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 وطخطسازي معنايي غني به منظور اپيزودها ييشناسا يهاروش مقايسه

 ير مکانيس

 2عباسپوريم عليرح، 1نيعاقل شاه نش هيسم

 -و اطالعات مکاني برداري دانشکده مهندسي نقشه - ياطالعات مکان يهاستميارشد س يکارشناس يدانشجو5

 دانشگاه تهران -هاي فني پرديس دانشکده
s_aghel@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران  - يفن يهاس دانشکدهيپرد -و اطالعات مکاني  يبردارنقشه يار دانشکده مهندسياستاد 2
abaspour@ut.ac.ir 

 (5331 ارديبهشت، تاريخ تصويب 5334 آبان)تاريخ دريافت  

 چکيده

در خودروها(،  يناوبر يهاستميهوشمند تا س يهايمختلف )از گوش يز ابزارهايمت و تجهيارزان ق GPS يهاهرنديد گيامروزه با تول

د يتول (x, y, t) يزمان و ياز نقاط مکان يابه صورت دنباله ها که معموالًن دادهيا شود.يد ميروزانه تول ياز اطالعات مکان يميحجم عظ

 يمکان يرهايخط س ييمعنا يسازيغن ،شوديها انجام من نوع دادهيا يرومتعددي که  يهاليتحلاز ميان  دارند.ر نام يشوند، خط سيم

با هدف  که ييمعنا يسازيغنند ين قرار گرفته است. فرآيموردتوجه محققر يد است که در چند سال اخيجد نسبتاً يقاتيک موضوع تحقي

در خط  هازودياپ يياست که شناسااساسي پردازش شيپ گامرد، شامل چند يگيصورت م ييمعنا يزهايها و انجام آنالدادهت مؤثر يريمد

ن ياند، از اکرد کاربرد مبنا ارائه شدهياغلب با رو هازودياپ ييارائه شده در شناسا يهاروش ند است.ين فرآيدر ا ن گامير به عنوان مهمتريس

ر را يخط س ييمعنا يسازيند غنيها و کاربرد آن، فرآهر روش، به انتخاب روش متناسب با نوع داده يهاتيها و محدودتيرو شناخت قابل

ها ک از روشيهر  يابي، به ارزيمکان يهاريخط س در زودياپ ييشناسا يهااز روش يامجموعه ين مقاله ضمن معرفيکند. ايل ميتسه

 پردازد.يم

 ريخط س هايزودياپ، ييمعنا يسازي، غنير مکانيخط س واژگان کليدي:
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 مقدمه -1

همراه مجهز به  يهارشد و توسعه دستگاهامروزه با 

 وهوشمند  يهايها و گوشتبلت نظيراب يتيموقع

از اطالعات  يمي، حجم عظخودروهادر  يناوبر يهاستميس

حوزه علوم ويژه پژوهشگران عموم و به در دسترس يمکان

خام  يهاداده ن ابزارياعمومًا ست. مکاني قرار گرفته ا

ک لحظه يت آن در يک شناسه از شئ و موقعيحرکت را با 

به صورت  بيشترها که ن دادهيکنند. ايد مياز زمان تول

، شونديم يمدلساز يزمان و ياز نقاط مکان يارشته

 .شونديده مينام 5ريخط س اصطالحاً

در ارتباط با  ياقات گستردهير، تحقيدر چند سال اخ

و  اء متحرکيگاه داده اشيکت در پاحر يهات دادهيريمد

صورت گرفته است. ر يمربوط به خط س يآمار يزهايآنال

 بوده است: شاخه اصليسه در  ن مطالعات عمدتاًيتمرکز ا

خط  يهاه نوع دادهف و توسعيداده: تعر يهامدل -5

 ،[5,2]متحرک  ينقاط و نواح مثلر يس

 حرکت يهامؤثر داده يره سازي: ذخدادهت يريمد -2

. [3,4]گاه داده يدر پا وجوپرسو فنون  ويژه يگذارنمايهبا 

ز يگاه داده نيت پايريستم مدين سيچند ،نيعالوه بر ا

، SECONDO [1]توان به يافتند که ميتوسعه 

HERMES [6]  وDOMINO [7] .اشاره کرد 

 ريخط س يکاوداده يهاتميالگور يطراح: يکاوداده -3

 يالگوکاو خطا و کشف ،يبند، طبقهيبندخوشه مانند)

 GPS يهاکشف الگو از داده يبرا ييهاو داده (ريخط س

، GeoLife [8]موجود شامل  يهاداده .يواقع يايدن

GeoPKDD [3] ،MoveMine [51]  .هستند 

با  ر، عموماًيمطالعات انجام شده در حوزه خط س

نه يو اطالعات زم انجام شده استر خام يتمرکز بر خط س

وط به بن و اطالعات مريزم يکاربر يهاشبکه مانند)

 ف کنندهيتوص توانديدر حال حرکت( را که م ياياش

در د؛ نريگيده ميناد باشددرباره حرکت  ييدانش معنا

 ييتمام اطالعات معنا ينگر که رويف کليک توصيجه ينت

 .[55]ر است يامکانپذ ياشته باشد به سختمربوطه احاطه د

 يبرا يمدل )خام( يهندسر ي، خط سياز نظر فن

ت ير شئ متحرک است. با توجه به ماهيش مسينما

هاست، داده يآورت جمعيها که مربوط به ماهگسسته داده

                                                           
1 Trajectory 

ر دازمان يهاتياز موقع ياصورت رشتهبه ر معموالًيسخط 
(𝑃 , 𝑡) شود که يم فيعرتP يت دوبعديموقعانگر يب 

 است. تيموقعزمان ثبت  tو  رينقطه موردنظر از خط س

به  معنا افزودنبا هدف  2يير معنايخط سده يا

ر موردتوجه يدر چند سال اخر يخط سخام  يهاداده

اولين تالش در زمينه خط  .[52]ن قرار گرفته است يمحقق

سير معنايي، بررسي خط سير از نظر مفهومي بود که در 

. ايده اصلي، [53]انجام شد  GEOPKDDچارچوب پروژه 

دار هاي معنياي از بخشصورت دنبالهنمايش خط سير به

شود. نقطه گذاري مياست که با توقف و حرکت برچسب

مهمي است که شئ متحرک براي مدتي در  توقف مکان

ها سپس توسط حرکت بهم ماند. توقفآن متوقف مي

 شوند. متصل مي

ر ي، هدف پردازش صرف مسيير معنايدر خط س 

اطالعات  يهاستميمرسوم در س يزهايآنال يبرا ييايجغراف

از  يدرک درستبدست آوردن  ست، بلکه هدفين يمکان

موردنظر است  يحرکت جسم متحرک با توجه به کاربردها

ند به تواميسازي خطوط سير مکاني با معنا، غني .[2]

