گـِ يي ثبىؼ .پيغبو آيبػِ ثبه صبٔي يٕلؼيت
گـِ يجؼا يي ثبىؼ کّ گـِ ػؿيبفت کُُؼِ ثبيؼ لؼؿت آَـا
اَؼافِ گريي کُؼ ٔ اف ؿٔي آٌ فبٍهّ ؿا سبًني ثقَؼ .پيغبو
يکبَيبثي اٍهي َيق إالػبت يًٓي َؼاؿػ ٔ ثّ ٍٕؿت Dummy
اؿمبل يي ىٕػْ .ؼف اف اؿمبل ايٍ پيغبو تُٓب يبفنت رٓت
ػؿيبفت ميگُبل امت ٔ رٓت يجؼا ؿا َنجت ثّ گـِ يمَؼ ييغٌ
يي کُؼ .ثُبثـايٍ ؿٔه يٕؿػ َظـ چُؼگبيي ٔ يجتين ثـ فبٍهّ
امت ٔ فبٍهّ ؿا اف ٕـيك لؼؿت ميگُبل ػؿيبفيت تيغيٌ يي ػْؼ
ٔ شمچُني فـُ يي کُؼ کّ ْـ گـِ صنگـ ثّ يک آَنت رٓت ػاؿ
ْٕمشُؼ جمٓق امت.
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ضکل  : 11حنٍْ ػولکزد رّش پيطٌِادي

اگـ فـُ کُيى کّ اينتگبِ اٍهي ػؿ يکبٌ ) (XBS,YBSلـاؿ ػاؿػ
يي تٕاَيى حمم شببيي گـِ ْب ؿا ثـ امبك آٌ ثّ ػمت آٔؿمي.
يکبٌ اينتگبِ اٍهي َيق ثّ ؿاصيت لبثم اَؼافِ گريي يي ثبىؼ
فيـا ثرئٌ اف ىجکّ يي ثبىؼ ٔ ػمرتمي ثّ آٌ دمکٍ امتْ .ـ گـِ
صنگـ ثب سبًني فبٍهّ ٔ رٓت ػؿيبفت ميگُبل ثّ ؿاصيت يي تٕاَؼ
حمم فيقيکي عٕػ ؿا ثّ ػمت آٔؿػ .فيـا اف يک َمّٖ ػؿ ٍفضّ ،
ثّ فبٍهّ  ٔ disفأيّ  dirتُٓب يک َمّٖ ٔرٕػ ػاؿػْ .ـچُؼ کّ
يب ػؿ ايُزب تُٓب ؿٔه پ ييُٓبػي ؿا ثـاي يک حمئ ػٔثؼؼي ػؿ
َظـ گـفتّ امي يي تٕاٌ آَـا ثب تغيري اَؼک ثـاي حميٖي
مّ ثؼؼي ثّ کبؿ ثـػ .ػؿ ىکم ثبال گـِ ثقؿگرت کّ ثب ؿَگ لـيق
ٔ ػؿ گٕىّ ثبال مست چپ سمبيو ػاػِ ىؼِ امت اينتگبِ اٍهي فـُ
يي ىٕػ .ايٍ گـِ يکبَيبثي ؿا آغبف يي کُؼْ .ـ گـِ يک
پيغبو يکبَيبثي ػؿيبفت يي کُؼ ٔ تُٓب ثب يک پيغبو يکبٌ
عٕػ ؿا پيؼا يي کُؼ .شمچُني ْـ گـِ تُٓب يکجبؿ پيغبو
يکبَيبثي اؿمبل يي کُؼ .ثُبثـايٍ ْقيُ ّ اؿتجبٕي کى يي ىٕػ
ٔ َيق مـػت يکبَيبثي ثّ ىؼت ثبال يي ؿٔػ.
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ضکل  : 11حنٍْ استفادٍ اس جِت ّ قذرت سيگٌال تزاي کطف هکاى گزٍ تؼذي

تؼؼاػ اينتگبِ ْبي اٍهي يي تٕاَؼ ثييرت اف يکي ثبىؼ تب
إـاف حمئ ىجکّ ؿا پـ کُُؼ .يب ػؿ ايٍ ؿٔه تؼؼاػ
اينتگبِ ْب ؿا يکي ػؿ َظـ گـفتّ امي کّ يي تٕاٌ يخال چٓبؿ
تب ػؿ َظـ گـفت کّ ػؿ چٓبؿ گٕىّ ىجکّ صْٕؿ ػاؿَؼ .انجتّ
ايٍ عٕػ ثّ َٕع کبؿثـػ ثنتگي ػاؿػ فيـا ػؿ ثـعي کبؿثـػْب
يخم آتو مٕفي يي تٕاٌ ثّ شمّ فٔايبي حمئ ػمرتمي ػاىت ٔ ػؿ
إـاف ىجکّ اينتگبِ ثـلـاؿ کـػ ٔيل ػؿ ثـعي کبؿثـػْبي ػيگـ
يخم ييؼاٌ رُگ ايٍ کبؿ دمکٍ َينت ٔ يب تُٓب ثّ يک مست ىجکّ
ػمرتمي ػاؿمي ٔ مست ػيگـ ػؿ اعتيبؿ ػمشٍ امت .ثُبثـاي ٍ يب
ؿٔىي ؿا پييُٓبػ کـػمي کّ ثؼٌٔ امتفبػِ اف يـرغ ٔ ثّ ٍٕؿت
کبيال تٕفيغ ىؼِ ىجکّ ؿا يکبَي بثي ي ي کُؼ .اؿفي بثي ا يٍ ؿٔه
ػؿ فَم ْبي آيُؼِ اذمبو عٕاْؼ ىؼ.
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فصل پٌجن

ضثيَ ساسي
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 .5ضثيَ ساسي
ثـاي ؿٔىٍ ىؼٌ ؿٔه يکبَيبثي ٔ َيق ثـاي ثّ ػمت ػاػٌ يک
ّي ػؿمت ٔ ػليك ،ىجيّ مبفي اف ؿٔه يٖـس ىؼِ
ؿٔه اؿفيبثي کً
اذمبو ىؼِ امت کّ تّٕيش آٌ ػؿ ايٍ خبو عٕاْؼ آيؼ .حمئ
ىجيّ مبفي حمئ  ٔ Microsoft.Netفثبٌ ىجيّ مبفي )CSharp(C#
يي ثبىؼ.
ػؿ ايٍ ىجيّ مبفي فـُ ثـ ايٍ امت کّ حمئ ىجکّ ثّ ىکم يک
يـثغ ثب اثؼبػ  700 Χ 700يي ثبىؼ .يک اينتگبِ اٍهي ػؿ گٕىّ
ثبال ٔ مست چپ ىجکّ ٔرٕػ ػاؿػ کّ خمتَبت فيقيکي آٌ يؼهٕو ٔ
) (0,0يي ثبىؼ .گـِ ْبي صنگـ شمگي يکنبٌ ٔ ػاؿاي ثـػ ؿاػيٕيي
يکنبٌ ٔ ثـاثـ ٔ 633اصؼ يي ثبىُؼ .تؼؼاػ گـِ ْبي صنگـ 225
ػؼػ ػؿ َظـ گـفتّ ىؼِ امت .ايٍ مُبؿيٕ يک مُبؿيٕي
امتبَؼاؿػ امت ٔ اکخـ ؿٔىٓب ثـاي ىجيّ مبفي عٕػ اف آٌ
امتفبػِ کـػِ اَؼ .ػؿ ايٍ صبنت ييقاٌ اتَبل )(Connectivity
ثـاي ْـ گـِ ثّ ٕٕؿ يتٕمٔ ثـاثـ  64يي ثبىؼ .ثّ ايٍ يؼين
کّ ثّ ٍٕؿت ييبَگني  64گـِ صنگـ ػؿ ثـػ ؿاػيٕيي ْـ گـِ
لـاؿ ػاؿَؼ .ثبيؼ تٕرّ ػاىت کّ پبؿايرتْبيي کّ ػؿ ثبال ؽکـ
ىؼَؼ ثنيبؿ ثّ ْى ٔاثنتّ ْنتُؼ ٔ ْـيک يي تٕاَؼ تؼيني
کُُؼِ ػيگـي ثبىؼ .يخال اگـ حمئ ىجکّ ثقؿگ ثبىؼ ثبيؼ
گـِ ْبيي ثب ثـػ ثييرت ؿا ػؿ آٌ ثّ کبؿ گـفت .فيـا اگـ ثـػ
گـِ ْب ػؿ ايٍ صبنت کى ثبىؼ ييقاٌ اتَبل عيهي کى يي ىٕػ ٔ
تؼؼاػ فيبػي اف گـِ ْب تُٓب يبَؼِ ٔ ػؿ ثـػ گـِ ػيگـي
لـاؿ سمي گريَؼ.
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ضکل  : 12پاراهرتُاي ّرّدي تزاي هکاًياتي

ػؿ ايٍ ىجيّ مبفي تؼؼاػي پبؿايرت ٔؿٔػي ثّ ىجکّ ػاػِ
يي ىٕػ ٔ پل اف آٌ يکبَيبثي اذمبو يي ىٕػ ٔ ػؿ اَتٓب َيق
عٖبي اَؼافِ گريي ْـ گـِ ثّ شمـاِ ييبَگني عٖبي کم گـِ ْب ثّ
ػُٕاٌ عـٔري اؿائّ يي ىٕػ .پبؿايرتْبي ٔؿٔػي ػجبؿتُؼ اف:
تؼؼاػ گـِ ْب ،ثـػ ؿاػيٕيي ْـ گـِ ٔ ييقاٌ عٖبي
اَؼافِ گريي کّ شمگي ػؿ اثتؼا ؿٔي صبنت مُبؿيٕي امتبَؼاؿػ
لـاؿ ػاػِ ىؼِ اَؼ .يتغري  fieldسمبيُؼِ حمئ ىجکّ يي ثبىؼ کّ
شمّ گـِ ْب ثـ ؿٔي آٌ لـاؿ يي گريَؼ .گـِ ْب َيق ثّ ٍٕؿت
تَبػيف ثـ ؿٔي ٍفضّ پغو يي ىَٕؼ ٔ فـُ ثـ ايٍ امت کّ يکبٌ
آهنب َبيؼهٕو امت.
يتغري  nodecountتؼؼاػ گـِ ْب ؿا ييغٌ يي کُؼ .يتغري  rangeثـػ
ؿاػيٕيي گـِ ْب يي ثبىؼ ٔ يتغريْبي  direrror ٔ diserrorثّ تـتيت
ػؿٍؼ عٖبي اَؼافِ گريي فبٍهّ ٔ ييقاٌ عٖبي اَؼافِ گريي
فأيّ ؿا َيبٌ يي ػُْؼ .ػؿ يٕؿػ ييقاٌ عٖبي اَؼافِ گريي
فبٍهّ يمبػيـ خمتهفي ػؿ ؿٔىٓبي يکبَيبثي ىجيّ مبفي ىؼِ ػؿ
َظـ گـفتّ ىؼِ اَؼٔ .يل يب صؼاکخـ آهنب يؼين  %63ؿا ػؿ َظـ
گـفتّ امي .شمچُني يمؼاؿ عٖبي اَؼافِ گريي فأيّ ػؿيبفت
ميگُبل َيق ػؿ ربْبي خمتهف يمبػيـ خمتهفي ػاىتّ امت ٔيل
72

