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  هاي مورد عالقه اشخاص با استفاده از خط سير آناناستخراج موقعيت

  2، علي اصغر آل شيخ1∗∗∗∗آرش حاذقي اقدم

  صنعتي خواجه نصير الدين طوسيدانشگاه  - برداريدانشكده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مكانيدانشجوي كارشناسي ارشد سيستم1

ar_ha_u@yahoo.com 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي - برداريدانشكده مهندسي نقشه -هاي اطالعات مكانيگروه سيستم استاد2

 )ات مكانيعضو قطب علمي فناوري اطالع(

alesheikh@kntu.ac.ir  

  

  )1393 شهريور، تاريخ تصويب 1393 تير(تاريخ دريافت 

 

  چكيده

موقعيت  هاتوان بر اساس آنباشند كه مياي را دارا ميهاي متنوعي همچون تعيين موقعيت ماهوارهقابليت هاي همراهامروزه تلفن

مبنا به كاربران بهره برد. البته براي ارائه اينگونه مكان متنوع توان براي ارائه خدماتاز اين موقعيت ميكنندگان را محاسبه نمود. استفاده

هاي مكاني بيان ن را در نظر گرفت. اين اطالعات معموال به صورت دستي توسط كاربران به سيستمخدمات بايد عاليق و خصوصيات كاربرا

امكان ثبت  بعالوه، .بنا را خودكار نمودمتوان خدمات مكانگردد. حال اگر بتوان برخي از اين اطالعات را از رفتار كاربر استخراج كرد، ميمي

بدست  ي خط سير هر شخصي، دادهزمان متوالي با اتصال نقاط .استها دستگاه گونهاين ديگرهاي از قابليتهاي حضور هر شخص مكان

هاي مورد عالقه و مسيرهاي انتخابي اشخاص را همچون رفتار حركتي، مكان توان اطالعات زياديها ميبا استفاده از اين دادهآيد. مي

بيني موقعيت آينده هر شخص با توجه به الگوهاي حركتي او استفاده پيش نندكاربردهايي ما براي توانعات مياطالاز اين بدست آورد. 

تواند به عنوان يكي از معيارهاي ص توسعه داده شده است كه مياشخاهاي مورد عالقه براي استخراج مكان دو روشكرد. در اين مقاله 

هاي مورد عالقه كاربران را بدون روش اول موقعيت استفاده شد. پكنشهر هاي از داده هابراي ارزيابي روشحركتي هر فردي باشد.  الگوي

دهد نشان مي نتايج حاصلكند. ها و روش دوم با در نظر داشتن زمان حضور استخراج ميدر نظر داشتن زمان حضور در هر يك از موقعيت

هاي مورد عالقه بيشتري را د و تعداد موقعيتگيرروش دوم عملكرد بهتري دارد. چون اطالعات خط سير را به صورت كامل در نظر ميكه 

  .استفاده نمودمبنا ارائه خدمات مكان براي بهبودتوان ميها كند. از اين الگوريتمتري استفاده ميكند و از الگوريتم منطقياستخراج مي

  مبنا، خط سير، مكان موردعالقه، خدمات مكانGPS واژگان كليدي:

 

 

 

 

                                                           

  نويسنده رابط  ∗
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  مقدمه -1

هاي همراه دستگاه شرفت تكنولوژي، امكاناتپيبا 

هاي . يكي از قابليتفته استياها افزايش همچون گوشي

تواند باشد كه ميمي تعيين موقعيتها، كليدي اين دستگاه

ياب ي موقعيتهاموقعيت كاربر را با اتصال به ماهواره

هاي مختلفي توان استفاده. از اين امكان، ميست آورددب

-مبنا ميخدمات مكاني ارائهها، يكي از اين استفادهكرد. 

و استفاده از  باشد. در اين خدمات، با توجه به موقعيت فرد

توان پيشنهاداتي در ، مياطالعاتي همچون سن، عاليق و... 

نزديك و ديگر امكانات  يهارابطه با خريد از فروشگاه

اس معموال بر اس پيشنهاداتداد. اين  شهري به كاربران

اين گردد. شده توسط كاربران ارائه مي و عاليق بيان فاصله

رسان تواند به سه صورت به سيستم خدمتعاليق مي

  معرفي گردد:

   ].1[به صورت دستي توسط كاربران -1

كاوي رفتارهاي پيشين هايي مانند دادهتوسط روش -2

   ].2[كاربران

ين به صورت تركيبي از دو روش باال؛ يعني ابتدا ا -3

گردد و عاليق به صورت دستي به سيستم معرفي مي

سيستم اين اطالعات را با توجه به رفتار كاربران  سپس،

   ].3[بخشدبهبود مي

از طرفي مسيرهاي طي شده كاربران حاوي اطالعات 

باشد. حال اگر اين مسيرها و ميها رفتاري و عاليق آن

 اطالعاتتوان مي ،ها مورد بررسي قرار گيردموقعيت

تواند مياين اطالعات . را استخراج كرد كاربران رفتاري

داشته  مبناي مكانهاسرويس ي بهترئهارمك زيادي در اك

به اين صورت كه پس از معرفي اطالعات به اين باشد. 