مکـان ـ  هاي اجتماعيهاي مکان ـ مبنا و شبکهسرويس

در  .[54]ري داشته باشند مؤثرت ند تا کاراييمبنا کمک ک

مبنا روي موقعيت فعلي کاربران مکان حاضر خدمات حال

تواند از تاريخچه حرکت تمرکز دارند و دانشي را که مي

دهند. با اين کاربران به دست آيد کمتر مورد توجه قرار مي

هاي حال، غير از اطالعات خامي که مستقيماً از دستگاه

آيد، خدمات و کاربردهاي نسل به دست مي GPSمجهز به 

نياز به اين دارند تا منطق رفتاري و انگيزه حرکت را  بعد

نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند تا اطالعات 

 .[51]بيشتري را فراهم کنند 

ضرورت استفاده از اطالعات معنايي در خط  5شکل 

دهد. شکل )ب(، خط سيرهاي سير را با مثالي نشان مي

ء متحرک به سمت دهد که در آن اشياهندسي را نشان مي

کنند. با در نظر گرفتن خط سير خام يک هدف حرکت مي

هاي هندسي براي تحليل الگو استفاده که صرفاً از داده

توانيم به اين نتيجه برسيم که چهار خط کند، تنها ميمي

رسند. در سير در يک منطقه در يک زمان خاص به هم مي

ي زمينه، شکل )الف(، با در نظر گرفتن دانش جغرافياي

توان دريافت که اشياي متحرک در يک زمان خاص از مي

                                                           
2 Semantic Trajectory 
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رسند. در اين مثال، هاي مختلف به برج ايفل ميهتل

هاي پراکنده واضح است که مبدأ خطوط سير در موقعيت

)از نظر هندسي( واقع است، با اين حال معاني يکساني 

عنايي ها، الگوي مدارند. بنابراين با اضافه کردن معنا به داده

تواند کشف شود. يک مي "حرکت از هتل به برج ايفل"

کاوي خط سير هندسي، قادر به کشف اين الگوريتم داده

 .]56[ها نيستالگوهاي معنايي از داده

 
 )ب( )الف(    

  [56])الف( خطوط سير معنايي، )ب( خطوط سير هندسي  -5شکل

 الگوهاي استخراج کنار در سير خط غني سازي معنايي

 داده پايگاه سازي درذخيره حجم کاهش به معنايي، منجر 

 داده پايگاه در سير خط خام هايداده نگهداري .شودمي نيز

 از عظيمي حجم تواند بهمي سرعت به اشياء متحرک،

 شده، آوريجمع خام سير خط از شود. اگر تبديل هاداده

 حجم اين براي کاهش حلي کنيم، راه استخراج را معاني

 ايم.کرده فراهم هاداده از عظيم

 معنا با سير خط سازيغنيدر زمينه کاربرد نيز، 

 حوزه دراي مي تواند داشته باشد. کاربردهاي گسترده

 براي هاداده مجموعه اين نقل و حمل و شهري ريزيبرنامه

 بههستند.  سودمند بينيهاي مدلسازي و پيشتحليل

افرادي که در مسير برگشت از محل »يافتن  مثال، عنوان

تعداد »و يا يافتن« کنندکار به منزل از مرکز شهر عبور مي

کيلومتر( را  21هاي طوالني )مثال باالي افرادي که مسافت

پاسخ به اين قبيل «. ندکناز منزل به محل کار طي مي

سؤاالت در حوزه حمل و نقل و برنامه ريزي شهري مهم 

 هايداده نيز ترافيک بر نظارت و مديريتحوزه  دراست. 

 توان بهمي مثال عنوان به. سودمند است حرکت معنايي

 هايگره الگوکاوي رانندگان، براي بهينه مسير يافتن

 حرکت الگوهاي يافتن حتي و شهر سطح در ترافيکي

 حرکت مطالعه با گردشگري حوزه دراشاره داشت.  [51]

 اطالعات به توانمي مختلف، هايمکان از بازديد در مردم

 در کاربر تجربه بهبود که از آن براي يافت دست مفيدي

از ديگر . توان بهره گرفتمي گردشگري هايمکان از بازديد

هاي خام خط سير کاربردهاي اضافه کردن معنا به داده

هاي خط سير پرندگان مهاجر سازي دادهتوان به غنيمي

 اشاره کرد. [2,57]و الگوکاوي خطوط سير کشتي  [52]

 ساده نقاط صورت به سير خط هايداده که زماني

 کاربردي هايحوزه در دانش کشف و آناليز هستند،

 پيچيده کاربر منظر از و پرهزينه محاسباتي نظر از مختلف

 سازيساده باعث سير خط در حرکت سازيغني. است

 و محاسبات زمان کاهش و سير خط هايپرسش

 حل قابل ساده نقاط با که آناليزهايي به پاسخگويي

 .شودمي نيستند،

در  يير معنايده خط سيحرکت، ا-با ارائه مدل توقف

مورد  يهانهياز زم يکيافت. يگوناگون توسعه  يهاحوزه

خط  زودياپ ييشناسا مختلف در يهائه روشق، ارايتحق

 يينامع يسازيند غنيدر فرآمهمي ر است که مرحله يس

مقاله، که در همين راستاست، ن يدر اود. شيم محسوب

قات انجام شده، يتحق يضمن معرف که ن استيبر ا يسع

 يهابخش ييدر شناسا هر روش يهاتيها و محدودتيقابل

ساختار مطالب ارائه شده . گردد يبررسر يخط سدار يمعن

مباني ان يب به 2بخش ن شکل است: يبه ادر مقاله حاضر 

 يهاروش يبه معرف 3بخش  .پرداخته استنظري تحقيق 

به  4بخش  ور يخط س زودياپ ييند شناسايدر فرآ مختلف

 يريگجهينته ب آخربخش  پردازد.ميها روش يابيارز

 مباحث پرداخته است.

 مباني نظري تحقيق -2

ک ير حرکت ير به عنوان مسيخط س ف عام،يدر تعار

از زمان  يشود که تابعيف ميشئ متحرک در فضا تعر

ط ح و کامل از خيف صحيک تعرين حال ارائه يبا ااست. 