يمؼاؿي کّ يؼًٕال ػؿ َظـ گـفتّ يي ىٕػ  2تب  8ػؿرّ يي ثبىؼ
کّ يب ػؿ ايُزب  8ػؿرّ اَتغبة کـػِ امي .ثب ايٍ ٔرٕػ ايٍ
يمبػيـ لبثم تُظيى ْنتُؼ ٔ يي تٕاٌ آهنب ؿا ثّ يمؼاؿ يٕؿػ
َظـ تُ ظيى کـػ ٔ َتبيذ ؿا ثـؿمي کـػ.
يک کالك ثـاي َٕع گـِ ػؿ َظـ گـفتّ ىؼِ امت کّ يتغريْبي آٌ
ػجبؿتُؼ اف  loc ٔ locstep ، stmy ، stmxکّ ثّ تـتيت سمبيُؼِ
يکبٌ افمي سبًني فػِ ىؼِ  ،يکبٌ ػًٕػي سبًني فػِ ىؼِ  ،يـصهّ
يکبَيبثي ٔ يکبَيبثي ىؼِ ثٕػٌ يب يکبَيبثي َيؼِ ثٕػٌ
گـِ ْبي صنگـ يي ثبىُؼ .يـصهّ يکبَيبثي ثّ ايٍ يؼُبمت کّ
گـِ چُؼگبو اف اينتگبِ اٍهي فبٍهّ ػاؿػ.
ثـاي يکبَيبثي ػؿ ْـ يـصهّ گـِ ْبي يکبَيبثي ىؼِ لجهي اف
ٍف عبؿد ىؼِ ،شمنبيگبٌ عٕػ ؿا ىُبمبيي کـػِ ٔ پيغبو
يکبَيبثي ؿا ثّ آهنب يي فـمتُؼ .مپل شمنبيگبٌ رؼيؼ ػؿ ٍف
لـاؿ يي گريَؼ .ػؿ ْـ گبو ْـ گـِ يکبَيبثي ىؼِ گبو
يکبَيبثي عٕػ ؿا اف ؿٔي گـِ لجهي ثّ ػمت آٔؿػِ ٔ شمچُني
يتغري  locعٕػ ؿا ػؿ صبنت يکبَيبثي ىؼِ لـاؿ يي ػْؼ .شمچُني
يکبٌ گـِ ثب تٕرّ ثّ يکبٌ گـِ لجهي ٔ َيق فأيّ ٔ لؼؿت
ميگُبل ػؿيبفيت سبًني فػِ يي ىٕػ.
تبثغ  Estimateػًم سبً ني يکبٌ گـِ ؿا اذمبو ي ي ػْؼ .ػؿ ايٍ
تبثغ اثتؼا فبٍهّ صميمي اَؼافِ گريي يي ىٕػ ٔ ثؼؼ فأيّ ثني
عٔ ؿامت ػًٕػي ثب عٖي کّ ػٔ گـِ ؿا ثّ ْى يتَم يي کُؼ
حمبمجّ يي ىٕػ .پل اف آٌ عٖبي فبٍهّ ؿا کّ ثّ ٍٕؿت ػؿٍؼ
ٔاؿػ ينبنّ ىؼِ امت ثب تٕرّ ثّ اَؼافِ فبٍهّ ثّ اَؼافِ
ٔالؼي تجؼيم يي کُيى .ثـاي ٔاؿػ کـػٌ عٖب ػؿ اَؼافِ گريي
اف اػؼاػ تَبػيف امتفبػِ يي کُيى .ثّ ايٍ ٍٕؿت کّ يک ػؼػ
تَبػيف ػؿ فبٍهّ عٖبي دمکٍ تٕنيؼ کـػِ ٔ ثب فبٍهّ صميمي مجغ
يي کُيى .ػؿ اػايّ صبنت ْبي عبٍي ؿا کّ فأيّ ثني ػٔ گـِ
دمکٍ امت ػاىتّ ثبىؼ ثـٕـف کـػِ ٔ اَؼافِ فأيّ ؿا َيق
يبَُؼ فبٍهّ ثب عٖب تـکيت يي کُيى .ػؿ اَتٓب ثـ امبك يکبٌ
سبًيين گـِ لجهي يکبٌ سبًيين گـِ رؼيؼ ؿا َيق پيؼا يي کُيى.
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ضکل  : 13کذ تزًاهَ هزتْط تَ حنٍْ هکاًياتي رّش پيطٌِادي

ػًم سبًني يکبٌ گـِ ثّ ىکم فيـ اذمبو يي ىٕػ:

ضکل  : 14حنٍْ ختوني هکاى گزٍ اس رّي جِت ّ قذرت سيگٌال دريافيت

75

ػؿ ىکم فيـ َتيزّ سمَّٕ اي اف يکبَيبثي ىجيّ مبفي ىؼِ ؿا
يي ثيُيؼ:

ضکل  : 15يک منًَْ اس ضثکَ هکاًياتي ضذٍ تا رّش جذيذ
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فصل ضطن

ًتايج ضثيَ ساسي
ّ ارسياتي

ً .6تايج ضثيَ ساسي ّ ارسياتي
ً .1- 6تايج ضثيَ ساسي
اثتؼا ثـَبيّ ؿا ػؿ صبنت مُبؿيٕي امتبَؼاؿػ ارـا کـػِ
ٔ ثّ ييبَگني عٖبي  66.38ؿميؼ مي .ثـاي ا يُکّ يي قاٌ تبح ري
عٖبي اَؼافِ گريي فبٍهّ ؿا ثـ ػلت يکبَيبثي ثـؿم ي
کُيى ،عٖبي اَؼافِ گريي فبٍهّ ؿا اف  %6تب  %63افقاي و
77

ػاػمي ٔ ػؿ ْـ ثبؿ ي يبَگني عٖبي يکبَيبثي ؿا اَؼافِ
گـفتيىَ .تي زّ ػؿ سمٕػاؿ في ـ آيؼِ امت.

تاثیر خطای انذازه گیری فاصله در دقت مکانیابی
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منْدار  :1تاثري خغاي اًذاسٍ گريي فاصلَ در دقت هکاًياتي

ػؿ يـصهّ ثؼؼ ثـا ي ثـؿمي ي يقاٌ تبحري عٖبي اَؼافِ گريي
فأيّ ثـ ػلت يکبَ يبثي الؼاو کـػمي .ثـاي ايٍ کبؿ عٖب ي
اَؼافِ گريي فأيّ ؿا اف  3تب  63ػؿرّ تغيري ػاػمي .
َتبيذ ثّ ىـس في ـ امت.
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تاثیر خطای انذازه گیری زاویه در دقت مکانیابی
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منْدار : 2تاثري خغاي اًذاسٍ گريي ساّيَ در دقت هکاًياتي

اف ا يٍ سمٕػاؿْب ي ي تٕاٌ َتيزّ گـفت کّ ػلت يکبَيبث ي
َنجت ثّ عٖب ي اَؼافِ گريي فأيّ صنبمي ت ثييرتي ؿا َيبٌ
يي ػْؼ .ثـاي َيبٌ ػاػٌ اي ٍ يٖهت ثّ ٍٕؿت ػليمرت ػؿ
آفيبيو ثؼؼي شمقيبٌ عٖبي اَؼافِ گريي فأيّ ٔ فبٍهّ ؿا
تغيري ػاػمي .ايٍ َتبيذ ثّ ػمت آيؼ.

منْدار  : 3تاثري خغاي اًذاسٍ گريي در دقت هکاًياتي
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يکي اف پبؿايرتْبيي کّ ييقاٌ ػلت يکبَيبثي ؿا زبت تبح ري
لـاؿ ي ي ػْؼ تؼؼاػ گبيٓبي يکبَيبثي ػؿ ىجکّ امت .ثـا ي
ثـؿمي ايٍ ينبنّ تؼؼاػ گبيٓبي يکبَيبثي ؿا حمؼٔػ کـػِ
ٔ عٖب ؿا اَؼافِ گريي کـػميَ .تبي ذ فيـ ثّ ػمت آيؼ.

تاثیر تعذاد گامها در دقت مکانیابی
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منْدار  : 4تاثري تؼذاد گاهِا در دقت هکاًياتي

شمبَٖٕؿ کّ ػؿ سمٕػاؿ ػيؼِ ي ي ىٕػ ثب افقايو تؼؼاػ
گبيٓب ي يکبَيبثي ػلت َقٔل ي ي کُؼ .انجتّ ا يٍ ينبنّ
ٕجيؼي امت فيـا ػؿ ْـ گبو عٖبي رؼيؼي ثّ عٖبْبي لجه ي
اّبفّ ي ي ىٕػ .ثـاي ذبجٕػ کبؿايي ؿٔه پييُٓبػي يک ؿٔه
ذبجٕػ يبفتّ ػؿ لنًت کبؿْبي آيُؼِ پييُٓبػ ىؼِ امت کّ
يب آٌ ؿا تُٓب ػؿ يٕؿػ ػلت يکبَيبثي ثـؿمي کـػمي .ػؿ
ايٍ ؿٔه ثّ ربي يک اينتگبِ اٍهي ،اف چٓبؿ اينتگبِ ػؿ
چٓبؿ گٕىّ ىجکّ امتفبػِ کـػمي .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ تؼؼاػ
گبيٓب ػؿ ايٍ صبنت کى يي ىٕػ ػلت يکبَيبثي ثّ ىؼت ثبال
ؿفتّ ٔ عٖبي يکبَيبثي ثّ ََف يي ؿمؼ .ثُبثـايٍ ثـاي
يمبينّ ثب ؿٔه ْبي ػيگـ اف ؿٔه ذبجٕػ يبفتّ امتفبػِ
يي کُيى کّ عٖبي ييبَگني آٌ  %2يي ثبىؼ.
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ػؿ ثـؿمي ثؼؼي چگبيل ىجکّ ؿا يٕؿػ زبميك لـاؿ ػاػمي .
َتبيذ ثّ ػمت آيؼِ َيبٌ ػُْؼِ آٌ امت کّ ػؿ ىجکّ ْبي
چگبل تـ ؿٔه پييُٓبػ ي ػلت ثبالتـي ؿا َيبٌ ي ي ػْؼ.
سمٕػاؿ فيـ ايٍ يٖهت ؿا ثّ عٕثي َيبٌ يي ػْؼ.