دكار مدنظر قرار داده ها، عاليق كاربر به صورت خوسيستم

براي ي هايدر اين تحقيق، روش شود. از اين رومي

شخص با استفاده از ي هاي مورد عالقهاستخراج موقعيت

  گردد.ارائه مي هاي خط سيرداده

باشد: در بخش ساختار ادامه مقاله به اين صورت مي

هاي خط سير بيان بعدي، كارهاي انجام شده توسط داده

سير معرفي هاي خطسپس در بخش سوم دادهگردد. مي

روش براي استخراج دو  ،مچهار در بخشگردد. مي

ها، هاي موردعالقه يك فرد با توجه به ماهيت دادهموقعيت

گردد. در بخش بعد، نتايج به دست آمده با مي پيشنهاد

 پكن پايتختهاي خط سير افراد در شهر استفاده از داده

ن نتايج، گردد و برمبناي ايكشور چين ارائه مي

از تحقيق يري گد. در آخر، نتيجهشوپيشنهاداتي ارائه مي

  شود.حاضر بيان مي

  مرور كارهاي ديگران - 2

هاي خط سير براي هاز دادو همكاران  وكتپولوسنآناگ

كاوي متحرك با استفاده از روش داده بيني مسيرپيش

 بيني مكان را به صورتنان پيشآ ].4[ددناستفاده كر

-زماني انجام دادند و نشان دادند كه پيش- مكاني و مكاني

نتايج بهتري  مكان به تنهايي ، با در نظر داشتنمكانبيني 

تحقيقي در و همكاران  تانگ ،2011در سال دهد. ارائه مي

تجزيه و تحليل مسير براي تشخيص رفتارهاي رابطه با 

بررسي  زيرا انجام دادند.به صورت خودكار غيرعادي 

گير و وقترفتارهاي يك متحرك توسط انسان، امري 

]. 5[ نيز هستمكان بروز اشتباه ا ؛ بعالوهباشدمي برهزينه

كاوي الگوي از روش رگرسيون براي داده پنگو  هانگ

هاي تصادفي استفاده حركات كاربر از مجموعه داده

تواند كه الگوريتم ارائه شده ميآنان نشان دادند  ].6[كردند

و  ونگرفتارهاي حركتي تكراري كاربران را شناسايي كند. 

در  1توسط سنسورهاي دودويي را متحرك يرسمهمكاران 

كاوي كردند. در اين تحقيق، داده ،يك محيط هوشمند

از سنسورهاي دودويي  ،امنيت كاربر براي فراهم نمودن

هاي خط سير و همكاران از داده پاسيرانا ].7[دشاستفاده 

با استفاده از  بيني موقعيت كاربران تلفن همراهبراي پيش

نفيلتر گسترش بهبود جهت  2يافته مستحكم كالم

اعتمادپذيري ارتباطات و كارآمدي پهناي باند در شرايطي 

استفاده باشند، هاي مخابراتي نيز متحرك ميكه ايستگاه

سازي روش ارائه شده، آنان نشان دادند كه پياده ].8[كردند

موقعيت و سرعت متحرك را  كريميو  ليوباشد. ساده مي

هاي خروج او در نظر گرفتند و موقعيتي راه در يك شبكه

و به اين  نددبدست آور را از يك منطقه در زمان آينده

-بيني موقعيت آينده كاربران خدمات مكانترتيب به پيش

و همكاران با استفاده از مسيرهاي  كيم ].9[مبنا پرداختند

ها با ها و بررسي ميزان شباهت آنطي شده توسط خودرو

و مسير خودروها را  بندي كردنددسته را مسيرها ،يكديگر

 ونگ. ]10[ نمودندبيني بندي پيشبا استفاده از اين دسته

                                                           

١ Binary 
٢ Robust Extended Kalman Filter 
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ي تحت پوشش سنسورها را بدست و همكاران، منطقه