ل ين موضوع به دليا دشوار است کهر شئ متحرک يس

در  ره داده است.يذخ سازوکارو  يت در جمع آوريمحدود

به  يبيبه شکل تقر متحرک ک شئيوسته ي، حرکت پواقع

ت يگسسته از موقع يد که به صورت نمونه هايآيدست م

 .[58] نقاط است يـ زمان يمکان

از  يمتناهبه صورت دنباله  معموالً ريخط سک ي 

شود که به شکل رشته يف ميت تعريموقع يهانهنمو

به زمان   t 𝟄 ℝکه  شودداده ميش ينما (t , l) ييدوتا

له يش داده شده بوسيت نمايموقعز ين  n ℝ 𝟄lاشاره دارد و
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گر از خط يف ديدر تعر .[53] است يبردار با بعد متناه

ن يده گرفته شده و به ايناد نقاط يبردارنمونهت ير، ماهيس

ر ير امکانپذيوسته خط سيت پيان ماهيب امکان بيترت

 وسته است:يپ ينگاشت αر يب خط سين ترتيشود. به ايم

(5) 𝛼: ℝ → ℝ𝑛 

ر يياست که تغ ين معنيبه ا α يوستگين فرض، پيا اب

ر پارامتر ييک مقدار کوچک، تغيپارامتر زمان به اندازه 

عالوه بر . [53]دهد يجه ميبه مقدار کوچک را نت تيموقع

ر يز امکانپذيباال ن درجاتر با يش خط سيف فوق، نمايعارت

 يت اضافايبا در نظر گرفتن فرض ن کار معموالًياست که ا

دقت ش، ين نوع نمايدر ا .ر همراه استيدرباره خط س

ش ينما يبه تعداد نقاط استفاده شده برا وابستهب يتقر

 يدگيچي. از آنجا که مقدار حافظه و پاستر يخط س

به تعداد  ،محاسبات ياز برايموردن يهاتميالگور يمحاسبات

 يهااز چالش يکيدارد،  ير بستگينقاط نمونه در خط س

است که بتواند خط  يشيافتن نماي، فيتعرن يمهم در ا

 تعداد نقاطن حال يب بزند و در عيتقر ير را با دقت کافيس

  .[53] ن نگه داردييپاش يدر نما را

 يبرا GPSمجهز به  يتوسعه استفاده از ابزارهابا  

ر ياز خط س زين يگريدف ي، تعاريکانم يهاداده يآورجمع

ک شناسه يخام حرکت را با  يهاداده هان ابزاري. اارائه شد

د يک لحظه از زمان توليت آن در ياز جسم و موقع

 ير مکانيخط س، ريمربوط به خط س ادبياتکنند. در يم
از نقاط  يست منظميبه صورت ل، (يا هندسي)خام 

〈𝑃1, 𝑃2, … . . , 𝑃𝑛 〉 ،نکه در آ شودداده ميش ينما،  𝑃𝑖 =

〈𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑡𝑖〉  و𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 < ⋯ < 𝑡𝑛  [58]است. 

گر يک ديالکترون يو ابزارها GPSمجهز به  يهادستگاه

کنند، قادر به يم يآوراء متحرک را جمعير اشيکه خط س

ن به دست يستند. بنابرايگر نيد يبرداشت اطالعات اضاف

 يها به راحتن دادهياز اآوردن اطالعات و کشف دانش 

با هدف افزودن  يير معنايخط سمفهوم ست. ير نيامکانپذ

ن سال يدر چندر است که يخام خط س يهامعنا به داده

 يدر حال. [52]است  ن قرار گرفتهير مورد توجه محققياخ

ر حرکت شئ يش مسينما يک مدل براير خام يخط سکه 

ر يه از مسيش ثانويک نماي يير معنايمتحرک است، خط س

. [51]کند يتر مر را سادهيکه فهم مساست  حرکت شئ

حرکت خام  يهااز اضافه کردن معنا به داده در واقع هدف

ر بر يحرکت خط س يساز يبصر (5ييمعنا يسازيغن)

تواند يم يساز ين بصري. اآن است ييط معناياساس مح

استخراج الگوها و فهم روابط  يرا برا يديجد يهاتيقابل

 . [4]فراهم کند 

 يهااضافه کردن معنا به داده يبرا يسه منبع اطالعات

 : [21] تواند استفاده شوديمخام حرکت 

 )مثالً حرکت استخراج شود خام يهااز دادهمعنا  -5

 فاصله از نقطه شروع(؛

 يهاداده )مثالً ديبه دست آ يضمن يهااز داده -2

 مربوط به آب و هوا(؛

حاالت  ها حاصل شوند )مثالًبا استنتاج از داده -3

سرعت و شتاب  يهاتواند از دادهيمختلف حمل و نقل م

 استنتاج شود(.

براي نيل  خام حرکت يهامعنا به داده فزودنند ايفرآ

 :[25] است اصلي گام سهمل شابه خط سير معنايي 

 :شامل حذف خطا،  هاپردازش دادهشيپ گام اول(

 ها و..(داده يسازفشرده

 :اپيزودها ييساشنا گام دوم  

 :ييمعنا يسازيغن گام سوم 

از ميان اين سه گام در اين مقاله روي گام دوم آن 

در  اپيزودها ييشناساند يفرآتمرکز صورت گرفته است. 

 شوديموردنظر انجام م يهابا توجه به کاربرد ،ريخط س

 ،[53] حرکت-توقفمدل  به عنوان مثال در .[22]

ر که شئ ياز خط س يمناطق توقف )بخش ها،زودياپ

ن يطق بامتوقف است( و حرکت )من يمدت يمتحرک برا

حرکت به -با ارائه مدل توقف (، هستند.يمتوال دو توقف

خط  يسازيغن يمفهوم مدل ين تالش در معرفيعنوان اول

افت. در حوزه ي توسعهز ين نهيزمن يقات در ايتحق، ريس

قابل  بخش ،زودياپ ييف شناسامختل يهاروش يبررس

هستند.  حرکت-توقف ه مدليعات بر پامطال از يتوجه

د يجد يمفهوم يهاز به ارائه مدليگر نيدبخش 

 يارائه شده با توجه به کاربردها يهامدلاند. پرداخته

 4دارند که در بخش  يبيا و معايمختلف نسبت به هم مزا

 ل بحث خواهد شد.يبه تفض

خط  ييمعنا يسازيمفهوم غن نکهيتوجه به ابا  

با  ييآشنا د است،يجد مفهوم نسبتاً کي، يمکان يرهايس

                                                           
1 Semantic Enrichment 
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ت موضوع را يمختلف، اهم يهانهيآن در زم يکاربردها

 پردازد.ين موضوع ميبخش بعد به ا کند.يآشکارتر م

در  کليدير به عنوان گام يدر خط س زودياپ ييشناسا

 يمفهوم يهابر اساس مدل که روديبه شمار م يسازيغن

ارائه شده است.  آن يبرا يمختلف يهاارائه شده، روش

 پردازد.يمها ن روشيا يبه معرف بخش بعد

در خطوط  زودياپ ييشناسا يهاروش -3

 ير مکانيس

 معموالً  ير مکانيخطوط س ييمعنا يسازيند غنيفرآ

)واحدهاي معنادار شناسايي شده( انجام  5روي اپيزودها

ا و بر اساس کاربرده هازودياپن يا ييشناسا شود.مي

 يهاروش يارائه شده، منجر به معرف يمفهوم يهامدل

 متنوع شده است. 