تاثیر چگالی گره ها در دقت مکانیابی
14
12

8
6
4

خطای مکانیابی

10

2
0
1000

900

800

700

500 600
تعذاد گره ها

400

300

200

100

منْدار  : 5تاثري چگاي گزٍ ُا در دقت هکاًياتي

ثـاي آَکّ تبحري چگبيل گـِ ْب ؿا ػؿ ػلت يکبَيبثي ىجکّ
ثـؿمي کُيى ،ػؿ يـصهّ ثؼؼ مّ َٕع مُبؿيٕ ؿا يٕؿػ تٕرّ
لـاؿ ػاػمي .ػؿ مُبؿيٕ أل تؼؼاػ گـِ ْب ؿا  633ػؼػ ٔ
ثـػ ْـيک ؿا ٔ 233اصؼ ػؿ َظـ گـفتيى ٔ َبو ايٍ صبنت
ؿا  Sparseهنبػمي .صبنت ػٔو ؿا َ standardبييؼمي ٔ تؼؼاػ
 225گـِ ثب ثـػ  633ػؿ آٌ لـاؿ ػاػمي .ػؿ صبنت مٕو 533
گـِ ثب ثـػ ٔ 63اصؼ ؿا ػؿ حمئ لـاؿ ػاػمي ٔ آٌ ؿا صبنت
َ Denseبييؼمي .ثـاي ْـيک اف ايٍ صبنت ْب ييقاٌ عٖبي
اَؼافِ گريي فبٍهّ ؿا اف  3تب  23تغيري ػاػميَ .تبيذ ثّ
ىـس فيـ امت.
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مقایسه دقت مکانیابی سه حالت چگالی گره در خطاهای مختلف
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منْدار  : 6هقايسَ دقت سَ حالت چگاي گزٍ در خغاُاي خمتلف

ثبفْى َتبي ذ َيبٌ ي ي ػْؼ کّ ىجکّ ثب چگبيل ثبالتـ ػلت
ذبرتي ػاؿػ .اي ٍ ٔالؼي ت ؿا ي ي تٕاٌ ا يُگَّٕ تٕري ّ کـػ
کّ ػؿ ىجکّ ثب چگبيل کًرت فبٍهّ ْب ثييرت امت .ثُبثـاي ٍ
عٖبي فأيّ تبحري عٕػ ؿا ثي يرت َيبٌ ي ي ػْؼ.
ايب تب ايُزب فمٔ ؿٔه پييُٓبػي رؼيؼ ؿا يٕؿػ ثـؿمي
لـاؿ ػاػمي ٔ ثّ يمبينّ َپـػاعتيى .ثـاي ايُکّ ؿٔه عٕػ
ؿا ثب ؿٔه ْبي لجهي يمبينّ کُيى ؿٔه ْبي يجتين ثـ
مّ گٕىّ مبفي ؿا اَتغبة کـػمي .فيـا ايٍ ؿٔه ْب ػؿ ثني
ؿٔه ْبي يجتين ثـ يـرغ اف ثييرتيٍ ىٓـت ٔ حمجٕثي ت
ثـعٕؿػاؿ ْنتُؼ .شمچُني ايٍ ؿٔه ْب حمئ ؿا ثب ٔالؼيت
َقػيک تـ فـُ يي کُُؼ .ػؿ ىجيّ مبفي کّ ثـ ؿٔي ايٍ
ؿٔه ْب اذمبو ىؼِ ٔ ػليمب اف شمني مُبؿيٕي يب امتفبػِ
يي کُؼ َتبصمي ثّ ػمت آيؼِ امت کّ ػؿ فيـ يي آيؼ.
ثـاي يمبينّ اثتؼا فـُ ؿا ثـ ا يٍ ي ي گريمي کّ  %63گـِ
يـرغ ػؿ ايٍ ؿٔه ْب امتفبػِ ىؼِ امت .اثتؼا عٖب ي
اَؼافِ گريي فبٍهّ ؿا يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ ػاػميٕ .جك َتبي ذ
ثّ ػمت آيؼِ اف ىجي ّ مبفي ثـاي ؿٔه رؼيؼ ٔ َتبي ذ
يٕرٕػ اف ىج ي ّ مبف ي ْبي ؿٔه ْبي Robust Positioning ٔ N-Hop
َتبيذ فيـ صبٍم ىؼ.
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مقایسه روش جذیذ با روش های مهم مکانیابی
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منْدار  : 1هقايسَ رّش جذيذ تا رّش ُاي هِن هکاًياتي

شمبَٖٕؿ کّ ػؿ سمٕػاؿ ثبال ػيؼِ ي ي ىٕػ ،ؿٔه پييُٓبػي يب
ثـاي عٖبي اَؼافِ گريي فبٍهّ عي هي کى ػلت کًرتي َنجت ثّ
ؿٔه  Robust Positioningػاؿػ ٔيل ػؿ صبنيت کّ عٖب ي
اَؼافِ گريي فبٍهّ ثبال ي ي ؿٔػ َنجت ثّ ا يٍ ؿٔه ذبرت ػًم
يي کُؼ .ػنيم ا يٍ ينبنّ ايٍ امت کّ ؿٔه رؼيؼ ػالِٔ ثـ
عٖبي فبٍهّ ،عٖبي فأي ّ اي ؿا َيق ػاؿػ ٔيل ؿٔه Robust
 Positioningايٍ عٖب ؿا َؼاؿػ .ثُبثـايٍ چٌٕ ؿٔه Robust
 Positioningثـاي يکبَيبثي ْـ گـِ  2تب  8گبو ؿا ٕ ي
يي کُؼ ٔيل ؿٔه رؼ يؼ ثّ ٕٕؿ يتٕمٔ  66گبو ؿا ٕ ي
يي کُؼ ،ؿٔه رؼيؼ عٖبي ثييرتي ؿا ػاؿػ .ثّ ْـ صبل
عٖبيي کّ يؼًٕال ػؿ اَؼافِ گريي فبٍهّ ػؿ حمي ٔ ْبي ثرئٌ
اتفبق ي ي افتؼ ثي و اف  % 5امت کّ ػؿ اي ٍ صبنت ؿٔه رؼي ؼ
ذبرت ػًم ي ي کُؼ .شمچُني ػؿ سمٕػاؿ ي ي تٕاٌ ػ يؼ کّ ػلت ؿٔه
 DV-Hopثب تغيري عٖبي اَؼافِ گريي حبثت يي يبَؼ .ػنيم
ايٍ يّٕٕع ا يٍ امت کّ ايٍ ؿٔه غري يجتين ثـ فبٍهّ ػًم
يي کُؼ.
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ثـاي ايُکّ يمبي نبت ػبػالَّ اذمبو ىٕػ ،ػؿ گبو ثؼؼي ؿٔه
پييُٓبػي ؿا ثب ؿٔه ْبيي کّ ػلت ثباليي ػاىتُؼ يمبينّ
کـػمي .ثـاي ايٍ کبؿ ؿٔه ْبي ثب يـرغ يتضـک ؿا اَتغبة
کـػمي کّ ػجبؿتُؼ اف .Centroid ٔ Mobile Beacon ، ALD :ثـا ي
يمبينّ اف ؿٔه ذبجٕػ يبفتّ ؿٔه پييُٓبػي امتفبػِ کـػمي .
َتبيذ فيـ صبٍم ىؼ.

مقایسه روش جذیذ با دقیق ترین روش های مکانیابی
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منْدار  : 8هقايسَ رّش جذيذ تا دقيق تزيي رّش ُاي هکاًياتي

سمٕػاؿ ثبال َيبَگـ آٌ امت کّ ؿٔه ذبجٕػيبفتّ پييُٓبػي
اف ؿٔه ْبي َ Centroid ٔ Mobile Beaconيق ذبرت ػًم يي کُؼ.
تُٓب ؿٔىي کّ اف حلبٗ ػلت اف ؿٔه پييُٓبػي يب ذبرت ػًم
کـػِ امت ؿٔه  ALDيي ثبىؼٔ .يل ايٍ ؿٔه يؼبييب ػاؿػ کّ
ثبػج يي ىٕػ اف آٌ ػؿ کبؿثـػْبي امرتاتژيک امتفبػِ
َيٕػ .ثـؿمي ػليك ايٍ يّٕٕع ػؿ خبو ثؼؼي عٕاْؼ آيؼ.

