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ANOTĀCIJA 

Viktora Krebsa disertācijas darbs „Telpisko datu bāzu izmantošanas izpēte transporta 

tiklu objektu lokalizācijas metodēs”. Zinātniskais vadītājs, inženierzinātņu doktors, Boriss 

Ciļkers. 

Darbā ir doti objektu lokalizācijas pētīšanas problēmu rezultāti kooperatīvajās transporta 

sistēmās klasisko metožu nelietojamības apstākļos. 

Tēmas aktualitāte tiek izskaidrota ar bezvadu tīklu mezglu lokalizācijas metožu 

precizitātes un pieejamības pieaugošo nepieciešamību transporta sistēmās, transportlīdzekļu 

koordinātu noteikšanai, kā arī tiek izskaidrota ar transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 

informācijas sistēmu turpmākās integrēšanas nepieciešamību. 

Detalizēti tika izpētīti pašlaik pastāvošās lokalizācijas metodes, to īpatnības, 

pielietojamība un ierobežojumi, ko izmanto bezvadu tīklos reālajā transporta plūsmā. Īpaša 

uzmanība ir pievērsta scēnu analīzes metodēm, kas balstās uz distanču izmērījumiem līdz 

dažādiem orientieriem un uz konteksta izmērījumu zināšanām. Tiek minēti eksperimentālie dati, 

kuri rāda transporta stāvokļa dažādu scēnu ietekmi uz neprecizitāšu rezultējošo sadalīšanu 

lokalizētā objekta koordinātēs. Ir atzīmētas situācijas, kurām esot, lokalizācija ir sevišķi 

apgrūtināta vai nav iespējama. 

Autors formulēja lokalizācijas metožu prasības kooperatīvām transportsistēmām, un ir 

parādīts tās realizēšanas iespējamais ceļš, kas ir paredzēts scenārijiem, kuros klasiskās metodes 

kļūst nepiemērotas.  

Ir piedāvāta objektu lokalizācijas jauna oriģinālā metode, kas balstās uz papildus 

informācijas resursiem. Šajā nolūkā tiek piedāvāta jaunā lokalizācijas metode, kas balstās uz 

attālumu grafa izvietojumiem starp bezvadu tīkla mezgliem plaknē ar papildus, alternatīvo 

informācijas resursu, kā lielu ierobežojumu daudzumu, kas izslēdz alternatīvos izvietojumus, 

piesaistīšanu. Parādīta gan šīs metodes „tīrās” algoritmiskās realizēšanas, gan arī kompaktās, 

optimizētās realizēšanas principiālā iespēja, telpisko pieprasījumu pret ģeoinformācijas 

sistēmām veidā. 

Izstrādāts imitācijas analītiskais telpiskais modelis, kas ļauj izpētīt un validēt piedāvāto 

metodi. Izpētīta metodes realizēšana dažādos, reāliem scenārijiem maksimāli pietuvinātos 

izvietojumos, ir savākti, apstrādāti, izanalizēti un novērtēti eksperimentālie dati. 

Iegūtiem rezultātiem ir universāls raksturs, un tie rāda, ka piedāvātā metode var būt 

pielietota kā trūkstošās informācijas avots citām lokalizācijas metodēm, vai kā laicīgais 

informācijas avots klasisko lokalizācijas metožu darbnederīguma periodā. 
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1. PĒTĪJUMA AKTUALITĀTE UN MOTIVĀCIJA 

Aizvien pieaugošo prasību nodrošināšana, ko izvirza Eiropas mobilo transportsistēma 

stabilitātei un konkurētspējai, rada noteikto inovāciju nepieciešamību. Tādu inovāciju 

visperspektīvākais veids ir intelektuālās transportsistēmas (ITS), kas savieno sevī 

vismūsdienīgākos risinājumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. ITS potenciāls 

ļauj realizēt uzdevumu visplašāko spektru, kuri attiecas pie transporta jomas visā tās 

daudzveidībā. Ir pietiekami minēt elektronisko maksājumu sistēmas transportam, transporta 

plūsmas dinamisko vadīšanu, iekļaujot adaptīvos ātruma ierobežojumus, palīdzību 

autostāvvietas izvēlē un navigācijas lietojumprogrammu atbalstu reālajā laikā, operatīvās 

informācijas pārraides un apstrādes sistēmas stabilitātes kontroles sistēmām un sadursmju 

novēršanai. Ar to pavisam netiek izsmelts ITS uzlikto uzdevumu loks. Bez iepriekšminētā, ITS 

ir aicinātas uzlabot mijiedarbību starp dažādiem transporta veidiem multimodālās 

transportsistēmās. 

Acīmredzams, ka izvirzīto uzdevumu atrisināšanai, viena no galvenajām prasībām, ko 

izvirza pret ITS, ir komunikāciju attīstības augsta pakāpe, kas ļauj uzturēt intensīvās 

informācijas plūsmas, kuras ir raksturīgas operatīvo risinājumu izstrādāšanai. 

Lietojumprogrammu loka ievērojamā paplašināšana, ko aptver ITS, un to apstrādes 

izmaksu samazināšana var būt nodrošināta ar transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 

informācijas sistēmu integrēšanu. Atklātās informāciju sistēmas, kas ir apvienotas vienotā 

standarta platformā, var garantēt saderību un mijiedarbību starp infrastruktūru sistēmām un 

iekārtu. Tā ir jāpaātrina kooperatīvo sistēmu attīstība, kuras balstās uz informācijas apmaiņu gan 

starp transportlīdzekļiem, gan arī starp transportlīdzekli un ceļu infrastruktūru. 

Šajā sakarā, atsevišķi ir jāatzīmē divi savstarpēji saistītie uzdevumi, kuri prasa jaunus, 

daudz efektīgākus risinājumus. Pirmais no tiem ir jauno kooperatīvo sistēmu izstrāde un to 

novērtējums no vienotās pieejas radīšanas iespējas pozīcijām, ieviešanas stratēģijai ITS. Un cits, 

kas ir saistīts ar to, uzdevums, – specifikāciju un standartu noteikšana komunikācijām tipa 

„infrastruktūra – infrastruktūra” (I2I), „transportlīdzeklis – infrastruktūra” (V2I), 

„transportlīdzeklis – transportlīdzeklis” (V2V) kooperatīvās sistēmās, ņemot vērā, ka objekti 

abos gadījumos tiek apskatīti kā bezvadu tīkla mezgli.  

Līdz šim momentam par atklātiem paliek gan jautājumi, kuri skar lietojumprogrammu 

iespējas un efektivitāti, kas ir virzīti uz kustības drošības paaugstināšanu (komunikācijas tipa 

V2V), gan arī analoģiskie jautājumi, kuri attiecas pie lietojumprogrammām, kas ir orientētas uz 

transporta plūsmu optimizēšanu (tipa V2I komunikācijas). 

Viens no centrāliem un neatņemamiem elementiem kooperatīvo lietojumprogrammu 

vairākumā priekš ITS ir transportlīdzekļu lokalizācija (atrašanās vietas novērtējums). Jebkuru 

izmērījumu dati zaudē savu vērtīgumu bez precīzo vietas koordinātu zināšanām, kur tās tika 

iegūtas. Likumsakarīgi, lokalizācijas metodes bezvadu tīklos kalpo tīkla mezglu koordinātu 

noteikšanai, izmantojot atsevišķo mezglu apriori zināmās koordinātes un dažu izmērījumu 

rezultātus, tādus, kā attālumi, leņķi, sakaru iespēja un citi. Ir jāatzīmē, ka lokalizācijas metodes 

bezvadu tīklos nav GPS metožu vai metožu, kuras balstās uz radiolokāciju, triviālais 

paplašinājums. 

Objektu lokalizācijai ITS uz bezvadu tīklu pamata ir vesela īpatnību virkne, tādu, kā 

izmērījumu tipu daudzveidība, darbs sarežģītos apstākļos, kad nav iespējams nodrošināt tiešo 

redzamību starp mezgliem, mezglu ierobežotās komunikācijas un skaitļošanas iespējas, kā arī 

dinamiski izmainošies ārējie apstākļi un tīkla konfigurācija. Taču, tieši pirms lokalizācijas ir 

jānosaka, vai mezgls ir lokalizējams, tas ir, vai principā var būt atrastas unikālās koordinātes, 
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kas atspoguļo mezgla stāvokli apvidū, izejot no pieejamiem datiem. 

Drošās informācijas esība par bezvadu tīklu mezglu koordinātēm ITS atklāj jaunas 

iespējas ātri pieaugošā lietojumprogrammu segmenta attīstībā, kas balstās uz atrašanās vietu 

(Location Based Services, LBS). 

Neraugoties uz neapšaubāmo progresu lokalizācijas metodēs, ko izmanto kopā gan kā 

datus, kurus saņem no GPS, gan arī no cita tipa iebūvētiem sensoriem; joprojām sastopas 

situācijas, kad lokalizācijas pieejamība un precizitāte paliek nepietiekami augstas. Uzkrājošās 

kļūdas lokalizācijas sistēmās uz kustības devēju pamata un atkal atstarotā signāla efekts pilsētas 

apstākļos ienes nepieņemamās kļūdas dažām mūsdienīgām lietojumprogrammām, kas prasa 

lokalizācijas metožu precizitātes un drošuma paaugstināšanas iespēju turpmākos meklējumus.  

Būtiski uzlabot lokalizācijas rezultātus varētu mūsdienīgās ciparu apvidus kartes un 

iespējas orientieru vizuālai pazīšanai. Šeit par šķērsli kalpo tas, ka orientieru segmentācija un 

pazīšana līdz šim laikam ir ārkārtīgi sarežģīts un nepietiekami nostrādāts process. Šajā gadījumā 

daudzsološās ir daudzlīmeņu datu apkopošanas shēmas, kurās tiek izmantoti dati, kas ir iegūti no 

dažādiem, neatkarīgiem avotiem. Taču tādu sistēmu izveidošana izvirza pirmajā plānā jaunus 

uzdevumus, kas ir saistīti ar resursu sinhronizēšanu, vadību un vajadzību pēc augsta līmeņa 

datora jaudas. 

Praksē ir iespējamas situācijas, kad nevienam no bezvadu tīkla mezgliem nav 

informācijas par savām koordinātēm. Dažām lietojumprogrammām absolūto koordinātu 

zināšana nav kritiska, un var aprobežoties ar tīkla mezglu relatīvām koordinātēm. Vēl jo vairāk 

daudz pilnīgākās relatīvās lokalizācijas metodes var kalpot par līdzekli absolūtās lokalizācijas 

metožu pilnveidošanai. Šajā gadījumā, virtuālo koordinātu piešķiršana visiem tīkla mezgliem 

Eiklīda telpā ir grafa izvietošanās plaknē problēmas risinājuma īpašs gadījums, kurš nav 

vienkāršs uzdevums, kas prasa jaunus, daudz efektīgākus risinājumus. 

Pēdējos gados liels pētījumu daudzums tiek veltīts bezvadu tīklu lokalizācijai ar nolūku 

atrast jaunus, efektīgus un stabilus algoritmus, kuri ņem vērā mezglu mobilitāti, kā arī īpašu 

deficītu un informācijas resursu drošumu. Tas liecina par to, ka lokalizācijas uzdevums paliek 

par atklāto uzdevumu, kas prasa risinājumu meklēšanu turpinājumu. Šis apstāklis kalpoja par 

motivāciju šim darbam, kas ir virzīts uz jauno, papildus informācijas avotu izmantošanas 

iespējas pētījumu, tajos gadījumos, kad klasiskās metodes nav pielietojamas. 

   

2.TĒMAS PĒTĪŠANAS PAKĀPE 

Pēdējos gados, pētījumi kooperatīvo sistēmu jomā bija fokusēti uz lokalizācijas 

precizitātes paaugstināšanas, kā uz kritiski svarīgā uzdevuma. Šim uzdevumam tika pievērsta 

uzmanība arī Eiropas ITS izvēršanas atbalsta darbību plānā Roadmap to a Single European 

Transport Area (2011). Īpaši svarīgi, lai būtu precīzi operatīvie dati sadursmes novēršanas 

sistēmās, navigācijas sistēmās un vadības sistēmās. Tiek pieņemts, ka prasītie uzlabojumi var 

būt sasniegti uz multimodālās lokalizācijas rēķina, savienojot dažādus izmērījuma tipus no 

dažādiem datu avotiem. Neraugoties uz to, ka tādu metožu izstrādē jau ir sasniegts noteiktais 

progress, joprojām sastopas situācijas, kurās lokalizācijas precizitāte samazinās līdz 

nepieļaujamai robežai. Vēl jo vairāk mūsdienīgas lokalizācijas sistēmas nenodrošina pietiekamo 

drošumu un pieļauj situācijas, kad lokalizācija kļūst vispār neiespējama. 

Par piemēru var minēt diferenciālo GPS (DGPS) un GPS ar ārējo atbalstu (A-GPS) – 

divas visprogresīvākās GPS tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt augstu objekta atrašanās vietas 

noteikšanas precizitāti un ātrumu. Tomēr, GPS uztvērēja, kā vienīgā datu avota, izmantošana 

lokalizācijai transportlīdzeklī, var kļūt par nedrošu, it īpaši pilsētas blīvās apbūves apstākļos, kad 
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pavadoņu signāls, zināmā mērā, tiek izkropļots. Drawil & Basir (2010), Sliety (2007), Stockus 

(2000), Skog & Handel (2009) literatūrā ir aprakstīta risinājumu virkne, kas piedāvā papildināt 

GPS izmērījumus ar ceļa saskaitīšanas informāciju, kas ļauj palielināt lokalizācijas precizitāti un 

drošumu. 

Ceļa saskaitīšana (dead reckoning, DR) – tā ir mobilā objekta nākamās pozīcijas 

noteikšanas metode īso laika intervālu sērijā, kas balstās uz zināmiem kustības virzienu, ātrumu 

un datiem par iepriekšējo pozīciju. Metode ir vienkārša, bet noved pie kļūdas inkrementālās 

uzkrāšanas un prasa tās biežu atiestatīšanu, koriģējot pēc īsiem laika intervāliem. Viens no 

korekcijas paņēmieniem ir tas, lai izmantotu GPS izmērījumus DR uzkrātās kļūdas novēršanai 

momentos, kad tādi izmērījumi ir pieejami. 

Cita pieeja (scēnu analīze) ir orientieru atklāšana un pazīšana apvidū. Tas ļauj salīdzināt 

DR un GPS datus ar datiem no telpiskām datu bāzēm. It sevišķi savos pētījumos Fuerstenberg & 

Weiss (2005), Jabbour, Bonnifait & Cherfaoui (2006), Jabbour, Cherfaoui & Bonnifait (2006), 

Rae & Basir (2007), Weiss et al. (2005) rāda, ka papildus informācija var būt iegūta vai nu ar 

lāzera skenera palīdzību, kas atpazīst trotuāru malas, vai nu ar tālmēra palīdzību, kas ļauj izmērīt 

tālumu līdz pazīstamiem orientieriem. Turpmāk, iegūtie no DR, GPS un ģeogrāfiskām 

informācijas sistēmām (Geographic Information System (GIS)) dati tiek apstrādāti kopā, kas ļauj 

saņemt precīzo informāciju par objekta atrašanās vietu, pat GPS signāla ievērojamo 

izkropļojumu apstākļos. Ņemot vērā to, ka GIS glabā ciparotus datus par ceļiem, apbūvēm un 

citiem orientieriem, apmācības stadija tādām sistēmām, likumsakarīgi, netiek prasīta. 

Tā kā ciparu kartes var dod lielu datu daudzumu par apkārtējiem apstākļiem, vizuālie 

dati arī var atrast pielietošanu lokalizācijas metodēs. Taču, kā pamana Jabbour, Cherfaoui & 

Bonnifait (2006), sakarā ar to, ka attēlojumu apstrāde prasa lielus datora resursus, GIS datu 

bāzes, likumsakarīgi, glabā un atpazīst tikai dažus galvenos attēlojumus. Tādējādi katrā 

momentā, atsevišķo avotu datu nenoteiktība var būt izanalizēta un kompensēta ar kļūdu 

kovariāciju matricas palīdzību, kas garantē vismazākās vidēji kvadrātiskās neprecizitātes 

vērtības. 

Vēl viena perspektīva pieeja ir kooperatīvā lokalizācija, kas paredz vairāku 

transportlīdzekļu esību, kuri ir saistīti ar bezvadu komunikācijas līdzekļiem. Par piemēru var 

aplūkot pozicionēšanas sistēmu telpu „RADAR”, Bahlandv & Padmanabhan (2000) iekšā. Šajā 

gadījumā dati, kuri ir nepieciešami lokalizācijai, var papildināties ne tikai uz dažādu izmērījumu 

tipu rēķina, bet arī uz izmērījumu rēķina, kas tika iegūti dažādos tīkla mezglos. Tas ļauj saglabāt 

tīkla mezglu lokalizācijas iespēju, kas atrodas telpā un pat zem zemes, tas ir, kuri neredz GPS 

pavadoņus. Šajā situācijā, tīkla mezgli, kuriem ir dati par pašu atrašanās vietu, kļūst par tā 

saucamiem „enkuriem” citiem tīkla mezgliem. 

Neraugoties uz noteiktām sekmēm kooperatīvās lokalizācijas metožu izstrādē, jautājumu 

virkne, līdz šim laikam, paliek atklāta. Piemēram, viens un tāds pats izmērījumu kopums var 

pieļaut tīkla konfigurācijas daudzus variantus, tādējādi, pastāvošās lokalizācijas metodes var 

atgriezt nepareizus datus par tīklu mezglu koordinātēm. Turklāt lokalizācijas tehniku vairākums, 

kas balstās uz optimizēšanas metodēm, vienkārši piešķir nelokalizējamiem mezgliem lokālā 

minimuma koordinātes. Tas viss var novest pie lietojumprogrammu nekorekta darba, kas balstās 

uz tīkla mezglu koordinātēm. 

Scēnu analīzes algoritmu izmantošana, kopā ar citām lokalizācijas metodēm, ļauj 

precizēt mezgla atrašanās vietu un izslēgt kļūdaini atpazītās tīkla topoloģiskās konfigurācijas. 

Īpaši efektīga ir abu minēto metožu iteratīvā izpildīšana. Šajā gadījumā scēnu analīzes algoritmi 

ir vistuvākie tēlu atpazīšanas uzdevumiem, kuros novērojamie fizikālie raksturojumi tiek 

salīdzināti ar datiem un etalona tēliem, kas ir pieejamas lokalizācijas sistēmā. 
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Likumsakarīgi, lokalizācijas metodes, kas balstās uz scēnu analīzes, iedalās divos 

posmos: informācijas savākšana apvidū un atrašanās vietas novērtējums, izejot no izmērījamiem 

fizikāliem parametriem. Divas visizplatītākās pieejas koordinātu novērtēšanā ir neparametrizētā 

statistiskā tuvāko kaimiņu metode k-nearest neighbour (kNN) un varbūtību metodes. 