ي اين آوردند و رفتار حركتي متحرك را در داخل شبكه

ند موقعيت آن را نسنسورها مورد بررسي قرار دادند تا بتوا

هاي موجود سنجنده لوو  تيسنگ. ]11[بيني كنند پيش

يابي متحرك را به صورت درختي تقسيم براي موقعيت

بندي كردند تا بتوانند با توجه به موقعيت متحرك، تنها 

ها را روشن كنند تا ميزان انرژي مصرفي بخشي از آن

نياز داشتند  براي اين كار آنانها را كاهش دهند. سنجنده

و  چن. ]12[كنند بيني تا موقعيت متحرك را پيش

همكاران سيستمي تحت معماري خادم/مخدوم ايجاد 

كردند كه اين سيستم، اطالعات موقعيت كنوني افراد را 

كرد. خادم نيز با گرفت و در سمت خادم ذخيره ميمي

- توجه به اطالعات ثبت شده، مسير آينده شخص را پيش

  ].13[كرد بيني مي

تحقيقات فراواني در رابطه با مسير متحرك انجام 

گرفته است و بيشتر آنان بر روي استخراج الگوهاي 

اين امر، اهميت تحقيق در  كهحركتي متمركز شده اند 

اين تحقيقات . ]14، 6، 5، 4[دهداين زمينه را نشان مي

بيني عموما بر روي چگونگي حركت متحرك و براي پيش

  1آگهيتواند بافتاند كه خود ميمكان آن متمركز شده

اما آنان بر روي مبنا را افزايش دهد. هاي مكانسيستم

هاي مورد عالقه كاربر اعم از محل سكونت، محل كار، مكان

هاي ها و مكانقنادي ها،هاي تفريحي مانند رستورانمكان

ي . در حالي كه اگر در ارائهانداشتهدورزشي توجه كمتري 

ها استفاده گردد، ميزان عالقه بنا از آنمخدمات مكان

براي ]. 15[ دشوستفاده از اين خدمات بيشتر ميكاربر به ا

اف منطقه در اطر است چندين رستوران مثال ممكن

بهتر است براي پيشنهاد  حضور كاربر موجود باشد كه

گزينه موردنظر، رستوران مورد عالقه كاربر به او پيشنهاد 

-مكان حاضر، به چگونگي استخراج تحقيقاز اين رو  گردد.

 زد.پرداميبا توجه به خط سير كاربران،  ي مورد عالقهها

  خط سير و پارامترهاي مربوط به آن - 3

ي گردد كه ارائهدر اين مقاله از عباراتي استفاده مي

ها به منظور آشنايي بيشتر ضروري به نظر تعريفي از آن

  ريف عبارتند از:ارسند. اين تعمي

                                                           

١ Context-awareness 

ها، طول و عرض : منظور از اين دادهGPSهاي داده

باشد كه آن را گيري ميجغرافيايي به همراه زمان اندازه

گانه (طول جغرافيايي، عرض توان به صورت سهمي

-گيري) بيان كرد. مختصات دادهزمان اندازه و جغرافيايي

  گردد.بيان مي WGS842بيضوي برروي   GPSهاي 

ترتيب  به GPSهاي با اتصال داده ،: اين خط3خط سير

  ).1شكل (آيد زماني بدست مي

فاصله: عبارتست از فاصله اقليدسي ميان دو نقطه با 

، فرمول محاسبه 1. رابطه )2y,2x(و  )1y,1x(هاي مختصات

  باشد.اين ويژگي مي

)1(  �������� 	 
�� � ��� � �� � ��� 

سرعت: عبارتست از مسافت طي شده در واحد زمان.  

باشد. در اين مقاله منظور از سرعت، سرعت متوسط مي

تواند حركت كند تا يعني متحرك با چه سرعت ثابتي مي

بتواند در مدت زمان معين، مسافت مورد نظر را بپيمايد. 

در  دهد.اين ويژگي را نشان مي ي محاسبهنحوه 2رابطه 

- هاي ابتدايي و انتهايي ميموقعيت ��و  ��اين رابطه 

-ها ميهاي حضور در آن موقعيتزمان �� و �� د ونباش

باشند. در اين مقاله، موقعيت متحرك در اين رابطه، با 

  آيد.ي اقليدسي ميان دو نقطه بدست مياستفاده از فاصله

)2(  �� 	
� � ��
� � ��

 

                                                           

٢ World Geodetic System 1984 
٣ Trajectory 

 

 باشد.)هاي استقرار شخص مينقاط آبي، مكان ( خط سير -1شكل 
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هاي پيشنهادي براي استخراج روش -4

  هاي مورد عالقه كاربرمكان

هاي مورد در اين بخش، دو روش براي استخراج مكان

گردد كه در روش اول، از ها ارائه ميعالقه با توجه به داده

 يهااتصال موقعيت ها برايترتيب حضور در موقعيت

گردد ولي در روش براي ايجاد خط سير استفاده مي متوالي

 ها نيز استفادهحضور كاربران در موقعيتزمان  مدت م ازدو

  .دشومي

هاي مورد عالقه كاربر استخراج مكان -4-1

  مسير حركت شخصنقاط مختصات توسط 

 مورد عالقه هر شخص باهاي براي استخراج مكان

ها و با در نظر وقعيتهر كدام از م حضور توالي توجه به

 براي، چهار حالت GPSهاي ثبت شده توسط مكان داشتن

  عبارتند از:كه  شودنظر گرفته ميدر رفتار حركتي شخص 

 به وجود خطاهاي محاسبه موقعيت در با توجه. 1

داشته خطا  تواندموقعيت افراد مي ،GPS گيرنده استفاده از

حتي در صورتي كه كاربر در يك محل ايستاده  باشد.

