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چکیده
آگاهی از گونه سفر و الگوی ح کت شفر وناا

همواره مورد توجه مای ا شر ی در حوزه مای یت حمل و نقل و ت افیک بوده است.

برنگام نبود و هزینه اج ایی روش های سفنیی جم آوری االعاا ماننا اسفیراده از پ سفننامه و ظرور فنآوری های جایا موجب شاه
اسفت تا از ابزارهای ارتباالی همچو تلرن هم اه جرت جم آوری و تحلیل دادههای ت افیکی اسفیراده شود .در این میا قابلیت های شبکه
های وای-فای تلرن هم اه همچو امومیت ،قابلیت دسففی سففی باه و هزینه پایین ،مورد توجه سففامانههای حمل و نقل هوشففمنا بوده
است.در این پژوهش با اسیراده از تع یف سه ویژگی ب روی سیگنال های جم آوری شاه از وای-فای کارب ا و بر هگی ی از مال شبکه
فازی-اصفبی تببیقی ،کارب ا ناحیه تحت پوشفش در سه دسیه البقه بنای میگ دنا .این سه دسیه ابارتنا از :ااب ین پیاده ،خودروهای
ابوری و کارب انی که در ناحیه مذکور توقف الوهنی ما داشفیه انا ..نیایج ننا میدها ،مال پیننرادی به ازای بکارگی ی روش خوشه
بنای کاهنی ب ای تعیین تاب اضویت اولیه ویژگیها توانسیه است با دقت  38درصا کارب ا مذکور را البقه بنای نمایا .همچنین میزا
صحت و بازخوانی تنخیص خودروهای ابوری در این ناحیه به ت تیب  57و  09درصا است.

واژههای کلیدی :پویشگروای -فای ،شبکه فازی-عصبی ،سامانههای حمل و نقل هوشمند ،گونه سفر
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.7

آورده است .عراقی [ ]Araghi et al. 2015و همکاران با

مقدمه

جمعآوری اطالعات ترافیکی و تعیین گونه 8سفر افراد در
برنامهریزی شهری از اهمیت ویژه برخوردار است .تحلیلگران
ترافیکی عمدتا تسهیالت حمل ونقلی را بر اساس حجم سفرها به
یک منطقه خاص و گونه سفر به آن منطقه تعیین مینمایند .از سوی
دیگر یکی از چهار رکن پیش بینی وضعیت ترافیکی تعیین گونه
سفر پس از تعیین ماتریس مبدا -مقصد است .یکی از عوامل موثر
در گونه سفر قصد سفر است ،در مناطقی که قصد سفر ،خرید و
بازارگردی است عمدتا کاربران در منطقه تجاری مدت زمان
محدودی پیاده روی مینمایند .در حالیکه در مکانهایی که قصد
سفر ،کاری یا تحصیلی باشد ،از خودرو ،اعم از شخصی یا عمومی
استفاده میشود و در طول مدت اقامت عمدتا مدت زمان زیادی در
یک مکان مشخص حضور دارند .از این رو تعیین گونه سفر به
نوعی می تواند تعیین کننده قصد سفر نیز باشد.
در روش های سنتی جمعآوری اطالعات گونه سفر ،از روش
میدانی پرسشنامه استفاده میگردد .هزینههای باالی این روش
موجب شده است تا جمعآوری و ارزیابی این اطالعات در بازههای
طوالنی مدت و چندسال یک بار انجام پذیرد .همین مساله عدم
شناسایی نیازهای روز و بهنگام سازی آنها را به همراه دارد.
امروزه با توجه به گسترش ابزارهای فنآوری اطالعات ،بهرهگیری
از این ابزارها در حوزه حمل و نقل رو به گسترش است و زمینه
ظهور سامانه های حمل و نقل هوشمند را فراهم ساخته
است[ .]Engelbrecht et al. 2015در این میان یکی از
کاربردهای فنآوریهای نوظهور همچون تلفنهای همراه هوشمند
و شبکههای ارتباطی مانند بلوتوث ،2وای-فای 9و شبکه سلولی
شناسایی رفتارهای ترافیکی و حرکت های افراد در بستر زمان-
مکان است [ .]Abedi, Bhaskar and Chung, 2014به
عنوان مثال اقبال [ ]Iqbal et al.2014با استفاده از شبکه سلولی
تلفن همراه وضعیت ماتریس مبدا و مقصد کاربران اپراتور را بدست

بهرهگیری از بلوتوث توانستهاند حجم ترافیک یک منطقه را محاسبه
نمایند .مشابه این کار و با استفاده از ترکیب این اطالعات با
اطالعات حلقههای مغناطیسی زمان سفر در یک معبر توسط
بهسکار و همکاران محاسبه گردیده است [ Bhaskar, Tsubota
.]and Chung, 2014
هدد

از این پژوهش بهرهگیری از شدددبکه وای-فای تلفن همراه

افراد به منظور شددناسددایی گونه سددفر پیاده و سواره در یک منقطه
خداص اسدددت .بده بیان سدددادهتر با پایش و جمعآوری دادههای
وای -فای ،افراد حاضددر در یک ناحیه تحت پوشددش به سدده دسته
تقسیم میگردند:
 .8عدابرین سدددواره که از خودرو برای عبور از ناحیه مدنظر
استفاده نموده اند و توقفی در آن ناحیه ندارند.
 .2عدابرین پیداده که در ناحیه مدنظر به ردددورت پیاده تردد
مینمدداینددد و مدددت زمددان محدددودی را در آن منطقدده
میگذرانند .این افراد یا گونه سدفر پیاده را برای رسیدن به
مقصددد انتخاب کردهاند و این ناحیه در بخشددی از مسددیر
رسیدن آنها به مقصد قرار دارد و یا ناحیه مذکور بخشی از
مقصددد آنها بوده اسددت ،به عنوان مثال قصددد خرید در آن
منطقه را داشته و مدت محدودی در آنجا بودهاند.
 .0افراد سدداکن در ناحیه که در یک بازه زمانی طوالنی در آن
ناحیه حضور دارند .محل زندگی ،محل کار یا تحصیل این
افراد ممکن است در ناحیه مذکور باشد.
ویژگی مهمی کده شدددبکده وای-فای نسدددبت به دیگر روشهای
جمعآوری اطالعات مبتنی بر فنآوریهای ارتباطی و نوظهور دارد،
عمومیت ،حفظ حریم خصددورددی ،هزینه پایین و سددادگی پیاده
سازی و دسترسی به اطالعات آن است .عمومیت استفاده از آن به
حدی اسددت که طب آمار شددرکت سددیسددکو  39دررددد اسددتفاده
کنندگان از اینترنت از بسددتر وای-فای جهت ارتباط اسددتفاده
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جدول  .7مزایا و معایب فناوریهای نوظهور در تعیین گونه سفر
فناوری