ن مدل ي، به عنوان اولحرکت-توقفمدل  يبا معرف

ن يدر ااز مطالعات  ياري، بسييمعنا يسازيدر غن يمفهوم

 ييمطالعات انجام شده در حوزه شناسا افت.يراستا توسعه 

و بر  [23] يبندبا توجه به دسته حرکت را يهازودياپ

م کرد: يتقس گروهبه دو  توانيم حرکت-توقفمدل  اساس

 ييبه شناسا حرکت-توقفمدل  هيبر پاکه  ييها( روش5)

که از  ييها( روش2پردازند؛ )يم ريخط س يهازودياپ

استفاده  يبندميدر تقس حرکت-توقفر از يغ يمدل

ها يبندن دستهياز ا کين بخش، هر يدر ادامه ا کنند.يم

 شوند.يم يبررس

 يراب حرکت-توقفکه از مدل  ييهاروش -3-1

 کنندياستتفاده م يبندميتقس

به  شئ متحرک حرکت، [53] حرکت-توقفدر مدل 

ا متوقف يشود که يف ميتعر هازودياپاز  ياصورت دنباله

 حرکت يا و و ...( کار محل خانه، در مثال عنوان بهاست )

 ن مدل،يبر اساس ا .(...و رانندگي ،يروادهيپ) کندمي

 ر(،يدر خط س زودياپ )به عنوان مناطق توقف ييشناسا

 است يير معنايدر حوزه خط س يچالش از موضوعات يکي

 يهاروشنا به ارائه کاربرد مب کرديبا رومحققان اغلب و 

مناطق توقف  ييشناسا اند.پرداختهنه ين زميدر امختلف 

استفاده شده در  يهار بر اساس نوع دادهيدر خط س

                                                           
1 Episodes 

که صرفا از  ييهاروش -5تم متفاوت خواهد بود: يالگور

مناطق توقف استفاده  يير در شناسايخام خط س يهاداده

خام خط  يهاب دادهيکه از ترک ييهاروش -2کنند؛ يم

در  کنند.ياستفاده م ييايو جغراف ير با اطالعات کاربرديس

 گردد.يم يمعرفانجام شده  يکارهااز  ييهاادامه نمونه

از  مناطق توقف با استفاده ييشناسا -3-1-1

 ريس خط خام يهاداده

مناطق توقف بر اساس وجود  ييروش ساده، شناساک ي

 [24]و همکاران در  Ashbrookاست.  GPS يهاگناليس

اند. از حرکت کاربر پرداخته  ينيبشيک مدل پيبه ارائه 

ک يصورت اتوماتشده قادر است به يستم طراحيس

ن به يمع يک دوره زمانيدر طول  را GPS يهاداده

 موردر يخطوط س کند. يبنددار خوشهيمعن يهامکان

ل هستند. يمبر مربوط به اتويخطوط سن کار يدر امطالعه 

از خط  ييهاکه مناطق توقف بخشن است يا ياساسفرض 

خاموش  GPSوجود ندارد ) GPSگنال يا سير است که يس

ک ي يا سرعت براينگ شده است( و يل وارد پارکيا اتومبي

ده يال متوقف است(. ين صفر است )اتومبيمع يبازه زمان

ارائه شد.  [21]و همکاران در  Krummگر توسط يمشابه د

مقصد رانندگان بر اساس دو منبع  ينيبشيهدف پ

خچه مربوط به مقصد ياز تار ياطالعات -5است:  ياطالعات

ر مربوط به سفر ياز خطوط س يامجموعه -2رانندگان؛ 

مقصد  ينيبشياز آنجا که هدف پ ک گروه از رانندگان.ي

 يبندميدار تقسير معنيبه خطوط س GPS يهااست، داده

 يتواند برايور مشابه مار ارائه شده به طيشدند. مع

ز استفاده شود. به ير نيمناطق توقف در خط س ييشناسا

 يکير است که در ياز خط س ييهامکان ،ب توقفين ترتيا

 1حداقل  يگپ با بازه زمان -5ر صدق کند: ياز دو شرط ز

 -2ست؛ يدر حال حرکت ن GPSدهد که يقه نشان ميدق

با سرعت کمتر از قه يدق 1حداقل  يبازه زمان درل ياتومب

 فرضن شاخص با ي؛ اکنديحرکت م ل در ساعتيدو ما

ل متوقف است، يکه اتومب يزمان ياست که حت واقعيتن يا

ل يتواند به نظر برسد که اتومبيم GPSز يل وجود نويبه دل

  ن در حال حرکت است.ييار پايبا سرعت بس

حرکت  يهاها، از مشتقات دادهگر از روشيگروه د

ر ياطق توقف در خط سمن ييشناسا ي)سرعت و جهت( برا

 ک ـي [26]مکاران در ـو ه Palma د.ـانتفاده کردهـاس
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 ياند که از سرعت براارائه داده وشه ـ مبناخ روش

 نيا يفرض اساس کند.يمناطق توقف استفاده م ييشناسا

 يترنيير که سرعت پايک خط سياز  ييهااست که بخش

ر دارند مناطق يگر همان خط سيد يهانسبت به بخش

 ToSM-BC5تم يالگور .هستندمطلوب )مناطق توقف( 
مناطق با  ييشناسا -5است:  يادو مرحله يتميالگور