مختلفي براي مختصات شخص ت اعداد باشد، ممكن اس

ثبت شده  نزديك هم و هاياين موقعيتراين . بنابارائه شود

هاي مورد عالقه كاربران تواند نشانگر برخي از موقعيتمي

موقعيت فرد را  چگونگي قرارگيري مختصات 2شكل  .باشد

 دهد.در اين حالت نشان مي

  
 GPSموقعيت شخص با توجه به خطاي  -2شكل 

اولين از نقطه  فاصله نقاط بعدنمودار در اينصورت 

به صورت نقطه  اين ، باپس از ايستادن شخص مختصات

دهنده شماره نقاط آيد كه محور افقي نشانميدر 3شكل 

باشد و مي شدهموقعيت محاسبهبا در نظر گرفتن ترتيب 

در اين  دهد.محور عمودي، فاصله از نقطه اول را نشان مي

  باشد.ييرات فاصله اندك ميتغ ،نمودار

  GPSنمودار تغييرات فاصله موقعيت شخص با توجه به خطاي  -3شكل 

از طرفي در صورتي كه مكاني از نظر هر شخص  .2

شود كه او در اطراف آن مورد عالقه باشد، دليل بر آن نمي

قرار گيرد.  ثابت مكان حركت نكند و در همان موقعيت

تواند به صورت خطي و يا به صورت بلكه در اين مكان مي

 از جنس مشكل قبل اين مشكل نيزجا گردد. اي جابهدايره

شود كه نتوان مدت حضور فرد در هر باشد و باعث ميمي

چگونگي  4شكل  مكان را به صورت مستقيم بدست آورد.

اين حالت نيز نشانگر  دهد.ايجاد اين حالت را نشان مي

  باشد.مورد عالقه بودن يك مكان براي كاربر مي

  
  موقعيت شخص با حركت در اطراف يك مكان  -4شكل 

اي كه ين حالت فاصله نقاط بعدي از اولين نقطهدر ا

باشد مي 5مانند شكل  شخص شروع به حركت كرده است،

دهنده شماره نقاط با در نظر گرفتن كه محور افقي نشان

باشد و محور عمودي، فاصله از نقطه اول مي حضورترتيب 

در واقع متحرك از اولين نقطه شروع  دهد.را نشان مي

يابد كند و با حركت او، فاصله از اولين نقطه افزايش ميمي

زند و به سمت نقطه اول باز ي كه دور ميهنگامو سپس 

شكل ( يابداز اولين نقطه كاهش مياش هگردد، فاصلمي

5.(  
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حركت در اطراف نمودار تغييرات فاصله موقعيت شخص با  -5شكل 

  يك مكان

تواند نشانگر مورد عالقه بودن ي كه ميديگر حالت. 3

كه هر شخص ممكن  يك مكان براي كاربر باشد، اين است

ها، عالقه به است به داليل مختلفي از جمله ظاهر خيابان

هاي ديگر، در داخل ها يا مكانپياده روي در داخل پارك

اي در طول مدت زيادي حركت كند. در اين مواقع، محوطه

 6شكل  .باشدي مورد عالقه شخص بزرگتر ميمحدوده

در اين شكل،  دهد.اي از اين حالت را نشان مينمونه

 تواند يك پارك باشد.منطقه سبز رنگ مي

  با حركت در منطقه بزرگموقعيت شخص  -6شكل 

اي كه شخص اولين نقطهاز  بعدي نمودار فاصله نقاط

 7به صورت شكل  با اين نقطه، شروع به حركت كرده است

ي چون در اين حالت، شخص در محدوده باشد.مي

-ي او از اولين نقطه ميكند، فاصلهمشخصي حركت مي

  تواند مرتبا كم و زياد شود.

 
 حركت در منطقه بزرگنمودار تغييرات فاصله موقعيت شخص با  - 7شكل 

كه شخص در طول  . حالت ديگر به اينصورت است4

 هاكند و آن موقعيتور ميها عبو از آن مسيري حركت

نشان داده  8اين حالت، در شكل  باشد.نمي او مورد عالقه

 شده است.