 .2- 6پاراهرتُا ّ هؼيارُاي ارسياتي
 . 1- 2- 6پاراهرتُاي هکاًياتي
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پبؿايرتْبي يکبَيبثي ،کيفيت يکبَيبثي اػى اف ػلت
يکبَيبثي ،مـثبؿِ اؿتجبٕي ٔ غريِ ؿا زبت تبحري لـاؿ يي -
ػُْؼ .ثـعي اف پبؿايرتْب ي يکبٌيبثي ػجبؿتُؼ اف چگبيل
تٕفيغ گـِ ْب ،تؼؼاػ گـِ ْبي يـرغ ،ييقاٌ ثيَظًي ىجکّ ٔ
غريِْ .ـ ؿٔه يکبَيبثي ػًٕيب ثـ امبك تبحري يک يب چُؼ
پبؿايرت ثـ يؼيبؿْبي اؿفيبثي ؿٔه َظري تٕمؼّپؾيـي ؿٔه،
ػلت يکبَيبثي ،ييقاٌ گـِْبي زبت پٕىو ٔ مـثبؿِْبي
اؿتجبٕي ،حمبمجبتي ٔ غريِ اؿفيبثي ييىٕػ .پبؿايرتْبي
يکبَيبثي کّ ػًٕيب ػؿ ؿٔهْبي يکبَيبثي خمتهف يٕؿػ
ثـؿمي لـاؿ ييگريَؼ  ،ػجبؿتُؼ اف:
چگبيل گـِْبَ :يبٌػُْؼِ تؼؼاػ اتَبالت ْـ گـِ ثب مبيـ
گـِْبي صنگـ ييثبىؼ.
تؼؼاػ يـارغ :ػؿٍؼي اف گـِ ْبي صنگـ کّ ثّ ػُٕاٌ يـرغ
ػؿ َظـ گـفتّ ييىَٕؼ.
يٕلؼيت لـاؿ گريي يـارغ :ييتٕاَؼ ثّ ٍٕؿت تَبػيف يب اف
پيو تؼيني ىؼِ ثبىؼ.
مـػت صـکت يـارغ :ػؿ ٍٕؿتي کّ گـِ ْبي يـرغ يتضـک
ثبىُؼ ،مـػت صـکت يـارغ ييتٕاَؼ ثّ ػُٕاٌ يک پبؿايرت
يکبَيبثي يٖـس ثبىؼ.
ثـػ ؿاػيٕئي گـِ ْب
ثـػ ؿاػيٕئي يـارغ :ثـاي گـِْبي يـرغ َنجت ثّ مبيـ
گـِْبي صنگـ ييتٕاٌ لبثهيت ثييرتي ػؿ َظـ گـفت .ثـػ
ؿاػيٕئي يـارغ ييتٕاَؼ يکي اف ٔيژگي ْبي يتفبٔت گـِْبي
يـرغ َنجت ثّ مبيـ گـِ ْبي صنگـ ثبىؼ.
ػؿٍؼ ثيَظًي ىجکّ :ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ثييرت انگٕؿيتًٓبي
يکبَيبثي ثب تٕرّ ثّ ييقاٌ ثيَظًي ىج کّ ،يکبَيبثي ؿا
ثب ػلت يتفبٔتي اذمبو ييػُْؼ ،ػؿٍؼ ثيَظًي ىجکّ يي -
تٕاَؼ ثّ ػُٕاٌ يک پبؿايرت اؿفيبثي ؿٔه يکبَيبثي ػؿ
َظـ گـفتّ ىٕػ.
اَؼافِ َميّ حمهي ثـاي ؿٔهْبي يجتين ثـ  ٔ MDSاَؼافِ
عٕىّ ثـاي ؿٔهْبي يکبَيبثي يجتين ثـ عٕىّ ثُؼي
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فبٍهّ اف گـِ يـرغ يب اينتگبِ اٍهي يخال ثّ ٍٕؿت تؼؼاػ
گبيٓب يب فبٍهّ ينتميى

 . 2- 2- 6هؼيارُاي ارسياتي
يؼيبؿْبي اؿفيبثي ؿٔهْبي يکبَيبثي ىبيم تٕمؼّپؾيـي ،
پيچيؼگي
ْقيُّ،
پبمغگٕئي ،
فيبٌ
يکبٌيبثي،
ػلت
حمبمجبتي ،ييقاٌ پيغبوْبي يجبػنّ ىؼِ يب مـثبؿِ
اؿتجبٕي ،زبًمپؾيـي عٖب ،عٕػمبفيبَؼْي ،پٕىو ٔ غريِ يي -
ثبىؼ .ػؿ اػايّ ثـعي اف يؼيبؿْبي اؿفيبثي ؿٔهْب تيـيش
ىؼِاَؼ:
تٕمؼّ پؾيـي:
ػٕايم يتُٕػي ثـ تٕمؼّپؾيـ ثٕػٌ ؿٔه تبحري ييگؾاؿَؼ.
ييقاٌ ٔاثنتگي ؿٔه ثّ گـِ ْبي يـرغ يکي اف يًٓرتيٍ
ػٕايم تبحريگؾاؿ ثـ تٕمؼّپؾيـي ؿٔه امت .ؿٔهْبي يجتين
ثـ يـرؼي کّ ٔاثنتّ ثّ تؼؼاػ فيبػ گـِ يـرغ ٔ يٕلؼيت
تٕمؼّپؾيـ َينتُؼ.
گـِْبي يـرغ ْنتُؼ،
لـاؿگريي
تٕفيغ ىؼِ ثٕػٌ ؿٔه َيق يي تٕاَؼ ثّ لبثهيت گنرته ىجکّ
کًک کُؼ.
ػلت:
ؿٔهْبي  multi-hopكّ اف اثقاؿْبي ىؼت ميگُبلٍٕ ،ت ٔ غريِ
ثّ يُظٕؿ اَؼافِگريي فبٍهّ گـِ ْبي صنگـ امتفبػِ
ييكُُؼ ،ثّ ػنيم ٔرٕػ عٖبي اَؼافِگريي اثقاؿ ٔ تبحري
حمئ ثـ َتبيذ اَؼافِ گريي ،يكبٌ گـِْب ؿا ثب لؼؿي عٖب
تؼيني ييکُُؼ .صبل اگـ يبَُؼ ؿٔه  dv-distanceفٕاٍم
اَؼافِگريي ىؼِ ثب ْى مجغ ىَٕؼ يب گـِْب ػؿ ْـ يـصهّ
يکبٌ عٕػ ؿا ثـ امبك يٕلؼي ت گـِ ْبي يکبَيبثي ىؼِ ػؿ
يـصهّ لجم تؼيني کُُؼ ،ػچبؿ اَجبىتگي عٖب ييىٕمي.
ثُبثـايٍ عٖبي يکبَيبثي ايٍ ؿٔهْب َنجت ثّ ؿٔه ْبئي كّ
اف إالػبت تٕپٕنٕژي ىجكّ امتفبػِ يي كُُؼ ،ثييرت امت
.شمچُني ػؿ ثـعي ؿٔهْب افقايو گـِْبي ؿاًُْب ٔ افقايو
ييقاٌ اتَبالت ىجکّ يُ زـ ثّ افقايو ػلت يکبَيبثي يي -
ىٕػ.
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ْقيُّ:
ْقيُّ ثكبؿگريي ؿٔه يكبَيبثي ييتٕاَؼ ثّ ػٕايم خمتهفي
ٔاثنتّ ثبىؼ .اف مجهّ ايٍ ػٕايم ييتٕاٌ ثّ ييقاٌ اَـژي
يَـيف ٔ ْقيُّ مغتافقاؿي ربٓيقات ثكبؿؿفتّ ثـاي ؿٔه
اىبؿِ سمٕػ .ييقاٌ اَـژي يَـيف اؿتجبٓ ينتميًي ثب تؼؼاػ
پيغبوْبي يجبػنّ ىؼِ يب مـثبؿِ اؿتجبٕي ػاؿػ.
يَـف اَـژي:
تؼؼاػ پيغبو ْبي يجبػنّ ىؼِ اف ػٕايهي امت كّ تبحري
ينتميًي ثـ ييقاٌ اَـژي يَـيف گـِْب ييگؾاؿػ .ثّػُٕاٌ
يخبل ػؿ ؿٔه  MDS-MAPيٖهك ْـ گـِ ثبيؼ کٕتبْرتيٍ فبٍهّ
عٕػ ؿا ثب مبيـ گـِْب حمبمجّ سمبيؼ .ثُبثـايٍ ييقاٌ
پيغبو ْبي يجبػنّ ىؼِ فيبػ عٕاْؼ ثٕػ .ايب ػؿ ؿٔه MDS-
َ MAPنيب کّ ىجکّ ثّ َٕاصي کٕچکرتي تمنيى ييىٕػ,
پيغبوْب ثني گـِْبي ٔالغ ػؿ شمبٌ َبصيّ يجبػنّ ييىٕػ کّ
ػؿ جمًٕع تؼؼاػ پيغبو ْبي يجبػنّ ىؼِ َنجت ثّ ؿٔه MDS-
 MAPيٖهك کبْو يييبثؼ .انجتّ ييقا ٌ پيغبوْبي يجبػنّ
ىؼِ ػؿ ايٍ ؿٔه ثّ اَؼافِ َميّْبي حمهي ٔاثنتّ امتْ .ـ
چمؼؿ َميّْب ثقؿگرت ثبىُؼ تؼؼاػ پيغبوْبي يجبػنّ ىؼِ
ثييرت عٕاْؼ ثٕػ ٔ ْقيُّ آٌ ثّ يؼل أنيّ َقػيکرت امت.
ػؿ ؿٔهْبي يجتين ثـ يـرغ اَتيبؿ پيغبوْب اغهت ثّ ٍٕؿت
حمهي اذمبو ىؼِ ٔ ثب حمؼٔػيتْبئي کّ ػؿ ؿٔه اَتيبؿ
پيغبوْب اصمبػ ييىٕػ ,مؼي ػؿ کبْو تؼؼاػ پيغبوْبي
يجبػنّ ىؼِ ييىٕػ.