 يشده برا ييمناطق شناسا يابيارز -2ل توقف؛ يپتانس

. همانطور که «توقف ناشناخته»ا ي« توقف»در  يبنددسته

ک ينشان داده شده است، ابتدا با استفاده از  2در شکل 

 ييمناطق با سرعت کم شناسا مبناتراکم يبندروش خوشه

( و تحت 2 در شکل G4تا  G1 يهاخوشه مثالً شوند )يم

. شونديم يگذاربرچسب «ل توقفيمناطق با پتانس»عنوان 

ها با اگر خوشه ؛شونديم يابيارز هادر گام دوم خوشه

که توسط کاربر  RC4تا  RC1 توقف )مثالً ديمناطق کاند

 مناطق توقفشوند( تقاطع داشته باشند، يم يمعرف

نصورت به عنوان توقف ناشناخته ير ايدر غ محسوب شده و

 يکشف الگوها يبراتوانند يو م شده يگذاربرچسب

افتن ي يگر برايروش د رند.يقرار بگ يابيناشناخته موردارز

هت در خط جر يير، استفاده از تغيمناطق توقف در خط س

 يبندروش خوشه [27]و همکاران در  Rocha ر است.يس

 يرو يشنهاديند. روش پکرد ير جهت معرفييساس تغبر ا

 يافتن ،شده و هدف يسازادهيپ ير کشتيخط س يهاداده

در آن  يريگيماه يهاتياست که فعال ييهاک مکانياتومات

خط  يپارامترها ،ToSM-DB2تم يالگوردر  است.شتر يب

ر جهت و حداقل ييتغ يبرا انهـل مقدار حدآستـر، حداقيس

با  ييهاشهو خو يتم معرفيبه الگور توقف در خوشهزمان 

 شود.يمد يعنوان مناطق توقف تولبهر جهت يين تغيشتريب

 
 [56] توقف ناشناختهيک خط سير با دو توقف و دو  -2شکل

                                                           
1 Clustering-Based Stop & Move of Trajectories 

2 Direction-Based Stop & Move of Trajectories 

 خام يهاداده بيترک با هاتوقف ييشناسا -3-1-2

  يکاربرد و ييايجغراف اطالعات با ريس خط

Alvares  پردازش شيک مدل پي [28]و همکاران در

ر ارائه يخام خط س يهااضافه کردن معنا به داده يبرا

ر در يخط س ييمعنا يهازيل آنالياند که با هدف تسهداده

ب ين کار از ترکيدر ا مختلف است. يکاربرد يهاحوزه

کشف  يبرا يياينه جغرافيزمر با اطالعات يخط س يهاداده

ک خط ين روش يدر ا شود.ياستفاده م ييمعنا يالگوها

از  يابه صورت رشته حرکت-توقفر بر اساس مدل يس

شوند و مناطق توقف يم ييناساو حرکت شتوقف مناطق 

تم يالگوردر  شوند.يم يسازيکاربرد ـ مبنا غنبا اطالعات 

ToSM3 نشان داده شده است، 3، همانطور که در شکل 

توقف  ديمناطق کاند ،کاربر بر اساس کاربرد موردنظر

سپس . کنديم يتم معرفي( را به الگورRC يهاي)چندضلع

با  نقاط پردازد؛ اگرير ميس خط نقاط يابيارزتم به يالگور

تقاطع داشته باشند، به عنوان مناطق توقف د يمناطق کاند

، مناطق يدر کاربرد گردشگر مثالً شوند.يم يگذاربرچسب

 هستند يرها و مناطق گردشگها، موزههتل د توقفيکاند

 يهاتواند چراغيد ميا در کاربرد حمل و نقل، مناطق کاندي

 ها باشند.دانيها و م، تقاطعييراهنما

 
 ]28[خط سير با سه کانديد توقف  -3شکل

Yan  به ارائه يک چارچوب  [55]و همکاران هم در

اند. در اين سازي خط سير پرداختهمحاسباتي براي غني

سيستم سه اليه، خط سير خام به عنوان ورودي دريافت 

شده با اطالعات معنايي توليد شود و خطوط سير غنيمي

بندي خط سير هاي تقسيمشود. اليه دوم شامل تکنيکمي

توانند با در است. در اين اليه مناطق توقف و حرکت مي

زمـاني مثل تراکـم،  و نظر گرفتن چتد معيـار مکاني

بنـدي ناسايي شوند. تکنـيک تقسيمسرعت و جهت ش

هاي خط سير بر اساس سرعت، عالوه بر سرعت، از داده

                                                           
3 Stop & Move of Trajectories  
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اطالعات جغرافيايي نيز براي شناسايي مناطق توقف 

هاي همگن، کند. ايده اصلي در شناسايي بخشاستفاده مي

مقدار  فرضحد آستانه سرعت است. يک روش، معرفي 

هاي دنياي ثابت براي حد آستانه است. اما اين کار با داده

واقعي سازگار نيست. در اين کار، مقدار حد آستانه سرعت 

بر اساس ميانگين سرعت شئ متحرک و اطالعات زمينه 

شود. مثال در خط جغرافيايي، به صورت متغير تعريف مي

مل ونقل، اطالعات زمينه جغرافيايي سير مقيد شبکه ح

 تواند شامل ميانگين سرعت حرکت در شبکه راه باشد.مي

Shang  به ارائه يک الگوريتم براي  [23]در و همکاران

 فرض ند.هاي خط سير پرداختشناسايي فعاليت از داده

 يهنگام متحرک شئ يهاتيفعال که اين است اساسي

 مکان به ييايجغراف نظر از ريس خط که افتديم اتفاق

از  [28]در اين کار نيز همانند نزديک باشد.  5 موردنظر

هاي توقف در خط سير ايده تقاطع مبنا در شناسايي مکان

 اياستفاده شده است. با اين حال براي تعريف هر کانديد

براي اين کار توقف از دياگرام ورونوي استفاده شده است. 

ده است. به اين ترتيب مفهومي به نام منطقه اثر تعريف ش

مناطق جغرافيايي موردنظر )که  مرکزکه با استفاده از 

شود. کانديداي توقف هستند( دياگرام ورونوي ترسيم مي

هاي تعريف شده نشاندهنده منطقه اثر هر محدوده سلول

با تعيين منطقه اثر، از تقاطع خط کانديداي توقف است. 

عيين مناطقي که مناطق شناسايي شده براي تاين سير با 

هاي توقف( ها به فعاليت پرداخته است )مکانکاربر در آن

 شود.استفاده مي

ر از توقف و يغ ييارهايکه از مع ييهاروش -3-2

 کننديحرکت استفاده م

دار خط سير، با معيارهايي غير از هاي معنيبخش

و  Liaoتواند شناسايي شود. توقف و حرکت نيز مي

بندي خط سير، حاالت براي تقسيم [31]همکاران در 

اند. اين مختلف حمل و نقل در خط سير را استخراج کرده

ريزي و مديريت حمل و نقل شهري روش در برنامه

تواند استفاده شود. شناسايي هر حالت حمل و نقل مي

شود: سرعت )مثالً معموالً بر اساس چند پارامتر انجام مي

است(، پيوستگي  Km/h 1روي کمتر از سرعت پياده

                                                           
1 Point Of Interest (POI) 

هاي بيشتري نسبت حرکت )مثاًل يک اتوبوس داراي توقف

به يک تاکسي است( و قيدهاي مربوط به مسير حرکت 

تعريف شده )مثالً اتوبوس فقط از مسيرهاي از پيش

يک مدل گوسيـن ترکيبـي بر  [31]کند(. در استفاده مي

اساس سرعـت طراحـي شده است و اطالعات جغرافيايي 

در اين  د.شوراي شناسايي مناطق توقف استفاده مينيز ب

حاالت مختلف حمل و نقل به سه گروه تقسيم شده  کار،

روي، حرکت با سرعت باال و حرکت با سرعت است: پياده

پايين. بنابراين، يک بخش همگن از خط سير زماني آغاز 

شود که تغيير سرعت از يک طبقه به طبقه ديگر رخ مي

ارائه شده است. حاالت  [8]به ديگر در دهد. يک روش مشا

مختلف حمل و نقل ابتدا با استفاده از پارامترهاي سرعت و 

شود. در گام روي تقسيم ميروي و غيرپيادهشتاب به پياده

روي به حاالت مختلف حمل و هاي غيرپيادهدوم، بخش

 شوند.نقل )دوچرخه، اتوبوس و اتومبيل( تقسيم مي

 2هاي خط سيرزيررشتهاز مفهوم ايده ديگر، استفاده 

به ارائه مدل مفهومي  [52]و همکاران در  Bogornyاست. 