 موقعيت شخص هنگام عبور از يك مسير -8شكل 

در اين حالت به  حركت نمودار فاصله از اولين نقطه

باشد. روند كلي اين نمودار به صورت مي 9صورت شكل 

 گيرد.چون فقط از اولين نقطه فاصله مي باشد.صعودي مي

 
 نمودار تغييرات فاصله موقعيت شخص هنگام عبور از يك مسير - 9شكل 

-، ميهاي مورد عالقهمكان نحال، براي بدست آورد

ي هاي ثبت شده را به عنوان نقطههر كدام از موقعيت توان

-ي چندين نقطهفاصله نمودار و سپس گرفتاوليه در نظر 

با هركدام از  و الگوي بدست آمده را ايجاد كرد ي بعدي را

تا  ردرا مقايسه ك هاشباهت آن ؛داين حاالت مقايسه نمو

د هر كدام بتوان بر بودن يا نبودن مكان مورد عالقه در مور

رد؛ چون فقط گيري كهاي ثبت شده تصميماز موقعيت

توان به عنوان نقاط مورد عالقه در را مي 3و  2، 1حاالت 

نشانگر مورد عالقه نبودن يك  4گرفت و تنها حالت نظر 

در اين روش فرض بر اين البته  باشد.مكان براي كاربر مي
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برابر تقريبا هاي ثبت شده ي زماني موقعيتفاصلهاست كه 

قبل  ي مورد عالقه بايد ازاز طرفي اندازه منطقه باشند.

حداكثر فاصله از نقطه اول بايد  چرا كه تعيين شده باشد؛

در نظر گرفته شود تا پس از افزايش بيش از حد فاصله، 

با توجه به  د.اي نقاط بعدي هم ترسيم شوبر ،اين نمودار

برابر در نظر گرفته ها ي زماني ميان موقعيتاينكه فاصله

تن تعداد نقاط در نظر گرف باتوان شود، اين كار را ميمي

بعدي هم انجام داد؛ چون در اينصورت رفتار هر شخص 

و توسط نمودار  گرددهاي برابر بررسي ميبراي مدت زمان

گيري در رابطه با مورد عالقه بودن يا تصميم ،ايجاد شده

مطابق روش فوق  برابرهاي زماني در بازه نبودن موقعيت

  .گيردصورت مي

حركت يك ممكن  بندي حاالتحال اگر به دسته

كه اگر نمودار  شودمشخص مي، شخص دقت بيشتري شود

تواند نباشد، آن نقطه مي 9فاصله مانند شكل - شماره نقطه

به عنوان موقعيت مورد عالقه انتخاب گردد. البته بايد 

، ممكن است هاانجام اين پردازش طيتوجه داشت كه 

ياب توسط موقعيت نزديك به هم ثبت شده هايموقعيت

-در اين شرايط صدق كنند و شامل موقعيتدستگاه همراه 

براي مثال هنگامي كه شخصي در  هاي مورد عالقه گردند.

هاي نزديك به هم زيادي در زند، موقعيتپاركي قدم مي

بايد شود و در اين صورت داخل پارك براي او ثبت مي

ها به عنوان موقعيت مورد عالقه او در يكي از آن موقعيت

، نزديك به يكديگربنابراين از ميان نقاط  نظر گرفته شود.

  گردد.انتخاب مي تنها يك نقطه

هاي مورد عالقه كاربر استخراج مكان -4-2

  زمان حضور شخص در هر موقعيت مدت توسط

جمله گاهي ممكن است به دليل بروز مشكالتي از 

هاي ياب، دادههاي موقعيتاختالل در ارتباط با ماهواره

GPS هاي زماني برابر ثبت نگردد و امكان استفاده در بازه

از  و درائه شده در قسمت پيشين ميسر نباشاز روش ا

ها در دست زمان حضور در هر يك از موقعيت طرف ديگر

ثبت  هاي زمان مربوط بهتوان از داده. براي همين ميباشد

استفاده كرد. در اين  نيز هاي موجودهر كدام از موقعيت

هاي مورد به مكانگردد كه بتوان روشي ارائه مي ،بخش

موقعيت و زمان  هر دو پارامتر با درنظر گرفتن عالقه افراد

  حضور دست يافت.