KNN metode ir datu par uztveramā signāla līmeni iepriekšējā savākšana, un atbilstošās 

datu bāzes izveidošana, pēc tam, lokalizācijas procesā, meklējot datu kļūdas šajā bāzē, kas ir 

tuvākas vismazākajam kvadrātam un kas atbilst novērojamiem datiem. Varbūtības pieeja paredz 

n izvietojumu eksistences iespēju, novērojamam izmērījumu daudzumam, kuru varbūtība tiek 

aprēķināta pēc Baijesa formulas. 

Slēgto telpu apstākļos arī veiksmīgi strādā vēl viena pieeja, kas ir izstrādāta Bluetooth 

tīkliem, un ir pārstāvēta Forno, Malnati & Portelli (2007). Ierīce nosūta citiem tīkla dalībniekiem 

pieprasījumus ar dažādiem jaudīguma līmeņiem, un atkarībā no citu mobilo mezglu atbildēm, 

novērtē abpusējo distanci. Šī metode prasa, vismaz, vienu „enkura” mezglu ar zināmām 

koordinātēm, un nodrošina lokalizācijas precizitāti līdz pat 1.88 metra. 

Par svarīgiem faktoriem, kuri ietekmē lokalizācijas kvalitāti ar scēnu analīzes metodi, ir 

tīkla „enkuru” blīvums un izvietojums. Īpaši tas skar algoritmus, kuri izmanto distances 

izmērījumus starp mobilajiem mezgliem. Tajā pašā laikā eksistē arī citi, papildus datu avoti, kuri 

var ievērojami uzlabot lokalizācijas risinājumu kvalitāti. Kopš GIS rašanās brīža bija piedāvāts 

liels telpiskās analīzes jauno metožu daudzums, kas bāzējas uz ciparu kartēm. GIS 

lietojumprogrammas ļauj glabāt, modificēt un pieprasīt gan telpiskos, gan arī netelpiskos 

atribūtus noteiktai pozīcijai. 

Telpiskie GIS pieprasījumi var kļūt par vissvarīgāko instrumentu, lai vadītu bezvadu 

tīklus, ko izveidoja transportlīdzekļi. Tādi pieprasījumi var būt adaptēti katram konkrētam 

uzdevumam, kas ļaus izvairīties no izmaiņu nepieciešamības tīkla konfigurācijā. Pēc būtības, 

tādam tīklam ir jākļūst lietotājam par vienotu sadalītu aģentu, kas piegādā datus no interesējošā 

reģiona, pēc nepieciešamības. 

Tādējādi ciparu karšu dati, kuri ir pieejami ar GIS palīdzību, var būt izmantoti kā 

ierobežojumu komplekts lokalizācijas algoritmos, kuri tiek izvietoti grafā, kas tiek uzdots 

zināmu attālumu starp kooperatīvās transporta sistēmas dalībniekiem matricas veidā, kas arī 

kalpoja par šī pētījuma pamatideju. Ir jāpasvītro, ka darbā piedāvātās lokalizācijas metodes nav 

universālas jebkuram iespējamam scenārijam, taču var veiksmīgi papildināt klasiskās 

lokalizācijas metodes un aizvietot tās apstākļos, kad informācijas resursu trūkuma dēļ, klasiskās 

metodes kļūst par nepielietojamām. 

   

3. PĒTĪJUMA OBJEKTS UN PRIEKŠMETS 

Par pētījuma objektu ir mobilo objektu lokalizācijas metodes transporta sistēmās, kuras ir 

organizētas uz bezvadu tīklu bāzes. 

Par pētījuma priekšmetu ir transporta sistēmu mobilo objektu lokalizācijas iespēju izpēte, 

telpisko datu ierobežotās pieejamības apstākļos. 

 

4. DARBA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Šī darba mērķis ir izpētīt alternatīvo informācijas resursu izmantošanas iespējas, lai 

pieņemtu lēmumus objektu lokalizācijas klasisko metožu nepielietojamības apstākļos 

kooperatīvās transporta sistēmās. 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai bija noformulēti sekojošie uzdevumi: 

1. Veikt lokalizācijas metožu, kurus izmanto mūsdienīgās kooperatīvās transporta 
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sistēmās, apskatu un klasificēšanu; 

2. Noteikt pamatproblēmas, kuras rodas lokalizācijas gaitā kooperatīvās transporta 

sistēmās, un formulēt faktorus, kuri nosaka informācijas resursu trūkumu; 

3. Izanalizēt esošo klasisko metožu un to kombināciju pielietojamību scenārijos ar 

ierobežotu pieeju informācijas resursiem; 

4. Piedāvāt un izstrādāt lokalizācijas alternatīvo metodi, kas balstās uz telpiskiem 

pieprasījumiem pret ģeoinformācijas sistēmām, kuras izmanto par papildus datu 

avotu; 

5. Uzbūvēt modeli, kas balstās uz datu telpiskās bāzes, kura nodrošina ciparu karšu 

fragmentu atbalstu, bezvadu tīkla mezglu koordinātu gadījuma izvietošanu ar 

uzdotiem parametriem, tiešās redzamības starp mezgliem nosacījumu uzdevuma, 

„enkuru” koordinātu uzdevuma iespējamību, kā arī telpisko pieprasījumu un telpisko 

datu indeksēšanas atbalstu; 

6. Veikt skaitliskos eksperimentus dažādiem lokalizācijas scenārijiem un pārbaudīt 

piedāvātās metodes pamatotību. Vizualizēt iegūtos rezultātus un izanalizēt tos; 

7. Sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas metodes izmantošanai, lai atbalstītu 

lēmumu pieņemšanu lokalizācijas klasisko metožu nepielietojamības apstākļos 

kooperatīvās transporta sistēmās. 

 

5. PĒTĪJUMA HIPOTĒZES 

Pētījumā ir izvirzītas sekojošās hipotēzes: 

1. Attālumu grafa izvietošana starp kooperatīvās transporta sistēmas mezgliem, 

piesaistot papildus ģeoinformācijas resursu, var kalpot par lokalizācijas līdzekli 

apstākļos, kad citas metodes izrādās nepielietojamas.  

2. Lokalizācijas rezultātus, kuri ir iegūti ar piedāvātās metodes palīdzību, var izmantot 

par trūkstošās informācijas avotu, klasiskajām lokalizācijas metodēm, vai par 

informācijas laicīgo avotu, klasisko lokalizācijas metožu darbnespējas periodā. 

 

6. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA UN METODES 

Uzdevumu risināšanai, kas ir uzstādīti darbā, tiek izmantotas skaitļošanas ģeometrijas 

metodes, varbūtības teorija un grafu teorija, kā arī sistēmu modelēšanas teorija un kombinētā 

analītiskā un imitācijas modelēšana. Pētījumi balstījās uz zinātniski tematisko izdevumu 

materiāliem, starptautisko konferenču rakstu izlases, uz Eiropas Komisijas atskaitēm, uz 

zinātniski pētniecisko darbu rezultātiem un monogrāfijām. 

Izvirzīto hipotēžu un piedāvāto metožu pārbaudei bija veikti skaitliskie eksperimenti. 

Bija izveidota atbilstoša programmatūra, balstoties uz datu telpiskās bāzes Oracle Spatial 11g un 

programmas platformas Java. Aprēķini un vizualizēšana tika veikti Microsoft Office Excel 2010 

vidē. 

Iegūtie dati bija izmantoti dažos pētījuma ciklos, it sevišķi, relevantuma novērtējumā, 

konteksta pētījumā nākamo prasību izstrādei pielikumam, pieņemtības kritēriju noteikšanā un 

iegūto rezultātu novērtējumā, saskaņā ar izklāstīto metodiku A. Hevner, S. Chatterjee (2010). 

 

7. DARBA ZINĀTNISKĀ NOVITĀTE 

Zinātniskie rezultāti, kas ir iegūti disertācijas darbā, ir sekojoši: 

1. Tika piedāvāta GPS neatkarīgā pieeja bezvadu tīklu mezglu lokalizācijai transporta 
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sistēmās, ar alternatīvo informācijas resursu izmantošanu; 

2. Tika izstrādāts un realizēts GPS neatkarīgās lokalizācijas uzdevuma risinājuma 

algoritms, kas izmanto izmērīto distanču matricu starp objektiem un vektoru ciparu 

apvidus karti, kā papildus ierobežojumu kopumu, objektu alternatīvo izvietojumu 

izslēgšanai; 

3. Tika piedāvāta kompakta un efektīga metodes realizācija, ar telpisko pieprasījumu 

palīdzību indeksēto ģeolokācijas datu bāzei. Tika realizēts analītiskais un imitācijas 

modelis; 

4. Tika veikta modeļa validēšana, izpētītas metodes pielietošanas jomas un iespējamie 

tās izmantošanas scenāriji. 

 

8. PRAKTISKĀ VĒRTĪBA UN REALIZĀCIJA 

Pētījuma rezultāti parādīja, ka piedāvātā lokalizācijas metode var būt izmantota: 

1. Kā patstāvīgā metode, apstākļos, kad klasiskās metodes, kas balstās uz izmērītiem 

leņķiem vai distancēm līdz punktiem ar zināmām koordinātēm, dažu iemeslu dēļ 

nevar būt pielietotas; 

2. Citu lokalizācijas metožu laika disfunkcijas kompensācijai, sakarā ar iekšējiem 

traucējumiem un citiem šķēršļiem, nepieciešamo izmērījumu iegūšanai; 

3. Lokalizācijas datu korekcijai sistēmās, kas izmanto datu integrēšanas tehnoloģiju, kas 

tika saņemti no vairākiem avotiem (data fusion); 

4. Tika pamatotas metodes paplašināšanas iespējas, trīsdimensiju lokalizācijas 

atbalstam, un saderība ar jebkuru ciparu karšu tipu, kas atbalsta datu vektoru 

reprezentēšanu; 

5. Izstrādātie modeļi ir realizēti uz programmu platformas Oracle Spatial 11g 

kompleksa veidā, kuras ļauj imitēt dažādus lokalizācijas scenārijus un izpētīt metodes 

efektivitāti dažādos transporta infrastruktūras konfigurāciju posmos. 

 

9. AIZSTĀVĒŠANAI IZVIRZĀMĀS TĒZES 

Darba ietvaros bija formulētas sekojošās tēzes, kuras tiek izvirzītas aizstāvēšanai: 

1. Objektu lokalizācija transporta bezvadu tīklā ar GPS ierīces, kā vienīgā datu avota, 

izmantošanu var kļūt par nepietiekami drošu, it īpaši, pilsētas blīvās apbūves 

apstākļos. Ģeolokācijas konteksta izmantošana un integrēšana ar citiem datu avotiem 

ļauj, zināmā mērā, kompensēt minēto trūkumu; 

2. Pastāv vajadzība pēc jauno algoritmu izstrādes un jau esošo centralizēto lokalizācijas 

algoritmu, kas ir stabili pret informācijas resursu trūkumu, uzlabošanas. Algoritmiem 

ir jānodrošina absolūtā un relatīvā lokalizācija un jāstrādā gan ar statiskiem, gan arī 

ar mobiliem objektiem. Šo algoritmu pamatā ir mērķtiecīgi likt scēnu analīzes 

metodes; 

3. Ja ir izmērīto tālumu matricas starp transportlīdzekļu bezvadu tīkla objektiem, kaut 

vai viena tīkla objekta vai transporta infrastruktūras un vietējās ciparu kartes reālām 

koordinātēm, lokalizācijas uzdevums var būt tālumu grafa izvietošana plaknē, ņemot 

vērā ierobežojumus, kurus prasa ciparu karte. Turklāt izmērīto tālumu matrica var būt 

nepilnīga; 

4. Attālumu grafa izvietošana plaknē var būt īstenota algoritmiski, pēc Eiklīda 

koordinātu izplatīšanās principa, ierobežojot grafa necieto posmu alternatīvus 



13 
 

izvietojumus ar ciparu kartes vektoru datiem; 

5. Piedāvāto lokalizācijas metodi realizējam ar telpisko pieprasījumu palīdzību, kas ļauj 

padarīt to par kompaktu un izmantot telpiskās indeksēšanas gatavās augstražīgās 

tehnoloģijas un saderību ar ģeolokācijas datu ciparu formātiem; 

6. Piedāvātā algoritma un papildus datu avotu izmantošana ļauj kompensēt iespējamo 

GPS laika disfunkciju, kā arī, ja ir nepieciešams, koriģēt rodošās lokalizācijas kļūdas, 

kas tika izpildīta ar citām metodēm. 

 

10. PĒTĪJUMA APROBĀCIJA 

Par šajā darbā izklāstītām pamatkoncepcijām un priekšlikumiem tika ziņots un tie bija 

apspriesti zinātniskajās konferencēs un semināros. Autoram ir astoņas publikācijas par 

disertācijas tēmu, tajā skaitā indeksētās, kas ir recenzējamas zinātniskās literatūras bāzēs, kas ir 

citētas, tādās kā indekss Copernicus, Google Scholar, EBSCO, Scopus, ERA, DOAJ un 

ProQuest Index. Pētījuma rezultāti bija izmantoti projektā COST IC0906 „Improving the 

accuracy of real-time positioning of moving objects in mines”. 

 

11. DARBA STRUKTŪRA 

Disertācijas darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, noslēguma, izmantotās literatūras 

saraksta un trim pielikumiem. Darbs satur 120 lappuses un iekļauj 52 attēlus, 15 tabulas. 

Literatūras saraksts iekļauj sevī 151 nosaukumu. Darba struktūra izskatās sekojošā veidā. 

Ievads ir veltīts disertācijas tēmas aktualitātei, tajā ir formulēti pētījuma mērķi un 

uzdevumi, tika raksturota zinātniskā novitāte un iegūto rezultātu praktiskā vērtība. 

Pirmajā nodaļā tika skartas trīs svarīgas problēmas, kuras rodas, izstrādājot Location 

Based Services intelektuālās transportsistēmās: bezvadu tīkla objektu lokalizācija, tīkla 

lokalizējamība un tīkla pārklājuma novērtējums. Tika izdarīti secinājumi, ka, neraugoties uz 

zināmo progresu lokalizācijas paņēmienos, kas bāzējas uz dažādu sensoru un GPS kopīgu 

izmantošanu, joprojām ir sastopamas situācijas, kurās šie instrumenti nav efektīgi, vai vispār nav 

pielietojami. 

Otrajā nodaļā tika apskatīta lokalizācijas metožu klasifikācija un tika minēti izmērījumu 

tipi, kuri ir nepieciešami atbilstošo algoritmu realizācijai. Ir aprakstīti algoritmi, kuri, kā ieejas 

datus, izmanto nosacītus attālumus, kurus nosaka, izejot no tranzīta pārejām starp mezgliem. 

Tika apskatīti algoritmi, kuriem ir augsta precizitāte, kas prasa Eiklīda attālumu, leņķu, signāla 

izplatīšanas aiztures laika un citu vides fizikālo parametru izmērījumus, kas bāzējas uz 

optimizēšanas metodēm, skaitliskām metodēm un skaitļošanas ģeometrijas metodēm. 

Trešajā nodaļā ir dots tīkla mezglu lokalizācijas kļūdu raksturojums, kas rodas 

neprecizitāšu rezultātā, izmērot distances līdz atbalsta punktiem. Tika apskatīta atbalsta punktu 

savstarpējo izvietojumu ietekme uz lokalizācijas rezultējošo kļūdu. Tika aprakstīti izveidotais 

modelis un veikto eksperimentu virkne, ar nolūku izpētīt lokalizācijas rezultējošās kļūdas 

varbūtības sadalīšanas īpašības, atkarībā no izmērīto distanču varbūtības kļūdas sadalījumiem 

līdz atbalsta punktiem. Tika iztestēta sistēmas uzvedība ne tikai ar vispārpieņemto normālo 

sadalīšanu, bet arī ar eksponenciālo sadalīšanu un kļūdu dažādu sadalījumu tipu dažām 

kombinācijām. 

Ceturtajā nodaļā vispārējās un teorētiskās problēmas, kas rodas bezvadu sensoru tīklu 

lokalizācijas uzdevumu atrisināšanā, ir sakopotas praktiskajā plaknē. Ir norādīts iespējamais 

virziens tādu uzdevumu atrisināšanā gadījumiem, kad lokalizācijas klasiskās metodes izrādās par 

nepielietojamām. Tika piedāvāta lokalizācijas metodes konceptuālā ideja ar papildus 
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informācijas resursu izmantošanu. Izveidotais modelis, kurā bija veikta iepriekšējā algoritma 

verifikācija un tika novērtētas tā darbspēja, skaitļošanas sarežģītība un iespējamie trūkumi, kuri 

prasa turpmāko izstrādāšanu. 

Piektajā nodaļā ir parādīta bezvadu tīklu lokalizācijas algoritma iespējamā realizēšana ar 

papildus informācijas resursu palīdzību. Tika aplūkoti programmas risinājuma realizācijas 

īpatnības un iestatījumi uz telpisko pieprasījumu bāzes. Tika parādīta modeļa uzbūvēšana 

dažādu lokalizācijas scenāriju analīzei. Tika izvēlēti konkrētie scenāriji un parametri algoritma 

darba izpētei un analīzei šajā realizēšanā. Tika veikta eksperimentu virkne, tika savākti un 

apstrādāti dati, kas ļāva daudz precīzāk raksturot uzdevumu loku un piedāvātā algoritma 

pielietošanas iespējas. Tika apskatīti arī ierobežojumi tā pielietošanā. 

Noslēgums ir visnozīmīgāko disertācijas rezultātu apskats, piedāvāto risinājumu 

turpmāko pilnveidošanu iespēju secinājumi un rekomendācijas. 

Pielikums satur autora publikāciju sarakstu (1. pielikums), un atslēgu telpisko funkciju 

un datu, kuri tika izmantoti lokalizācijas metodes realizēšanā ar telpisko pieprasījumu 

izmantošanu, struktūru specifikāciju (2. un 3. pielikumi). 

 

12. DARBA NODAĻU KOPSAVILKUMS 

1. nodaļa. (Objektu lokalizācija intelektuālās transportsistēmās un blakusuzdevumi) 

1.1. Intelektuālās transportsistēmas un telemātika 

Telemātika, kā starpdisciplinārā datorzinātņu un tehnoloģiju zināšanu joma, iekļauj sevī 

telekomunikācijas, transporta tehnoloģijas, kustības drošības jautājumus, informācijas servisu 

sniegšanu, un inženieru pavadošo instrumentāriju. Īpaši ir jāatzīmē telemātikas lietišķie 

uzdevumi transporta sfērā, it sevišķi, pozicionēšanas un transportlīdzekļu sekošanas uzdevumi ar 

globālās navigācijas sistēmu un mobilo tīklu palīdzību, kā arī bezvadu komunikācijas starp 

transportlīdzekļiem, kas ļauj apmainīties ar informāciju par atrašanās vietu, ātrumu, bīstamām 

situācijām uz ceļa u. c. Līdzīgās komunikācijas paredz lokālo bezvadu tīklu laicīgo Ad-hoc 

organizēšanu, un tām ir jābāzējas uz bezvadu ierīcēm un sensoriem, kas ir uzstādīti 

transportlīdzekļos.  

