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 چکیده

 کاربر توسط که خاصی هایزمان یادآوری با و شوندمی میتنظ زمان براساس اندشده ارائه تاکنون که هشداری هایبرنامه کلی طور به

 مکان یک در را کاری باید که آیدمی پیش قعموا از بسیاری در. کنندمی کمک کاربر به زمانی ریزیبرنامه در است، شده تنظیم قبل از

 یهک بهه کهه زمانی خواهیممی سفر، در یا و کند یادآوری ما به مکان آن در کسی داریم نیاز و کنیممی فراموش اما دهیم انجام خاصی

و برنامه موبایل توسعه عصبی در این مقاله با استفاده از شبکه  شده ارائه پیشنهادی در روش شویم، مطلع آن از رسیدیم خاص مکان

 . تفاوتباشدن هاآن کردن نگران فراموش و کند تنظیم مختلف هایمکان برای هشدارهایی خود تلفن در که شودمی کمک فرد بهیافته 

 را آینهده در فهرد حرکهت پرسپترون عصبی شبکه از استفاده با هوشمند صورت به که است این مشابههای نمونه با برنامه این اصلی

 ،پیشهنهادی. همچنین در مدل یادگیری شودمی هابرنامه دیگر به نسبت آن بهتر دقت و کارکرد باعث قابلیت این که کندمی بینییشپ

 یابد. امکان یادگیری برخط نیز وجود دارد و برنامه به مرور زمان خود را با کاربر منطبق کرده و طبق نتایج کارایی آن بهبود می

 کلمات کلیدی

 .نویسی اندرویدبرنامه ،یادگیری برخط حرکت، شبکه عصبی، بینیپیش، محاسبات فراگیرآگاه از موقعیت،  برنامه
 

 

 

 مقدمه -1
اند داشته یفراوان یشرفتهمراه پ یهاو تلفن یکیالکترون هاییامروزه تکنولوژ

 یگوش  یاند. هر فرد در هر مکان و زمانشده یلافراد تبد یاز زندگ ییو به جز
 هاییگوش ین. همچنکندیراه خود را به همراه دارد و از آن استفاده متلفن هم
وانن د تیهس تند ک ه م یمختلف  یسنسورها یداراهمراه هوشمند جدید تلفن 
و ک اربر  یطمح  یطاطراف خود و کاربر را حس کرده و با توجه به ش را یطمح

تلف ن  ایهیگوش  یهابرنام ه یساننوخود را ارائه کنند و برنامه هاییسسرو
 .[1،2] کنندیخود استفاده م یهادر توسعه برنامه یکردرو ینهمراه از ا
اطراف  یطاز کاربر و مح تواندیکه تلفن همراه م هایییژگیو یناز مهمتر یکی

از  یاریدر ارائ ه بس  توان دیم یژگ یو ینکاربر است، ا یتخود حس کند موقع
آگاه  یاو  یتبر موقع یمبتن یهامهبوده تا برنا یساننوبرنامه گریاری هایسسرو
 .[3] را ارائه دهند یتاز موقع
از  یتاز موقع یآگاه یتلفن همراه برا هاییمختلف در گوش یهابرنامه امروزه
ها استفاده از حس گر روش ینا ینکه مهمتر کنندیاستفاده م یادیز یهاروش



GPS ب ر اس ا   مطالعات انجام شده بیانگر این است که حرکت افراد .است
، های قبلی یک فردباشد که با داشتن مکانالگوهای خاص زمانی و مکانی می

 .[7،8] کرد بینیپیشرا توان مکان آتی آن می
 کنیم: اهداف زیر را دنبال میمقاله  ینا در مابه طور خالصه 

بین ی چندالیه ب رای پیش 1پرسپترونارائه یک مدل شبکه عصبی  .1
ه ای ای تلفن همراه با استفاده از دادههمکان آتی کاربران گوشی

GPS  برای استفاده  نقاط توقف کاربرارائه راهکاری برای تعیین و
 .در شبکه عصبی

بین ی بینی و انطباق م دل پیشارائه روشی برای بهبود نتایج پیش .2
 برای کاربر و آموزش مدل یادگیری به صورت برخط.