ثبت شده، مورد  نيز هركدام از مختصات در اين روش

ها، كه كداميك از آند تا مشخص گردد رگيبررسي قرار مي

اي به دايرهباشد. در اين روش، موقعيت مورد عالقه كاربر مي

- ها و به شعاع موردنظر ترسيم ميتمركز هركدام از موقعي

ها گردد و زمان ورود و خروج به اين دايره با استفاده از داده

شعاع اين دايره با توجه به وسعت مناطق  آيد.بدست مي

يين گردد؛ براي مثال وسعت يك پارك مورد عالقه بايد تع

ترسيم اين باشد. بسيار بزرگتر از وسعت يك رستوران مي

در  نمايش داده شده است. 10ها در شكل دايره بر روي داده

بودن يا نبودن  مز، مختصاتي است كهي قراين شكل، نقطه

 .مورد سوال استبه عنوان موقعيت مورد عالقه  آن

 

 مركز نقطه مورد نظر و شعاع مطالعاتي ي بهدايره -10شكل 

با  براي دست يافتن به زمان ورود به اين دايره، سپس

-ها، خط سير به عقب برني موقعيتترتيب زما به توجه

و موقعيتي را كه در داخل اين دايره قرار  شودده ميانگرد

  ��. زمان حضور در آن موقعيت را شودجستجو ميدارد، 

براي دست يافتن به زمان خروج از . حال شودده مينامي

و موقعيت آخري  شودرفته ميخط سير را به جلو دايره، 

. زمان شودمي جستجوكه در داخل اين دايره قرار دارد، 

  .شوديمده نامي 	�� حضور در اين موقعيت را

ايره را اكنون مدت زمان حضور شخص در داخل اين د

مدت با استفاده از  . اينآيدبدست مي 3توسط رابطه 

  آيد.بدست مي �� و ��اختالف مدت زماني 

)3(  Δ� 	 � � �� 

بايست اندازه شعاع مورد نظر براي ترسيم دايره مي

مناسب انتخاب گردد. مقدار اين شعاع به عوامل مختلفي 
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تواند بزرگترين مياز جمله اين عوامل،  بستگي دارد.

باشد. عامل ديگر، ي مورد نظر يك شخص ي منطقهاندازه

براي محاسبه رين مقدار فاصله ميان نقاط است؛ چون بيشت

زمان ورود و خروج در يك منطقه، حداقل بايد سه 

  موقعيت در داخل آن دايره قرار گيرد.

در مرحله بعد، بايد سرعت متوسط حركت ميان 

ده هاي ثبت شده محاسبه گردد. اين مقدار با استفاموقعيت

تواند محاسبه گردد. در موجود در بخش سه مي 2از رابطه 

هاي موجود در اين محاسبه، در صورتي كه تعداد موقعيت

آيد. حال سرعت بدست مي n-1عدد باشد، تعداد  nدايره 

�و آن را  گرددرا انتخاب مي سرعتبيشترين ��ده نامي �

شخص . اكنون بايد مدت زماني را محاسبه كرد كه شوديم

موجود در داخل  مسير ميان نقاط اول و آخرتواند طول مي

كند. اين مقدار توسط  طي) را با سرعت بيشينه Lدايره (

  .آيدبدست مي 4ي رابطه

)4(  T!"#$ 	 V!&' ∗ L 

اكنون بايد به اين نكته پي برد كه شخص چه مدت 

 حضور داشتهي الزم در داخل اين دايره بيش از اندازه

استفاده كرد و اين  5ي توان از رابطهاست. براي همين مي

  را بدست آورد. مدت زمان

)5(  T*+", 	 T!"#$ � Δt 

دهنده مدت زماني است كه شخص نشان 012/.مقدار 

از اندازه الزم براي حركت و عبور از منطقه مورد نظر  بيش

در نظر گرفتن سرعت بيشينه منجر به حضور داشته است. 

-گردد. چون يك شخص به روشسازي سرعت ميمتعادل

-تواند يك منطقه را طي كند. مثال او ميهاي مختلفي مي

اي را طي كند و بنابراين در تواند با خودرو يا پياده منطقه

او در منطقه را با  حضورتوان مدت زمان اين صورت مي

  صحت بيشتري بدست آورد.

ا احتمال بيشتري حال هر چه اين مقدار بيشتر باشد، ب

توان گفت كه اين منطقه، موقعيت مورد عالقه شخص مي

  باشد.مي

  سازي و نتايجپياده - 5

هاي هاي پيشنهادي نياز به دادهبراي ارزيابي روش

 هاي، از دادهباشد. براي اين منظورموقعيت افراد مي

Geolife  طي  دركشور چين  پايتخت ،پكندر شهر كه

، 14[تهيه شده است، استفاده گرديدزندگي روزمره افراد 

موقعيت افراد با استفاده از طول و  ،هادر اين داده]. 17، 16

 شانو زمان ثبت WGS84عرض جغرافيايي در بيضوي 

ها موقعيت افراد را به صورت البته اين داده .وجود دارد

باشند و اين شبانه روزي ثبت نكرده و بنابراين كامل نمي

-ميهاي مورد عالقه افراد مام مكانتكشف  عدم منجر به

ي افرادي انتخاب شد كه ها، دادهشود. از ميان اين داده

-ها در مدت زمان زيادي ثبت شده است و بازهموقعيت آن

، 11در شكل  .بيشتر بوده استهاي آنان ي زمان ثبت داده

هاي شهر پكن به همراه خطوط سير يكي از افراد اليه راه

  ت.نشان داده شده اس

 