ْقيُّ مغتافقاؿي:
ْقيُّ مغتافقاؿي ؿٔه ْب ٔاثنتّ ثّ َٕع ارقاي مغتافقاؿي
ثکبؿؿفتّ ػؿ گـِْب ييثبىؼ .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ گـِْبي
يـرغ َٕػب ػاؿاي ٔيژگيْب ٔ ارقاي مغتافقاؿي يتفبٔتي
َنجت ثّ مبيـ گـِْبي صنگـ ْنتُؼ ،ايٍ تفبٔصبب ػًٕيب
يُزـ ثّ ْقيُّ مغتافقاؿي ثييرت ايٍ گـِْب َنجت ثّ مبيـ
گـِْبي صنگـ ييىٕػ .ثُبثـايٍ افقايو تؼؼاػ گـِْبي
يـرغ يُزـ ثّ ْقيُّ مغتافقاؿي ثييرت ىٕػ .ػؿ ؿٔه
يتًـكق گـْي كّ حمبمجبت ؿا ثّ ٍٕؿت يتًـكق اذمبو يي ػْؼ،
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ايٍ ْقيُّ ؿا ثّ مينتى زبًيم ييکُؼ .جمٓق سمٕػٌ گـِْبي
صنگـ ثّ ربٓيقات اَؼافِگرييَ ،ظري ربٓيقات سبًني فبٍهّ يب
فأيّ َيق اف ػٕايم يٕحـ ػؿ افقايو ْقيُّ مغتافقاؿي
ؿٔه ييثبىؼ.
زبًمپؾيـي عٖب:
ثٖٕؿکهي ؿٔهْبئي کّ ػؿ آهنب حمبمجبت ػؿ يک گـِ ثّ ٍٕؿت
يتًـکق اذمبو ييىٕػ .زبًمپؾيـي عٖب َؼاؿَؼ .ؿٔه MDS-MAP
سمَّٕاي اف ؿٔهْبي يکبَيبثي يتًـکق امت .ؿٔهْبئي کّ ػؿ
يؼـُ ػٕايم حميٖي لـاؿ ػاؿَؼ َيق ثّ ػنيم تبحري حمئ ثـ
کبؿکـػىبٌ ػؿ يؼـُ عـاثي ٔ عٖب ْنتُؼ .ػؿ يمبثم
ؿٔهْبي يکبَيبثي تٕفي غ ىؼِ غري ٔاثنتّ ثّ ػٕايم حميٖي،
ثييرتيٍ زبًمپؾيـي عٖب ؿا ػاؿَؼ.
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 .3- 6هقايسَ ّ ًتيجَ گريي
ػؿ خبو لجهي يؼيبؿْبي اؿفيبثي ؿٔىٓبي يکبَيبثي ؿا ثيبٌ
ٔ تٍٕيف کـػمي .ػؿ ايٍ خبو ؿٔه پييُٓبػي عٕػ ؿا يٕؿػ
ربقيّ ٔ زبهيم لـاؿ ػاػِ ٔ اف ػيؼگبِ يؼيبؿْبي خمتهف
اؿفيبثي يي کُيى.
تٕمؼّ پؾيـي:
ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ؿٔه پييُٓبػي يک ؿٔه تٕفيغ ىؼِ
يي ثبىؼ تٕمؼّ پؾيـي ثباليي ػاؿػ .ثـاي ػؿک ذبرت فـُ
کُيى کّ ىجکّ ؿا ثـلـاؿ کـػِ امي ٔ ػًم يکبَيبثي ؿٔي
ىجکّ اذمبو ىؼِ امت .صبل َيبف ثّ گنرته ىجکّ ػاؿمي .ثب
ربثّ رب کـػٌ اينتگبِ اٍهي فبٍهّ ثني اينتگبِ ٔ يـف
ىجکّ ؿا ثب تؼؼاػ يؼني گـِ صنگـ پـ يي کُيى .ايٍ
گـِ ْبي رؼيؼ اف يکبٌ عٕػ آگبِ َينتُؼ .ثـاي يکبَيبثي
گـِ ْبي رؼيؼ تُٓب کبفينت يکجبؿ پيغبو يکبَيبثي ؿا اف
اينتگبِ اٍهي يُتيـ کُيى .ايٍ پيغبو تب ربيي ػؿ ىجکّ
پيو يي ؿٔػ کّ گـِ ػؿيبفت کُُؼِ آٌ لجال يکبَيبثي َيؼِ
ثبىؼ .ثّ ايٍ تـتيت ثؼٌٔ ْقيُّ اّبيف ٔ اتالف فيبٌ عيهي
فيبػ ىجکّ يکبَيبثي يي ىٕػ .يقيت ايٍ ؿٔه ايٍ امت کّ
ْـ گـِ تُٓب ثّ يک پيغبو ثـاي يکبَيبثي َيبف ػاؿػ.
ػؿصبيل کّ ؿٔه ْبيي يخم  Robust positioningکّ اف
مّ گٕىّ مبفي امتفبػِ يي کُُؼ ثـاي يکبَيبثي َيبف ثّ
صؼالم مّ تب چٓبؿ پيغبو يکبَيبثي ػاؿَؼ .ايٍ يقيت َيق
ثّ تٕمؼّ پؾيـ ثٕػٌ ايٍ ؿٔه کًک يي کُؼ.
ػلت:
شمبَٖٕؿ کّ ػيؼمي عٖبي يکبَيبثي ؿٔه پييُٓبػي يب ػؿ
مُبؿيٕي امتبَؼاؿػ ثـاثـ  %66.38ثـػ ؿاػيٕيي گـِ ْب
يي ثبىؼ .ايٍ ييقاٌ ػلت ػؿ يمبينّ ثب عيهي اف ؿٔىٓب
ذبرت امت .ػؿ ٔالغ ثب فـّيبتي کّ اذمبو ىؼ ْيچ ؿٔىي
سمي تٕاَؼ ثّ ايٍ ييقاٌ ػلت ػمت يبثؼ .ؿٔىٓبيي کّ اف
ايٍ ؿٔه ػلت ثييرتي ػاؿَؼ يؼًٕال اف گـِ يـرغ امتفبػِ
يي کُُؼ کّ ػؿ فَم ْبي لجهي ييکالت آهنب ؿا ثيبٌ کـػمي.
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يخال ؿٔه ْبي يجتين ثـ گـِ يـرغ يتضـک ثّ ػلت ثنيبؿ ثبال
ٔ عٖبي يکبَيبثي ػؿ صؼ  2تب  8ػؿٍؼ يي ؿمُؼٔ .يل ايٍ
ؿٔه ْب ػؿ حمئ ثب يٕاَغ فيبػ لٖؼب ػچبؿ ييکم ْنتُؼ ٔ
سمي تٕاَُؼ صيت يکبَيبثي ؿا ثّ آعـ ثـمبَُؼ .ػؿ يمبينّ
ثب ؿٔه ْبيي کّ اف گـِ يـرغ امتفبػِ سمي کُُؼ ؿٔه
پييُٓبػي يب اف شببيي آهنب ذبرت ػًم يي کُؼ ٔ ػلت ثبالتـي
ػاؿػ .ثّ ػُٕاٌ يخبل ؿٔه ْبي  SDP ٔ MDSکّ غري يجتين ثـ
يـرغ ْنتُؼ ْـمّ ػلت يکبَيبثي پبيني تـ اف ؿٔه رؼيؼ
ػاؿَؼ .صيت ؿٔه ْبيي يخم  DV-Hopکّ اف گـِ يـرغ ْى
امتفبػِ يي کُُؼ ػليت ثّ عٕثي ؿٔه يب َؼاؿَؼ .يخال DV-
 Hopعٖبي صؼٔػ  % 83ػاؿَؼ .يب ؿٔه  Robust Positioningثّ
عٖبي کًرت اف  %24ػمت پيؼا سمي کُؼ .شمچُني ثبيؼ اىبؿِ
کُيى کّ ؿٔه ْبي ػيگـ تٕمٔ انگٕؿيتى ْبي ذبيُّ مبفي ثّ
ايٍ صؼ اف ػلت ؿميؼِ اَؼ .ثـؿمي ْبيي کّ ػؿ ايُزب ؿٔي
ؿٔه پييُٓبػي يب اذمبو ىؼِ اَؼ تب لجم اف يـصهّ
ذبيُّ مبفي ثٕػِ اَؼ .ػؿ فَم ثؼؼ ٔ ػؿ لنًت کبؿْبي
آيُؼِ پييُٓبػاتي ثـاي ذبجٕػ کبؿايي ؿٔه پييُٓبػي يٖـس
عٕاُْؼ ىؼ کّ ػلت يکبَيبثي ؿا تب صؼ ثنيبؿ فيبػي ثبال
يي ثـَؼ.
ْقيُّ:
اکخـ ؿٔىٓبي يکبَيبثي اف آَنت ْبي ْٕمشُؼ امتفبػِ
سمي کُُؼ .يکي اف ػاليم آٌ ْقيُّ مغت افقاؿي امت کّ ايٍ
آَنت ْب ؿٔي گـِ اػًبل يي کُُؼ .ػؿصبيل کّ ْقيُّ يک گـِ
ثب آَنت يؼًٕيل ص ؼٔػ  63ػالؿ امتْ ،قيُّ گـِ جمٓق ثّ آَنت
انجتّ ايٍ ْقيُّ اف
ْٕمشُؼ صؼٔػ  23ػالؿ يي ثبىؼ.
ْقيُّ امتفبػِ اف  GPSثـاي گـِ ْبي يـرغ کًرت امت .اگـ
فـُ کُيى ؿٔه يجتين ثـ يـرؼي اف  %63يـرغ امتفبػِ کُؼ
ٔ ْـ يـرغ ثّ يک ػؿيبفت کُُؼِ  GPSثب ليًت  653ػالؿ
جمٓق ثبىؼ ْقيُّ کم ىجکّ صؼٔػ  5453ػالؿ يي ىٕػ .صبل
اگـ شمّ گـِ ْب ؿا ثّ آَنت رٓت ػاؿ جمٓق کُيى ٔ گـِ يـرغ
َؼاىتّ ثبىيى ْقيُّ ىجکّ صؼٔػ  4533ػالؿ شببو يي ىٕػ.
ثُبثـايٍ ػؿ ؿٔه غري يجتين ثـ يـرغ امتفبػِ اف آَنت
ْٕمشُؼ چُؼاٌ ْقيُّ ثـ َينت.
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مـثبؿِ اؿتجبٕي:
ػؿ ؿٔه يٕؿػ َظـ يب ْـ گـِ تُٓب يک پيغبو يکبَيبثي
ػؿيبفت يي کُؼ ٔ تُٓب يک پيغبو ْى يي فـمتؼ .ػؿ يـصهّ
اؿمبل پيغبو يکبَيبثي ْـ گـِ يک پيغبو آيبػِ ثبه ٔ يک
پيغبو اٍهي يي فـمتؼ ٔ ثُبثـايٍ اگـ تؼؼاػ گـِ ْبي
ىجکّ  nگـِ ثبىؼ تؼؼاػ پيغبو ْبي يـثٕٓ ثّ يـصهّ
يکبَيبثي تُٓب  2nيي ىٕػ کّ ػؿ يمبينّ ثب ؿٔه ْبي
ػيگـ يمؼاؿ ثنيبؿ کًي امت .يخال ػؿ ؿٔه ْبي يجتين ثـ
مّ گٕىّ مبفي ْـ گـِ ثبيؼ صؼالم مّ پيغبو يکبَيبثي
ػؿيبفت کُؼ کّ يـثٕٓ ثّ مّ يـرغ خمتهف ْنتُؼ ٔ .يب ػؿ
ؿٔه  Diffusionثبيؼ پيغبو ْبي يکبَيبثي آَمؼؿ اؿمبل ىَٕؼ
تب ىجکّ ثّ صبنت پبيؼاؿ ثـمؼ .ػؿ ؿٔه َ MDSيق ْـ ػٔ
گـِ شمنبيّ پيغبيي ؿا ثّ ْى يي فـمتُؼ تب يک ىجکّ حمهي
کبيال يـتجٔ مبعتّ ىٕػ.
يَـف اَـژي:
آَنت ْبي رٓت ػاؿ يَـف اَـژي ثباليي ػاؿَؼ .ثـاي رهٕگريي
اف يَـف فيبػ اَـژي ْـ گـِ ؿا ثّ يک آَنت رٓت ػاؿ ٔ يک
آَنت يؼًٕيل جمٓق يي کُيى .شمّ گـِ ْب آَنت ْٕمشُؼ عٕػ ؿا
عبيٕه يي کُُؼ تب فيبَي کّ پيغبو آيبػِ ثبه ؿا ػؿيبفت
کُُؼ .ػؿ ايٍ ُْگبو گـِ آَنت ْٕمشُؼ عٕػ ؿا ؿٔىٍ يي کُؼ
ٔ يُتظـ پيغبو يکبَيبثي اٍهي يي يبَؼ .ثّ حمِ ػؿيبفت
پيغبو يکبَيبثي ٔ تيغيٌ رٓت آٌ ثالفبٍهّ آَنت رٓت ػاؿ
عبيٕه يي ىٕػ ٔ ػٔثبؿِ آَنت يؼًٕيل کبؿعٕػ ؿا اػايّ
يي ػْؼ .ثّ ايٍ تـتيت آَنت رٓت ػاؿ اَـژي ثنيبؿ کًي
يَـف يي کُؼ .ثبيؼ تٕرّ ػاىت کّ آَنت ْٕمشُؼ تُٓب ثـاي
ػؿيبفت امتفبػِ يي ىٕػ کّ اَـژي عيهي کًي ؿا َنجت ثّ
اؿمبل پيبو يَـف يي کُؼ.
يکي ػيگـ اف حمم ْبي يَـف اَـژي حمبمجبت يي ثبىؼ .ؿٔه
پييُٓبػي يب اف ايٍ رٓت َيق ثنيبؿ عٕة ػًم يي کُؼ .ثّ
گَّٕ اي کّ تؼؼاػ ػمتٕؿْبيي کّ ػؿ ْـ گـِ ثـاي
يکبَيبثي ارـا يي ىَٕؼ ثنيبؿ اَؼک امت .يخال ؿٔه ْبيي
يخم ْ SDP ٔ MDSقيُّ حمبمجبتي عيهي ثباليي ػاؿَؼ ٔ ثبيؼ
91