Kooperatīvā komunikācija uz ceļiem iekļauj sevī savstarpējās komunikācijas starp 

automobiļiem, kā arī starp automobiļiem un infrastruktūras objektiem. Dati, ko saņem no 

automobiļiem ar infrastruktūras ierīcēm, tiek nosūtīti uz serveri centralizētai kopīgai apstrādei. 

  

1.2. VANET, V2V, I2V transporta ad-hoc tīkli 

Uzdevumu izcelsme, ko risina transportsistēmās, paredz bezvadu decentralizēto 

pašorganizējošo tīklu izmantošanu, kuru mezgli var neatkarīgi pārvietoties jebkuros virzienos, 

pārraujot un uzstādot savienojumu ar blakus mezgliem. Komunikācijas tipa Vehicle-to-Vehicle 

(V2V), ko nodrošina tādi tīkli, ļauj veikt dinamisko un anonīmo datu apmaiņu starp netālu 

izvietotiem transportlīdzekļiem.  

Automobiļi var kalpot par informācijas avotiem, tās patērētājiem, un, ja ir nepieciešams, 

par datu retranslatoriem. Nepieciešama informācija var būt arī iegūta no iepriekš noteiktām 

infrastruktūras ierīcēm, kas ar komunikāciju tipa Vehicle-to-Infrastructure (V2I) starpniecību 

ļauj paplašināt lietojumprogrammu iespējas tālu ārpus parasto iebūvēto sensoru robežām. 
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1.att. Transporta komunikācija modelī OSI 

 

Taču, neraugoties uz zināmo zinātniski pētniecisko darbu daudzumu VANET un ITS 

lietojumprogrammu jomā, praktiskās realizēšanas sastopas ar problēmu virkni, kurām ir tikai 

daļēji risinājumi. Tādu problēmu vidū ir jāatzīmē vienotās tehnoloģiskās platformas neesība, kas 

spēj atbalstīt visas nepieciešamas lietojumprogrammas. 

Šo problēmu risinājums prasa standartizāciju ar obligāto iesaistīšanos šajā automobiļu 

industrijas procesā. Ir nepieciešams, lai pieņemamie standarti atbilstu tiem tehniskiem 

risinājumiem, kuri jau veiksmīgi ir ieviesti, un tos izmanto ražotāji. Vienotā standarta 

izmantošana pārraidošai un uztverošai iekārtai, transporta komunikācijas līmeņa specifikācija (1. 

attēls) modelī OSI (Open Systems Interconnection) ļaus risināt tādus uzdevumus, kā ģeogrāfiskā 

adresēšana, vairākkārtīgā ziņojumu pārsūtīšana, drošība, sakaru kanālu vadība. 

 

1.3 Location based services un lokalizācija 

Atslēgas un aizvien vairāk izplatīšanu gūstošā tehnoloģiskā platforma 

lietojumprogrammu realizēšanai transporta Ad-hoc tīklos ir Location-based service (LBS), 

pakalpojumi, kas balstās uz atrašanās vietas zināšanām. Ar plašu spektru komunikāciju tipu 

atbalstītie, no mazā tāluma Bluetooth, līdz globālām pavadoņa tehnoloģijām (2. attēls), LBS ir 

aicināti nodrošināt lietojumprogrammā risināmā uzdevuma apstākļu un telpiskā konteksta bāzes 

izpratni.  

 
2.att. LBS tehnoloģijas  

 

Komunikācijas 

drošības 

protokols 

Citas 

lietojumprogrammas 

Drošības 

lietojumprogrammas 

Automobiļu tīkla līmenis 
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Vienkāršā izklāstā lokalizācijas fundamentālā problēma var būt noformulēta, kā punkta 

koordinātu novērtējuma uzdevums divdimensiju vai trīsdimensiju telpā koordinātu sistēmā, kuru 

izveidoja daži citi balsta ģeometriskie dati.  

Mūsdienīgās lokalizācijas sistēmas joprojām balstās uz tādiem bāzes datiem, kā distances 

un leņķi, kuri var būt iegūti netiešā veidā caur saistīto parametru izmērījumiem, tādiem kā 

signāla jauda, signāla caurgājiena laiks, caurgājiena laika starpība, fāžu starpība un citi dati. 

Jaunās tehnoloģijas ļāva ne tikai iegūt daudz precīzākus izmērījumu rezultātus, bet arī radīt 

jaunus lokalizācijas sistēmu arhitektūras risinājumus, tādus kā kooperatīvās sistēmas un datu 

sapludināšanas sistēmas (data-fusion).  

Objektu lokalizācijas metodes bezvadu tīklos, likumsakarīgi, tiek izmantotas sensoru 

atrašanās vietas novērtējumam, ar sākotnēji nezināmām koordinātēm, attiecībā pret dažiem 

sensoriem, kuru koordinātes ir apriori zināmas un pieejamas nepieciešamiem starpsensoru 

izmērījumiem. Sensori ar apriori zināmām koordinātēm tiek saukti par enkuriem. Enkuru 

koordinātes var būt iegūtas ar globālo pozicionēšanas sistēmas palīdzību, vai kā enkura 

uzstādīšanas rezultāts ģeodēziski noteiktā punktā.  

 

1.4. Lokalizējamība  

Bezvadu tīkla lokalizējamība raksturo unikālās lokalizācijas iespēju visu tīkla mezglu 

izvēlētā koordinātu sistēmā. Tīkla lokalizējamības analīzes būtība ir tā, ka, esot kādam tīkla 

mezglu daudzumam ar zināmām koordinātēm (enkuriem), mezglu daudzumam, kuru 

koordinātes nav zināmas, un izmērītiem attālumiem starp mezgliem daudzumam, noteikt, vai ir 

iespējams aprēķināt visu nelokalizēto tīkla mezglu koordinātes. Šī fundamentālā algoritmiskā 

problēma bezvadu tīklu teorijā ir liela neseno pētījumu skaita priekšmets. Piemēram, Aspnes et 

al. (2007), Eren et al. (2004), Mao et al. (2007), So & Ye, (2007).  

Tīkls ar uzdoto zināmo koordinātu mezglu daudzumu un ar zināmo attālumu daudzumu 

starp mezgliem tiek uzskatīts par unikāli lokalizējamu tajā gadījumā, kad sākotnējiem datiem 

eksistē visu tīkla mezglu koordinātu unikālais daudzums. Tīkla unikālo lokalizējamību 

divdimensiju telpā var raksturot ar grafu stingrības teoriju. Unikālā lokalizējamība ir atkarīga 

tikai no tīkla kombinatoriskām īpašībām un ir pilnīgi tīkla distanču grafa un mezglu-enkuru 

daudzuma noteikta. Šajā gadījumā grafa šķautnes atbilst distancēm, bet virsotnes – tīkla 

mezgliem. Grafa virsotnes tiek savienotas ar šķautni tajā gadījumā, ja distance starp tīkla 

mezgliem tiešām nav zināma. 

Balstoties uz attālumu izmērīšanas tehnikām, bezvadu Ad-hoc tīkla reālais izvietojums 

var būt modelēts kā distanču grafs G = (V, E), kur grafa virsotņu daudzums V – tas ir tīkla 

bezvadu komunikāciju ierīču daudzums, bet šķautņu daudzums E ir distanču daudzums starp 

komunikāciju ierīcēm (i, j), tajā gadījumā, kad distances starp punktiem i un j var būt izmērītas, 

vai abām virsotnēm ir zināmas koordinātes, un tās ir enkuri. Katrai šķautnei mēs varam izmantot 

funkciju d(i, j): E→R izmērītās distances starp i un j vērtības iegūšanai. 

Šī modeļa ietvaros ir nepieciešams atrisināt jautājumu, vai iegūtais distanču grafs, kas 

pārstāv bezvadu tīklu, ir lokalizējams, kas nozīmē, ka katrai grafa G virsotnei V, ņemot vērā 

iespējamo ierobežojumu H daudzumu (enkuru virsotņu zināmās koordinātes), eksistē tāda 

unikālā atrašanās vieta p(v), ka d(i,j) = ||p(i) - p(j)|| visiem pāriem (i, j) šķautņu daudzumā E, un 

turklāt tiek ievērots ierobežojumu daudzums H, kur || . || apzīmē Eiklīda attālumu divdimensiju 

plaknē.  
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1.5. Pārklājuma novērtējums tīklos VANET 

Bez atrašanās vietas sekošanas, izvietošanas un aprēķināšanas uzdevumiem, viens no 

fundamentālajiem uzdevumiem bezvadu tīklos VANET, ir tīkla pārklājuma novērtējuma 

uzdevums. Neraugoties uz to, ka pārklājuma novērtējuma algoritmi ir labi izpētīti, 

likumsakarīgi, tie ņem vērā tikai vienmērīgo (izotropo) sensoru modeli. Praksē, sensoru 

pārklājuma tālums dažādos virzienos bieži vien būtiski atšķiras. Tas nozīmē, ka maksimāli 

pieļaujamā distance starp sensoriem zināmā mērā ir atkarīga no to orientēšanās, un tāds sensoru 

tīkls tiek dēvēts par anizotropo. 

 

Pārklājuma novērtējuma metodes 

1.5.1. Ģeometriskā metode 

Atšķirībā no izotropā, virzītais sensors nevar pārklāt posmu visā aplocē, un tam ir tikai 

noteikts pārklājuma sektors. Tādējādi pārklājuma posmu var aplūkot kā divdimensiju plaknes 

sektoru. Nākamie parametri pilnīgi raksturo sensoru i, kur: (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) sensoru koordinātes plaknē, θ 

– maksimālais pārklājuma leņķis, Rs – sensora jūtīguma maksimālais tālums, aiz kura nav 

iespējama mērķa atklāšana, un vektors 𝑑𝑖,𝑗, kas dala uz pusēm pārklājuma vektoru.  

Ja objekts k ir izvietots 𝑡𝑘 un virzītais sensors i ir izvietots 𝑙𝑖, tad objekta atrašana zonā 

var būt noteikta ar algoritma palīdzību, kuru ir pieņemts dēvēt par mērķa atrašanas testu sektorā 

Target In Sector (TIS).  

Šajā nolūkā tiek atrasts distances vektors �⃗�𝑖,𝑘, kas nosaka attālumu no sensora i līdz 

objektam k.  

 

Turpmāk ir jānosaka, vai distances vektors atrodas sensora i pārklājuma laukā, izmantojot 

sekojošo testu: 

 

Un pārbaudīt, vai objekts atrodas sensora jūtīguma robežās: 

 

Gadījumā, ja nosacījumi 2 un 3 tiek izpildīti, tad testa rezultāts ir patiess, un sensors i pārklāj 

objektu k. 

 

1.5.2. Voronoja diagramma 

Pieeja balstās uz Voronoja teselācijas, kas tiek plaši pielietota pārklājuma zonu 

noteikšanai izotropos sensoru tīklos. Idejas būtība ir tā, lai, iedomājoties sensora modeli elipses 

veidā, ar noteikto orientēšanos, atvieglo diagrammas uzbūvi un analīzi, kas gala rezultātā 

pārvēršot uzdevumu par izotropo modeli. Voronoja anizotropais reģions sensoram i šajā 

gadījumā tiek noteikts kā: 

 

Kur punkts q pieder reģiona punktu daudzumam Q, bet attālums ir izteikts neieklīda metrikā: 

�⃗�𝑖,𝑘 = 𝑡𝑘 − 𝑙𝑖  (1) 

𝑑𝑖,𝑗
𝑇 �⃗�𝑖,𝑘 ≥ ‖�⃗�𝑖,𝑘‖

2
cos (

𝜃

2
) (2) 

‖�⃗�𝑖,𝑘‖
2

≤ 𝑅𝑠 (3) 

Vi
∗ = {q ∈ Q|‖q − pi‖Li

≤ ‖q − pj‖Lj
, ∀j ≠ i} (4) 
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Kur matrica Li var būt sadalīta kā 𝐿𝑖 = 𝐹𝑖
𝑇𝐹𝑖, kur: 

 

Kur 𝜃𝑖 – i-tā sensora leņķis (orientēšanās), bet (a, b, c)>0 ir elipses parametri. 

Šajā gadījumā Voronoja reģionu daudzstūri kļūst par figūrām, kuras ir aprakstītas ar otrās 

pakāpes līknēm, kas noved pie pārrāvumiem reģionos, un pie posmu rašanās bez ģeneratoriem, 

bez nenoteikta pārklājuma. Lai izveidotu normāla veida diagrammu, ir jāizdara vēl viens 

pieļāvums – lai visi sensori būtu vienādi orientēti. Šie apstākļi būtiski samazina metodes 

pielietošanas pilnīgu pamatotību. 

 

1.5.3. Varbūtēja metode 

Šī pieeja nenosaka pārklājuma reģionu katram sensoram, kā tas tiek darīts Voronoja 

diagrammā. Tā vietā tiek aprēķināta sensora veiktā objekta atklāšanas varbūtība. Turklāt var 

ņemt vērā arī summāro varbūtību, gadījumā, ja objekts vienlaicīgi atrodas dažu sensoru 

pārklājuma posmā.  

Modelis ir atkarīgs ne tikai no distances, bet arī no distances, bet arī no sensora 

orientēšanās, attiecībā uz interesējošo reģionu. Pieņemsim, katram sensoram ir pārklājuma 

ierobežotais posms Qi, ar maksimālo tālumu R un virzienu Θ. Katra sensora pārklājuma iespējas 

ir ierobežotas ar radiālo distanci un leņķi, attiecībā pret objektu, kuram ir jānokļūst pārklājuma 

zonā. 

Matemātiski, sensora i raksturojumi ir atkarīgi no distances di, no sensora i orientēšanās ai, 

attiecībā pret mērķi q. Sensora pārklājuma posms tiek noteikts sekojošā veidā: 

𝑄𝑖 = {𝑞 ∈ 𝑄|𝑑𝑖 ≤ 𝑅⋀|𝛼𝑖| ≤ 𝛩} (7) 

 

Kur: 

 

Arī ir nepieciešams izdarīt pieļāvumu, ka sensoram i ir pārklājums tikai savā reģionā Qi. 

 

Tādējādi sensora varbūtējais modelis: 

 

‖q − pi‖Li

2 = (q − pi)
TLi(q − pi) (5) 

𝐹𝑖 = [(

𝑐

𝑎
0

0
𝑐

𝑏

) (
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
)] (6) 

𝑑𝑖 = ‖𝑞 − 𝑠𝑖‖ 

 

(8) 𝛼𝑖 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
(𝑞 − 𝑠𝑖)(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖  𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖)

‖𝑞 − 𝑠𝑖‖
) 

 

𝛩 ∈ (0,
𝜋

2
) 

𝑝𝑖(𝑞) = 0,
𝜕𝑝𝑖(𝑞)

𝜕𝑑𝑖(𝑞)
= 0,

𝜕𝑝𝑖(𝑞)

𝜕𝛼𝑖(𝑞)
= 0 𝑖𝑓 𝑞 ∉  𝑄𝑖 (9) 

𝑝𝑖(𝑞) = {
(𝑑𝑖 − 𝑅)2(𝛼𝑖 − 𝛩)2

𝑅2𝛩2
𝑖𝑓 𝑞 ∈  𝑄𝑖

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

  (10) 
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Kā var redzēt no apskata, novērtējuma ģeometriskajai metodei ir nopietni trūkumi, kuri 

ierobežo tā pielietošanu. Vispirms, novērtējumam ir jābūt iepriekš zināmām objekta 

koordinātēm, kuras ir jāatklāj. Metode, kas balstās uz Voronoja diagrammu, kaut gan ir viena no 

visefektīgākajām, tīkliem ar izotropiem sensoriem, paredz nepilnīgi reālistiskus pieļāvumus 

anizotropiem sensoriem. Visperspektīvākā ir varbūtējā pieeja, jo tā dod iespēju ņemt vērā nevis 

pārklājuma varbūtību katram atsevišķam sensoram, bet arī summāro varbūtību, zonu pārklāšanas 

gadījumā. 

 

1.6. LBS kategorizēšana 

Prasību formulēšanai algoritmu lokalizācijai un ar tiem saistītām problēmām ir jēga iedalīt 

tos izmantojošās lietojumprogrammas četros tipos: 

Kustības drošība: lietojumprogrammām, kuras atbalsta kustības drošību, ir vajadzīga 

vislielākā lokalizācijas precizitāte, tai skaitā arī attiecībā pret ciparu karti. Šajā gadījumā 

lokalizācijas kļūdas, kuras pārsniedz 5 metrus, nav pieļaujamas. Sevišķi tas skar kustības joslas 

identificēšanas uzdevumus, kur prasības pret pieļaujamo neprecizitāti ir vēl augstākas, ne vairāk 

par 1 metru. 

Mobilitāte: prasības precizitātei nav tik stingras, lietojumprogrammas pieļauj lokalizācijas 

neprecizitāti līdz 8 metriem. Uzdevuma būtība ir ceļa identificēšana, uz kura atrodas transporta 

līdzeklis, neprecizējot joslas. 

Efektivitāte: pieļaujamā neprecizitāte atrodas 10 metru robežās, un var būt nodrošināta, uz 

liela transportlīdzekļu skaita rēķina, kas piedalās informācijas apmaiņā.  

Telemātika: telemātikas lietojumprogrammas, galvenokārt, operē ar zonām, un uzdevums 

ir zonas identificēšana, kurā atrodas transportlīdzeklis. Pieļaujamā neprecizitāte var būt 

apmēram 15 m un vairāk. No otras puses, tādas lietojumprogrammas, likumsakarīgi, strādā ar 

lielu datu skaitu. 

Rezumēju augšminēto, prasības lokalizācijas metodēm var raksturot sekojoši: 

 Precizitāte: tiek noteikts transporta līdzekļa atrašanās vietas novērtējuma tuvums tā 

reālajai atrašanās vietai; 

 Pieejamība: transportlīdzekļa atrašanās vietas novērtējumu daudzums, ko var saņemt 

laika vienībā; 

 Atsaukšanās laiks: laiks, kas ir nepieciešams lokalizācijas procedūrai, atrašanās 

vietas novērtējuma saņemšanai; 

 Integritāte: uzticības līmenis, kuru var pielietot transportlīdzekļa atrašanās vietas 

saņemtam novērtējumam. 

 

2. nodaļa. (Lokalizācijas metožu apskats) 

2.1. Lokalizācijas metožu taksonomiskie faktori 

Lokalizācijas algoritmi bezvadu tīkliem var būt klasificēti, izejot no tīkla struktūras, 

vienu vai otru algoritmu pielietojamības un ierobežojumu nosacījumiem. Lai nodrošinātu 

skaidrāku priekšstatu un labāk novērtētu iespējās, izvēloties lokalizācijas algoritmus, tālāk mēs 

piedāvājam klasifikāciju, kurā lielā mērā ir ņemtas vērā un apkopotas pieejas J. Hightower, R. 

Vēlaties un G. Borriello (2000), M. Bylund un F. Espinoza (2001), Krebss V. un Tsilker B. 