ک ه ب ا  ی داندرو عاملیس تمس یب را یبرنامه ک اربرد یک توسعه .3
ف رد را بدس ت  یتقعمو ینترنتو شبکه ا GPSاستفاده از سنسور 
 یممختلف تنظ یهامکان یرا برا ییهشدارها تواندیآورده و فرد م

 کند.

استفاده از مدل یادگیری توسعه داده شده در یک برنامه ک اربردی  .4
 گوشی تلفن همراه.

 یارائ ه م دل ش بکه عص ب بررسی کاره ای پیش ین و در ادامه مقاله ابتدا به
نتایج به دست آم ده از  و پرداخته یتوقعم بینیپیش یبرا پرسپترون چند الیه

 هشدار مکانی توسعه داده شده برنامه یمعمار سپس ،شودارائه میسازی پیاده
گیری و کاره ای آت ی ب ه نتیج هو در نهای ت مختلف آن شرح داده  یو اجزا

 .شودپرداخته می

 کارهای پیشین -2
 یهااه برنام هتلف ن هم ر هاییگوش یارائه شده برا یهابرنامه یناز اول یکی
که تاکنون ارائه  یهشدار یهابرنامه یاند که به طور کلهشدار بوده یاو  یادآور
که توسط  یخاص یهازمان یادآوریو با  شوندیم میاند براسا  زمان تنظشده

 .کنن دیبه کاربر کمک م زمانی یزیرشده است، در برنامه یمکاربر از قبل تنظ
 یمک ان خاص  ی کرا در  یک ار یدکه با آیدیم یشاز مواقع پ یاریدر بس اما

 یادآوریدر آن مکان به ما  یکس یمدار یازو ن کنیمیاما فراموش م یمانجام ده
از آن  مییدمک ان خ اص رس  ی ککه به  یزمان خواهیمیدر سفر، م یاکند و 
ما هشدار داده  به یدیممورد نظرمان رس یستگاهکه به ا یمثال زمان یم،مطلع شو
اس ت ک ه  ینا یازمندامر ن ین. ایمگران رد شدن از مقصد خود نباششود و ما ن

برنامه  یناگر ا ین. همچنداشته باشد یفرد آگاه یتبرنامه هشدار بتواند از موقع
 یبهتر ییکارا تواندیبینی کند، مپیش یدنفرد را قبل از رس یآت یتموقعد بتوان

 [.4،5،6]داشته باشد 

موقعی ت بع دی ف رد ب ا اس تفاده از  بینیپیشهای زیادی برای تاکنون روش
ه ا نق اط ای ن روش .[1،7،9،10،11،12،13] ارائه شده اس ت GPSهای داده

های خام ثبت شده اس تخرا  های معنادار شهری را از روی دادهتوقف و مکان
های داده کاوی و یادگیری ماشین الگ وی کرده و سپس با استفاده از الگوریتم

کنند. در نهایت با استفاده از م دل اس تخرا  ش ده ا  میحرکتی فرد را استخر
 کند. می بینیپیشمکان آتی فرد را 
ای که کاربر در آن قرار محدوده یی که تاکنون ارائه شده است،هادر تمام روش

شده محدود  بینیپیشهای جمع آوری شده و مکان دارد مشخص بوده و داده
خاص بوده است. همچنین در  ودهمحدبه یک مکان خاص مثال شهر خاص یا 

وجود ن دارد و اکث را  بینیپیشها قابلیت یادگیری برخط برای بهبود این روش

د. با این حال بهت رین دق ت نباشبرای یک محیط محدود و تعداد نقاط کم می
و این ب ه [ 10]باشد درصد می 34 در مقاالت بررسی شده کارهای انجام شده

ت انطباق با محیط و کاربر اس ت عدم وجود قابلی ها ودلیل عمومی بودن روش
 که در روش پیشهادی سعی شده است این مشکالت حل شود. 