مزایا

معایب

ویژگی در حوزه جمعآوری داده

شبکه سلولی

گستردگی و عمومیت باال

عدم دسترسی و نقض حریم خصوری

با توجه به گستردگی منطقه تحت
پوشش هر  BTSامکان تشخیص گونه

()GSM

سفر بسیار مشکل است
بلوتوث

هزینه پایین  ،سادگی پیاده

عدم عمومیت (نفوذ پایین بلوتوث های

استفاده به منظور محاسبه زمان سفر در

سازی

روشن)

یک لینک

دقت باال

نقض حریم خصوری ،عدم عمومیت،

قابلیت تشخیص گونه سفر مشروط بر

موقعیت یاب

مصر

جهانی

ارسال اطالعات کاربران به یک مرکز

انرژی

پردازشی
وای-فای

عمومیت نسبی ،هزینه پایین،
سادگی پیاده سازی

سیگنال ضعیا تر نسبت به بلوتوث،

استفاده به منظور محاسبه زمان سفر و

انرژی ،اثرات احتمالی زیست

گونه سفر  ،پوشش منطقه ای به شعاع

مصر

 222تا  922متر مربع

محیطی

میکنند .بدیهی است که برخط بودن جمعآوری اطالعات در این

اسدددت .همچنین در جدول توانایی دیگر روشها در جمعآوری و

روش (و روشهدای دیگر مبتنی بر فندآوریهدای ارتباطی) مزیت

تحلیل رفتار رانندگی نیز اشاره شده است.

بسدیار مهم آنها نسددبت به روش میدانی پرسددشنامه است .از نقاط

بدلیل هزینه کم بهرهگیری از وای-فای و بلوتوث در شدددناسدددایی

ضددعا اسددتفاده از وای-فای میتوان به روشددن نبودن وای-فای

چگالی جمعیت پیاده و سواره از این دو فنآوری به طور گستردهای

تلفن همراه تمامی کاربران به منظور جمعآوری دادهها اشاره نمود.

در حوزه سددامانه های حمل و نقل هوشددمند اسددتفاده می شددود.

هرچند تحقیقات نشدان داده است وای فای تلفن همراه حدود 22

کورچو [ ]Kurkcu and Ozbay, 2017چگالی جمعیت پیاده

درردد افراد ،روشن است ] .[Musa and Eriksson, 2012و

را در یدک منطقه بر اسددداس ترکیب دادههای بلوتوث و وای فای

همین مسددددالدده موجددب شددددده اسددددت تددا میکسددددان و

بدسددت آورده اسددت .دانالت و همکاران [ Danalet, Farooq

همکدداران] [Mikkelsen et al.2016و هددانتدده و همکدداران

 ]and Bierlaire, 2014با بکارگیری از شدددبکه های بیزین بر

] [Handte et al.2014بتوانند بوسددیله وای فای های روشددن

روی تحلیل دادههای بدست آمده از وای-فای های داخل پردیس

برخی کاربران با دقت باالی جمعیت موجود در یک وسددیله حمل

دانشدگاه قصد سفر یا به بیان ساده تر توالی مقصدهای افراد را در

و نقدل عمومی مدانندد اتوبوس را تخمین بزنندد .از دیگر معایب

مجموعه دانشگاه بدست آورده است .بلینی و همکاران [ Bellini

باالی باتری تلفن همراه در زمان

 ]et al. 2017نیز در سدال  2282رفتار کاربران در شهر هوشمند

فعال بودن آن اسدت .همچنین پویشگرهای وای-فای که در نقش

را با اسدتفاده از وای-فای هایی که در سدط شهر به طور گسترده

نقطه دسددترسددی عمل میکنند ،باتوجه به قدرت سددیگنال دهی و

نصددب شددده اسددت با دقت خوب تحلیل نموده اسددت .این رفتار

امواج آنها اثرات منفی محدودی را بر محیط زیست دارند .جدول

شدددامل مکانهای پرطرفدار ،مسدددیر حرکت و جریان های ترافیکی

شددماره  8مقایسددهای بین این روش به روشهای مشددابه ارا ه داده

است .نتایج بدست آمده نشان میدهد از این دادهها برای پیشبینی

بهره گیری از وای-فای مصدددر
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ترافیکی نیز میتوان اسدتفاده نمود .در خصددوص تشخیص جریان

حریم خصدوردی است و سازمانهای سیاستگذار و امنیتی اجازه

حرکت عابر پیاده نیز کاری مشددابه توسددط فوکوزاکی و همکاران

بهرهگیری از این دادهها به راحتی فراهم نمیکنند .از سدددوی دیگر

[ ]Fukuzaki et al. 2014انجام شدددده اسدددت .یاچوآن دو و

رحت و بازخوانی شناسایی عابرین پیاده در مدل ارا ه شده پایین

همکاران [ ]Du et al. 2017نیز تقریب تعداد افراد موجود در

است.