(2013). Lokalizācijas metožu taksonomisko pamatfaktoru shēma ir dota 3. attēlā.  
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3.att. Lokalizācijas metožu taksonomisko faktoru shēma 

 

Lokalizācijas metodes ar piesaistīšanas punktu un bez piesaistīšanas punkta: Ievērojama 

lokalizācijas metožu daļa paredz mezgla esamību tīklā, kura izvietojums ir precīzi zināms kādā 

globālā koordinātu sistēmā. Tādu mezglu ir pieņemts dēvēt par bāku vai enkuru, bet līdzīgas 

metodes – ar piesaistīšanas punkta metodēm. Tādu metožu būtība var būt formulēta kā tīkla 

mezglu izvietojumu nepretrunīgā daudzuma atrašanas uzdevums, ņemot vērā esošo informāciju 

par attiecībām starp mezgliem, kā arī starp mezgliem un enkuru. Metodes bez piesaistīšanas 

Atrašanās vietas 

novērtējuma 

tehnikas 

Lokalizācijas 

tehnikas 

Distances 

izmērīšana 

Trilaterācija 

Izskaitļošanu 

tips 

Vide 

Triangulācija 

Tuvums 

Informācija par 

atrašanās vietu 

Atrašanās vietas 

tips 

Izskaitļojumu 

izvietošana 

Sistēmas veiktspēja 

Kustošā bāze 

Scēnas analīze 

Vismazāko 

kvadrātu metode 

Ar piesaistīšanas 

punktu 

Bez piesaistīšanas 

punktu 

Ārējā 

Iekšējā 

Centralizētā 

Izplatītā 

Fiziskā pozīcija 

Simboliskā pozīcija 

Klientā 

Infrastruktūrā 
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punkta neprasa enkuru specializētās ierīces un neizmanto datus, kuri tiek iegūti ārpus tīkla. 

Tādas metodes ļauj noteikt tikai relatīvo mezglu izvietojumu lokālajā koordinātu sistēmā ar brīvi 

izvēlēto atskaites punktu.  

Centralizētās un sadalītās lokalizācijas metodes: Centralizētajiem algoritmiem galvenie 

izskaitļojumi tiek īstenoti speciāli izceltā mezglā vai datorā, kas atrodas ārpus tīkla, tajā pašā 

laikā sadalītajiem algoritmiem izskaitļošanas slodze var būt sadalīta starp visiem tīkla mezgliem. 

Ja problēma ir formulēta kā globālā optimizēšana, piemēram, izliektā optimizēšana, mezglam, 

kas veic izskaitļojumus, ir jābūt visiem datiem par distancēm tīklā, un izskaitļojumiem ir jābūt 

centralizēti izpildītiem. Centralizēto algoritmu realizēšana, likumsakarīgi, tiek pavadīta ar 

kolīzijām un konkurenci izskaitļošanās, tīkla nepieciešamo komunikāciju ar centrālo mezglu 

laikā.  

 

2.2. Lokalizācija bez piesaistīšanas punkta 

Atkarībā no objekta, kas veic atrašanās vietas izmērījumus un izskaitļojumu, 

lokalizācijas paņēmienus bez piesaistīšanas punkta var iedalīt trijos pamattipos: 

 Pozicionēšana ar nesamo ierīci: 

Ierīce izmēra visus nepieciešamos datus, aproksimē un izskaitļo savu atrašanās vietu, 

balstoties tikai uz šiem datiem; 

 Tīkla pozicionēšana: 

Tīkls izmēra visus nepieciešamos datus, aproksimē un izskaitļo ierīces atrašanās vietu, 

pati ierīce paliek pasīva visa procesa laikā; 

 Hibrīda pozicionēšana: 

Atrašanās vietas izskaitļošana notiek, kopīgi strādājot ierīcei un tīklam. Likumsakarīgi, 

ierīce savāc nepieciešamos datus algoritma darbam, bet tīkls, kuram ir lielas 

izskaitļošanas iespējas, veic nepieciešamos izskaitļojumus. 

Turpmāk aplūkosim dažus visizplatītākos lokalizācijas algoritmus bez piesaistīšanas 

punkta. 

Sum-Dist: Šo metodi aprakstīja A. Savvides, H. Park, M. Srivastava (2002) rakstā „The bits and 

flops of the N-hop multilateration primitive for node localization problems.”, un metodes būtība 

ir visu pāreju attālumu starp mezgliem summēšanā, tīkla apgaitas laikā. Katrs mezgls sūta 

ziņojumu, kas ietver sevī mezgla unikālo identifikatoru, lokālās koordinātes un ceļa garumu, ko 

iniciē ar nulli apgaitas sākumā. Kad mezgls saņem ziņojumu, tas pievieno attālumu līdz 

pārraidošam mezglam pie ceļa garuma un izsūta ziņojumu. Tādējādi, ņemot vērā tikai īsākos 

ceļus, katrs mezgls saņem distances novērtējumu līdz enkura mezglam. Šīs metodes priekšrocība 

ir tā, ka metode ir ārkārtīgi vienkārša, un algoritms tiek ļoti ātri izpildīts. No otras puses, eksistē 

arī acīmredzams trūkums, kas ir distances novērtējuma neprecizitāšu uzkrāšana katrā pārejā un 

kļūdu izplatīšana tīklā.  

DV-Hop: Algoritma Sum-dist trūkums ir tas, ka algoritms uzkrāj un izplata kļūdas, līdz ar tīkla 

apgaitu. Lielos tīklos, kā arī tīklos ar lielu attālumu starp mezgliem, šīs kļūdas var sasniegt 

ievērojamu lielumu. Alternatīvu, kas ir daudz izturīgākā pret kļūdām, nodrošina izmantošana 

topoloģiskās informācijas izmantošana tranzīta pāreju skaita aprēķinam. Šī pieeja tiek saukta 

DV-hop un ir aprakstīta Niculescu un Nath (2003), kā arī Hop-TERRAIN pie Savarese et al. 

(2002). 

Pēc būtības, DV-hop sastāv no tīkla apgaitas diviem viļņiem. Pēc pirmā viļņa, tāpat kā 

algoritmā Sum-dist, mezgli saņem datus par savu atrašanās vietu un minimālo pāreju skaitu līdz 
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enkuru mezgliem. Otrais, apgaitas kalibrēšanas vilnis, kas izmanto zināmu pāreju skaitu, ļauj 

izskaitļot jaunu, precizētu mezgla atrašanās vietu, sareizinot tranzīta pāreju skaitu ar pārejas 

vidējo garumu.  

Pozicionēšana uz tīkla pamata: Tīkla pozicionēšanas priekšrocība mobilajās ierīcēs ir tā, ka šī 

pozicionēšana neprasa papildus aparāta līdzekļus, atrašanās vietas izmērījumiem un 

izskaitļojumiem. Visizplatītākais tīkla pozicionēšanas piemērs ir Cell-ID metode, kuras ideja ir 

GSM šūniņu izmantošana ar zināmām ģeogrāfiskām koordinātēm, lai izskaitļotu savu atrašanās 

vietu. Katrai GMS stacijai ir sava unikālā ID/Mac adrese. Tādējādi, zinot mobilo sakaru stacijas 

ID, ir iespējams novērtēt lietotāja aptuveno atrašanās vietu. 

Šajā gadījumā Cell-ID metodes precizitāte ir atkarīga no mobilā tīkla blīvuma šajā 

posmā. Piepilsētas rajonos pārklājuma šūniņas izmērs var sasniegt 30 kilometrus, tajā pašā laikā 

pilsētās pārklājums var būt daudz mazāks, līdz pat 10 metriem. 

 

2.3. Lokalizācijas ar piesaistīšanas punktu 

Praktiski visa mūsdienās esošās lokalizācijas tehnikas ar piesaistīšanu videi balstās uz 

turpmāk uzskaitītām bāzes metodēm un algoritmiem. 

Triangulācija: Triangulācija – tā ir pozicionēšanas procedūra, kas balstās uz leņķa 

izmērījumiem, attiecībā pret zināmiem atbalsta punktiem. Vēsturiski izveidojās, ka triangulācija 

visbiežāk tiek izmantota ģeodēzijā, tā kā šajā pielietošanas jomā leņķi tiek viegli un precīzi 

izmērīti ar diezgan vienkāršām metodēm. Šīs metodes pielietošanu bezvadu tīklu lokalizācijas 

sistēmu kontekstā plaši aplūko D. Niculescu un B. Nath rakstos „Ad hoc positioning system 

(APS) using AOA” (2003)  un “Error characteristics of ad hoc positioning systems (APS)” 

(2004). 

Trilaterācija: Trilaterācija arī ir viena no plaši pielietojamām pozicionēšanas metodēm, kuras 

darbu ad-hoc sistēmās detalizēti aplūko A. Savvides, C. Han, un M. B. Strivastava (2001) rakstā 

„Dynamic fine-grained localization in ad-hoc networks of sensors”. Trilaterācija divdimensiju 

telpā prasa distanču izmērījumus līdz trim nekolineāriem balsta punktiem. 

 

 

 

 
4.att. Multilaterācija 
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Multilaterācija: Multilaterācija – tā ir navigācijas tehnikas, kas balstās uz attālumu līdz diviem 

vai vairākiem balsta punktiem starpību, kas pārvada signālus zināmos laika momentos. Signāla 𝞽 

ienākšanas no n balsta punktiem uz balsta punktu n+1 laika starpība dod iespēju aprēķināt 

koordinātes n izmērījumos (4. attēls).  

𝜏𝑎 =
1

𝑐
(√(𝑥 − 𝑥𝑎)2 + (𝑦 − 𝑦𝑎)2 + (𝑧 − 𝑧𝑎)2 + 𝐷𝐵𝐶 − √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

𝜏𝑏 =
1

𝑐
(√(𝑥 − 𝑥𝑏)2 + (𝑦 − 𝑦𝑏)2 + (𝑧 − 𝑧𝑏)2 + 𝐷𝐵𝐶 − √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

𝜏𝑐 =
1

𝑐
(√(𝑥 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐)2 + (𝑧 − 𝑧𝑐)2 + 𝐷𝐷𝐶 − √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

(21) 

 

Kur: 𝞽 – ir signāla ienākšanas laika starpība, c – gaismas ātrums. 

Min-Max: Dažos gadījumos tiek pielietota vienkāršotā metode, kur pozīcija tiek pieņemta, kad 

tā ir izvietota taisnstūra diagonāļu krustpunktā, kas ir izveidots ar kvadrātu šķērsojumu, kuros ir 

ievilktas aploces, ar centriem balsta punktos, un ar rādiusu, kas ir vienāds ar izmērīto tālumu (5. 

attēls). 

 

 
5.att. Min-Max 

 

Kur: (x,y) – lokalizējamā punkta koordinātes, ri – aploces rādiuss. Šīs metodes pielietošanas 

iespējas lokalizācijas sistēmās aplūkoja R. Parker un S. Valaee (2006) rakstā „A Robust Min-

Max Localization”. 

Klasterveida lokalizācija: Lokalizācijas klasterveida metodes atšķirīgā īpatnība, ko piedāvāja 

David Moore, John Leonard, Daniela Rus, un Seth Teller (2004), – tā saglabā darbspēju pat, esot 

ievērojamai kļūdas komponentei izmērījumos.  

Vismazāko kvadrātu metode: Ja ir informācija par attālumiem no lokalizējamā objekta X līdz 

trim balsta punktiem A, B un C ar zināmām koordinātēm, ir iespējams izveidot vienādojumu 

sistēmu, kas nosaka attiecības starp X koordinātēm, balstu punktu koordinātēm un attālumu līdz 

tiem. Iznākošā triju vai vairāku vienādojumu sistēma ar diviem mainīgajiem: (𝑥𝑥, 𝑥𝑦). Tā kā 

vienādojumu skaits pārsniedz nezināmo skaitu, sistēma ir virsnosacīta, un, vispārējā gadījumā, 

tai nav unikāla risinājuma. Tomēr tai ir vismazākais atrisināšanas kvadrāts.  

[𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖 − 𝑟𝑖), 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑖 − 𝑟𝑖)] × [𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖 − 𝑟𝑖), 𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑖 − 𝑟𝑖)] (22) 
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(𝑥𝑥 − 𝑎𝑥)2 + (𝑥𝑦 − 𝑎𝑦)
2

− 𝑎𝑟
2 = 𝑎𝛥

2 

(𝑥𝑥 − 𝑏𝑥)2 + (𝑥𝑦 − 𝑏𝑦)
2

− 𝑏𝑟
2 = 𝑏𝛥

2 

(𝑥𝑥 − 𝑐𝑥)2 + (𝑥𝑦 − 𝑐𝑦)
2

− 𝑐𝑟
2 = 𝑐𝛥

2 

(24) 

 

Vismazāko kvadrātu atrisinājums ir unikāls risinājums (𝑥𝑥, 𝑥𝑦), kas minimizē kvadrātu 

atlikumu summu (𝑎𝛥
2 + 𝑏𝛥

2 + 𝑐𝛥
2 + ⋯ ). Vienādojumu sistēma ir nelineāra atrisinājuma 

parametros (𝑥𝑥, 𝑥𝑦) un prasa vismazāko kvadrātu nelineārā algoritma izmantošanu. Daudz 

detalizētāk tādi algoritmi ir aplūkoti literatūrā par skaitliskām metodēm, piemēram, Press et al., 

Numerical Recipes in C (1992). 

Tuvuma faktors: Lokalizācijas metode, kas balstās uz tuvības faktoru, kuru aprakstīja M. J. 

Feuerstein (2008) darbā „Urban and Indoor Location using Pattern Matching of Wireless 

Network Measurements”, var būt noformulēta grafu teorijas terminos. Bezvadu tīkls ir dots 

grafa veidā G(V, E). Mezglu apakšdaudzumam H⊂V, ir zināma to personīgā atrašanās vieta 

(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 … 𝑝𝑚). Tuvuma faktora novērtējumu parasti interpretē divu modeļu ietvaros: 

 Saistību matrica 

 Attālumu matrica 

Uzdevums ir novērtēt pārējo tīkla mezglu daudzuma V–H atrašanās vietas 

(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 … 𝑠𝑛−𝑚). 

Kustošā bāze: Šī bezvadu tīku lokalizācijas metode iziet no tā fakta, ka tīkla mezgli ir ierīces, 

kuras spēj izmērīt attālumus un apmainīties ar ziņojumiem ar kādu citu tīkla mezglu 

apakšdaudzumu. Metode, balstoties uz šiem datiem, piedāvā rekonstruēt globāli nepretrunīgu 

tīkla topoloģiju, paredzot, ka tīkla mezgli atrodas kustībā. Rekonstruētās mezglu trajektorijas ar 

hiperboliskās aproksimācijas, trilaterācijas, apakšgrafu izlīdzināšanas un pagrieziena punktu 

atpazīšanas palīdzību ļauj atrisināt norādītu uzdevumu un novērtēt kustošos tīkla objektu 

atrašanās vietu. 

Scēnas analīze: Lokalizācijas metodes, veicot scēnas analīzi, paredz iespēju īstenot kādas telpas 

monitoringu apkārt lokalizējamam objektam. Likumsakarīgi, tas tiek īstenots ar sensoru 

komplekta palīdzību, kuri pārklāj nepieciešamo telpu un spēj uztvert vizuālos datus, datus 

infrasarkanajā diapazonā vai citus datus. Pamatā sastāv no diviem posmiem. Pirmajā posmā tiek 

veikta informācijas savākšana par vidi, kur notiks lokalizācija, un tiek veidota vides 

identifikācijas iezīmju datu bāze. Visbiežāk par datiem iezīmēm tiek izmantoti pieņemamā 

signāla RSS (Received Signal Strength) jaudas rādītāji. Divas visizplatītākās tāda tipa metodes 

k-tuvākā kaimiņa metode (k-nearest neighbor, kNN) un varbūtējā metode. 

 

3. nodaļa. (Balsta punktu raksturojumu un savstarpējā izvietojuma ietekmes uz objektu 

lokalizācijas neprecizitāti tīklos VANET analīze) 

Lokalizācijas uzdevuma svarīga sastāvdaļa ir lokalizējamā objekta koordinātu 

visprecīzākā novērtējuma iegūšana apgrūtinātā izmērījuma, trokšņa, izkropļotā signāla vai tiešās 

redzamības neesības apstākļos. Citi faktori, kuri ietekmē lokalizācijas precizitāti, attiecībā pret 

kuriem tiek izskaitļotas meklējamās koordinātes, kā arī kļūdu varbūtības sadalīšanas parametri 

un raksturs, gan pašos tāluma izmērījumos, gan arī saņemto kļūdu izmērījumos, lokalizācijas ar 

neprecīziem datiem rezultātā.  
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3.1. Grafa virsotņu koordinātu neprecizitātes raksturojumi 

Neprecizitātes avoti lokalizācijas sistēmās var būt iedalīti trijās pamatklasēs, Savides A., 

Garber W., Adlakha S., Moses R., Srivastava B. (2003): izvietošanas neprecizitātes, kanāla 

neprecizitātes un algoritmiskās neprecizitātes. Izvietošanas neprecizitātes ir saistītas gan ar 

sākotnējo tīkla konfigurāciju, tās blīvumu, izmēru, gan ar neprecizitātēm enkuru mezglu 

izvietošanā, ar apriori zināmām koordinātēm.  

Kanāla neprecizitātes nosaka ar izmērāmo fizisko parametru īpašībām, kas ļauj izskaitļot 

distanci starp tīkla mezgliem un sakaru kanāla īpašībām, pa kuru notiek apmaiņa ar iegūtām 

vērtībām. Šīs neprecizitātes komponentes lielums, zināmā mērā, ir atkarīgs no izmaiņu 

pielietojamām tehnoloģijām un apkārtējās vides, kurā tiek izpildīts izvirzītais uzdevums. 

Risinājumos, kuri izmanto koordinātu izplatīšanas principu, kur katrs lokalizētais mezgls var 

kļūt par jaunu balsta punktu, izmērījuma neprecizitātes komponente, likumsakarīgi, vienā vai 

otrā veidā uzkrājas, kas, savukārt, padara tās novērtējumu par daudz sarežģītāku uzdevumu. Par 

piemēru aplūkojot trilaterācijas algoritmu, Zheng Yang, Yunhao Liu. (2010) tiek piedāvāts 

ieviest trilaterācijas kvalitātes Quality of Trilateration (QoT) metriku, kas balstās uz trilaterācijas 

precizitātes atkarības no balsta punktu relatīvā ģeometriskā izvietojuma novērošanu. QoT 

metrika skaitliski apraksta atšķirības balsta punktu izvietojumā un ļauj izvēlēties optimālo 

kombināciju no iespējamiem. Šis mehānisms ļauj fiksēt tos balsta punktu izvietojumus, kuriem 

būs ievērojama rezultāta nenoteiktība un lielāka atstarošanas varbūtība. 

Trilaterācijas kvalitāte t tiek noteikta kā: 𝑄(𝑡) = ∫ 𝑓𝑡(𝑝)𝑑𝑝, 𝑝 ∈
𝑝

𝐷𝑖𝑠𝑘(𝑝, 𝑅), kur t=

𝑇𝑟𝑖(𝑠, {1,2,3}) nozīmē trilaterāciju mezglam s, kas bāzējas uz trim balsta punktiem si.  