و استخراج اطالعات  تحليلبا تمرکز بر مدلسازي، نمايش، 

سازي خط سير در غنيهاي خط سير معنايي از داده

اين است  CONSTAnT. فرض اساسي در مدل اندپرداخته

هاي معنايي ررشتهاي از زيکه خط سير معنايي مجموعه

شود. است که با توجه به دامنه کاربردي تعيين مي

زيررشته خط سير يک ليست متوالي از نقاط خط سير به 

𝑃𝑘〉صورت رشته نقاط  , 𝑃𝑘+1, … . . , 𝑃𝑛 〉  است، که در آن

𝑘 ≥ 𝑘و  1 + 1 ≤ 𝑛  .خط سير  هاي معناييزيررشتهاست

توانند بر اساس اطالعات مختلف ايجاد شوند. به هم مي

هاي معنايي بر حرکت زيررشته-عنوان مثال، در مدل توقف

اساس مفاهيم توقف و حرکت هستند. از معيارهاي ديگر 

توان به هدف حرکت هاي معنايي ميشناسايي زيررشته

الگوي حرکت اشاره کرد. بزار حمل و نقل و شئ متحرک، ا

هاي معنايي خط سير را بر از توليد زيررشته يمثال 4ل شک

دهد که شئ متحرک از نقل نشان ميواساس ابزار حمل

روي( براي ونقل )اتوبوس، مترو و پيادهحاالت مختلف حمل

 رسيدن به مقصد استفاده کرده است.

گوناگون ارائه شده  يهاهمانطور که مشاهده شد، روش

ت، اغلب کاربرد مبنا هستند. حرک يهازودياپ ييدر شناسا

ک کاربرد به يک روش، ممکن است در ين استفاده از يبنابرا

                                                           
2 Subtrajectory 
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 پردازد.يها من روشيا يابيبخش بعد به ارزنباشد.  هازودياپ ييگر قادر به شناسايعمل کند اما در کاربرد د يخوب

 
 [52]هاي معنايي بر اساس حاالت مختلف حمل و نقل ايجاد زيررشته -4شکل

 

 و بحث يابيارز -4

 ينديفرآ ير مکانيس وطدر خط زودياپ ييشناسا

ارائه شده حوزه  يهااز مدل يگرچه برخا. ستا کاربردمبنا

 ييدهند و امکان شناسايرا پوشش م يترعيوس يکاربرد

انتخاب روش اما اند. مختلف را ممکن ساخته يهاداده در

بر اساس کاربرد موردنظر،  زودياپ ييمناسب در شناسا

ن بخش يکند. ايل ميز تسهيرا ن ييمعنا يسازيند غنيفرآ

 .ردازدپيارائه شده م يهاروش چند نمونه از يابيبه ارز

گنال ير بر اساس وجود سيخط س در زودياپ ييشناسا

GPS [24] ن روش، اگر خطا يدر ا ت است.يمحدود يدارا

ف شده يعرت يگنال به اندازه حد آستانه زمانيافت سيدر در

گر اگر يد يشود. از سويمثبت  ک توقف اشتباهيباشد، 

ممکن  GPSز در يل وجود نويل ساکن باشد، به دلياتومب

ن يشتر از صفر باشد که در ايب ياست سرعت ثبت شده کم

 هان توقفيا ييارائه شده قادر به شناسا ز روشيصورت ن

ل يها به دلتوقف عدم ثبت مشکل ست.ير نيدر خط س

حل شده  [21]در باالتر از صفر(  يز )سرعت کميوجود نو

ل خطا در ياشتباه به دل يهان حال ثبت توقفيبا ا است،

 ک چالش است.يگنال هنوز يافت سيدر

را بر اساس  طق توقفکه منا [28]در  SMoTمدل 

ف شده يتعرشياز پ يياير با عوارض جغرافيط سقاطع خت

ن يک مدل مستقل از کاربرد است. در ايکند، يم ييشناسا

 از يامجموعه کاربر بر اساس کاربرد موردنظر ،روش

 ي)چندضلع CRرا بر اساس دو پارامتر  ييايعوارض جغراف

)حداقل  ∆C( و ييايعارضه جغرافف کننده يتوصبسته 

به عنوان  ف شده(يتعر ييايزمان توقف در عارضه جغراف

تم به يکند و الگوريم يتم معرفيد توقف به الگوريکاند

در  SMoTمدل  .[28] پردازدير مينقاط خط س يابيارز

مناسب است که سرعت شئ متحرک مهم  ييکاربردها

ن نوع ي. در ايشهر يزيرو برنامه يگردشگرست، مثل ين

ک در ا نداشتن شئ متحريکاربردها حضور داشتن و 

 در ن اشکاليترمهم .[56] تر استمربوطه مهم يهامکان

که ممکن است  يمهم يهان است که مکانين روش ايا

 از دست خواهد رفت اگر مهم شود يمنجر به کشف الگوها

 .[26]توسط کاربر ناشناخته مانده باشد 

 ييمبنا در شناساخوشه يروش CB-SMoT [26]مدل  

 DBSCANو  SMoTق دو مدل ير است که با تلفيخط س

ن مدل با توجه يدر ا پردازد.يم مناطق توقف ييبه شناسا

مناطق توقف در دو گام انجام  ييند شناساينکه فرآيبه ا

ها در همه توقف يگذارو برچسب ييامکان شناسا ،شوديم

د توقف يق کاندها با مناطر خوشهاگاست.  ممکنر يخط س

-تقاطع داشته باشند، به عنوان توقف برچسبدر اين روش 

تقاطع نداشته  يديکاندچ يشوند و اگر با هيم يگذار

مدل  نيا .دشونيم يباشند، به عنوان توقف ناشناخته بررس

ل سرعت يکه بر اساس تحل مناسب است ييدر کاربردها

توان به ين کاربردها مياز جمله اهستند. شئ متحرک 

 ک اشاره کرد.يترافت يريو مد يگردشگر

مبنا -نيز يک الگوريتم تقاطع [23]روش ارائه شده در 

هاي است. در اين کار که هدف آن شناسايي رشته فعاليت

 مشابهانجام شده بر اساس خطوط سير کاربر است، 

مناطق از تقاطع خط سير با محدوده  SMoTالگوريتم 

استفاده شده است. با اين حال روش پيشنهادي  جغرافيايي

دارد. تفاوت  SMoTدو تفاوت اساسي با الگوريتم  [23]در 

اول در تعريف محدوده کانديداهاي توقف است. در اينجا 

براي تعريف محدوده جغرافيايي هر کانديداي توقف از 

دياگرام ورونوي استفاده شده است. تفاوت ديگر در تعريف 

اني تعريف شده براي هر کانديداست. در حداقل بازه زم

که از يک بازه زماني براي  SMoTاينجا بر خالف الگوريتم 

 کند، از چندين بازه زماني استفادههر کانديدا استفاده مي
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شده است. اين موضوع بر اساس اين فرض اساسي است که 

در يک مکان جغرافيايي ممکن است چندين فعاليت انجام 

ثال در يک رستوران فعاليت يک کاربر شود. به عنوان م

کاربر ديگر کار  هدف تواند صرف غذا باشد، در حاليکهمي

با اين حال، تعريف حداقل زمان توقف براي  باشد.کردن 

شناسايي حداقل بازه زماني براي اينکه يک بخش از خط 

سير به عنوان منطقه توقف در نظر گرفته شود، همانند 

 است. يک چالش  SMoTالگوريتم 

با استفاده از  يير معنايخط س يهاز دادهيآنال

 يهار با مکانيکه تمرکزشان بر تقاطع خط س ييهاروش

به  ست.ير نياست، در همه کاربردها امکانپذ ييايجغراف

در حال حرکت  يکشت ،شئ متحرک که يعنوان مثال زمان

تواند مطرح شود يکه م ييکاربردهااز  يکيا باشد، يدر در

ت در ينان از فعالياطم يبرا يريگيماه يهايکشتکنترل 

 ايدر يرو يکاف يياياطالعات جغرافاگر  مناطق مجاز است.