منطقه تحت پوشددش پویشددگر وای-فای را با دقت خوبی بدسددت

ویند و همکاران [ ]Wind et al.2016در  2282با اسدددتفاده از

آورده اسددت .هر چند داده کاوی اطالعات بدسددت آمده از وای-

تحلیل سددیگنالهای وای-فای کاربران ساکن در یک ناحیه یا بیان

فای به منظور تشدددخیص ماتریس مبدا-مقصدددد و چگالی به طور

سددادهتر مکانهای توقا افراد را با دقت بسددیار خوب تشددخیص

گسترده در پژوهش های پیشین مورد استفاده قرار گرفته است ،اما

دادهاند .اما این تحقی در خصددوص تفکیک عابران و گونه سددفر

تعیین گونه سد فر و تفکیک کاربر پیاده از سواره و کاربر ساکن در

پیاده و سواره آنها تحلیلی ارا ه نمیکند.

یک منطقه مبتنی بر پویشگر وای-فای کماکان به رورت یک گپ

جدول شماره  2مقایسه کارهای گذشته و نقاط ضعا و قوت هر

مطرح اسددت و این سددوال مطرح اسددت که آیا پویشددگر وای-فای

کدام را نشددان میدهد .همانگونه که مشدداهده می شددود تحقیقات

میتواند بین رفتار خودرو و عابرپیاده تفکیک قا ل شود؟

انجام شده یا نتوانسته اند بین گونه سفر افراد تفکیک قا ل شوند و

مون [ ]Mun et al. 2007با ترکیب دادههای بدسدددت آمده از

یا از ابزارهای دیگر همچون شبکه های جی .اس .ام استفاده نموده

وای-فای و شدبکه جی.اس .ام توانسددته اسددت بین سه دسته کاربر

اند که دسددترسددی به آنها به دلیل قوانین نقض حریم خصددورددی

عابر پیاده  ،خودرو و کاربر سددداکن در منطقه با دقت  11درردددد

نیازمند کسدب مجوزها قانونی خاری است و عملیاتی نمودن این

تفکیک قا ل شدو د .اما نکته مهم این اسددت که بهرهگیری از شبکه

روش ها را با چالش روبرو کرده است.

اپراتور نیازمند دسترسی به داده های کاربران است که عمدتا نقض

جدول  .2پژوهش های انجام شده
پژوهش

مزایا

معایب

ابزار مورد استفاده

ویند و همکاران 2282

دقت باال در تفکیک عابرین

عدم تفکیک گونه سفر عابرین

داده های وای-فای

پیاده با ساکنین
عدم دسترسی به داده های جی اس ام

داده های وای-فای و

مون و همکاران

دقت خوب

بدون داشتن مجوزهای الزم

شبکه جی اس ام

یا چو آن دو و همکاران

تخمین مناسب از تعداد افراد

عدم تفکیک عابرین از افراد ساکن و

داده های وای-فای

2282

در یک منطقه

گونه سفر عابرین

بلینی و همکاران

تشخیص جریان ترافیکی

عدم تفکیک بین گونه سفر عابرین

2282

مسیرها

کورچو و همکاران

تخمین چگالی جمعیت

2222

2282

عدم تفکیک عابرین از افراد ساکن و

داده های وای-فای
داده های وای-فای و بلوتوث

گونه سفر عابرین
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شکل  .7معماری سامانه پیشنهادی

آنچه در این پژوهش ارا ه شددده اسددت ،ارا ه مدلی ررفا مبتنی بر

.2

تمام نقطه دسترسیهایی که چنین فریمی را میشنوند با فریم

پویشدگر سیگنال های وای-فای است که با استفاده از تعریا سه

واکنش ردیاب پاسخ میدهند( .به این ترتیب هویت آنها برای

ویژگی از روی سددیگنالهای دریافتی و یک شددبکه فازی-عصددبی

ایستگاه روشن خواهد شد ).از اینرو مشخصات نقاط

میتواندد سددده دسدددتده کاربر (عابرپیاده ،خودروی عبوری و کاربر

دسترسی مجاور مشتری از جمله مک آدرس آنها نیز قابل

سددداکن) را طبقده بنددی نمدایدد .در ادامه معماری این مدل ارا ه

دریافت است.

میگردد.

.2

.9

برمیگزیند و برای آن فریم درخواست وابستهسازی

معماری سامانه

میفرستد( .مالک انتخاب میتواند مقایسۀ توان سیگنال

معماری سدامانه شامل  1فاز است که در شکل شماره  8نشان داده
شده است .که هرکدام به تفصیل بیان می گردد.

 7-2پویش کاربران:
در استاندارد  122/88که استاندارد شبکههای وای-فای است ،یک
کالینت از طری کارت شبکه خود برای پیوستن به شبکه و اتصال
به یک نقطه دسترسی 1عملیات زیر را دنبال میکند:
.8

مشتری (کاربر) در ابتدا فریم مدیریتی درخواست ردیاب را
منتشر میکند .این پیام که با عنوان درخواست کاوش 3نامیده
میشود ،شامل مشخصات کالینت از جمله مک آدرس 2آن
است .این پیام در اطرا کالینت توسط تمامی نقاط دسترسی
قابل دریافت است.

ایستگاه از بین نقطه دسترسیهایی که پاسخ دادهاند یکی را

دریافتی از نقطه دسترسی باشد)
.1

نقطه دسترسی با فرستادن فریم واکنش وابستهسازی پاسخ
مساعد میدهد.

در ردورتی که یک پویشگر وای-فای وجود داشته باشد ،با توجه
به فرآیند مراحل  8و 2می تواند مک آدرس کارت شددبکه کالینت
ها و نقاط دسددترسددی را ررد کند و لیستی از کالینت های ناحیه
تحت پوشددش خود در هر مقطع زمانی بدسددت آورد .ناحیه تحت
پوشدددش بسدددته به نوع تجهیزات ،توان سدددیگنالدهی و آنتندهی
ممکن اسددت محدوده ای به شددعاع  222تا  322متر را در فضددای
آزاد پشددتیبانی نماید .در فضددای بسته این مقدار با توجه به وجود
موانع کاهش مییابد .یک پویشددگر وای-فای در ارددل یک کارت

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره چهارم/تابستان ( /8931پیاپی525 )18:

حمید رضا افتخاری

شدبکه مرتبط با یک نرمافزار پویشدگر اسدت که بر روی سدیسدتم

توان سیگنال و تعداد بستههای ارسالی که در ادامه هر کدام توضی

عامل کامپیوتر نصدب میگردد .به بیان سداده تر آنچه یک پویشگر

داده خواهد شد .