Šajā izteiksmē 𝑓𝑡(𝑝) = ∏ 𝑓𝑠𝑖,𝑠𝑗 (𝑑(𝑝, 𝑝(𝑠𝑖)))3
𝑖=1   varbūtības sadalīšanas blīvums 

jebkuram punktam p plaknē, kur 𝑝(𝑠)  ir mezgla s reālā atrašanās vieta; 𝑑(𝑠𝑖, 𝑠𝑗) – nozīmē 

reālu distanci starp diviem blakus mezgliem si un sj; 𝑓𝑠𝑖,𝑠𝑗(𝑥)  varbūtības sadalīšana (𝑥 ∈

[0, +∞]  distances vērtība); izteiksme 𝐷𝑖𝑠𝑘(𝑝, 𝑅) nosaka diska zonu ar centru punktā p un ar 

rādiusu R. Parametrs R ir specifisks katrai konkrētai lietojumprogrammai un ir nosacīts ar 

prasībām pret lokalizācijas precizitāti.  

6. (a), (b) un (c) attēlos ir parādīti trīs trilaterācijas scenāriji. Pieņemot, ka ir izmērījuma 

neprecizitātes varbūtības normālā sadale, pirmais scenārijs (a) parāda visizplatītāko scēnas 

konfigurācijas tipu. Otrais scenārijs (b) parāda ekstremālo gadījumu, kad visi trīs balsta punkti 

atrodas apmēram vienā līnijā, un ir augsta kļūdas varbūtība, lokalizējamā mezgla 

spoguļatstarošanas veidā. 

Trešais scenārijs (c) demonstrē lokalizācijas ideālos apstākļus, kad balsta punkti ir 

vienādi attālināti no lokalizējamā mezgla un viens no otra. 

a) c)b)  
 

6.att. Trīs trilaterācijas scenāriji 
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3.2. Trilaterācijas neprecizitāšu modelēšana 

Balsta punktu, attiecībā pret kuriem tiek izskaitļotas meklējamās koordinātes, 

izvietošanas scenāriju ietekmes, kā arī kļūdu varbūtības sadalīšanas parametru un rakstura 

analīzei un novērtējumam bija ieplānota un veikta eksperimentu virkne. 

Bija realizēti trīs, agrāk aplūkotie lokalizācijas scenāriji. Salīdzinošajam novērtējumam 

bija izvēlēti trīs algoritmi, kuri atbalsta lokalizāciju trijos balsta punktos: klasterveida algoritms, 

algoritms min-max un Levenberga-Markarta vismazāko kvadrātu metodes realizēšana. Pirmās 

modelēšanas iterācijas rezultātā tika atlasīts vislabākais no algoritmiem, kuram ir vislielākā 

precizitāte, turklāt tika ņemts vērā arī izpildīšanas ātrums. Pēc tam, katram no scenārijiem bija 

modelēta lokalizācijas neprecizitāte ar Gausa varbūtības sadalīšanu, un noslēgumā tika izpētītas 

kļūdu kombinētās sadales un to ietekme uz lokalizācijas rezultējošo kļūdu. 

Eksperimenti parādīja, ka aplūkoto algoritmu darba laiks, neatkarīgi no enkuru 

izvietošanas scenārijiem, nebūtiski atšķirtas. Klasterveida algoritms aptuveni par 5-10% ir 

lēnāks nekā divi citi. Šī iemesla dēļ turpmāk netiks aplūkots algoritma darbs. 

Vismazāko kvadrātu algoritms un klasterveida algoritms parādīja apmēram vienādu 

lokalizācijas precizitāti (statistiskās neprecizitātes robežās) ideālajam (A) un parastajam (C) 

scenārijiem. Taču sliktajam scenārijam (B), klasterveida algoritms izrādījās izturīgāks, un 

apmēram 50% gadījumos nodrošināja veiksmīgu lokalizāciju, tajā pašā laikā vismazāko 

kvadrātu metode stabili „nokļuva” spoguļa lokācijas situācijā. 

Algoritms Min-Max parādīja desmitreiz mazāku precizitāti, nekā pirmie divi, un, šī 

iemesla dēļ turpmāk nebūs aplūkots. Turpmāk tiek aplūkots tikai klasterveida algoritms, kā 

daudz precīzāks, un tajā pašā laikā, atšķirībā no vismazāko kvadrātu metodes, izturīgs attiecībā 

pret sliktu scenāriju. 

 

3.3. Izmērījuma neprecizitāšu salīdzināšana  

Katras no x un y koordinātēm neatkarīgiem neprecizitātes novērtējumiem ir tas pats 

sadales likums un ar tādiem pašiem parametriem, kā distances izmērījuma neprecizitātes (7. 

attēls).  

  
7.att. Kļūdas neatkarīgā sadale pēc x un y 

koordinātēm scenārijam A 

8.att. Lokalizācijas rezultējošās kļūdas 

sadale scenārijam A 

 

Lokalizācijas neprecizitātes (attālums starp reālo punktu un iegūto lokalizācijas rezultātā) 

atbilst Releja sadalīšanas likumam (8. attēls), kas saskaņojas ar definējumu: „Ja X un Y ir 

neatkarīgie Gausa gadījuma lielumi ar nulles matemātisko gaidīšanu un vienādām dispersijām, 

tad summārajam gadījuma lielumam ir Releja sadalīšana: z= √𝑥2 + 𝑦2”. 
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Lokalizācijas neideālā scenārija gadījumos, katras koordinātes x, y (9. un 10. attēli) 

neprecizitātes varbūtības sadalīšana var būtiski izmainīties, tajā pašā laikā lokalizācijas 

neprecizitātes varbūtības rezultējošā sadalīšana (11. attēls) var palikt nemainīga. 

  
 9.att. Kļūdas sadalīšana pa x koordināti 

scenārijam C 

10.att. Kļūdas sadalīšana pa y koordināti 

scenārijam C 

 

Tā kā lokalizācijas neprecizitātes sadalīšana pa katru no koordinātēm, „jauktām” 

sadalīšanām ir, pēc būtības, izmērīto distanču neprecizitāšu sadales aritmētiskā summa, 

lokalizācijas vispārējās neprecizitātes komponentu labākai izpratnei, bija veikti atsevišķie 

eksperimenti distances izmērīšanas ar neprecizitāti lokalizācijā, kas ir sadalīts pēc eksponenciālā 

likuma un ar Gausa sadalīšanu, kam ir matemātiskā gaidīšana, atšķirībā no nulles gaidīšanas. 

Eksperimenti parādīja, ka šajā gadījumā lokalizācijas vispārīgā neprecizitāte ir 

vienmērīgi sadalīta pēc Raisa likuma, tajā laikā, kad neprecizitāšu sadalīšana pa katru koordināti 

atsevišķi, atkarībā no scenārija, var būt gan par Gausa sadalīšanu (ideālos scenārijos), gan par 

Releja sadalīšanu (sliktos scenārijos). Analoģiskā aina tiek novērota izmērītās distances 

neprecizitātes gadījumā, kas ir sadalīta pēc Releja likuma. 

 
11.att. Lokalizācijas rezultējošās kļūdas sadalīšana scenārijam C 

 

3.4. Secinājumi 

Lokalizēto koordinātu neprecizitātes sadalīšanai, Gausa sadalīšanas gadījumā ir tādi paši 

parametri kā izmērītās distances neprecizitātes sadalīšanai. Citas izmērītās distances 

neprecizitātes sadalīšanas, lokalizētās koordinātēs, atkarībā no scenāriju, vai nu pāriet Gausa 

sadalīšanā, vai nu Releja sadalīšanā, un tiek summētas. Lokalizācijas vispārīgai neprecizitātei 

(distance starp izskaitļoto un reālo objekta izvietojumu) ir mazāka vērtība pētījumam, tā kā 

nenorāda lokalizācijas kļūdas virzienu (vektoru), un ir Releja vai Raisa sadalīšana, atkarībā no 

scenārija, un matemātiskās gaidīšanas gadījumā, kas atšķirtas no nulles. Imitācijas modelēšana 

parādīja, ka gadījuma kļūdu summēšanai, esot lokalizācijai, ir tā pati izcelsme, kā harmonisko 

svārstību summēšanai ar gadījuma fāzi. Pēdējais ir labi izpētīts, un tam ir matemātiskais 
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apraksts, kas, nepieciešamības gadījumā, var būt izmantots lokalizācijas kļūdu sadalīšanas 

analīzes gadījumā. 

 

4. nodaļa. (Scēnas analīzes algoritms) 

4.1. Grafu izmantošana 

Esot citai pieejai, lokalizācijas problēmu var aplūkot, kā līdzīgu grafu ievilkšanas 

problēmai. Acīmredzot, ka mezgliem, kuri atrodas tiešā tuvumā no atbalsta punkta, distances 

līdz šim punktam var būt novērtētas tiešo izmērījumu veidā. Izmantojot koordinātu izplatīšanas 

zināmas metodes, distances līdz balsta punktam var būt novērtētas arī otrajam kaimiņu līmenim, 

kas ir nodalīts ar divām tranzīta pārejām. Tādā veidā, veicot apgaitu, var būt izpētīts viss tīkls. Ja 

grafs ir pietiekami saistīts, un tā šķautņu garumi ir zināmi, tas var būt pilnīgi rekonstruēts 

plaknē. 

Tādējādi lokalizācijas uzdevums var būt aplūkots, kā sensoru daudzuma atrašanās vietu 

rekonstrukcijas uzdevums, balstoties uz zināmo distanču daudzumu starp sensoriem, kuri 

atrodas kāda vienīgā rādiusa robežās, apkārt katram sensoram. Savā pamatā, problēma var būt 

formulēta kā noteikšanas uzdevums, vai var būt uzdotais grafs fiziski realizēts divdimensiju 

telpā.  

Pretēji lokalizācijas klasiskajām metodēm, kas paredz, ka tīklā ir jābūt ievērojamam 

enkuru mezglu skaitam, grafa ievilkšanai ar koordinātu izplatīšanos nav vajadzīgi enkuri 

lokālajām koordinātu sistēmām, un atbilstoši prasa ievērojami mazāk enkuru, piesaistei pie 

globālām sistēmām. 

Rezultātā iegūtām koordinātēm būs zināmas brīvības pakāpes, orientēšanās un 

translēšanas aspektos, taču mērogs tiks ievērots. Par ierobežojumu iespējamo komplektu, kas 

ļauj samazināt nepieciešamo balsta punktu skaitu, var būt izmantota papildus ģeolokācijas 

informācija.  

Formāli grafa izvietošanas uzdevums var būt aprakstīts sekojoši: grafa G izvietojums uz 

virsmas ∑  tā ir G projekcija uz ∑, kur virsmas ∑ punkti ir saistīti ar grafa G virsotnēm, bet 

vienkāršie virsmas ∑ loki ir saistīti ar grafa G šķautnēm, turklāt: 

 Galīgie loka punkti, kuri ir saistīti ar šķautni e, ir punkti, kuri ar saistīti ar virsotnēm 

e; 

 Neviens loks neiekļauj sevī punktus, kuri ir saistīti ar citām virsotnēm; 

 Divi loki nekad nekrustojas punktā, kas nav galīgs abiem lokiem. 

Citiem vārdiem, grafa izvietojums – tas ir tāds tā izvietojums uz virsmas, kuram esot, 

grafa šķautnes krustojas tikai savos galīgos punktos. 

Eksistē arī cits uzdevums, kas ir cieši saistīts gan ar grafu izvietošanas problēmu, gan ar 

tīklu lokalizāciju. Tas ir grafa stingrības noteikšanas uzdevums. Šī uzdevuma kontekstā grafa G 

realizēšana tiek aplūkota kā funkcija, kura atspoguļo virsotnes G punktos divdimensiju Eiklīda 

telpā. Vispārīgā gadījumā, grafa realizēšana tiek uzskatīta par pieļaujamu, ja tiek ievēroti 

ierobežojumi distanču veidā starp virsotņu i un j pāri, kur šķautne ir (i, j) ∈ E. Tas, kā jau bija 

atzīmēts iepriekš, ka d(i, j) = ||(p(i) - p(j)|| visiem (i, j) ∈ E. Divas G realizēšanas ir ekvivalentas, 

ja tās ir identiskas visām simetrijas operācijām: atstarošanai, translēšanai un pagriezienam. 

Distanču grafam G ir jābūt, vismaz, vienai nepretrunīgai realizēšanai, kas atbilst reālam 

topoloģiskam tīkla izvietojumam. Turklāt ar to tiek domāt, ka grafs G ir saistīts, un tam ir, 

vismaz, četras virsotnes. 

Grafs kopumā ir stingrs, ja tas nevar būt nepārtraukti deformēts nevienā savā realizēšanā, 
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nepārkāpjot distanču ierobežojumus. Grafs kopumā ir globāli stingrs, ja tam translācijas, 

atstarošanas un pagrieziena apstākļos ir tikai viena unikālā realizēšana. Grafa realizēšana tiek 

uzskatīta par vispārīgu tajā gadījumā, kad tā virsotņu koordinātes ir algebriski neatkarīgas. 

Turpmāk šeit mēs runāsim tikai par grafu vispārīgo realizēšanu. 

Summējot nosacījumus, kuri izslēdz nenoteiktības grafu izvietošanā, Jackson un Jordan 

piedāvāja teorēmu par grafu globālās stingrības nepieciešamiem un pietiekamiem nosacījumiem.  

1. teorēma Grafs, kuram ir n ≥ 4 virsotņu, ir globāli stingrs divos izmērījumos tad, un 

tikai tad, kad tas ir trīsreiz savienots un izturīgi stingrs. 

Balstoties uz 1. teorēmu, grafa globālā stingrības īpašība var būt testēta polinominālā 

laikā ar Pebble algoritma tīkla un apgaitas algoritmu palīdzību, Nissanka B. Priyantha, Hari 

Balakrishnan, Erik Demaine un Seth Teller  (2003). 

 

4.2. Lokalizācijas uzdevuma formālā uzstādīšana, izvietojot grafu 

Pieņemsim, ka tīkla mezgli N, kuri ir marķēti 1, … , 𝑁, ir izvietoti unikālos punktos kādā 

fiziskā reģionā. Tāpat arī pieņemsim, ka eksistē kāds mehānisms, kas ļauj katram mezglam 

atklāt sev blakus mezglus, īstenojot komunikācijas ar šiem mezgliem. Turklāt šis mehānisms 

ļauj novērtēt attālumu līdz blakus mezgliem. Katrs atklātais blakus mezgls dod vienu nevirzīto 

šķautni 𝑒 = (𝑖, 𝑗) grafam G, kas apraksta zināmos mezglus.  

Tādējādi ir dots sastāvošais no n grafu virsmām 𝐺(𝑉 = {1, … , 𝑛}, 𝐸), un katrai šķautnei 

(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 ir tā Eiklīda garums li,j. Apzīmēsim grafa divdimensiju izvietojumu kā 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ𝑛, kur 

virsmas i koordinātes ir apzīmētas kā 𝑝𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), bet distanci starp i un j kā 

 

Pagaidām neņemot vērā izmērījumu neprecizitātes, var teikt, ka eksistē tāds tīkla mezglu 

fiziskais izvietojums, kas realizē tālumu 𝑑𝑖,𝑗 = 𝑙𝑖,𝑗 grafa šķautņu doto garumu. Uzdevuma būtība 

ir tā, lai atveidotu šo izvietošanu, turklāt, tādu, kas atbilstu šīm prasībām, izvietojums var būt 

neunikāls. Izvietojuma neunikalitāte ir pieļaujama tādu operāciju kā griešanās, translēšana un 

atstarošana robežās, taču izmērītie tālumi skaidri fiksē izvietošanas mērogu.  

Dažām grafu konfigurācijām izvietojums var būt neunikāls un tam var būt transformāciju 

iespēja, kuras atšķiras no griešanās, translēšanas un atstarošanas. 

2. teorēma. Pieņemsim, ka ir N tīkls, kas ir izvietots koordinātu sistēmā ℝ𝑑, kur 

izmērījumu skaits d = 2 vai 3, sastāv no m > 0 enkuriem, kuri ir izvietoti punktos 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑚, 

un n - m > 0 mezglos ar nezināmām koordinātēm, kas ir izvietotas punktos 𝑝𝑚+1, 𝑝𝑚+2, … 𝑝𝑛. 

Gadījumam d = 2 pieņemsim, ka eksistē kāds minimums – trīs enkura mezgli. Atbilstoši 

gadījumam d = 3  ir minimāli četri enkuri. Apzīmēsim kā 𝔽𝑝 punktu formāciju, kas atbilst 

mezglu 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛 izvietošanai un sakariem starp punktiem, kuri ir apzīmēti ar blakus mezglu 

un enkuru pāriem N. Abiem d = 2 un d = 3 gadījumiem lokalizācijas problēma ir atrisināma tad 

un tikai tad, kad formācija 𝔽𝑝 ir globāli stingra. Tādējādi visi mezgli globālā stingrā apakšgrafā, 

kuram ir, vismaz, trīs enkuri, ir lokalizējami. 

Turklāt ir nepieciešams ņemt vērā, ka reālos apstākļos izmērītie tālumi li,j starp tīkla 

mezgliem iekļauj sevī kļūdas komponentu li,j = di,j + εi,j. Tas nozīmē, ka izvietošanas uzdevuma 

optimālais risinājums var arī neeksistēt. Tādos gadījumos rodas papilduzdevums starpības 

minimizēšanai starp reālo topoloģisko tīkla izvietojumu un izvietojumu, kas ir iegūts 

skaitļojumu rezultātā. 

 

𝑑𝑖𝑗 = ‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗‖ = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)
2
 (27) 
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4.3. Lokalizācija ar papildus datu avotiem  

Ciparu kartes, kas jau kļuva par plaši pieejamu ģeolokācijas resursu, iekļauj sevī 

papildus datu avotu lielu potenciālu, objektu lokalizācijas metodēm, bezvadu transporta tīklos. 

Rastra tipa datu izmantošana tādos uzdevumos ir netriviāla problēma, taču uzdevumu risināšanā, 

tālu no grafu izvietošanai apvidū, var būt veiksmīgi un bez būtiskiem papildus izlietojumiem ir 

izmantoti vektoru tipa dati.  

 
12.att. Tālumu grafa virsotnes, kuras ir izvietotas ģeolokācijas datu grafā 

 

Tādi dati, kas tiek aplūkoti ceļu infrastruktūras kontekstā, var būtiski palīdzēt 

lokalizācijas procesu pilnveidošanā transportā, izņemot tās atrašanās vietas, kurās 

transportlīdzeklis nevar fiziski atrasties, kā arī precizēt lokalizācijas rezultātus, salīdzinot tos ar 

braucamās daļas zināmu ģeometrisko izvietojumu. Ir zināms, ka ciparu kartes vektoru 

komponente var būt aplūkota kā globālais grafs, kura iekšpusē tiek izvietotas apakšgrafa 

virsotnes, kas ir izveidots ar bezvadu tīkla mezgliem, turklāt apakšgrafa virsotnes var gan sakrist 

ar globālā grafa virsotnēm, gan arī izvietoties uz tā šķautnēm. 