 هاي شهر پكن به همراه خطوط سير يكي از افراداليه راه -11شكل 

روي  ميزان درستي، اين دو روش يحال براي بررس

بدست و تعداد نقاط مورد عالقه  شد ارزيابي شخص 11

براي روش  .ه استدارائه ش 1اين نتايج در جدول . آمد

 50، ي فاصلهز هر نقطه براي محاسبهتعداد نقاط بعد ااول، 

 1مقدار شعاع دواير،  ،براي روش دومو  انتخاب شد

ه يدانتخاب گرد دقيقه 20هاي بيش از و توقف متركيلو

هاي براي هر دو روش، براي انتخاب يكي از موقعيت است.

متر  500همسايه به عنوان موقعيت مورد عالقه، محدوده 

از طرفي با توجه به اينكه اگر موقعيتي  انتخاب شده است.

اي يك شخص مورد عالقه باشد، چندين بار از آنجا بر

هايي انتخاب گرديد كه تعداد كند، موقعيتبازديد مي

  بار بوده است. 4بازديد از آنجا بيشتر از 
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 هاي مورد عالقهنتايج حاصل از اجراي دو روش استخراج موقعيت - 1جدول 

شماره 

شخص 

در داده 
Geolife 

مدت زمان ثبت 

  هاموقعيت

نقاط تعداد 

كشف شده 

در روش 

  اول

تعداد نقاط 

شده  كشف

در روش 

  دوم

  47  18  يك سال  62

  198  5  يك سال  68

  99  10  يك سال و هفت ماه  85

  23  3  هفت ماه  112

  5  7  يك سال و چهار ماه  115

  79  11  ده ماه  126

  90  50  سه سال و يازده ماه  128

  60  9  يك سال و پنج ماه  144

  406  39  يازده ماهچهار سال و   153

  139  25  چهار سال و سه ماه  163

  111  9  يازده ماه  167

شود، در برخي ديده مي 1طور كه در جدول  همان

، اختالف تعداد نقاط مورد 68موارد مانند شخص شماره 

عالقه كشف شده بيشتر از اشخاص ديگري مانند شخص 

-ماهوارهياب با باشد. عدم ارتباط دستگاه موقعيتمي 128

تواند يكي از داليل اين نتيجه باشد. چون معموال ها مي

هاي مورد عالقه افراد مانند منزل اقوام، بيشتر مكان

هاي تفريحي در داخل مجتمعديگر ها و رستوران

باشد كه منجر به قطع ارتباط دستگاه ساختمان مي

شود. از طرفي يابي ميهاي موقعيتياب با ماهوارهموقعيت

در روش دوم، زمان ثبت هر موقعيت در نظر گرفته چون 

ك ساختمان، مدت زمان حضور شخص در يلذا شود، مي

تواند بدست مي اوزمان ورود و خروج  با محاسبه اختالف

آيد؛ در حالي كه در روش اول، تنها ترتيب حضور شخص 

شود. بنابراين، در اين روش ها در نظر گرفته ميدر موقعيت

قعيت بدست آمده نزديك به هم  ثبت بايد چندين مو

  تا مكان مورد عالقه شناسايي گردد. ) 2(شكل گردد 

فاصله زماني نسبتا برابر  درهايي كه دادهروش اول، در 

بودند، كارآيي مناسبي داشتند. ولي در روش ثبت شده 

، با فواصل زماني برابر دوم حتي در صورت عدم وجود داده

. اين مورد عالقه وجود داشتهاي اج مكانامكان استخر

؛ كندهاي موقعيت و زمان حضور استفاده ميروش از داده

در حالي كه روش اول فقط ترتيب حضور كاربر در 

تواند ميروش دوم بنابراين  گيرد.ها را در نظر ميموقعيت

را  به نتيجه مناسبتري برسد و تعداد نقاط كشف شده

  .هددافزايش 

دوم، سادگي محاسبات آن  يكي ديگر از مزاياي روش

باشد. چون در روش اول براي هر نقطه بايد تشخيص مي

داده شود كه نمودار هر نقطه، به كداميك از نمودارهاي 

موجود شباهت بيشتري دارد. در صورتي كه در روش دوم 

  اي دارد.تنها كميت زمان است كه نقش تعيين كننده

ي در روش دوم، از بيشينه سرعت حركت شخص برا

 م براي عبور از منطقه استفاده شد؛محاسبه مدت زمان الز

هاي مختلفي تواند با سرعتكه فرد مي است در حالياين 

از منطقه عبور كند. بنابراين بهتر است روشي ارائه گردد 

منطقه  سبتري براي حركت در داخلكه مقدار سرعت منا

  .هددرا مدنظر قرار 

داراي حجم هاي ارائه شده در اين مقاله، روش

باشند. چون براي بررسي بودن يا محاسباتي بااليي مي

 به عنوان محل مورد عالقه، روش نبودن هر موقعيت

و  ديرگصورت گيري و بعد تصميم شودموردنظر بايد اجرا 

معموال  GPSهاي ثبت شده توسط از طرفي تعداد موقعيت

دوم البته محاسبات روش اول بيشتر از روش . زياد هستند

بايد اول روش  چون فواصل ميان نقاط را هم درباشد. مي

شود روشي ارائه گردد بنابراين پيشنهاد ميمحاسبه كرد. 