وای-فای را با یک کارت شددبکه معمولی متفاوت سدداخته اسددت،

 .8مدت زمان حضدددور در شدددبکه ( :)Tهر پویشدددگر میتواند

نرمافزاری اسدت که قابلیت کشا ،ضبط و تحلیل ترافیک و بسته

محدوده خاردددی از اطرا

خود را پویش نماید .این حیطه

های ارسدالی بیسدیم را در بسدتر اسدتاندارد  122/88داشته باشد.

بسددته به توان تجهیزات پویشددگر (کارت شددبکه و آنتن آن)

اطالعات بدست آمده از این فاز ورودیهای فاز استخراج ویژگی

میتواند حدود  222تا  322متر باشدددد .هر چند در فضدددای

است.

بسدددتده این محدوده با توجه به وجود موانع کاهش مییابد.

 2-2حذف دادههای نامعتبر

زمان اولین مشدداهده زمانی است که مک آدرس یک مشتری

از مجموعه اطالعات ضبط شده ،دادههایی که تعداد بستههای

در لحظه اول وارد محدوده پویشددگر میشددود و توسددط آن

ارسالی آنها برابر با یک بود حذ شدند ،بدلیل اینکه در تمام موارد

مشدداهده میشددود(  .)t1زمان آخرین مشدداهده ،آخرین زمانی

بین اولین و آخرین زمان مشاهده شدنشان رفر است .این

است که مشتری در محدوده پویشگر قرار گرفته است و پس

دادهها ،توضیحی در خصوص زمان حضور تلفن همراه در محدوده

از آن رکوردی به ازای آن مک آدرس در سددیستم ثبت نشده

نمیدهند و امکان استخراج گونه سفر آنها وجود نخواهد داشت.

است(  .) t 2اختال

همچنین رکوردهای مرتبط با نقاط دسترسی که عمدتا نصب شده

عنوان ویژگی مدت زمان حضدددور در نظر گرفته میشدددود

در منازل و مغازههای مجاور هستند نیز حذ گردید ،هرچند ممکن

( .) 𝑇 = t 2 − t1

اختال

زمان اولین مشاهده و آخرین مشاهده به

است تعداد کمی از عابرین پیاده یا سرنشینان خودروها هات

 .2توان سیگنال( :)Sمیزان آنتن دهی و قدرت برقرار ارتباط بین

اسپات 2کارت شبکه شان را فعال کرده باشند ،اما احتمال آن بسیار

پویشددگر و کارت شددبکه کالینت در مقدار توان سددیگنال آن

کم است و تنها خطای محاسبات را باال میبرد  ،بنابراین این دستهاز

مشخص میشود .این مقدار به ازای سخت افزارهای مختلا

رکوردها نیز حذ

پویشددگر ممکن است متفاوت باشد اما به ازای یک پویشگر

میشوند .از اینرو گام های زیر جهت حذ

خاص در یک شدرایط زمانی و مکانی میتواند معر

داده های نامعتبر و نویز انجام گرفته است:
-8

گام نخست :حذ

مک آدرس هایی که ررفا یک بار

 -2گام دوم :حذ

بین کالینت با پویشگر باشد .مقدار سیگنال دهی آنتن وای-
فای بر اسدداس واحد RSSI

مشاهده شده اند.
مک آدرسهایی که نقش نقطه اتصال را

فارله

بیان می شددود با توجه به

پایین بودن توان سددیگنال این مقدار به رددورت مقدار منفی

به عهده دارند که دارای برچسب  BSSIDهستند.

بیان می شدددود (مثال  )-dbm100هر چه تلفن همراه به

 -9گام سوم :استخراج ویژگیهای مورد نیاز از رکوردهای

نقطه اتصددال نزدیک تر باشددد ،این مقدار به رددفر نزدیک
خواهد بود .از اینرو هر چه قدر مطل مقدار توان سددیگنال

باقیمانده

بیشدتر باشدد ،معر

 0-2استخراج ویژگی
به منظور تفکیک عابرپیاده ،خودرو و سداکن از سه ویژگی استفاده

فارله بیشتر تلفن همراه از نقطه اتصال

است.

شده است .این سه ویژگی عبارتند از مدت زمان حضور در شبکه،
 502فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره چهارم/تابستان ( /8931پیاپی)18:

تعیین گونه سفر مبتنی بر پویشگر شبکه وایفای با استفاده از شبکه فازی-عصبی تطبیقی

شکل  .2ساختار  9الیه شبکه فازی-عصبی تطبیقی

.9

تعداد بستههای ارسالی( :)Nهر کالینت (مشتری) برای

ارتباط با نقاط اتصال اطرا

خود به رورت مرتبط و در بازههای

آموزشی تعیین میگردد .ساختار شبکه فازی-عصبی با پنج الیه در
شکل شماره  2نشان داده شده است.

زمانی مختلا بسددتههایی را ارسددال مینماید .در رددورتی که در

الیه اول :دارای گرههای قابل تنظیم است و تابع تعل آنها عمدتا

اتصال به یک نقطه دسترسی موف باشد و اطالعاتی بین کالینت

گوسی یا زنگولهای است .رابطه زیر خروجی این الیه را به ازای

و شددبکه رد و بدل شددود این تعداد بسددتههای ارسددالی به شدت

استفاده از تابع تعل

گوسی نشان میدهد .پارامترهای a,b

افزایش مییابد و در ردورتی که ارتباطی برقرار نشددود ،بسدته به

پارامترهای توابع تعل در بخش مقدمه قوانین فازی هستند .انتخاب

زمان حضددور کالینت در محدوده پویشددگر اسددت ممکن اسددت

تعداد قواعد و بیان سادهتر گرههای این الیه از اهمیت زیادی

تعدادی بسته ارسال گردد.

برخوردار است( .رابطه )8

پس از حذ

رکوردهای نامعتبر و اسدددتخراج ویژگی به ازای هر

مک آدرس ،دادهها در فاز چهارم و شددبکه فازی-عصددبی وارد می
شوند.