12. attēls parāda distanču grafu, ko izveidoja distances, kas tika izmērītas starp blakus 

esošiem transporta līdzekļiem, kā arī ar attālumiem līdz iepriekš noteiktajam infrastruktūras 

enkuram ar zināmām koordinātēm. Šim grafam ir jābūt ievilktam grafā, ko izveidoja ielu ciparu 

karte tādā veidā, lai visi transportlīdzekļi sakristu ar tā šķautnēm vai virsotnēm. Izmantojot arī 

papildus ierobežojumus, objekti dažos gadījumos var būt lokalizēti, pat, ja tālumu grafs nav 

stingrs pat par sevi. Vēl jo vairāk: daži necikliskie grafi (koki), ar tādas metodes palīdzību, var 

gūt pareizas izvietošanas iespēju, atšķirībā no citām, agrāk apspriestām klasiskām metodēm. 

Cita būtiska tādas pieejas priekšrocība ir veiksmīgas izvietošanas iespēja ar mazāku, 

formāli nepietiekošu enkuru skaitu. Pēc būtības, meklēšanas loga noteikšanai, ar nolūku izvietot 

globālā grafā, var pietikt arī viena enkura. 

 

4.4. Izvietošanas algoritms 

Pieejas, kas balstās uz lokalizāciju ar grafa iteratīvo izvietošanu, pamatideja ir zināmo datu 

izmantošanā par blakus esošo orientieru koordinātēm, ar zināmo enkuru mezglu koordinātēm, 

citu lokalizācijai, kas, iespējams, ir nepietiekami saistīti savā starpā, un ar mezglu enkuriem, ar 

nezināmām koordinātēm.  
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13. att. Lokalizācijas algoritma bloka shēma 

 

Bez jebkādiem zaudējumiem, algoritma pielietojamībai, šī pieeja ir derīga statiskam 

tīklam, kas ir izvietots divdimensiju telpā. Vienkāršības labad, aplūkosim gadījumu, kad katram 

tīkla sensoram ir iespēja izmērīt tālumu līdz visiem pārējiem tīkla sensoriem, neatkarīgi no 

attāluma. 

Ir dots tālumu grafs 𝐺(𝑉, 𝐸) un kartes ciparu grafs 𝐼(𝑊, 𝐹). Algoritma darba sākumam, 

vismaz, vienam mezglam n tīklā 1, … , 𝑁 ir jābūt par enkuru 𝑏0 ∈ 𝑁 ar zināmām koordinātēm 

𝑥0, 𝑦0 izvēlētā koordinātu sistēmā. 

Izmantojam jēdzienu „tuvākais” (neighbor) tīkla v ∈ N mezglu daudzuma apzīmēšanai, 

kuru attālinātība no enkura sākotnējā mezgla, ir pieejama skaitļošanas procesam. Cits 

Lokalizācijas sākums 

Atkārtojumu 

limits 

Vēl enkuri 

Lokalizācijas beigas 

Nākamais enkurs 

Sagrupēt blakus 

mezglus 

Vēl grupas 

Nākamā grupa 

Vēl mezgli 

Nākamais mezgls 

Vēl 

blakus 

mezgli 

Atzīmēt kā enkuru 

Viens mezgls 

Precizēt daudzumu 

Atrast šķērsojumu 

daudzumu 

Salīdzināt ar tālumu 

matricu 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 
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definējums, kuru vajadzēs ieviest, tās ir mezglu s atstarošanas, kas nozīmē ciparu kartes 

{𝑠|𝑠 ∈ W ⋁ 𝑠 ∈ F} grafa elementu šķērsojošo punktu daudzumu un aploces, kas ir apvilkta 

apkārt 𝑏0mezglam, ar koordinātēm 𝑥0, 𝑦0. Šīs aploces R diametrs tiek pieņemts vienāds ar 

tālumu d līdz tīkla lokalizējamam mezglam v. 

Koordinātes s tiek noteiktas ar izteiksmēm: 

  

Šī definējuma fiziskās jēgas būtība ir dota mezgla visu pieļaujamo fizisko izvietojumu 

attēlošana eksistējošā topoloģiskā kontekstā (pirmā aplūkojamā piemērā – vienkāršs režģis). 

Vispārīgā algoritma bloka shēma ir parādīta 13. attēlā. 

Ņemot vērā augšminēto, algoritms tiek izpildīts sekojošā veidā: 

1. Katram enkura b mezglam izvēlēties visus blakus esošo mezglus v un sagrupēt tos, 

pēc distances izmērījumu esamības, katram v grupā (saistītie mezgli). Gadījumā, ja ir 

savā starpā nesaistītie mezgli, ir iespējamas grupas, kas sastāv no viena mezgla, bet 

gadījumā, kad visi mezgli ir saistīti, atbilstoši veidojas tikai viena grupa; 

2. Katrā grupā katram mezglam tiek izskaitļotas to atstarojumu koordinātes sn, atrodot 

elementu I un aploces ar centru, grafa šķērsojošos punktus, kas sakrīt ar mezgla vn 

koordinātēm, un ar diametru, kas ir vienāds ar zināmu attālumu no šī mezgla līdz 

enkuram bn; 

3. Katram mezglam vn grupā izskaitļot iespējamo atstarošanu daudzuma koordinātes sn; 

4. Ja grupa satur sevī vairāk nekā vienu mezglu, katram pārim sn sn+1, pārbaudīt, vai 

distance starp tiem atbilst zināmai distancei starp vn un vn+1; 

5. Izslēgt no mezglu kombinācijas tos mezglus, kuri neatbilst zināmām izmērītām 

distancēm, turklāt ņemot vērā modelim uzdoto kādu toleranci pret kļūdām; 

6. Ja grupā paliek tikai viena atstarojumu kombinācija sn, sn+1,..,sn+m,, mezgli grupā ir 

lokalizēti; 

7. Algoritms atkārtojas enkuriem un mezgliem, kas ir lokalizēti algoritma iekšējās 

iterācijās, un kopš šī brīža tās apskata, kā papildus enkurus, ar nosacījumu, ka 

enkuram ir kaut viens blakus esošs nelokalizēts mezgls. Par algoritma darba 

apstādināšanas kritēriju kalpo visu tīkla mezglu lokalizācija vai uzdotā maksimālā 

atkārtojumu skaita sasniegšana. 

Meklēšanas vides iestatījumi: 1. tabulā ir dots pseidokods, kas dod vispārīgu priekšstatu par 

lokalizācijas algoritmu. 

Funkcijas find_ neighbors (atrast blakus esošos mezglus), split_to_groups (sadalīt 

grupās), compute_all_combinations (atrast visas kombinācijas) un evaluate_shadow_layout 

(novērtēt atstarojumu izvietojumu) ir aprakstītas iepriekš un ir skaitļošanas ģeometrijas un 

kombinatorikas triviālās operācijas. 

Algoritma modelēšanai un atkļūdošanai bija izvēlētas sekojošie iestatījumi: tīkls no 

vienpadsmit mezgliem, no kuriem desmit mezgli nav lokalizēti, turklāt katram no tiem ir 

izmērītie attālumu līdz sešiem blakus esošiem mezgliem, vien mezgls-enkurs un režģis, kas, šajā 

gadījumā ir ciparu kartes elementi. 

Pēc algoritma pirmās iterācijas izpildīšanas bija atrasts unikāls risinājums sešiem 

nelokalizētiem mezgliem, kuri, savukārt, kļuva par enkuru mezgliem. Otrā iterācija noveda pie 

vēl triju mezglu (4, 7 un 10) lokalizācijas, un trešā iterācija lokalizēja pēdējo nelokalizēto 

mezglu.  

 

{
𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑅 cos 𝜑
𝑦 = 𝑦𝑜 + 𝑅 sin 𝜑

0 ≤ 𝜑 < 2𝜋 (28) 
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1. tabula. Lokalizācijas algoritms 

 

Šajā gadījumā, mērķis bija tikai novērtēt algoritma, kā tāda, darbspēju, un tika aplūkots 

vienkāršotais lokalizācijas scenārijs, izmantojot režģi par ciparu karti. 

Skaitļošanas sarežģītība: Vispārīgā gadījumā algoritma sarežģītību var novērtēt pēc darba 

apjoma funkcijas atkarības, ko izpilda kāds algoritms, no ieejas datu izmēra. Algoritmam ir 

sarežģītība O(f(n)), ja, palielinot ieejas datu N dimensiju, algoritma izpildīšanas laiks palielinās 

ar tādu pašu ātrumu, kā funkcija f(N). 

Novērtējot algoritma sarežģītības kārtību, ir jāizmanto tikai tā daļa, kas visātrāk pieaug. 

Pieņemsim, ka darba cikls tiek aprakstīts ar izteiksmi N3+N. Tādā gadījumā tā sarežģītība būs 

vienāda ar O(N3). Ātri pieaugošās funkcijas daļas aplūkošana ļauj novērtēt algoritma uzvedību, 

palielinot N. Izskaitļojot O, var ņemt vērā pastāvīgos reizinātājus izteiksmēs. Algoritms ar darba 

soli 3N3 tiek apskatīts kā O(N3). Tas padara attiecības O(N) no uzdevuma izmēra izmaiņas 

atkarību par vairāk acīmredzamu. 

Ja viena procedūra izsauc citu, tad ir nepieciešams rūpīgi novērtēt pēdējās sarežģītību. Ja 

tajā tiek izpildīts noteiktais instrukciju skaits (piemēram, izvade drukai), tad tas praktiski 

neietekmē sarežģītības novērtējumu. Ja izsaucamā procedūrā tiek izpildīti O(N) soļi, tad funkcija 

var ievērojami sarežģīt algoritmu. Ja procedūra tiek izsaukta cikla iekšienē, tad ietekme var būt 

daudz lielāka. 

Ja vienas procedūras iekšējos ciklos notiek citas procedūras izsaukums, tad abu 

procedūru sarežģītības tiek pārreizinātas. Tādā gadījumā algoritma sarežģītība sastāda: 

O(N2)*O(N3)=O(N5). Ja pamatprogramma izsauc procedūras pēc kārtas, tad tās sarežģītības tiek 

saskaitītas: O(N2 )+O(N3 )=O(N3). 

Izejot no iepriekš teiktā, novērtēsim lokalizācijas algoritma skaitlisko sarežģītību, ar kuru 

tika konstruēts pirmais pētāmā modeļa tuvinājums. Šajā nolūkā vienkāršosim algoritma 

pseidokodu līdz cikliem. Vienkāršots pseidokods ir dots 2. tabulā. Tā kā atšķirībā no aplūkotā 

piemēra šis algoritms nav funkcija ar vienu mainīgo, tad skaitļošanas sarežģītība tiek saskaitīta 

no algoritma atkārtojumu skaita I, enkuru skaita B, lokalizējamo mezglu skaita N, kā arī ir 

atkarīgs no iegūtām skaitļojumu procesā mezglu G grupām un atstarošanām katram mezglam S. 

while(stop conditions are not met){ 
Input: beacon_array[]; 
Input: node_array[]; 
for(n = 0; n < beacon_array.length; n++) 
   neighbors[] = find_ neighbors(beacon_array[n], node_array[]); 
   neighbor_groups[] = split_to_groups(neighbors[]); 
   for(m = 0; m < neighbor_groups.length; m++){ 
      for(i = 0; i < neighbor_groups[m].length; i++){ 
         shadows[] = find_shadow_locations(neighbor_groups[m][i]); 
         neighbor_groups[m][i].add(shadows[]); 
      } 
      shadow_combinations[] = compute_all_combinations(neighbor_groups[m]); 
      possible_combinations[] = evaluate_shadow_layout(); 
      for(k = 0; k < possible_combinations[].length; k++){ 
         if(possible_combinations[k] is only one possible){ 
            localized_node = node_array.pop(neighbor_groups[m][node]); 
            localized_node.isBeacon = true; 
            beacon_array.push(localized_node);  
         } 
      } 
   } 
 } 
} 
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2. tabula. Vienkāršotais pseidokods 

 

Konkrēti sakot, minot mezglu izvietošanas kombinācijas, no kombinatorikas 

redzespunkta, mēs runājam par savienojumiem bez atkārtojumiem, kuru skaits no n pēc k ir 

vienāds ar binominālo koeficientu: 

 

Tātad kopējais savienojumu skaits būs vienāds ar atstarošanu savienojumu summu pēc 

atstarošanu maksimālā skaita vienam mezglam visās saistīto mezglu grupās. Turklāt, ņemot vērā 

to apstākli, esot trim un vairāk enkuriem, lokalizācija kļūst iespējama ar klasiskām metodēm, 

enkuru skaitam B nav jābūt vairāk par 2, bet algoritma atkārtojumu attaisnotais skaits nevar būt 

lielāks par nelokalizēto mezglu skaitu. Tātad maksimālās skaitļošanas sarežģītības funkcijai ir 

izskats: 

 

Tādējādi, skaitļošanas sarežģītība, atkarībā no grafa (grupu skaita) saistīguma, var 

variēties no 𝑂(𝑁2) līdz 𝑂(𝑁!). 

Ir jāatzīmē, piedāvātā algoritma 𝑂(𝑁2) skaitliskās sarežģītības optimistisks scenārijs ir 

pilnīgi pieņemams, bet pesimistisks, maksimālais skaitļošanas sarežģītības variants 𝑂(𝑁!) ir 

pārāk izlietojamais, un algoritms prasa optimizēšanu. Tādas optimizēšanas iespējamais ceļš tiks 

aplūkots nākamajā nodaļā. 

 

4.5. Modelēšanas rezultāti 

Acīmredzams, ka lokalizācijas uzdevums, kas tika atrisināts ar iepriekš apskatīto 

algoritmu, kā grafu izvietošanas klasiskais uzdevums, ir NP-pilnīgs uzdevums no NP klases, 

kuram var sakopot jebkuru citu uzdevumu, kas tika atrisināts polinomiālā laikā. Kā var pamanīt, 

algoritms 4. un 5. soļos faktiski veic pilnīgo pārlasi, lai izslēgtu mezglu pretrunīgās 

kombinācijas.  

No citas puses, līdz ar mūsdienīgo datoru nepārtrauktu veiktspējas pieaugumu, jau šodien 

pietiekami lieli NP-pilnīgie uzdevumi tika diezgan ātri atrisināti. Piemēram, komivojažiera 

uzdevums ar sarežģītību 2000 pilsētās, tagad tiek risināta ar pilnīgo pārlasi pilnīgi pieņemamā 

laika intervālā. Bet, kad dati ir labi strukturēti, risināmā uzdevuma sarežģītība var pieaugt līdz 

pat 14000 pilsētām. Citiem vārdiem, eksistē noteiktā distance starp dažādu algoritmu realizēšanu 

mūsdienīgiem empīriskiem rezultātiem un mums zināmiem teorētiskiem pētījumiem. 

 

for 1 to I // stop conditions are not met 
begin  
for 1 to B // beacon_array length 
begin 
for 1 to G // neighbor_groups 
begin 
end; 
fоr 1 to N // possible_combinations  
begin 
end; 
end; 
end; 

𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 (29) 

𝑓(𝑁) = 𝑁 ∙ 2 ∙ (
𝑁

𝐺
+

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
) (30) 
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Ir jāpievērš uzmanība tam, ka šeit pagaidām tika apskatīts vienkāršotais modelis ar 

ciparu karti režģa veidā. Turpmāk tiks aplūkoti daudz reālistiskāki scenāriji ar karšu 

fragmentiem, kuri sastāv no daudz sarežģītākām ģeometrijām. Tātad punkta piederības 

pārbaudes funkcijai ir jāparedz un ir adekvāti jāapstrādā tādi scenāriji. 

 

5. nodaļa. (Tīkla objektu lokalizācija ar telpisko pieprasījumu palīdzību)  

Piektajā nodaļā tika pētīta šo objektu telpisko pieprasījumu izmantošanas iespēja, kas ir 

doti ģeometrisko abstrakciju veidā, kā instruments, kas tiek pielietots bezvadu tīklu lokalizācijas 

uzdevumos. Tika piedāvāta ceturtajā nodaļā aprakstītā algoritma lokalizācija šajā platformā. 

Tika aprakstīti modeļa uzbūves principi un algoritma darba modelēšanas scenāriji. 

 

5.1. Telpiskie pieprasījumi 

Balstītie uz atrašanās vietu telpiskie pieprasījumi attiecas pie pieprasījumu tipa, kuru 

rezultāts ir atkarīgs, tajā skaitā, no pieprasošā klienta atrašanās vietas. Bezvadu tīklu vide un 

komunikācijas ierobežojumi spēlē svarīgu lomu telpisko pieprasījumu apstrādes stratēģiju 

izvēlē. Šajā sakarā, lokalizācijas algoritma realizēšana uz telpisko pieprasījumu pamata paredz, 

ka tīkla lietotājam, pēc nepieciešamības, ir iespēja uzstādīt tiešo savienojumu ar informācijas 

serveri un saņemt atbildes uz saviem pieprasījumiem. 

Kā viens no apskatāmās pieejas iespējamiem realizēšanas variantiem, šim uzdevumam 

tika izvēlēta pakete Oracle Spatial 11g. Šis zināms, un sevi labi rekomendējošais programmu 

komplekss satur datu bāzi un visu nepieciešamo funkciju un procedūru kopumu, kas ļauj glabāt 

plašu telpisko datu spektru, kā arī organizēt ātro un efektīgo piekļuvi datiem un to analīzi. Šajā 

gadījumā telpiskie dati ir reālo vai konceptuālo objektu un to savstarpējo attiecību atrašanās 

vietu pamatraksturojumi reālā vai konceptuālā to eksistēšanas telpā.  

Oracle Spatial 11g dod lietotājam SQL shēmas un funkcijas, kuras nodrošina telpisko 

elementu kopumu glabāšanu, saņemšanu un modificēšanu, kā arī pieprasījumus tiem uz datu 

bāzes Oracle 11g platformas. Telpiskā datu bāzes platforma sastāv no sekojošiem 

pamatkomponentiem: 

 Shēmas (MDSYS), kura nosaka atbalstāmo datu ģeometrisko tipu glabāšanas kārtību, 

sintaksi un semantiku; 

 Telpiskās indeksēšanas mehānisma; 

 Operatoriem, funkcijām un procedūrām, pieprasījumu izpildīšanai apzīmētā atrašanās 

vietā, telpiskiem savienojuma pieprasījumiem un citām analītiskām operācijām; 

 Funkcijām un procedūrām atkļūdošanai un iestatīšanai; 

 Topoloģiskā datu modeļa; 

 Tīkla datu modeļa; 

 GeoRaster, funkcionalitātes, kas ļauj glabāt, indeksēt, aptaujāt un analizēt rastra 

datus un ar tiem asociētos metadatus. 

Aplūkojamo datu struktūru telpiskais komponents, ko turpmāk apzīmē ar terminu 

„ģeometrija”, ir objekta formas ģeometriskais priekšstats kādā koordinātu telpā. 

Telpisko datu saņemšanas un savienošanas metode izmanto modeli, kas sastāv no diviem 

pieprasījumiem. Tāda modeļa konstrukcija nozīmē divas autonomas secīgas operācijas, kuras 

tiek izpildītas telpiskā pieprasījuma rezultātu saņemšanai. Katras no divām operācijām rezultātu 

kombinācija kalpo par pieprasījuma izpildīšanas galīgo rezultātu. Pirmā operācija spēlē filtra 

loma lielam datu skaitam. Tā ievērojami samazina risinājumu kandidātu skaitu, to turpmākajai 
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apstrādei. Otrā, daudz precīzākā, filtrēšanas operācija darbojas ar nelielu datu skaitu un atgriež 

pieprasījuma galīgo rezultātu. 