ػًهيبت ؿيبّي گنرتػِ اي ثـاي يکبَيبثي اذمبو ىٕػ .ػؿ
صبيل کّ ػؿ ؿٔه رؼيؼ تُٓب ػٔ ػؼػ ػؿ ْـ گـِ حمبمجّ
يي ىَٕؼ کّ حمبمجّ ْـ يک  8ػًم ّـة ٔ ػٔ ػًم مجغ ٔ يک
حمبمجّ  Sinيب َ Cosيبف ػاؿػ.
زبًم پؾيـي عٖب:
ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ؿٔه يٕؿػ َظـ يب اف گـِ يـرغ
امتفبػِ سمي کُؼ ٔ َيق يک ؿٔه يکبَيبثي تٕفيغ ىؼِ امت
زبًم پؾيـي عٖبي ثباليي ػاؿػ .ػؿ ؿٔىٓبي يجتين ثـ يـرغ
عـاة ىؼٌ يک گـِ يـرغ يي تٕاَؼ تبحري فيبػي ؿٔي ىجکّ
ػاىتّ ثبىؼ ٔيل ػؿ ؿٔه غرييجتين ثـ يـرغ ثب عـاة ىؼٌ ْـ
گـِ گـِ ْبي ػيگـ ربي آَـا پـ يي کُُؼ ٔ تُٓب ينري
يکبَيبثي ػُٕ يي ىٕػ ٔ يب تؼؼاػ گبيٓبي يکبَيبثي
افقايو يي يبثؼ کّ هنبيتب يٕرت پبيني آيؼٌ ػلت يکبَيبثي
يي ىٕػ.
فيبٌ يکبَيبثي:
ْـ ؿٔىي کّ گـِ ْبي صنگـ يب يـرغ ؿا يتضـک فـُ کُؼ
لٖؼب فيبٌ يکبَيبثي فيبػي عٕاْؼ ػاىت .اف مٕي ػيگـ ػؿ
ىجکّ ْبي صنگـ فيبٌ يکبَيبثي ثّ ػنيم فٕؿييت ثٕػٌ ٔ
امرتاتژيک ثٕػٌ ىـائ اشميت ثباليي ػاؿػ .تُٓب چُؼ ػليمّ
مـػت ػؿ يکبَيبثي يي تٕاَؼ چُؼيٍ ْکتبؿ فيني کيبٔؿفي
ؿا اف صـيك ذمبت ػْؼ .شمچُني ْـ ؿٔىي کّ يتًـکق ػًم کُؼ
لٖؼب ػؿ مّ فبف يب ثييرت يکبَيبثي عٕػ ؿا اذمبو يي ػْؼ.
فبف أل مجغ آٔؿي إالػبت ػؿ گـِ يـکقي ،فبف ػٔو حمبمجّ
حمم گـِ ْب ٔ فبف مٕو ثبف فـتبػٌ إالػبت يکبَي ْـ گـِ
ثّ عٕػه امت .ايٍ َٕع يکبَيبثي لٖؼب فيبٌ فيبػي ؿا
َيبف ػاؿػ ٔ ثـاي ثـعي کبؿثـػْب ثّ کهي ؿػ يي ىٕػ.
ؿٔىي کّ يب ػؿ ايٍ پبيبٌ َبيّ اؿائّ کـػمي ْيچ يک اف
عٍَٕيبت ؽکـ ىؼِ ؿا َؼاؿػ ٔ ثُبثـايٍ مـػت يکبَيبثي
ثباليي ػاؿػ .ؿٔه ذبجٕػ يبفتّ اي کّ ػؿ فَم آعـ ثّ
ػُٕاٌ پييُٓبػ کبؿ آيُؼِ يٖـس عٕاْؼ ىؼ يي تٕاَؼ مـػت
يکبَيبثي ؿا ثبفْى ثبالتـ ثربػ.
ػًم کـػٌ ػؿ صْٕؿ يٕاَغ:
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يکي اف عٍَٕيبتي کّ ؿٔه ْبي يجتين ثـ يـرغ ػاؿَؼ ايٍ
امت کّ ػؿ صْٕؿ يٕاَغ ثّ عٕثي ػًم سمي کُُؼ .گـِ ثبيؼ
ينتميى ػؿ يؼـُ ػيؼ يـرغ ثبىؼ تب عٕة يکبَيبثي ىٕػ.
ايٍ ييکم شمچُني ػؿ ؿٔىٓبيي ػيؼِ يي ىٕػ کّ اف رٓت يبثي
امتفبػِ سمي کُُؼٔ .يل ؿٔىٓبيي کّ اف رٓت ػؿيبفت ميگُبل
امتفبػِ يي کُُؼ يي تٕاَُؼ يٕاَغ ؿا ػٔؿ ثقَُؼ ٔ ػؿ
ػني صبل ػلت عٕػ ؿا اف ػمت َؼُْؼ .ؿٔه پييُٓبػي ػؿ
صْٕؿ يٕاَغ ثّ عٕثي ػًم يي کُؼ ٔ يٕاَغ ؿا ثب امتفبػِ
اف گـِ ْبي ػيگـ ػٔؿ يي فَؼ.