() 8

𝑥 − 𝑏𝑖 2
) )
𝑖𝑎2

( 𝑂1,𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥) = exp(−

انتخاب قواعد زیاد موجب پیچیدهتر شدن مدل و کاهش قابلیت
تعمیم آن میشود و از سوی دیگر کاهش قواعد نیز موجب کاهش

 4-2شبکه فازی عصبی تطبیقی

توانایی و دقت مدل گردد .روشهای مختلفی به منظور تعیین تعداد

قدابلیدت تقریبگری عمومی و توانایی طبقهبندی در شدددبکههای

این قواعد مطرح است که عمده آنها مبتنی بر خوشه بندی دادههای

عصدددبی و همچنین تواندایی بیدان کیفی عدم قطعیتها در تئوری

آموزشی است .در حقیقت به ازای هر خوشه یک مجموعه فازی

فازی ،مزیت منحصددر بفردی را برای شددبکههای فازی-عصددبی

تعریا میگردد .تعداد گرههای موجود در این الیه که متناسب با

تطبیقی به همراه داشددته اسددت .در سددامانههای کنترل فازی ،قواعد

تعداد خوشههای تشکیل شده است ،به نوعی معر

تعداد قواعد

اگر-آنگاه فازی توسدددط خبره تعیین میگردد ،اما در برخی موارد

موتور استنتاج نیز هست و یک رابطه متناظر بین قواعد فازی که در

بده دلیل عدم وجود تجربه انسدددانی و نا شدددناخته بودن پدیده و

الیه سوم تعریا میگردند ،و خوشههای این الیه وجود دارد.

همچنین پیچیده بودن روابط بین ویژگیها ،از روشهای یادگیری

به منظور خوشهبندی دادهها نیز از روشهای مختلا خوشهبندی

ماشددین اسددتفاده میگردد .در شددبکه فازی-عصددبی تطبیقی 1قواعد

مانند تفکیک شبکه و خوشهبندی کاهشی استفاده شده است .در

از دادههای

روش تفکیک شبکه ای تعداد مجموعه های فازی بایستی برای این

فازی بر اسدداس آموزش شددبکه و به رددورت منبع
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حمید رضا افتخاری

جدول  .0مشخصات سخت افزارها و نرم افزارهای جمعآوری و

wها در این الیه نرمال میشوند( .رابطه )9

تحلیل داده
سخت
افزار
کارت
شبکه

مقدار محاسبه شده در هر گره از این الیه است .در حقیقت مقادیر

مشخصات

نرم افزار

مشخصات

Tplink TLWN7200ND

سیستم
عامل

Ubantu

آنتن

15 dbi

جمعآوری

کامپیوتر

Labtop HP
620 top

تحلیل

𝑖𝑤
𝑖𝑤 𝑖∑

() 9

𝑤 = 𝑖𝑂3,
= 𝑖̅

الیه چهارم :مقادیر نرمال شده  wها که از الیه چهارم بدست آمده
است در پارامترهای استنتاجی ضرب میگردد و رابطه زیر برای هر

Aircrack
v1.1
MATLAB
2016

گره در این الیه محاسبه میگردد p.و  qمعر

پارامترهای نتیجه

است( .رابطه )1
() 1

الیه تعیین شود .اما در روش خوشه بندی کاهشی ،ابتدا خوشه بندی
بر روی داده ها و براساس نحوه توزیع آنها انجام می شود .این

𝑤 = 𝑖𝑂4,
𝑤 = 𝑖𝑓 𝑖̅
) 𝑖𝑟 ̅𝑖 (𝑝𝑖 𝑥 + 𝑞𝑖 𝑥 +

الیه پنجم :این الیه شامل گره (های) نهایی است که خروجی مدل
را نشان میدهد .خروجی مدل بر اساس تجمیع مقادیر هر یکی از

خوشه بندی به رورت فازی است و پارامترهای آن میزان

گره های الیه پنجم بدست میآید که در رابطه شماره ()3نشان داده

همپوشانی خوشه های را مشخص می کند .مقدار این پارامترها

شده است.

بایستی به شبکه بیان شود .براساس این پارامترها و نحوه توزیع داده

() 3

ها ،تعداد و مرکز خوشه ها و در نهایت مشخصات مجموعه های

𝑖𝑓 𝑖𝑤 𝑖∑
𝑖𝑤 𝑖∑

𝑤 ∑ = 𝑖𝑂5,
= 𝑖𝑓 𝑖̅
𝑖

فازی تعیین می گردند .توضیحات بیشتر در پژوهش [Moertini,

برای مدل پیشددنهادی شددبکه عصبی-فازی با مشخصات زیر مورد

 ]2002ارا ه شده است.

اسدتفاده قرار گرفته اسددت  :در الیه نخست از تکنیک خوشه بندی

الیه دوم :این الیه شامل گرههایی است که قواعد استنتاج را ایجاد
مینمایند .در این الیه مقادیر تعل ورودیها به هر یک از توابع
عضویت در یکدیگر ضرب میگردد و به ازای هر گره رابطه  2را

خوشدده بندی شبکه از نر  2/3برای پذیرش و نر  2/83برای

𝑂2,𝑖 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥) × 𝜇𝐵𝑖 (𝑥)𝑖 = 1,2

به بیان شبکه عصبی ،خروجی هر گره در این الیه معر
برانگیختگی یک قاعده است .ضرب توابع عضویت معر

عملگر

"و" در منط فازی است که شکل دیگری از پیادهسازی شرط در
منط فازی است و همانگونه که اشاره شد تعداد گرهها در این الیه

الیه سوم :در این الیه نیز تعداد گرهها برابر با تعداد قواعد است.
میزان برانگیختگی یک قاعده نسبت به

برانگیختگی تمامی قواعد است .به بیان سادهتر رابطه زیر معر

81

رد استفاده شده است .خروجی شبکه فازی عصبی با مشخصات
فوق می تواند گونه سددفر کالینتهای مشدداهده شددده در شبکه را
نشان دهد .به بیان ساده تر کالینت های شبکه به سه دسته تقسیم
میگردند:
 -دسدددته نخسدددت :کالینتهایی که درخودروهای عبوری قرار

تعداد قواعد شرطی موتور استنتاج هستند.