ها كار كند و توسط آن بتواند كه بتواند با قسمتي از داده

هاي مورد عالقه اشخاص را پيدا كند تا منجر به مكان

  كاهش حجم محاسبات گردد.

هايي را به عنوان موقعيت تدو روش ارائه شده موقعي

ها توقف د كه كاربر در آننگيرمورد عالقه در نظر مي

ي معيني مانند يك بيشتري داشته است و يا در محدوده

با توجه به در دسترس كرده است. اما پارك حركت مي

ها و هاي امكانات شهري از جمله پاركنبودن اليه

هاي نوع مكان ،ههاي ارائه شدها و غيره، در روشرستوران

مورد عالقه مشخص نگرديده است. بنابراين بهتر است از 

ها استفاده گردد تا نوع مكان مورد عالقه با اين داده

  هاي مكاني مشخص گردد.ه از تحليلاستفاد

دواير ترسيمي ثابت  در اين تحقيق، در روش دوم شعاع

گردد در تحقيقات در نظر گرفته شده است. پيشنهاد مي

ميزان اين شعاع براي نقاط مختلف، متغير در نظر  آتي،

اي تغيير كند كه گرفته شود. براي مثال اين شعاع به گونه

تري بتواند زمان حضور در اين دايره را به صورت دقيق

  محاسبه كند.

هاي گردد براي استفاده از روشاز طرفي پيشنهاد مي

هاي مورد عالقه كاربران و ارائه شده براي استخراج مكان
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اجراي پيشنهاد فوق در رابطه با شناسايي نوع مكان مورد 

ها مورد بررسي قرار گيرد تا عالقه، خصوصيات اين مكان

هاي مورد كاربران توسط خصوصيات مكان هايعالقمندي

  ها، شناسايي شود. عالقه آن

  گيرينتيجه -6

نده اطالعات تواند دربردارهاي خط سير افراد ميداده

هاي در سيستمتواند مي. اين اطالعات دنزياد و مفيدي باش

در اين . به كارگرفته شود مبناخدمات مكانارائه كننده 

هاي مورد عالقه براي مقاله دو روش براي استخراج مكان

كه  ارائه شدهاي خط سير افراد افراد با توجه به داده

بودن يا نبودن در دسترس تواند با توجه به هركدام مي

هاي يكي از داده .مورد استفاده قرار گيرد حضور، زمان

هاي ارائه كننده خدمات مكان مورد استفاده براي سيستم

استفاده با  هاي مورد عالقه كاربران است كهمبنا، موقعيت

مبنا براي پيشنهاد توان كاركرد خدمات مكانمي ها،از آن

 ،افراد هايد تا الويتها به كاربران را بهبود بخشيمكان

  مدنظر سيستم قرار گيرد.

در رابطه با انتخاب روش مناسب، بايد توجه داشت كه 

د. در صورت عدم در نباشي مياطالعاتها حاوي چه داده

ها و تزمان حضور در هر يك از موقعيمدت بودن دست 

در دست داشتن خط سير، بهتر است از روش اول استفاده 

هاي همراه، فقط خط سير از تلفن چون در برخي ؛گردد

كاربران از پيش ثبت شده است و دربردارنده زمان حضور 

مان در صورتي كه ز ها نيستند.در هر يك از موقعيت

، بهتر است در دست باشد حضور براي هر يك از مختصات

ها به از داده ،. چون اين روششوداز روش دوم استفاده 

تعداد بيشتري از نقاط و  كندتري استفاده ميصورت كامل

د. اين روش ماينرد عالقه كاربران را شناسايي ميمو

همچنين به دليل در دست بودن زمان حضور، سرعت 

گيرد تا شناسايي نيز در نظر مي را حركت كاربران

تر انجام گيرد؛ چون هر هاي مورد عالقه صحيحموقعيت

كاربري ممكن است يك مسير را به صورت پياده و يا سوار 

بر يك وسيله نقليه طي كند و يا ممكن است وسيله نقليه 

همراه با ترافيك سنگيني حركت كند. بنابراين روش دوم 

  دهد.نتايج بهتري ارائه مي
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