Datu bāzes telpiskās indeksēšanas iespēja ir viena no produkta Oracle Spatial jaunām 

atslēgfunkcionalitātēm. Telpiskais indekss, tāpat kā cits indekss, ir mehānisms, meklēšanas loga 

ierobežošanai. Šajā gadījumā, šis ierobežojums bāzējās uz telpiskiem kritērijiem, tādiem, kā 

ģeometriju šķērsojums, vienas ģeometrijas iekļaušana otrajā utt.  

Tādu funkcionalitāti nodrošina indeksēšanas izmantošana ar R-kokiem – kokveida datu 

struktūru, kura tiek izmantota piekļuves organizēšanai telpiskiem datiem. Šī datu struktūra 

sadala telpu daudzos hierarhiski ieliktos un, iespējams, šķērsojošos taisnstūros (divdimensiju 

telpai). Trīsdimensiju vai daudzdimensiju telpas gadījumā, tie būs taisnstūrveida paralēlskaldņi 

(kuboīdi), (14. attēls). 

2004. gadā bija publicēts jaunais pilnveidotais algoritms, Antonin Guttman (2004), kas 

nosaka prioritāros R-kokus. Pilnveidotais algoritms parādīja rezultātus visefektīgāko mūsdienīgo 

metožu līmenī. 

 

 
14.att. R-koks divdimensiju taisnstūriem 

 

5.2. Piedāvājamā metode 

Lokalizācijas algoritma, kas tiek piedāvāts šī darba ceturtajā nodaļā, skaitļošanas 

sarežģītība, esot dažādiem scenārijiem, var sasniegt nepieņemami augstus lielumus, dažos 

gadījumos līdz pat 𝑂(𝑁!). Sakarā ar to ir lietderīgi izmēģināt tā realizēšanu ar telpisko 

pieprasījumu metodi, kam ir jāļauj, zināmā mērā, optimizēt algoritma izpildīšanu un samazināt 

lokalizācijas scenārija ietekmi uz prasībām pret skaitļošanas resursiem. 

Izmantojot telpisko pieprasījumu funkcionalitāti, kas ir iepriekš aprakstīta, aplūkosim 

minētā algoritma realizēšanu, telpisko SQL operāciju veidā. Algoritma realizēšanai ir vajadzīgas 

divas tabulas, katrai no tām ir tipa SDO_GEOMETRY aile. Tabulās tiek izmantotas primārās 

atslēgas un ierakstu tipa identifikatori. Pārējās ir dienesta ailes, un tām nav tiešās attieksmes pret 

izpildāmā algoritma darba loģiku. 

Pirmā tabula AREA_MAP ir paredzēta ciparu kartes glabāšanai, iekļaujot punktu, kas ir 

enkurs b ar zināmām koordinātēm, kā to prasa tīkla lokalizācijas aplūkojamais scenārijs. Turklāt 
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scenārija apstrādes procesā šajā pašā tabulā tiek iekļauti tīkla nelokalizētie mezgli 1...n, pēc tam 

tiem, kuru attālums no enkura mezgla tiek pieņemts kā zināms, tiek veidots aploču C daudzums, 

ar centru, kuram ir koordinātes (bx, by) un ar rādiusu ri, kas ir vienāds ar distanci līdz mezglam i, 

kura distance di tika pieņemta kā zināma.  

Otrā tabula STAGING_MAP ir dienesta tabula, kas ir nepieciešama algoritma 

izpildīšanas starprezultātu īslaicīgai glabāšanai. Telpiskās indeksēšanas procedūra šeit nav 

atsevišķi aprakstīta, tā kā nav lokalizācijas algoritma loģikas daļa. Tomēr, lai nodrošinātu 

telpisko pieprasījumu augsto veiktspēju, telpisko indeksu atjaunošanu vajag izpildīt pēc jebkuru 

izmaiņu iekļaušanas ciparu kartēm vai enkuru un mezglu izvietošanas. 

Viss lokalizācijas process tiek izpildīts ar divām SQL operācijām. Pirmā operācija 

izskaitļo aploču C un ciparu kartes ģeometriju elementu daudzuma šķērsošanas visus punktus, 

un saglabā šos punktus dienesta tabulā ar pazīmi, kas norāda, kurai no aplocēm ci pieder katrs 

dotais punkts. 

Operācija izmanto primāro filtru ANYINTERACT (jebkura ģeometriskā mijiedarbība), 

lai sašaurinātu meklēšanas logu, un pēc tam, funkciju SDO_INTERSECTION, kas izpilda 

pamatuzdevumu visu šķērsojuma punktu daudzuma izskaitļošanai. Pēdējais, trešais funkcijas 

parametrs – kartes tolerancei, šajā gadījumā, ir lielums 0.005. Filtra ANYINTERACT un 

funkcijas SDO_INTERSECTION izmantošanas apraksts un piemēri ir doti A pielikumā. 

Lokalizācijas algoritma izpildīšanas otrais posms, SQL operācija 2, ir unikālo 

šķērsošanās punktu daudzuma izlase no dienesta tabulas, kas izpilda zināmo tālumu matricai 

atbilstošos nosacījumus – gan starp mezgliem, gan arī starp mezgliem un enkuru.  

Gadījumā, kad grafs, ko izveidoja tīkla mezgli, ir diezgan stingrs, vai papildus 

informācija, kuru iegūst ar ciparu kartes palīdzību, padara to diezgan stingru, pieprasījuma 

izpildīšanas rezultāts būs unikāls punktu daudzums, kas atbilst reālajai topoloģiskajai tīkla 

mezglu izvietošanai. Tomēr gadījumā, kad nepietiek informācijas, ir iespējami lokalizācijas 

daudzie rezultāti, viens no tiem būs reāls, bet pārējie būs par griešanās produktiem, gadījumā ar 

vienu enkuru, vai par atstarošanas produktiem, divu enkuru gadījumā. 

 

5.3. Modelēšanas vide 

Tāpat kā agrāk, modelēšana tiek īstenota ar diskrētā imitācijas modeļa palīdzību, kas ļauj 

veikt izmēģinājumus, nospēlējot notikumu attīstības un objektu uzvedības iespējamos variantus, 

variējot dažus vai visus modeļa parametrus. Turklāt modeli var raksturot kā ģeometriski 

grafisko, jo, zināmā mērā, tas ir izveidots ģeometriskos tēlos un objektos, kuri ir kodēti 

atbilstošā veidā, telpiskajā datu bāzē.  

Šajā modelī tiek algoritmiski izpildīta tikai viena modelēšanas vides sagatavošana un 

izvēlētā scenārija iestatīšana. Algoritma bloka shēma ir dota 15. attēlā. 

No 1. līdz 8. bloku uzdevums ir ciparu kartes sagatavošana, tīklu mezglu izvietošana, 

atbilstoši izvēlētajam scenārijam un modelēšanas parametru un indeksu iestatīšanai. Lokalizāciju 

izpilda viens telpiskais pieprasījums 9. blokā. Pēdējā, 10. bloka, uzdevums ir rezultātu apstrāde 

un datu sagatavošana vizualizēšanai. Lokalizētās lietojumprogrammas pamatklases ir dotas 3. 

pielikumā. 
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15.att. Algoritma modelēšanas bloka shēma 

 

5.4. Telpiskā pieprasījuma profilēšana 

Svarīgs posms gan telpisko, gan parasto SQL pieprasījumu realizēšanā ir to profilēšana, 

kas iekļauj sevī pieprasījumu izpildīšanas optimālā plāna meklēšanu no visiem iespējamiem, 

uzdotajam pieprasījumam, un pieprasījuma vai datu bāzes struktūras izmainīšanas procesu, ar 

nolūku samazināt skaitļošanas resursu izmantošanu, izpildot pieprasījumu. Modeļa realizēšanā 

uz platformas Oracle Spatial, profilēšanai un atkļūdošanai tika izmantots iebūvētais instruments 

Tuning Optimizer. 

Šī instrumenta darba rezultāts ir pieprasījumu izpildīšanas detalizētā analīze un 

rekomendācijas to uzlabošanai, ko pavada piedāvāto soļu racionālie pamatojumi. Oriģinālā 

telpiskā pieprasījuma izpildīšanas analīze ir dota 3. tabulā. Pieprasījuma izpildīšanas plāns satur 

10 ieliktos programmu ciklus, un 11 piekļuves tabulas pilnīgai lasīšanai, kas satur ciparu karti.  

Katra pieprasījuma plāna posma izpildīšanas laiks ir nenozīmīgs un parādīts ar minimālo 

lielumu, rezultātu laika tabulas datu formātam. Datu izmērs arī ir nenozīmīgs, kas ir raksturīgi 

ģeometrisko datu vektoru tipam, un sastāda kopumā 330 baitus. Tajā pašā laikā procesora 

noslogojums, izpildot pieprasījumu, sasniedz 55%. Sakarā ar to, tiek piedāvāta datu bāzes 

struktūras optimizēšana, kuras būtība ir papildus kombinētā indeksa ievadīšana pēc ciparu kartes 

elementu ģeometrijas tipiem. 

 

 

 

Modelēšanas 
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3. tabula. Pieprasījuma oriģinālais plāns 

 

Optimizēšanas rezultātā, pieprasījuma plānā palika tikai viena pilnīga piekļuve ciparu 

kartes tabulai un 10 piekļuves pēc indeksa, ar kartes elementa ģeometrijas tipu. Kā var redzēt, 

rezultātā procesora noslogojums samazinājās līdz 25%. Tātad, lokalizācijas atbalstīšanai, kas 

tiek realizēta ar piedāvāto metodi, būs vajadzīga divreiz mazāka skaitļošanas jauda, kas ir labs 

profilēšanas rezultāts. 

 

 5.5. Scenāriju novērtējums 

Modelēšanas mērķis ir piedāvātā algoritma darbspējas novērtējums, esot dažādiem tīkla 

izmēriem, dažādās ciparu kartes konfigurācijās, dažādos redzamības apstākļos gan starp 

mezgliem, gan arī enkuru redzamības aspektā, kā arī ir novērtējuma priekšstats par algoritma 

izturību, attiecībā pret tāluma izmērīšanas neprecizitātēm. Lokalizācijas algoritma darba 

modelēšanai bija izvēlēti divi tipiskās pilsētas ceļu infrastruktūras gadījuma fragmenti. Abi 

fragmenti bija pārcelti, ģeometriju kopuma veidā, telpiskajā datu bāzē, un turpmāk tiek minēti 

kā ciparu kartes F un G. Par karti F tīšuprāt tika izvēlēts posms ar lielāku simetrijas pakāpi, 

kuram, esot lokalizācijai, ir jānodrošina griešanās kļūdu un atstarojumu augsta līmeņa varbūtība. 

Id Operation Name Rows Bytes Cost(%CPU) Time 

 0 SELECT STATEMENT  1 330 55 (0) 00:00:01 
 1  NESTED LOOPS  1 330 55 (0) 00:00:01 
 2   NESTED LOOPS  1 300 50 (0) 00:00:01 
 3    NESTED LOOPS  1 270 45 (0) 00:00:01 
 4     NESTED LOOPS  1 240 40 (0) 00:00:01 
 5      NESTED LOOPS  1 210 35 (0) 00:00:01 
 6       NESTED 

LOOPS 
 1 180 30 (0) 00:00:01 

 7        NESTED 
LOOPS 

 1 150 25 (0) 00:00:01 

 8         NESTED 
LOOPS 

 1 120 20 (0) 00:00:01 

 9          NESTED 
LOOPS 

 1 90 15 (0) 00:00:01 

 10           NESTED 
LOOPS 

 1 60 10 (0) 00:00:01 

* 11            TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 12            TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 13           TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 14          TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 15         TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 16        TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 17       TABLE 
ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 18      TABLE ACCESS 
FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 19     TABLE ACCESS 
FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 20    TABLE ACCESS 
FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 21   TABLE ACCESS 
FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 
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Karte G ir vairāk asimetriska un pārstāv modeli optimistisko scenāriju.  

Tiek ģenerēts uzdoto mezglu skaits ar gadījuma koordinātu, kas ir izvietotas uz kartes 

ģeometriskiem elementiem, vienmērīgu sadalīšanu. Vienu gadījuma mezglu izvēlas enkurs ar 

apriori zināmām koordinātēm. Tiek pieņemts, ka katram mezglam ir tiešā redzamība, un 

atbilstoši arī izmērītais tālums līdz uzdotajam blakus mezglu skaitam. Pārējie mezgli atrodas 

ārpus tā redzamības zonas (not in line of sight, NLOS). Arī tiek uzdots mezglu skaits ar NLOS, 

attiecībā pret enkura mezglu. Pēc noklusējuma, attālums līdz enkura mezglam ir zināms. 

Distances izmērīšanas neprecizitātes emulācijai, pie tolerances parametra tiek pievienots 

gadījuma, normāli sadalīts lielums, ar matemātisko gaidīšanu 0 un uzdoto dispersiju, kas, 

nepieciešamības gadījumā, var izkropļot pieprasījuma rezultātus uzdotajās robežās. 

Katrai no kartēm ir izvēlēti dažādi modelēšanas scenāriji, kuros ir aplūkotas veiksmīgas 

lokalizācijas iespējas, dažādu izmēru tīkliem un dažādas pakāpes grafa saistībai, kas izpaužas 

mezglu daļā ar NLOS. Scenāriju parametri ir detalizēti aplūkoti zemāk. Pēc katra modelēšanas 

posma beigām vide atgriež detalizētus statistiskos datus. Izpratnes uzskatāmībai un vienkāršībai, 

rezultāti ir apstrādāti un parādīti trīsdimensiju virmas diagrammu veidā.  

Katra diagramma parāda lokalizācijas rezultātus, atkarībā no scenārija parametriem. Tas 

var būt unikāli lokalizēts tīkls, kāds iespējamo izvietošanas risinājumu daudzums, vai nu 

rezultātu neesamība tajā gadījumā, kad nav atrasts risinājums vai iespējamo izvietojumu skaits ir 

liels un pārsniedz uzdoto sliekšņvērtību. Iegūto risinājumu skaits ir parādīts uz Y ass, diapazonā 

no 0 līdz 50. No praktiskiem apsvērumiem, risinājumu skaits, kas pārsniedz 50, netika aplūkots 

un tika uztverts kā neveiksme. NLOS procentuālā attiecība starp tīkla mezgliem ir parādīta uz X 

ass, bet NLOS procentuālā attiecība starp mezgliem un enkuru – uz Z ass. 

 

5.6. Eksperimentālie dati 

Piedāvātā algoritma eksperimentālās pārbaudes būtība bija bezvadu tīkla lokalizācijas 

scenāriju modelēšana, ar telpisko pieprasījumu palīdzību, un sastāvēja no trim pamatposmiem. 

Pirmā posma uzdevums bija vispārīgā veida tīkla iegūšana, algoritma veiktspējai, tīkla izmēra 

parametru vērtību un tīkla mezglu NLOS redzamības apstākļu plašā spektrā, dažādiem 

lokalizācijas scenārijiem. Par rezultātu bija jākļūst sākotnējiem datiem par scenāriju un vides 

parametru vērtību kritiskās zonas ietekmi, kuriem esot, algoritma darba kvalitāte sāk 

pasliktināties, un turpmāk lokalizācija kļūst neiespējama. Otrais pētījuma posms ir virzīts uz 

daudz detalizētāku vides parametru vērtību šaurā diapazona pētīšanu, lai iegūtu daudz 

precīzākus datus par algoritma īpašībām un viskritiskākajiem parametriem. Pēdējā, trešā posma 

uzdevums bija izmērījumu neprecizitāšu dažādu lielumu modelēšana, ar algoritma darba 

nosacījumu kritiskajā diapazonā, kas dod iespēju novērtēt prasību kārtību pret tīkla mēraparātu 

līdzekļu precizitāti.  

Lokalizācijas pirmajam scenārijam bija izvēlēta karte G. Mezglu procents, kuriem nav 

iespējas izmērīt tālumu, un tātad arī NLOS attiecībā pret enkuru vai NLOS attiecībā pret blakus 

esošiem mezgliem, variējas no 70% līdz 90% no kopīgā mezglu skaita ar 5% soli katrai 

modelēšanas atkārtošanai. Turklāt lokalizācijas scenārijs atkārtojās tīklam ar 5, 25 un 45 mezglu 

izmēru. Tādējādi viens tādas izvietošanas modelis izvēlētā kartē sastādīja no 75 lokalizācijas 

scenāriju gājiena. Kopumā ir veikti 3 mezglu un enkura gadījuma izvietojumi kartē, tādējādi 

algoritma gājienu kopskaits vienā modelī bija vienāds ar 225.  

Modelēšanas rezultāti tīkliem, kuri sastāvēja no 25 un 45 mezgliem, parādīja 100% 

veiksmīgu lokalizāciju visām izvēlētām NLOS vērtībām. Neunikālie rezultāti radās tikai tīklā ar 
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vismazāko mezglu skaitu. 16. attēlā ir dots trīsdimensiju pirmās izvietošanas grafiks kartē G 

tīklam, kas sastāv no pieciem mezgliem. 

 
16.att. Karte G, 5 mezgli, 1. izvietojums 

 
17.att. Karte G, 5 mezgli, 2. izvietojums 

  

Analoģiskie rezultāti bija iegūti arī divos citos gadījuma izvietojumos. Tīkli ar izmēru 25 

un 45 mezgli parādīja tikai veiksmīgus unikālus lokalizācijas rezultātus. Tīkla lokalizācija, kas 

sastāv no 5 mezgliem, dažos gadījumos nodemonstrēja arī dažus neunikālus rezultātus, kā 

parādīts 17. un 18. attēlos.  

Kā var redzēt no dotajiem grafikiem, vislielākā lokalizācijas izturība, līdz pat NLOS 

90%, izpaužas, esot sliktai redzamībai starp mezgliem. Un, kaut gan intuitīvi tiek paredzēts, ka 

lielam datu daudzumam vienmēr ir jāuzlabo rezultāti, šeit var redzēt, ka otrādi, liekie dati dažos 

gadījumos rada no 2 līdz 5 alternatīviem izvietojumiem. Savukārt, liels NLOS daudzums, 

attiecībā pret enkuru rada līdz 50 alternatīviem izvietojumiem, kas tiek izskaidrots ar kartes G 

augsto simetrijas pakāpi un ar tādos gadījumos radušos griešanās transformācijas iespēju. 

Turpmāk modelēšana bija atkārtota analoģiskiem scenārijiem, bet kartei F, lielā mērā, 

piemīt asimetriskās īpašības. Analoģiski stabilie rezultāti ar 100% veiksmīgu lokalizāciju bija 

iegūti tīkliem, kuru izmērs ir 25 un 45 mezgli. Tīkls no 5 mezgliem, esot lielām NLOS vērtībām, 

parādīja alternatīvos neunikālos izvietojumus. Visi trīs izvietojumi, kuri ir parādīti 19., 20. un 

21. attēlos. 