هر گره در این الیه معر

تعداد توابع فازی نیز برای مدل پیشنهادی  1تابع عضویت به ازای
89

شدت

معر

الیه نیز تابع گوسدی اسدت که در رابطه ( )8نشان داده شده است.

هر ویژگی در روش تفکیک شددبکه بوده است .همچنین در روش

خواهیم داشت:
() 2

کاهشی و تفکیک شبکه استفاده شده است .همچنین تابع تعل این

دارند .شددناسایی و تفکیک این دسته از افراد امکان تحلیلهای
بعددی ترافیکی مانند حجم ترافیک و زمان سدددفر یک معبر را
فراهم مینماید.
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 -دسته دوم :کالینتهایی که معر

عابران پیاده هستند .شناسایی

جدول  .4نمونه ای از ورودیهای شبکه فازی-عصبی( ویژگی های
بدست آمده از هر کالینت )

این دسدددته از کالینت ها در تحلیلهای زمانی-مکانی حرکت
کالینت

جمعیتی ضروری است.
 -دسته سوم :کالینت های ساکن هستند که معر

های

()dbi

حضور در شبکه

افرادی هستند

() s

ارسالی

که در ناحیه پوشش پویشگر به طور مستمر حضور دارند.
در ادامه نحوه نتایج اجرای معماری پیشنهادی بیان میگردد.

.0

تعداد بسته-

توان سیگنال

مدت زمان

ارزیابی نتایج

کالینت8

9

-21

83

کالینت 2

29

-32

883

کالینت 9

121

-12

293

 7-0جمعآوری دادهها
به منظور جمعآوری دادهها از سدختافزار و نرمافزار بیان شده در

در حالیکه که عابرین پیاده زمان حضددورشددان در شددبکه متوسددط

جدول شماره  9استفاده شده است .دادهها طی دو روز از دو منطقه

اسدت و با وجود اینکه سدط سیگنال آنها پایین است اما تغییرات

مختلا در شدهر همدان جمعآوری شددده است .منطقه نخست در

آن زیاد است  .تعداد بسته های ارسالی نیز در این دسته از کالینت

بازار همدان و منطقه دوم در اطرا

جاده کمربندی همدان است.

ها متوسط است .در نهایت کالینت های ساکن ،مدت زمان حضور

فرمت دادههای جمعآوری شده در شکل شماره  9نشان داده شده

طوالنی در شبکه دارند و همچنین تعداد بستههای ارسالی آنها زیاد

اسدددت .پس از جمعآوری اطالعات بایسدددتی دادههای نامعتبر و

در حال افزایش است ،سط سیگنال آنها متوسط و دارای تغییرات

گردندد .جدول شدددماره  1نمونهای از اطالعات

معیار این سه دسته

ندامرتبط حدذ

اسددتخراج شددده را نشددان میدهد .هر رکورد در این جدول معر

کم اسدت  .شدکل شماره  1میانگین و اختال

کالیندت را نشدددان میدهدد .بده منظور تحلیل دادهها تعداد 882

یک کالینت اسددت که ویژگیهای فوق برای آن محاسددبه شددده

رکورد پس از حذ

اسددت.خودروهای عبوری عمدتا زمان حضددورشددان در شددبکه کم

گانه به ازای هر کالینت حارل گردید .تعداد  12رکورد متعل به

اسددت و دارای سددط سددیگنال پایینتری نسددبت به عابرین پیاده

عابرین پیاده ( 92درردد) 12 ،رکورد متعل به کالینت های ساکن

هستند ،همچنین سط سیگنال آنها معموال تغییر نمی کند و تعداد

( 92درردددد( و  92رکورد معدادل  22درردددد دادههدا متعل به

بسته های ارسال آنها نیز کم است.

خودروهای عبوری است.

شکل  .7دادههای جمعآوری شده توسط نرمافزار

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره چهارم/تابستان ( /8931پیاپی500 )18:

دادههای نامعتبر و محاسددبه ویژگیهای سدده

حمید رضا افتخاری

کدام را نشددان میدهد .مقادیر پس از گرد کردن طبقه تعل رکورد

 2-0تحلیل دادهها

را نشان می دهند .نتایج پس از گرد کردن به رورت شکل شماره

به منظور پیادهسدازی مدل ارا ه شدده و بهرهگیری از شبکه فازی-

82

-3ب اسددت .ماتریس درهمریختگی در جدول شددماره  -3الا

عصددبی از نرمافزار متلب ویرایش  2282اسددتفاده گردید .به منظور
بررسددی قابلیت تعمیم مدل ،از روش اعتبارسددنجی ضددربدری 83با

نمایش داده شددده اسددت .نتایج نشددان میدهد ،دقت تشددخیص21

تعداد  3تا 22استفاده شده است و ساخت مجموعههای فازی اولیه

درردددد بوده و مدل توانسدددته اسدددت کالینت های سددداکن را با

بر اساس دو روش تفکیک شبکه 3و خوشه بندی کاهشی 82انجام

رددحت 31دررددد و بازخوانی  13دررددد شددناسددایی کند و در

گردید .نتایج به سددده کالس  8معر
عابر پیاده و  9معر

خصوص این دسته از کالینت ها بهتر عمل نموده است .

خودروی عبوری 2 ،معر

جدول  .1تحلیل حساسیت مدل نسبت به حذف ویژگی ها

کالینت ساکن تقسیم گردید.