ضکل  : 16حنٍْ ػول رّش پيطٌِادي در حضْر هْاًغ

ثُبثـايٍ ؿٔه ْبي خمتهف يکبَيبثي ؿا اف ػيؼگبِ ْبي
خمتهف ٔ ثـ امبك يؼيبؿْبي خمتهف يمبينّ کـػمي ٔ َتيزّ
گـفتيى کّ ؿٔه رؼيؼ اف رٓبت خمتهف عٕة ػًم يي کُؼ ٔ
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يؼيبؿْبي يک ؿٔه عٕة ؿا ػاؿا يي ثبىؼ .ثـاي ايُکّ يک
ػيؼ کهي ٔ ربيغ اف َتبيذ ايٍ اؿفيبثي صبٍم ىٕػ َتبيذ
اؿفيبثي ؿا ػؿ رؼٔل فيـ ثّ ٕٕؿ عالٍّ ثيبٌ يي کُيى .ػؿ
رؼٔل فيـ ؿػِ ثُؼي ؿا ػؿ مّ ؿػِ اذمبو ػاػِ امي :عٕة،
يتٕمّٔ ،ؼيف .
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 .1مجغ تٌذي ّ کارُاي آيٌذٍ
 .1- 1کارُاي آيٌذٍ
ثـاي اکخـ ؿٔه ْبي يکبَيبثي ؿٔه ْبي ذبجٕػ يبفتّ اي
پييُٓبػ ىؼِ اَؼ .ثـعي ؿٔه ْب َيق اف اثتؼا يـصهّ
ذبجٕػ ؿا ػؿ عٕػ تؼجيّ کـػِ اَؼ .ؿٔه پييُٓبػي يب َيق
اف ايٍ لبػؼِ ينتخين َينت ٔ يي تٕاٌ آَـا ثّ ٕـق خمتهف
ذبجٕػ خبييؼ .يب ػؿ ايُزب يک ؿٔه ؿا کّ ثّ ؽٍْ يب ؿميؼِ
امت يٖـس يي کُيى ٔ ثـؿمي ػليك ٔ پيبػِ مبفي ٔ
ىجيّ مبفي آَـا ثّ کبؿْبي آيُؼِ يٕکٕل يي کُيى.
ػؿ خبو َتبيذ ىجيّ مبفي ػيؼمي کّ تؼؼاػ گبيٓبي يکبَيبثي
يي تٕاَؼ ػلت يکبَيبثي ؿا زبت تبحري عٕػ لـاؿ ػْؼ .ػؿ
ٔالغ ييغٌ کـػمي کّ ْـ چّ فبٍهّ گـِ اف اينتگبِ اٍهي
ىجکّ ثييرت ثبىؼ ػلت يکبَيبثي آٌ کًرت عٕاْؼ ثٕػ .اف
مٕي ػيگـ ؿٔىي کّ يب يٖـس کـػمي فـُ ؿا ثـ ايٍ لـاؿ
ػاػ کّ يک اينتگبِ اٍهي ػؿ يـف ىجکّ صْٕؿ ػاؿػ .ايٍ
ثبػج يي ىٕػ کّ گـِ ْبي يٕ رٕػ ػؿ يک ٕـف ىجکّ کّ
َقػيک اينتگبِ ْنتُؼ ثب ػلت ثبالتـي يکبَيبثي ىَٕؼ ٔ
گـِ ْبي مست ػيگـ کّ ػٔؿتـ ْنتُؼ اف ػلت عٕثي ذبـِ
َربَؼ .ذبجٕػي کّ يب ثـاي يکبَيبثي ػؿ َظـ گـفتّ امي ايٍ
امت کّ ػؿ چٓبؿ ٕـف ىجکّ اينتگبِ ْبي اٍهي ثـلـاؿ
کُيى ٔ شمّ ايٍ اينتگبِ ْب يکبَي بثي ؿا شمقيبٌ آغبف
کُُؼ .ثّ ايٍ تـتيت يکبَيبثي اف چٓبؿ ٕـف اذمبو يي ىٕػ
ٔ ثّ مست يـکق ىجکّ پيو يي ؿٔػ .ثب ايٍ ؿٔه ػٔ ذبجٕػ
امبمي ػؿ ؿٔه يکبَيبثي اتفبق يي افتؼ .أل ايُکّ مـػت
يکبَيبثي ثبال يي ؿٔػ ٔ گـِ ْب ثب مـػت چٓبؿ ثـاثـ لجم
يي تٕاَُؼ يکبَيبثي ىَٕؼ ٔ تُٓب گـِ ْبي يـکق ىجکّ
ػيـتـ يکبَيبثي ىَٕؼ .ػٔو ايُکّ ػلت يکبَيبثي تمـيجب
ػٔ ثـاثـ يي ىٕػ .فيـا تؼؼاػ گبيٓبي يکبَيبثي ثّ ََف
کبْو يي يبثؼْ .ـ گـِ تٕمٔ اينتگبْي يکبَيبثي يي ىٕػ
کّ تؼؼاػ گبيٓبي کًرتي ؿا ثب آٌ فبٍهّ ػاؿػ .ػؿ
مُبؿيٕي امتبَؼاؿػ تؼؼاػ گبيٓب يؼًٕال ثّ  62گبو
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يي ؿمؼ کّ ثب ؿٔه ذبجٕػ يبفتّ ثّ  6گبو يي ؿمؼ .صبل
اگـ ػؿ َتبيذ ثّ ػمت آيؼِ اف ىجيّ مبفي َظـ کُيى
يي ثيُيى کّ ػؿ صبنيت کّ تؼؼاػ گبيٓب  62امت عٖبي
يکبَيبثي  62ػؿٍؼ يي ثبىؼ ٔ ػؿ صبنيت کّ تؼؼاػ گبيٓب 6
گبو امت عٖبي يکبَيبثي ثّ  2ػؿٍؼ کبْو يي يبثؼ.
کبؿ ػيگـي کّ ثبيؼ اذمبو ىٕػ ٔ يب ػؿ ايٍ پـٔژِ فـٍت
اذمبو آَـا َؼاىتيى ىجيّ مبفي ؿٔه پييُٓبػي ػؿ حمئ
ىجيّ مبف يي ثبىؼ .ايٍ کبؿ ثبػج ثبال ؿفنت ػلت ػؿ َتبيذ
ىجيّ مبفي ٔ َقػيکرت ىؼٌ ايٍ ؿٔه ثّ يـصهّ پيبػِ مبفي
هنبيي يي ىٕػْ .ـ چُؼ کّ ػؿ ىجيّ مبفي اذمبو ىؼِ ػؿ حمئ
 Microsoft.netهنبيت ػلت ثّ کبؿ ثنتّ ىؼِ امت ٔ َتبيذ ثّ
ػمت آيؼِ اف آٌ کبيال لبثم ػفبع يي ثبىؼ.
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 .2- 1خالصَ
ىجکّ ْبي صنگـ يکي اف فييُّ ْبي زبميمبتي رؼيؼ ٔ رؾاة
ثّ مشبؿ يي آيُؼ .ايٍ ىجکّ ْب ػاؿاي عٍَٕيبت يُضَـ ثّ
فـػي ْنتُؼ کّ آهنب ؿا اف ىجکّ ْبي ػيگـ يتًبيق
يي کُؼ .کبؿثـػ ْبي ثنيبؿ فيبػ ٔ يتُٕػي َيق ثـاي
ىجکّ ْبي صنگـ پؼيؼ آيؼِ اَؼ کّ اکخـ آهنب َيبفيُؼ
تيکيم ىجکّ ثّ ٍٕؿت يٕؿػي ٔ ثؼٌٔ فيـمبعت لجهي
يي ثبىُؼ .ثـعي اف کبؿثـػ ْبي ىجکّ ْبي صنگـ ثب
يٕلؼيت فيقيکي اؿتجبٓ تُگبتُگي ػاؿَؼ .ػؿ ايٍ َٕع
کبؿثـػْب ػاىنت إالػبت يٕلؼيت فيقيکي ْـ گـِ صنگـ ػؿ
حمئ يک ايـ صيبتي امت ٔ ثؼٌٔ ايٍ إالػبت ىجکّ صنگـ
کبؿايي عٕػ ؿا اف ػمت يي ػْؼ .نؾا يکي اف فييُّ ْبي
زبميمبتي پـکبؿ ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ ؿٔه ْبي يکبَيبثي ػؿ
ىجکّ ْبي صنگـ يي ثبىؼ .ؿٔه ْبي ثنيبؿ يتُٕع ٔ خمتهفي
ثـاي ايٍ کبؿ يٖـس ٔ ثـعي اف آهنب پيبػِ مبفي ٔ ثّ
کبؿگريي َيق ىؼِ اَؼٔ .يل ْـ ؿٔه َمبٓ ّؼف ٔ لٕتي ػاؿػ
ثّ ٕٕؿيکّ سمي تٕاٌ ثّ ؿاصيت اف يک ؿٔه چيى پٕىي کـػ.
ػؿ ايٍ پبيبٌ َبيّ ػؿ فَم ػٔو يفبْيى ،چبنو ْب،
کبؿثـػْب ٔ عٍَٕيبت ىجکّ ْبي صنگـ يؼـيف ىؼ .پل اف آٌ
ػؿ فَم مٕو ثّ يؼـيف يفبْيى يکبَيبثي ػؿ ىجکّ ْبي صنگـ
پـػاعتيى .ثـاي ايٍ کبؿ اثتؼا يؼيبؿْبي تمنيى ثُؼي
ؿٔه ْبي يکبَيبثي ؿا يٖـس کـػمي ٔ ثؼؼ ثّ يؼـيف ؿٔه ْبي
خمتهف يکبَيبثي پـػاعتيى ٔ يقايب ٔ يؼبيت ْـيک ؿا يٖـس
کـػمي .ػؿ فَم چٓبؿو ؿٔه رؼيؼ پييُٓبػي ؿا يؼـيف کـػِ ٔ
چگَٕگي ػًم کـػٌ آَـا تٍٕيف کـػمي .ػؿ فَم پُزى رمِٕ
ىجيّ مبفي ؿٔه پييُٓبػي يٖـس ىؼ ٔ مُبؿيٕ ٔ پبؿايرتْبي
امتفبػِ ىؼِ ػؿ يکبَيبثي تيـيش گـػيؼ .ثؼؼ اف آٌ ػؿ
فَم ىيى َتبيذ ثّ ػمت آيؼِ اف ىجيّ مبفي اؿائّ ىؼَؼ ٔ
پبؿايرتْبي خمتهف ٔ تبحريات آهنب ثـ ػلت يکبَيبثي ثـؿمي
ىؼَؼ .پل اف آٌ يؼيبؿْبي اؿفيبثي ؿٔه ْبي يکبَيبثي
يٖـس ٔ ْـيک تٍٕيف ٔ تيـيش ىؼَؼ .ػؿ اػايّ ايٍ فَم
ؿٔه رؼيؼ ؿا يٕؿػ اؿفيبثي لـاؿ ػاػِ ٔ آَـا اف َظـ
يؼيبؿْبي خمتهف ثـؿمي کـػمي .ثـ امبك ايٍ اؿفيبثي ؿٔه
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پييُٓبػي رؼيؼ ػاؿاي لبثهيت ْبي يُبمت ٔ اف َظـ
 ػؿ فَم ْفتى َيق.يؼيبؿْبي خمتهف لبثم لجٕل اؿفيبثي ىؼ
ّپييُٓبػاتي ثـاي ذبجٕػ ؿٔه يکبَيبثي رؼيؼ يٖـس ىؼَؼ ک
.ػؿ آيُؼِ ثبيؼ يٕؿػ تٕرّ لـاؿ ثگريَؼ

هزاجغ ّ هٌاتغ
َ "ارائَ يک رّش هکاًياتي هبثْد يافت،ِ يؼَٕيّ ػظيى فاػ.6
ّ پبيبٌ َبيّ ثـاي ػؿيبفت ػؿر،"در ضثکَ ُاي حسگز
، ٔاصؼ صبـاٌ رُٕة، ػاَيگبِ آفاػ اماليي،کبؿىُبمي اؿىؼ
ػاَيکؼِ زبَيالت تکًيهي