وجود نداشته باشد، روش  يکشت يرهايل خط سيتحل يبرا

SMoT به منظور  يريگيماه يهاقادر به کنترل مکان

 به عنوان CB-SMoTست. روش يمجـاز ن يهاافتن توقفي

ن کار يتواند در ايمبنا(، م)خوشهمبنا ک روش سرعتي

ز ممکن است توقف ين روش نياستفاده شود. گرچه ا

 دي( توليريبارگ يها در بنادر براياشتباه )مثال توقف کشت

ز يگر نيد يها، در کاربردهاير کشتيد. عالوه بر خط سکن

ن روش نباشند. يترموجود مناسب يهاممکن است مدل

 يکاف يياياطالعات جغراف که ي، هنگاميگردشگر مثال در

د که يتوان فهميار نباشد، چطور مياز مرکز شهر در اخت

ا در حال يد است يک مرکز خريد از يگردشگر در حال خر

از به ين ل کاربردهاين قبيا .يخيک مکان تاريد از يبازد

ر يخط س يهادارند که به محاسبه توقف يگريد يهاروش

در  يگريار ديو همکاران از مع  Rocha.[27] بپردازد

اند. ر استفاده کردهيمناطق توقف در خط س ييشناسا

است که از  يبندک روش خوشهي DB-SMoTتم يالگور

مناطق توقف در  يير جهت به عنوان پارامتر شناساييتغ

نشان  1کند. همانطور که در شکل ير استفاده ميخط س

ها جهت درآنر ييکه تغ ييرهايداده شده است، در خط س

 DB-SMoTروش است،  خوشه ييپارامتر شناسان يمهمتر

بهتر  CB-SMoT يتم سرعت ـ مبنايسه با الگوريدر مقا

 بپردازد.مناطق توقف  ييتواند به شناسايم

   
 )ب( )الف(

)ب( و  SMoT-CBهاي شناسايي شده با روش )الف( خوشه -1شکل

 SMoT-DB [27]هاي شناسايي شده با روش خوشه

، زودياپ يير در شناسايگر خط سيد ياز پارامترها

ک يارائه  به [55]و همکاران در  Yanسرعت است. 

ر در سطوح مختلف ير خط سيتفس يه برايچندالچارچوب 

 نيا در يانيه ميال، زودياپ ييشناساند يفرآ. اندپرداخته

مختلف از جمله سرعت  ياست که از پارامترهاستم يس

شئ  ياب اگر سرعت لحظهين ترتيکند. به ايه ماستفاد

کمتر باشد، آن نقطه از  ∆speedمتحرک از مقدار حد آستانه 

له يک وسيعت نمودار سر 6شکل  ر توقف است.يخط س

ها با معلوم بودن حد دهد که در آن توقفيه را نشان مينقل

از  معموالً، ∆speedکنار در  شوند.يم ييشناسا ∆speedآستانه 

 ثبت از يريجلوگ يز براين زمان توقف نيرامتر کمترپا

ن مقدار مناسب يياما تع شود.يتوقف اشتباه استفاده م

از مقدار ثابت  يمثال 6ک چالش است. شکل ي ∆speed يبرا

speed∆ دهد. اما ير شئ متحرک را نشان ميس وطخط يبرا

در واقع ست. يسازگار ن يواقع يايدن يهان امر با دادهيا

شئ متحرک،  نهيزمد متناسب با يبا ∆speedمقدار 

ه مختلف ينقل طيمثال، وسا رايب ر باشد.يپذانعطاف

مختلف راه  يهاشبکه(، يشهر يهاليا اتومبي)دوچرخه 

ط مختلف آب و يا شراير درجه دو( و يا مسي)بزرگراه 

ر مقدار حد آستانه يي( منجر به تغيا برفي ي)آفتاب ييهوا

ر ينه امکانپذيزمن اطالعات يشود. اگرچه درنظرگرفتن ايم

ابد. ييش مياز افزايموردن ياست، اما تعداد منابع اطالعات

Yan که  ارائه دادند ينيگزيروش جا [55] و همکاران

ن يدر ا ن حد آستانه سرعت است.ييتع يبرا يعموم يروش

مقدار حد آستانه سرعت با در نظر گرفتن اطالعات  ،روش

ن شئ يانگي)با استفاده از م وط به شئ متحرکمرب

ن يه در اينقل طين سرعت وسايانگي)منه آن يزمو  متحرک(

اطالعات مربوط  شود.يف ميتعر ايپوبه صورت ت(، يموقع

تواند از ير ميخط س يهانه با توجه به نوع دادهيزمبه 

م فضا به يتقس ،ک روشيد. يدست آمنابع مختلف ب
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ن در هر سلول يانگين سرعت ميمنظم و تخم يهاسلول

 طير وساير )مثل خط سيد خط سيمق يهااست. در داده

 بکهه در شينقل طيوسا ين سرعت عبوريانگياز م زين ه(ينقل

، زودياپ ييگر در شناسايدروش  .توان استفاده کرديم راه

و همکاران  Bogornyاست.  ييمعنا يهاررشتهيف زيتعر

ر يگاه داده خط سيپا يدر طراح يمفهوم يمدل [52]

 را يديجد ييمعنا يهاجنبهاند که دهارائه دا ييمعنا

دو دسته کالس  CONSTAnTمدل در . کنديم يمعرف

وجود دارد: دسته اول شامل اطالعات مربوط به شئ 

است؛ دسته  ييررشته معنايز و يير معنايمتحرک، خط س

هداف چون ا يميند، شامل مفاهتر هستدهيچيدوم که پ

( حرکت را شامل ي، ابزار حمل ونقل و رفتار )الگوحرکت

براي شناسايي اين  يکاومانند داده ييهاو روش شونديم

دار يمعن يهامدل، بخشاين در  .از استينبخش از مدل 

 ييمعنا يهاررشتهيزر به صورت ي( در خط سهازودياپ)