ویژگی حذف شده

دقت مدل پیشنهادی

آمده از شددبکه فازی-عصددبی را به ازای بکارگیری روش تفکیک

مدت زمان حضور

% 19

توان سیگنال

%22

شبکه در فاز ساخت مجموعه های فازی اولیه نشان میدهد  .نقاط

بسته های ارسالی

% 21

نتایج روش تفکیک شددبکه  :شددکل شددماره -3الا نتایج بدسددت

آبی رند

مقدار هد  88و نقاط قرمز رن

بدون حذ

مقدار خروجی مدل را

% 19

ویژگی

نشدددان میدهدد .محور افقی رکوردها و محور عمودی کالس هر

شکل  .4میانگین ویژگیهای استخراجی به ازای هر یک از سه دسته کاربر
جدول  .9ماتریس درهمریختگی
ب) استفاده از روش خوشهبندی کاهشی

الف) استفاده از روش تفکیک شبکه

خودرو

عابر

ساکن

بازخوانی

خودرو

عابر

ساکن

بازخوانی

21

2

2

%32

خودرو

82

82

2

29%

خودرو

21

9

%22

عابر

1

22

8

%22

عابر

1

93

%32

ساکن

2

3

92

%13

ساکن

2

8

%32

دقت20% :

صحت

%22

%29

%32

دقت%14 :

صحت

%23

%23
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تعیین گونه سفر مبتنی بر پویشگر شبکه وایفای با استفاده از شبکه فازی-عصبی تطبیقی

نتایج روش خوشدددهبندی کاهشدددی :در این روش نر  2/3برای

مقایسده با مدل پیشدنهادی ارا ه داده است .همانگونه که نشان داده

پذیرش 89و نر  2/83برای رد 81اسددتفاده شددده اسددت .ماتریس

شددده اسددت ،شددبکه فازی -عصددبی دقت باالتری نسددبت به دیگر

درهمریختگی این روش در جدول شماره -3ب بیان شده است.

روش ها داشته است.

همانگونه که مشداهده میشدود ،دقت مدل  19دررد بوده است و

بنابراین میتوان به این نتیجه رسددید که بهرهگیری مدل ارا ه ش دده

توانسددته اسددت خودرو را با رددحت  23دررددد و بازخوانی 32

دقت خوبی را جهت شناخت الگوی حرکتی و تحلیل رفتار حمل

دررددد تشددخیص دهد .این مقادیر برای کاربر سدداکن  32و 32

و نقل داراسدت .همچنین از لحاظ هزینه نیز بهرهگیری از این ابزار

دررد بوده است.

بده منظور جمعآوری دادههدای ترافیکی دارای توجیدده اقتصدددادی

جدول  .9مقایسه دقت طبقه بندی کنندهای دیگر با مدل

اسدددت .هزینه بهرهگیری از این فنآوری نسدددبت به ابزارهای دیگر

پیشنهادی فازی-عصبی

جمعآوری همچون دوربینهای نظارت تصویری و حتی حلقههای

کالس بندی کننده

دقت

مغناطیسدی شدمارشگر خودرو یا حسگرهای سرشمار (شمارشگر

نیوبیز

% 21

درخت تصمیم

% 12

رگرسیون

% 18

شبکه عصبی

% 12

اسدددت که هزینه برای متولیان شدددهری ندارد و ابزاری اسدددت که

شبکه فازی-عصبی

% 19

کداربران برای رفع نیدازهدای خود تهیه و نگهداری مینمایند و از

افراد در یدک محددوده مشدددخص) هم از لحاظ هزینه اولیه و هم
نگهداری پایینتر اسدت .از یک سو وای-فای تلفن همراه کاربران

جدول  .1تحلیل حساسیت مدل نسبت به حذف ویژگی ها

سدوی دیگر پویشدگرهای وای-فای هسدتند که شامل یک کارت
83

شدددبکه وای-فای (خارجی یا داخلی ) و کامپیوتر ذخیره کننده و

ویژگی حذف شده

دقت مدل پیشنهادی

مدت زمان حضور

% 19

توان سیگنال

%22

رددنعتی مانند رزبری پای اسددتفاده نمود که هزینه تهیه این ابزار

بسته های ارسالی

% 21

کمتر از قیمت یک تلفن همراه هوشدمند با امکانات متوسط است.

بدون حذ

ویژگی

% 19

تحلیل کننده داده است که میتواند از سختافزارهای ارزان قیمت
82

درحالیکه منطقه تحت پوشدش این فنآوری حدود  922متر است

در مجموع می توان گفت روش خوشدددهبندی کاهشدددی در مدل

که نسدبت به روشهای مشابه مانند دوربینهای نظارت تصویری و

پیشنهادی به خوبی توانسته است خودرو و کالینت ساکن را طبقه

شددمارشددگرهای حلقه یا حتی بلوتوث منطقه بیشددتری پوشددش

بنددی نمدایدد .جدول شدددماره  2دقت طبقه بندی کنندهای دیگر

میدهد.

مانند درخت تصددمیم ،رگرسددیون ،شددبکه عصددبی و نیوبیز را در

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره چهارم/تابستان ( /8931پیاپی509 )18:

حمید رضا افتخاری

شکل  .9نتایج شبکه فازی-عصبی (نقاط قرمز رنگ) در مقایسه با مقادیر هدف الف) قبل از گرد کردن .ب) پس از گرد کردن

به منظور بررسددی تاثیر هر کدام از سدده ویژگی های در نظر گرفته

مینماید .کاربران این ناحیه به سددده دسدددته ،طبقه بندی میگردند.

هرکدام از ویژگی ها محاسددبه

کاربرانی که از خودرو جهت عبور از ناحیه اسدددتفاده مینماید که

نمودیم .نتایج بررسدی در جدول شماره  2نشان داده شده است.

معر

گونه سدفر موتوری است .کاربرانی که عابر پیاده هستند ،و

نتایج بیان میکند ،تاثیر ویژگی نخسددت که مدت زمان حضددور در

دسدته سدوم کاربران سداکن که مقصد یا مبدا آنها در ناحیه مذکور

شددبکه اسددت ،دارای بیشددترین تاثیر و تعداد بسددته های ارسددالی

قرار دارد و مدت طوالنی در آن مکان توقا مینمایند .بهرهگیری

کمترین تداثیر را در کاهش دقت نسدددبت به در نظر گرفتن سددده

از پویشددگر وای-فای بر خال

دیگر تکنیکهای بکارگرفته شدده

ویژگی دارد.