Ir jāatzīmē, ka neunikālo izvietojumu diapazons un skaits, esot lielām NLOS vērtībām, 

pieauga šajā scenārijā. Tas ilustrē tīkla grafa lielo pakļautību tipa „atstarošana” un „izliekums” 

transformācijām, kuras ir raksturīgas kartei ar mazāku simetrijas pakāpi.  

 
18.att. Karte G, 5 mezgli, 3. izvietojums 

 
19.att. Karte F, mezgli, 1. izvietojums 

 

Tomēr neviens scenārijs neizgāja ārpus neunikālo risinājumu uzstādītās maksimālās 

vērtības robežām, kad lokalizācijas rezultāts tiek pieņemts, kā nenoteikts. 
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20.att. Karte F, 5 mezgli, 2. izvietojums 

 
21.att. Karte F, 5 mezgli, 3. izvietojums 

 

Iepriekšējie modeļi parādīja, ka, esot tīkla izmēram, lielākam par 20 mezgliem, un 

mezglu skaitam bez NLOS tiešās redzamības, līdz 80% no kopīgā mezglu skaita algoritms 

parāda stabilus veiksmīgus rezultātus. Tāpēc nākamajos modeļos tika izvēlēts NLOS diapazons 

no 85% līdz 97%, un tīkla izmērs samazinājās no 30 mezgliem līdz 5, ar 5 mezglu soli. Tas ļāva 

kvalitatīvāk ieraudzīt un izanalizēt to algoritma darba parametru posmu, kurā beidzas tā 

darbspēja. Turklāt, tā kā iepriekšējie modeļi parādīja rezultātu nebūtisku atkarību no izvēlētās 

kartes tipa un gadījuma izvietojumu skaita, turpmākā modelēšana tika īstenota kartē G ar vienu 

izvietojumu. 

 
22.att. Karte G, 30 mezgli 

 
23.att. Karte G, 25 mezgli 

 

 
24.att. Karte G, 20 mezgli 

 
25.att. Karte G, 15 mezgli 

 

Grafiki, kuri ir doti no 22. attēla līdz 27. attēlam, sniedz sešu modelēšanas posmu, kas 

tika veikti ar augšminētiem parametriem, rezultātus. 

Lokalizācijas tīkla scenārijs, kas sastāv no 30 mezgliem, un, kas ir parādīts 22. attēlā, 

parāda stabilus, veiksmīgus un unikālus lokalizācijas rezultātus visā NLOS izvēlētā diapazonā, 

no mezgla uz mezglu, ar nosacījumu, ka NLOS no mezgliem uz enkuru nepārsniedz 90%. Vēl jo 

vairāk, esot maksimālam NLOS skaitam no mezgla līdz mezglam, un NLOS no mezgliem uz 

enkuru, kas pārsniedz 95%, radās pirmie nenoteiktie rezultāti (23. attēls). Tas nozīmē to, ka ir 

sasniegta robeža, kad iespējamo alternatīvo izvietojumu daudzums kļūst apgrūtinošs 
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skaitļošanas aspektā, un lokalizācijas algoritms apstādina savu darbu. Līdz ar tīkla izmēra 

samazināšanos, kā redzams 24., 25. un 26. attēlos, progresē lokalizācijas rezultātu 

pasliktināšanās. 

Pēdējais, vispesimistiskākais scenārijs ar 5 mezglu izmēru tīklu un ar ārkārtīgi mazu 

grafa saistības pakāpi, kura lokalizācijas rezultāti ir parādīti 27. attēlā, kuram rezultātā nav 

neviena unikālā izvietojuma. Visa zona ārpus NLOS 90%, no mezgliem uz enkuru, nav noteikta. 

Tomēr, esot tādam mazam NLOS 90% tīkla izmēram, tas nozīmēs, ka tikai vienam mezglam ir 

informācija par savu tālumu no enkura, un tā ir acīmredzami nepietiekoši, ja ir vāji saistīts tīkla 

konfigurācijas grafs. 

 
26.att. Karte G, 10 mezgli 

 
27.att. Karte G, 5 mezgli 

 

Pēdējie trīs modelēšanas scenāriji tika paredzēti izmērījumu neprecizitātes lieluma 

vispārīgam novērtējumam. Agrāk, pēc noklusēšanas, izmērījuma neprecizitāte bija noteikta 0.05 

m līmenī, kas atbilst statistiskās neprecizitātes robežai, un kas būtiski neietekmēja rezultātus. 

Nākamajos modeļos neprecizitātes izmērs bija noteikts, kā normāli sadalīts gadījuma lielums ar 

nulles matemātisko gaidīšanu µ=0 un ar standarta novirzi σ=1 pirmajam scenārijam, atbilstoši 

µ=1, σ=5  otrajam un µ=5, σ=25  trešajam scenārijam. Tas nozīmē, ka izmērījuma 

neprecizitātes lielums var sasniegt 25 metrus.  

Ir jāatzīmē, ka, esot neprecizitātes pieļaujamam lielumam 25 m, lokalizācijas algoritma 

darbs acīmredzamā veidā kļuva neiespējams. Tā kā neprecizitātes lielums 25 m ir salīdzināms ar 

izvietoto tīklu, ar ciparu kartes ģeometrisko komponentu izmēru, un ar attālumu starp tiem 

pilsētas apbūves kontekstā, šī lokalizācijas metode kļūst pilnīgi dezorientēta un nedod rezultātus. 

Sakarā ar to, turpmāk tika aplūkoti tikai pirmie divi scenāriji ar parametriem µ=0, σ=1 un µ=1, 

σ=5. 

 
28.att. Karte G, 20 mezgli, neprecizitāte 0m – 

1m 

 
29.att. Karte G, 20 mezgli, neprecizitāte 1m – 

5m 

 

Pēdējo divu scenāriju modelēšanas rezultāti ir atspoguļoti 28. un 29. attēlos. Izmērījuma 

neprecizitātes ir realizētas ar telpiskā pieprasījuma tolerances parametra palīdzību, kas, savukārt, 

padara izmērīto distanču vērtības par neskaidrām. Abos gadījumos tika pielietoti iestatījumi, kuri 



44 
 

ir visvairāk tuvināti reāliem, tika izpētīts tīkls no 20 mezgliem un NLOS vērtības variējās no 

10% līdz 75%. Kā parādīja rezultāti, izmērījuma neprecizitāte līdz 1 metram kartē G izraisīja 

alternatīvos, no 1 līdz 10, grafa izvietojumus. Bet neprecizitāte, kuras lielums ir līdz 5 metriem, 

šajā kartē izraisa vairāk par 40 alternatīvo grafa izvietojumu stabilu rašanos, visā modelēšanas 

parametru diapazonā. 

. 

5.7. Rezultāti 

Modelēšanas rezultāti parādīja piedāvātā algoritma darbspēju, un arī to, ka izmērījuma 

neprecizitātes un tiešās redzamības neesība starp tīkla mezgliem var novest pie neunikāliem 

alternatīviem izvietojumiem, vai nu tie nenoteiktiem rezultātiem lokalizācijā, izvietojot tāluma 

grafu ciparu kartē. Turklāt nav grūti pamanīt, ka pastāv noteikts kritisks tīkla blīvums, augstāk 

par to lokalizācija ievērojami pieaug un paliek stabila. 

Acīmredzot, ka lokalizācijas precizitātei ir jāpieaug, līdz ar tīkla blīvuma palielināšanos. 

Liels, blakus esošo mezglu skaits katram mezglam nozīmē vairāk ierobežojumu, lai izvietotu 

tālumu grafu ar telpisko pieprasījumu. Taču pēc kāda kritiskā blīvuma nenotiek turpmākā 

uzlabošanās. 

Ir jāatzīmē, ka praktiski visiem daudzveidīgiem lokalizācijas algoritmiem, kurus piedāvā 

bezvadu tīkliem, ir daudz kopīga savā struktūrā: 

 Distanču izmērījumu starp nelokalizētiem mezgliem un enkuriem; 

 Mezgla atrašanās vietas noteikšanu, attiecībā pret enkuriem; 

 Papildus, mezglu koordinātu precizēšanu, izmantojot datus par blakus esošo mezglu 

atrašanās vietu. 

Tomēr visi šie algoritmi, veiksmīgam darbam, prasa, vismaz, trīs enkurus un tālumu 

grafa stingrību starp mezgliem. Tieši minētais ir par cēloni tam, kāpēc scēnas analīzes piedāvātā 

metode, ar telpisko pieprasījumu palīdzību, pelna īpašu uzmanību, kā metode, kas ļauj lokalizēt 

objektus tajos gadījumos, kad citas metodes nav pielietojamas, fundamentālo iemeslu dēļ. Īpašu 

interesi, šajā ziņā, izraisa scēnas analīzes metodes, kas ir kombinētas ar tālumu grafa 

izvietojumu un apvidus karti. Šī īpatnība ļauj izmantot standarta ciparu kartes, ar kurām parasti 

ir aprīkotas transporta navigācijas sistēmas un esošās komunikāciju sistēmas. 

Līdz ar to tiek piedāvāts aprakstītās lokalizācijas metodes realizēšanas variants, uz 

telpisko pieprasījumu pamata, kas ļauj atrisināt augstas skaitļošanas sarežģītības pakāpes 

problēmu, kas ir raksturīga scēnas analīzes metodēm. Tas viss ļauj pārcelt jautājumu par 

transporta sistēmu mobilo objektu lokalizāciju, telpisko datu no teorētisko zināšanu jomas, 

ierobežotās piekļuves apstākļos, uz praktiskās realizēšanas jomu. 

 

Noslēgums 

Disertācijas darbs ir veltīts korporatīvo transporta tīklu objektu lokalizācijas problēmām. 

Īpaša uzmanība ir pievērsta ad-hoc tīklu lokalizācijas metodēm, globālo navigācijas sistēmu 

izmantošanas neiespējamības apstākļos, uz papildus alternatīvo informācijas avotu rēķina. 

Darba aktualitāti nosaka mobilo objektu atrašanās vietas drošās noteikšanas 

nepieciešamība, visdažādākajos to pielietošanas apstākļos. Diemžēl, šī uzdevuma atrisināšanas 

„klasisko” metožu lielākā daļā neļauj sasniegt pieprasīto rezultātu, visos iespējamos trafika un 

apkārtējās vides variantos. Noteiktas perspektīvas šīs problēmas pārvarēšanā padara iespējamu 

un antonomo intelektuālo ierīču un sakaru līdzekļu strauju attīstību un izplatīšanos, pateicoties 

tam, rodas papildus iespējas objektu lokalizācijai, kuri ir aprīkoti ar līdzīgām ierīcēm, notiekot 
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līdzīgo objektu kooperatīvajai mijiedarbībai.  

Mūsdienās ir zināms ievērojams pētījumu skaits, kas veltīts jaunām heiristiskām 

lokalizācijas metodēm, kuras iziet ārpus klasiskās skaitļošanas ģeometrijas robežām. Tādas 

metodes ir zināmas, kā scēnas analīzes metodes. Tomēr daudzas fundamentālās lokalizācijas 

problēmas, kas balstās uz scēnas topoloģijas analīzi, nav atrisinātas līdz galam.  

Darba gaitā bija sasniegti sekojošie rezultāti:  

1. Tika veikts lokalizācijas klasisko metožu apskats, kas tiek visbiežāk pielietotas 

transporta sistēmās. Ir aplūkotas un klasificētas visperspektīvākās, no autora 

redzespunkta, jaunas pieejas lokalizācijas uzdevumu atrisināšanai, ir atzīmētas šo 

pieeju īpatnības, priekšrocības un trūkumi, kā arī to realizēšanas paņēmieni; 

2. Ir izpildīta prasību pret lokalizācijas sistēmām detalizēta analīze ad-hoc 

korporatīvajos transporta tīklos. Ir atklātas īpatnības, kas ir saistītas ar tīkla 

dalībnieku piekļuves dažādiem apstākļiem, informācijas resursiem, un ar tīkla 

konfigurācijas dinamisko izmaiņu. Ir noteikti lietojumprogrammu tipu, to jūtīgums 

pret koordinātu precizitāti un aktualitāti; 

3. Ir noteikts, ka korporatīvajās transporta sistēmās, atkarībā no lietojumprogrammas 

tipa, var būt aktuālas gan tīkla mezglu relatīvās koordinātes, gan arī absolūtās 

globālās koordinātes. Ir atzīmēts, ka lokalizācijas metodei ir jāņem vērā, kā tīkls 

ilgstošu laiku var būt gan statistiski, gan arī var dinamiski mainīties. Turklāt, tīkla 

konfigurācijas izmainīšanās dēļ, nopietni ierobežojumi var būt uzlikti uz sadalīto 

skaitļojumu iespējām. Taču par visnopietnāko faktoru, kas ierobežo lokalizācijas 

klasisko metožu pielietošanu, parasti ir balsta punktu, vai precīzo topoloģisko datu, 

kas ir nepieciešami lokalizācijai, nepietiekamā daudzuma augsta varbūtība. Tajā pašā 

laikā online ierīču piekļuve informācijas tīklam atklāj papildus alternatīvās iespējas, 

trūkstošo datu aizpildīšanai; 

4. Ir pamatota lokalizācijas metodes izvēle, kas balstās uz scēnas analīzi, kas ļauj, 

savācot un izmantojot datus par iespējamo atrašanās vietu un izpildāmās tīkla 

lokalizācijas kontekstā, rekonstruēt īslaicīgi nepieejamos, vai nu radīt jaunus balsta 

punktus, kā arī iegūt citus papildus ģeometriskos datus; 

5. Ir noformulēts un izstrādāts modelis uz datu telpiskās bāzes pamata, kas nodrošina 

ciparu karšu prototipu atbalstu. Atbalsts iekļauj sevī iespēju glabāt topoloģiskos, tīkla 

un citus specifiskos metadatu objektus, atkļūdošanas un profilēšanas iespēju. Šis 

modelis dod labas iespējas transporta tīklu lokalizācijas dažādu scenāriju analīzei; 

6. Ir izstrādāta lokalizācijas metode, tāda veidā izvietojot grafa, kuru uzdeva tālumu 

matrica starp lokalizējamiem objektiem, grafā, kas apraksta vidi, kuras robežās 

pārvietojas lokalizācijas objekti, kad visas tālumu grafa virsotnes ir izvietotas uz 

šķautnēm vai sakrīt ar vides grafa virsotnēm; 

7. Metode spēj izmantot ciparu kartes un citus papildus datus, kuri ir pieejami GIS 

sistēmās, ar nolūku veidot ierobežojumus, kuri pastiprina izvietojamā grafa stingrību, 

un līdz ar to novērš nenoteiktību un izslēdz alternatīvos izvietojumus. Dažiem 

scenārijiem metode var saglabāt darbspēju, pat, ja ir tikai viens balsta punkts ar 

zināmām koordinātēm; 

8. Tika veikta izstrādātās metodes pielietošanas rezultātu validācija un analīze, 

dažādiem lokalizācijas scenārijiem. Aplūkotie scenāriji iekļāva dažādus tīkla 

izmērus, vistipiskākos ciparu karšu konfigurācijas fragmentus, tiešās redzamības 

neesības emulāciju starp tīkla mezgliem un distanču izmērījumu dažādas 

neprecizitātes. 
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Eksperimentu rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka topoloģiskie dati, kurus dod 

mūsdienīgās GIS sistēmas, var kalpot par efektīgiem alternatīviem informācijas resursiem, 

pieņemot lēmumus objektu lokalizācijas klasisko metožu nepielietojamības apstākļos 

kooperatīvajās transporta sistēmās. Pozicionēšana, kas balstās uz klasisko metožu un telpisko 

pieprasījumu kombinēšanu, palīdz kompensēt iespējamo īslaicīgo GPS disfunkciju, kā arī, 

nepieciešamības gadījumā, koriģēt lokalizācijas radušās kļūdas, kuru izpildīja ar citām metodēm. 

Disertācijas darba rezultāti var būt par turpmākās scēnas analīzes metožu pilnveidošanas 

pamatu. Par tādas pilnveidošanas bāzi var būt, ne tikai topoloģisko, bet arī citu papildus 

informācijas resursu izmantošana, ierobežojumu veidā. Visperspektīvākie šajā aspektā ir 

sekojošie resursi. 

 Eksogēnie resursi, kur katrai lokalizācijas scēnai ir savi signālu izplatīšanas paraugi. 

Informācija par tādiem paraugiem, ko glabā telpiskās datu bāzes izceltajā slānī, var 

būt neredzami iekļauta topoloģiskajos pieprasījumos; 

 Objektu paraugi, kas ņem vērā transportlīdzekļa tipu, un tam raksturīgie gabarīti un 

citi parametri. Datu nodošana par transportlīdzekļa tipu, lokalizācijas 

lietojumprogrammas datu apmaiņas protokola ietvaros, var kalpot neprecizitāšu 

izmērījumu un kompensāciju papildus kalibrēšanai; 

 Informācija par objektu tuvumu. Tuvuma faktors, bez jebkādām būtiskām 

pēcapstrādēm, var būt novērtēts, veicot telpisko pieprasījumu, un var kalpot par 

papildus rādītāju, kas izslēdz dažus alternatīvos izvietojumus, ja tie rodas piedāvātās 

lokalizācijas metodes izpildīšanas rezultātā; 

 Informācija par tiešo redzamību starp tīkla mezgliem. Kā parādīja eksperimenti, 

piedāvātā metode, dažos gadījumos, var parādīt labus rezultātus, ar ļoti lielu tiešās 

redzamības neesības daļu (līdz pat 90%) starp tīkla mezgliem. Tajā pašā laikā tiešās 

redzamības neesība starp tīkla mezgliem, ar lielu varbūtību, ir saistīta ar šķēršļu 

esamību. Gadījumā, ja ciparu kartei ir dati ne tikai par ceļa infrastruktūru, bet arī par 

objektiem, kuri var būt par šķēršļiem, šie dati, kuri ir salīdzināti ar datiem par 

redzamību, varētu būt par vēl vienu, papildus neprecizitāšu kopumu, ar mazāku 

prioritāti. Ar šīs uzlabošanas palīdzību tiek atklāta iespēja lokalizēt tīklus ar ārkārtīgi 

vāji saistītiem tāluma grafiem, kas citām lokalizācijas metodēm ir ārkārtīgi 

apgrūtinoši, vai, principā nav iespējami; 

 Infrastruktūras resursi. Pie tiem ir jāattiecina skaitļošanas, transporta IT 

infrastruktūras mūsdienīgo aprātu līdzekļu plašas iespējas, kas ļauj identificēt, 

saglabāt un apmainīties ar datiem par transportlīdzekļiem, kuri piedalās lokalizācijā, 

un turpmāk ņemt vērā to pārvietošanos starp scēnām. 

Lokalizācijas programmu risinājumu pilnveidošanas augšminētās metodes ļaus pacelt 

atbilstošā un pilnīgi realizējamā līmenī lietojumprogrammas, kuras risina transporta telemātikas 

kooperatīvo sistēmu stabilitātes, drošības un efektivitātes uzdevumus.  
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