 یتبینی موقعپیش یبرا یشنهادیروش پ -3
مح دود نب ودن  بین ی مک ان آت ی ک اربردر پیشیکی از نیازهای اساسی م ا 

ب ه به یک محدوده خاص است. برنامه یادآور مکانی پیشنهادی باید  بینیپیش
در هرکج ای  ،ای باشد که هر فرد مستقل از مکانی ک ه در آن ق رار داردگونه

 بین یپیشپ س روش پیش نهادی ب رای  .کره زمین بتواند از آن استفاده کن د
 بین یپیشمکان آتی فرد باید بتواند مستقل از مکان فرد موقعی ت آت ی آن را 

منطق ه خ اص  ود ب ه ی کدمح بینیپیشن معنی است که برای این بدا کند.
ب ه  فقط وابس ته بینیپیشتوان در هر کجای کره زمین کار کند و نبوده و می
مدل  باید بینیپیشهمچنین برای بهبود کارایی  باشد.های قبلی فرد میمکان
خ ود را  بینیپیشبتواند به مرور زمان با توجه به کاربر استفاده کننده  یادگیری

آم وزش م دل را نی ز داش ته  ،کاربر توسط بهبود بدهد، یعنی در حین استفاده
یادگیری   گیرد به این نوعباشیم و مدل یادگیری مسیرهای جدید کاربر را یاد ب

مراح ل  1ش کل ش ود. گفت ه می 2یادگیری برخطدر مبحث یادگیری ماشین، 
 دهد. نشان میمختلف روش پیشنهادی را 

 

 یمراحل روش پیشنهاد( : 1)شکل 

 توقف نقاط نییتع -3-1

ها اس تفاده از های ثبت شده و فراوانی دادهبدلیل وجود نویز، عدم قطعیت داده
باعث افزایش پیچیدگی مدل و کاهش  بینیپیشدر مدل  GPSهای خام داده

نق اط ب ا معن ایی ب رای  GPSهمچنین نقاط ثبت شده توس ط  شود.دقت می
ب ه  و ی ادگیری م دل مناس ی نیس تند. بینیپیشحرکت کاربر نیستند و برای 

روی  ه اییپردازشپیش بای د ،ه ا در م دلداده هدقبل از اس تفانظور مین مه



تا نقاط توقف معنادار از آنها استخرا  شود برای ای ن  شودهای خام انجام داده
 .[4،7،14،15،16] های مختلفی ارائه شده استکار مکانیزم
 GPSه ای داده یک ل فض ا به منظور تعیین نقاط توقف ک اربر مقالهدر این 

ه ای تقریب ا ب ه مربع 2را همانند ش کل)طول و عرض جغرافیایی کره زمین( 
باشد ک ه درجه می 0.002متر شکسته )ضلع هر مربع برابر با  200متر در 200

ب ا مرک ز مربع ی ک ه در آن ق رار دارد  و ه ر داده (متر است 220تقریبا برابر 
ک ن اس ت ممسازی در هر مرب ع شده است. با توجه به این خالصهجایگزین 

توان با استفاده از تفاضل زمان ورود و خ رو  می چندین نقطه قرار بگیرند که
 . با این ک ارشودمحاسبه  مربعمدت زمان ماندن فرد در آن کاربر در هر مربع 
اب د، یهای ب ا معن ی ک اهش میبه داده GPSهای زیاد عالوه بر این که داده

 .است حذف خواهد شد GPSتم که به علت خطای سیسها نویز داده همچنین
 

 

ی به ضلع یهابندی صفحه مختصات به مربعمثالی از تقسیم:  (2)شکل 
 توقف نقاط نییتعمتر به منظور  200

ها اربر از آنکله برای این که نقاط توقف را از نقاطی که حهمچنین در این مر
ه ایی ک ه م دت فقط مربع ،کنیمعبور کرده است و توقفی در آن نداشته جدا 

دقیقه باشد را نگه داشته و بقیه را ح ذف  30زمان ماندن کاربر در آن بیشتر از 
تواند نشان دهنده نقاط با معنی و توقف ک اربر در ط ی این نقاط می .کنیممی

نقاط را که هر کدام شامل پنج مشخص ه  دنباله از در نهایت این حرکت باشد.
جغرافیایی، زمان ورود، زمان خرو ، مدت ماندن اس ت  طول جغرافیایی، عرض

 .گیریمبه عنوان مسیر حرکت کاربر در نظر میرا 
دار حرکت را به نقاط معنی GPSدر این مرحله به طور خالصه نقاط بی معنی 

نقطه  بینیپیشتوانیم با استفاده از نقاط بدست آمده به کاربر تبدیل کرده و می
 بعدی بپردازیم. 