مانند تحلیل شدبکه سلولی ،استفاده از موقعیتیاب جهانی و حتی

شددده ،دقت مدل را به ازای حذ

.4

بلوتوث از جهدت عمومیت ،هزینه ،حفظ حریم خصدددوردددی و

نتیجه گیری

شددناخت الگوی حرکت جمعیتی و شددناسددایی گونه سددفر پیاده و
سدواره شهروندان یکی از مسا ل مهم در حوزه تحلیلهای شهری
و مدیریت حمل و نقل است .در روشهای سنتی ،جمعآوری این
اطالعات بر اساس روش میدانی پرسشنامه انجام میپذیرفت که با
چدالشهدایی همچون هزینده جمعآوری و تحلیل دادهها و بهروز
نبودن آنهدا همراه بود .امدا بدا ظهور فندآوریهای جدید در حوزه
ارتبداطدات ،امکدان بهرهگیری از ابزارهدای ارتباطی همچون تلفن
همراه هوشمند جهت جمعآوری و تحلیل دادههای ترافیکی فراهم
گردید.
در این تحقی بددا بهرهگیری از پویشدددگر وای-فددای مدددلی ارا دده
گردیده اسدددت که وضد دعیت کاربران در یک ناحیه را مشدددخص

قابلیت دسدترسی کاراتر و مناسبتر است .در مدل پیشنهادی پس
از جمعآوری دادهها توسددط پویشددگر که میتواند یک کارت شبکه
سددداده و نرمافزار مربوطه باشدددد ،ابتدا دادههای نامعتبر و نامرتبط
حذ

میگردند ،سپس سه ویژگی براساس زمان حضور کالینت،

قدرت سیگنال آن و تعداد بستههای ارسالی تعریا میگردد و در
نهایت با اسددتفاده از یک شبکه فازی-عصبی تطبیقی دادهها به سه
دسته طبقهبندی میگردند .نتایج نشان میدهد ،شبکه فازی-عصبی
که در الیه نخسدت از روش خوشهبندی کاهشی جهت تعیین تابع
عضدویت فازی ورودیها اسدتفاده نموده اسدت ،توانسدته است با
دقت  19دررد طبقه بندی را انجام دهد .رحت و بازخوانی دسته
خودروهای عبوری به ترتیب  23دررد و  32دررد بوده است و
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عصبی تطبیقی-تعیین گونه سفر مبتنی بر پویشگر شبکه وایفای با استفاده از شبکه فازی
-Araghi, B. N., Pedersen, K. S., Christensen, L.T.,
Krishnan, R. and Lahrmann, H. (2015) “Accuracy
of travel time estimation using Bluetooth
technology: Case study Limfjord tunnel
Aalborg”, International Journal of Intelligent
Transportation Systems Research, Vol. 13, No. 3,
pp.166-191
- Bellini, Pierfrancesco, Cenni, Daniele, Nesi,
Paolo and Paoli, Irene (2017) “Wi-Fi based city
users’ behaviour analysis for smart city”, Journal
of Visual Languages and Computing, Vol. 42,
pp.31-45
-Bhaskar, A., Tsubota, T. and Chung, E., (2014)
“Urban traffic state estimation: Fusing point and
zone based data”, Transportation Research Part
C: Emerging Technologies, Vol. 48, pp.120-142.
-Cisco Company (2018) “White paper: Cisco
visual networking index: Global mobile data
traffic forecast update, 2015-2020”, February
2016.[Online].Available:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions
/collateral/service-provider/ visual-networkingindex-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
-Danalet, A., Farooq, B. and Bierlaire, M. (2014)
“A Bayesian approach to detect pedestrian
destination-sequences from Wi-Fi signatures”,
Transportation Research Part C: Emerging
Technologies, No. 44, pp.146-170.
-Du, Y., Yue, J., Ji, Y. and Sun, L. (2017)
“Exploration of optimal Wi-Fi probes layout and
estimation model of real-time pedestrian volume
detection”, International Journal of Distributed
Sensor Networks, Vol. 13, No. 11, pp. 1-10
-Engelbrecht, J., Booysen, M. J., van Rooyen, G.
J., and Bruwer, F. J. (2015) “Survey of
smartphone-based sensing in vehicles for
intelligent transportation system applications”,
IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, Issue
10, pp.924-935.

32  دررددد و بازخوانی32 تشددخیص کاربران سدداکن با رددحت
.دررد فراهم گردیده است
در انتها این نکته شایان ذکر است که فنآوری های مشابهی همچون
 نیز امروزه در حال معرفی و گسددترش81فای- و الی82زیگی بی
 اما دارای،هستند که ویژگی های عملکردی مشابه وای فای دارند
 مدل پیشنهادی قابل تعمیم در این.مضرات محیطی کمتری هستند
.دسته از فنآوری ها نیز هست

 پینوشتها.9
1.Mode
2. Bluetooth
3. Wi-Fi
4. Access Point
5. Probe Request
6. MAC Address
7. Hotspot
8. ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy
Inference System)
9. Grid partitioning
10. Subtractive clustering method
11. Target
12. Confusion matrix
13. Accept ratio
14. Reject ratio
15. External / Internal
16. Rasberry Pi
17. Zigbee
18. Li-fi
19. Cross-validation
20. Fold

 مراجع.9
-Abedi, N., Bhaskar, A. and Chung, E. (2014)
“Tracking spatio-temporal movement of human
in terms of space utilization using Media-AccessControl address data”, Applied Geography, Vol.
51, pp.72-81.
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تعیین گونه سفر مبتنی بر پویشگر شبکه وایفای با استفاده از شبکه فازی-عصبی تطبیقی

حمیدرضا افتخاری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر را در سال  8918از دانشگاه تهران و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر ،گرایش نرم افزار را در سال  8911از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ
نمود .در سال  8932موف به کسب درجه دکتری در رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه رنعتی امیرکبیر گردید.
زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان سامانه های حمل و نقل هوشمند ،یادگیری ماشین و عامل های هوشمند
بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه
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مالیر است.