اهداف ، ابزار حمل توانند بر اساس يمهستند که  ريخط س

اساس ن ـيد. بر همـشون يـيناساـرفتار حرکت شو نقل و 

توان به صورت يمرا  [53] حرکت-توقفدر مدل  زودياپ

در نظر گرفت که بر اساس توقف و  ييمعنا يهاررشتهيز

 ئه شده مستقل از کاربرد است وامدل ار هستند. حرکت

اساس  ( برييمعنا يهارشتهريحرکت )ز زودياپ ييشناسا

شود. به عنوان مثال، در يمختلف انجام م يياطالعات معنا

ر بر اساس هدف شئ متحرک، يخط س زودياپ ييشناسا

از حالت عام به  يبندک طبقهيبه صورت توانند ياهداف م

ن به عنوان يف شوند؛ مثال پارک کردن ماشيخاص تعر

 يکه رفتن به محل کار هدف يخاص است، در حال يهدف

 يهااستنتاج جنبه شئ متحرک است. يبراتر يعموم

ر به يخط س يهان معنا به دادهفزودا يمختلف برا ييمعنا

 يهاتميست و بر اساس الگورير نيپذامکان يراحت

 يهادل ارائه شده جنبهاگرچه مشود. يانجام م يکاوداده

ن يدهد، استخراج اير را ارائه ميد از خط سيجد ييمعنا

ر به خصوص هدف و رفتار يخط س يهااطالعات از داده

از به مطالعه ين ها،زودياپ ييشناسا ي( حرکت براي)الگو

  تر ارائه گردد.افتهيسازمان  يبندک طبقهي تاشتر دارد يب

هاي مختلف در زيابي روشبه طور خالصه ار 5دول ج 

با در خطوط سير مکاني  اپيزودهاي خط سيرشناسايي 

 دهد. ميرا نشان سازي معنايي هدف غني

 
 ]55[شناسايي توقف با روش سرعت ـ مبنا  -6 شکل

 يريگجهينت -5

ک ياز به ارائه يحرکت، ن يهاد روز افزون دادهيتول

ها را م از دادهين حجم عظيا تيريمدروش مؤثر در 

 يهاکرده است. اضافه کردن معنا به داده ريناپزاجتناب

ن يکارآمد در کاهش ا يک سو، روشياز  ير مکانيخط س

 يهاليگر، انجام تحليد يهاست؛ از سوحجم از داده

 زودياپ ييند شناسايرا فراهم کرده است. فرآ يمکان ييمعنا

پردازش در شيک گام پي، يمکان يرهايدر خط س

 يکرد کاربرد ـ مبنا روياست که اغلب با رو يسازيغن

ب ممکن ين ترتيبه اشود. ير انجام ميخط س يهاداده

ر يخط س زودياپ ييتم در شناسايک الگوري ياست اجرا

نداشته  يدر پ يکساني يجيمختلف، نتا يهاداده يرو

انتخاب  روش،هر  يهاتيمحدودها و تيباشد. شناخت قابل

ر يموردنظر را امکانپذ يها و کاربردهاروش متناسب با داده

 ييشناسا يهاروش ين مقاله ضمن معرفيدر اکند. يم

 يبررس با ،موجود يهاروش يابير، ارزيخط س زودياپ

 ارائه شده است. کيهر  يهاتيمحدودها و تيقابل

وم ک مفهي يمکان يرهايخط س يسازيغنند يفرآ

 نيمحقق موردتوجه رياخ يهاسال در کهد است ينسبتا جد

 طول در مختلف يهاروش ارائه رو، نيا از. است گرفته قرار

 مرحله به ريس خط يهاداده ورود از ند،يفرآ نيا

 ديجد يهاجنبه ارائه با زودياپ ييشناسا تا پردازششيپ

  .دارد ادامه همچنان
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 سازي معناييا هدف غنيب سير مکاني هاي مختلف شناسايي اپيزودهاي خطوطروش -5جدول

شناسايي اپيرودها با 

 GPSهاي دادهاستفاده از 

-بر اساس مدل توقف

 حرکت

[24] 

  تعيين مناطق توقف بر اساس نبود سيگنالGPS و يا سرعت نزديک به صفر 

 وابستگي دقت شناسايي توقف به حد آستانه زماني تعريف شده 

 هاي نويز در داده ها به دليل وجودتوقف همه عدم ثبتGPS 

[21] 
 تعيين مناطق توقف بر اساس گپ زماني و سرعت حرکت 

 ه به دليل وجود خطا در دريافت سيگنال هاي اشتباثبت توقفGPS 

[26] 

 بندي نقاط بر اساس سرعت براي شناسايي مناطق توقفخوشه 

 شناسايي مناطق توقف ناشناخته براي ارزيابي و کشف الگوهاي جديد حرکت 

 مناسب در کاربردهايي که بر اساس تحليل سرعت حرکت شئ متحرک هستند 

[27] 
 بندي بر اساس بيشترين تغيير جهت نقاط در خط سير شناسايي مناطق توقف با خوشه 

 مناسب در کاربردهايي که اطالعات کافي از مناطق جغرافيايي پس زمينه حرکت موجود نباشد 

با شناسايي اپيرودها 

-ترکيب داده استفاده از

و اطالعات  GPSهاي 

جغرافيايي و کاربردي بر 

 حرکت-اساس مدل توقف

[28] 

 هاي مکانيشناسايي مناطق توقف بر اساس تقاطع خط سير با کانديداهاي توقف به شکل چندضلعي 

 هاي توقف بر اساس کاربرد موردنظرتعيين کانديدا 

  متحرک در منطقه توقف داراي اهميت باشدمناسب در کاربردهايي که حضور داشتن يا نداشتن شئ 

[55] 

 هاي خط سير براي شناسايي توقفاستفاده از پارامترهاي مختلف مشتق شده از داده 

  تعريف حد آستانه پوياي سرعت براي غلبه بر مشکالت ناشي از تعريف حد آستانه استاتيک 

 کند براي ر آن حرکت ميزمينه شئ متحرک و محيطي که شئ متحرک داستفاده از اطالعات پس

 تعيين حد آستانه پويا

[23] 

 مبنا براي شناسايي مناطق توقف-استفاده از روش تقاطع 

 تعيين محدوده اثر هر کانديداي توقف بر اساس دياگرام ورونوي 

 هاي مختلفتعيين چند حد آستانه زماني براي هر کانديداي توقف براي تعريف فعاليت 

شناسايي اپيرودها بر 

غير از  هاييمعياراساس 

 حرکت-توقف

[31] 

 تعيين اپيزودهاي خط سير بر اساس حاالت مختلف حمل و نقل 

  شناسايي حاالت مختلف حمل ونقل بر اساس سرعت، پيوستگي حرکت و قيدهاي حرکت مثل شبکه

 حمل ونقل 

[8] 
  نقلتعيين اپيزودهاي خط سير بر اساس حاالت مختلف حمل و 

  استفاده از سرعت و شتاب براي تعيين اپيزودهاي خط سير 

[52] 

 هاي همگن در خط سير براي شناسايي اپيزودهاي خط سيرتعريف زيررشته 

 شامل هدف، وسيله حمل ونقل و الگوي حرکت براي شناسايي زيررشته فاستفاده از معيارهاي مختل-

 هاي همگن در خط سير
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