[ 1] Y. Ammar, A. Buhrig, M. Marzencki, B. Charlot, S. Basrour, K. Matou, M. Renaudin, “Wireless
sensor network node with asynchronous architecture and vibration harvesting micro
power generator”, Joint sOc-EUSAI conference, Grenoble, October 2005
[ 2] A. Man-Cho, S. Yinyu Ye, “Theory of semidefinite programming for Sensor Network
Localization”, Proceedings of the 16th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
(SODA), 2005
[ 3] G. Mao Barıs¸ Fidan, Brian D.O. Anderson, “Wireless Sensor Network Localization
Techniques”, 2006
[ 4] I. Stojmenovic, “HANDBOOK OF SENSOR NETWORKS ALGORITHMS AND
ARCHITECTURES”, University of Ottawa, Wiley Series on Parallel and Distributed Computing,
2005
[ 5] J. Nie, “Sum of Squares Method for Sensor Network Localization”, November 27 2006
[ 6] V. Shnayder, M. Hempstead, B. Chen, G. Werner Allen, M. Welsh, “Simulating the Power
Consumption of Large-Scale Sensor Network Applications”, Division of Engineering and
Applied Sciences, Harvard University, SenSys’04, November 3–5, 2004, Baltimore, Maryland,
USA.
[ 7] Joshua N. Ash, Lee C. Potter, “Sensor Network Localization via Received Signal Strength
Measurements with Directional Antennas”, Dept. of Electrical and Computer Engineering,
The Ohio State University

100

[ 8] P. Biswas, Dept. of Electrical Engineering, Stanford University, S. Yinyu Ye, Dept of
Management Science and Engineering, Stanford University, “Semidefinite Programming for
Ad Hoc Wireless Sensor Network Localization”, Berkeley, California, USA, April 26–27, 2004

[ 9] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci, “Wireless sensor networks: a
survey”, Broadband and Wireless Networking Laboratory, School of Electrical and Computer
Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, Computer Networks, Volume 38,
Issue 4, 15 March 2002, Pages 393-422, 9 January 2002
[ 10] K. Langendoen, N. Reijers, “Distributed localization in wireless sensor networks: a
quantitative comparison”, Faculty of Information Technology and Systems, Delft University
of Technology, 2828 CD, Delft, Netherlands, Computer Networks, Volume 43, Issue 4, 15
November 2003, Pages 499-518, Wireless Sensor Networks, 13 August 2003
[ 11] C. Savarese, J. Rabaey, Berkeley Wireless Research Center, K. Langendoen, Faculty of
Information Technology and Systems, Delft University of Technology, The Netherlands,
“Robust Positioning Algorithms for Distributed Ad-Hoc Wireless Sensor Networks”, May
2003
[ 12] C. Verikoukis, L. Alonso, I. Koutsopoulos, “Performance evaluation of Directional
Antenna-assisted MAC Protocols in the presence of Mobility”, August 2005
[ 13] L. Hu, D. Evans, “Localization for Mobile Sensor Networks”, Department of Computer
Science, University of Virginia, MobiCom’04, Sept. 26.–Oct. 1, 2004, Philadelphia,
Pennsylvania, USA.
[ 14] N. Bulusu, J. Heidemann, D. Estrin, “GPS-less Low Cost Outdoor Localization For Very
Small Devices”, University of Southern California / Information Sciences Institute, Marina del
Rey, CA 90292
[ 15] S. CAPKUN, M. HAMDI, J. P. HUBAUX, “GPS-free Positioning in Mobile Ad Hoc Networks”,
Cluster Computing 5, 157–167, 2002
[ 16] D. Niculescu, B. Nath, “Error Characteristics of Ad Hoc Positioning Systems (APS)”,
Rutgers University, DATAMAN Lab, MobiHoc’04, May 24–26, 2004, Roppongi, Japan.
[ 17] D. NICULESCU, B. NATH, “DV Based Positioning in Ad Hoc Networks”, Division of
Computer and Information Sciences, Rutgers, The State University of New Jersey, 110
Frelinghuysen Road Piscataway, NJ 08854-8019, USA, Telecommunication Systems 22:1–4,
267–280, 2003

101

[ 18] P. Santi, “Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks”, John Wiley & Sons
Ltd, 2005

[ 19] J. Ma, M. Gao, Y. Zhu, L. M. Ni, “Anchor-free Localization with Refinement in Sensor
Networks”, Department of Computer Science, Hong Kong University of Science and
Technology, Clearwater Bay, Kowloon, Hong Kong, May 27 2004
[ 20] N. B. Priyantha, H. Balakrishnan, E. Demaine, S. Teller, “Anchor-Free Distributed
Localization in Sensor Networks”, Tech Report #892, MIT Laboratory for Computer Science,
April 15 2003
[ 21] P. MOHAPATRA, University of California‚ Davis, S. V. KRISHNAMURTHY, University of
California‚ Riverside, “AD HOC NETWORKS Technologies and Protocols”, Springer Science +
Business Media, Inc., 2005
[ 22] S. Tilak, Nael B. Abu-Ghazaleh, W. Heinzelman, “A Taxonomy of Wireless Micro-Sensor
Network Models”, Mobile Computing and Communications Review, Volume 6, Number 2
[ 23] X. NGUYEN, MICHAEL I. JORDAN, B. SINOPOLI, “A Kernel-Based Learning Approach to
Ad Hoc Sensor Network Localization”, University of California, Berkeley, ACM Transactions
on Sensor Networks, Vol. 1, No. 1, August 2005, Pages 134–152.
[ 24] A. Nasipuri, K. Li, “A Directionality based Location Discovery Scheme for Wireless Sensor
Networks”, Department of Electrical & Computer Engineering, The University of North
Carolina, ACM 1-58113-589-0/02/0009, September 28 2002

102

َّاژٍ ًاه
دقت
کطف هکاى دقيق
هْردي
ضثکَ هْردي
کارتزد کطاّرسي
هثذل آًالْگ تَ دجييتال
)راٌُوا(هزجغ
درصذ هزاجغ
جِت دريافت
کارتزد
ايستگاٍ اصلي
هيذاى جٌگ
ستاى تذى
گزٍ ُاي هزسي
هتوزکش
راٌُواي گزداى
َسز خْض
خْضَ تٌذي
ُشيٌَ ارتثاعات
ُشيٌَ حماسثاتي
اتصال
پْضص
تزخْرد اهْاج
ٍجتويغ داد
آًنت جِت دار
َختوني فاصل
ٍتْسيغ ضذ
َپيص تيين سلشل
گزٍ هنايي
هصزف اًزژي
حميظ
پيص تيين سيل
سيستن هکاًياتي ػوْهي
اعالػات جغزافيايي
هسريياتي هثتين تز هکاى
ًظارت تز رفتار حيْاًات
ًظارت تز سالهيت

Accuracy
Accurate Location Discovery
Ad Hoc
Ad Hoc Network
Agriculture Application
Analog to Digital Convertor
Anchor
Anchor Fraction
Angle of Arrival
Application
Base Station
Battlefield
Body Language
Border Nodes
Centralized
Circling Beacon
Cluster Head
Clustering
Communication Cost
Computational Cost
Connectivity
Coverage
Collision
Data Aggregation
Directional Antenna
Distance Estimation
Distributed
Earthquake Prediction
End Node
Energy Consumption
Environment
Flood Prediction
General Positioning System
Geographical Information
Geographical Routing
Habitat Control
Health Control

103

گام
تؼذاد گام
خغاي افقي
سيزساخت
هکاًياتي
خغاي هکاًياتي
پيغام هکاًياتي
سهاى هکاًياتي
پزداسش کْچک
راٌُواي هتحزک
ٍهْضْار
چٌذگاهي
َگسرتش چٌذجاًث
َگزٍ مهساي
ٍچگاي گز
ٍخزاتي گز
هقاّهت در هقاتل خزاتي
ٍگز
حتزک گزٍ ُا
هاًغ
آگاٍ اس هکاى
هکاًياتي
تزد راديْيي
قذرت سيگٌال دريافيت
رتات
هسريياب
هسريياتي
تْسؼَ پذيزي
کارتزد اهٌييت
خْد ساسهاًذُي
تزًاهَ ريشي ًيوَ قغؼي
حسگز
ضثکَ حسگز
گزٍ حسگز
ضثيَ ساسي
تک گاهي
تک راٌُواي گزداى
گزٍ اصلي
آًنت ُْمشٌذ
اتشار ُاي ُْمشٌذ
ردياب دّد
جموْع فْاصل

Hop
Hop Count
Horizontal Error
Infrastructure
Localization
Localization Error
Localization Message
Localization Time
Micro Processing
Mobile Beacon
Mouse
Multi Hop
MultiDimentional Scaling
Neighbor Node
Node Density
Node Failure
Node Failure Tolerance
Node Mobility
Obstruction
Position Aware
Positioning
Radio Range
Received Signal Strength
robot
Router
Routing
Scalability
Security Application
Self Configuration
SemiDefinite Programming
Sensor
Sensor Network
Sensor Node
Simulation
Single Hop
Single Mobile Beacon
Sink Node
Smart Antenna
Smart Devices
Smoke Detector
sum-dist

104

ًاظز
گزٍ ُذف
تفاّت سهاى دريافت
سهاى دريافت
سهاى پزّاس
ٍفزستٌذٍ گريًذ
سَ گْضَ ساسي
خغاي ػوْدي

Supervisor
Target Node
Time Difference of Arrival
Time of Arrival
Time of Flight
Transceiver
Triangulation
Vertical Error

105

Abstract
Sensor networks have received a tremendous amount of research
focus over the past decade. These networks have some particular
properties that make them distinguishable from traditional networks.
A large number of different applications are developed for sensor
networks, that most of them expect the network to be established in
an ad-hoc fashion without a pre-installed infrastructure. Some of
these applications are strongly dependent on physical position
information. In these applications awareness of physical information
of every node is a vital requirement for the network and without this
information the network is not usable. As a result localization
technique is one of the busiest research fields in sensor networks.
Recently many localization techniques have been developed and some
have been implemented and used in real networks. But each
technique introduces advantages and disadvantages of its own, so
that no one is to be put aside. In this project I try to first investigate
the previous techniques and summarize their advantages and
disadvantages and after that introduce a new localization technique.
To make a quantitive comparison possible, a simulation in Microsoft
c#.net environment will be done and its results will come in this
thesis. The simulation results prove that using the new localization
technique, sensor network’s nodes can be localized with a high
accuracy, low communication cost and low localization time. Also we
will show that this technique enjoys some other good specifications
such as ‘node failure tolerance’ and ‘extensive scalability’.

Keywords
Anchor node, Angle of Arrival, Localization, Received Signal Strength,
Sensor network
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