دنباله نقاط و آماده سازی ورودی و  نتعیی -3-2

 خروجی برای شبکه عصبی

مرحله  ینمربوطه در ا یلآنها در فا یرهنقاط توقف هر کاربر و ذخ یینپس از تع
ک ه ش بکه  ینبا توجه به ا شود.میآماده  یورود به شبکه عصب ینقاط برا ینا

را  آن یبع د نقط ه توق فکاربر  یقبل نقطه توقف 10شده با توجه به  یطراح
بوده  یقبل نقطه توقف 10 ،شبکه یورود هر نمونه داده پس ،کندیم بینیپیش
 . باشدیها مآن یبعد نقطه توقفآموزش و تست  یبراآن  یو خروج

 عصبیشبکه  مدل -3-3

شبکه عصبی پرسپترون چند الیه و مجموع ه داده در این مرحله با استفاده از 
در این ش بکه س ه . شوده میداد آموزش شبکه 1-4شرح داده شده در بخش 

های ورودی، مخفی و خروجی( در نظر گرفته شده است )الیه نروننرون الیه 
ک ه باع ث همگرای ی  وی درو-با استفاده از روش نوگن  هامقادیر اولیه وزنو 

ن ر  م دل ) و پارامترهای مختلف شده استداده  شود،زودتر و دقت باالتر می
با مقادیر مختلف به دست آم ده  ا تکرار آزمایشب( یادگیری، ضریی ممان و ...

در نظرگرفته شده  عدد 30  در نهایت ی میانیالیه هاینرون . تعداد[19] است
. اس تمدهبدس ت آ روی مقادیر مختلف عد از انجام آزمایشب نیز مقداراین که 

در آن طول و عرض جغرافیایی نق اط  شود،دیده می 3ساختار شبکه در شکل 
و خروجی شبکه طول بوده ف بدست آمده در مرحله قبل به عنوان ورودی توق

 باشد.و عرض جغرافیایی نقطه توقف بعدی می
 

 

 استفاده مورد یعصب شبکه ساختار ( :3)شکل 

 نتایج -4
ه ای اس تفاده ش ده، بی ان مس ائل م رتبط ب ا در این بخش ب ه تش رید داده

 پردازیم.رزیابی روش پیشنهادی میسازی، آموزش و اپیاده

 مجموعه داده -4-1

GeoLife [14 ] داده مجموع  ه از پیش  نهادی م  دل تس  ت و آم  وزش ب  رای
 م دت در ک اربر 181ب ه مربوط GPS اطالعات شامل که شده است استفاده
 . است( 2011-2007) سال چهار

الزم به ذکر است که اطالعات کاربران در این مدت به ط ور کام ل ب ه ثب ت 
باشد و به همین دلی ل میو پراکنده  ده است و اطالعات هر کاربر محدودرسین
 بقی ه ب ه نس بت بیشتری اتعاطال حجم که کاربر 18 اطالعات از کار این در

 شده استفاده ،های آنها پراکندگی کمتری داشته استو همچنین داده اندداشته
 .است



 های شبکهتغیرتنظیم م -4-2

های الیه مخفی آموزش با تعداد رین تعداد نرونبه منظور به دست آوردن بهت
کمترین میانگین خطا مربوط  کهانجام شد  35، 30، 25 ،20مخفی  هاینرون
های مقدار خطا برای تعداد نرون الیه مخفی بدست آمد. در نرون 30به 

 35و بیشتر از  20های کمتر از برای تعداد نرونآمده است.  1مختلف در جدول
همچنین بهترین مقدار نر  یادگیری در کند. فت میت ادقت شبکه بشد

از آن کم  1/0دور آموزش  200بدست آمد که با هر  0.9های مختلف زمایشآ
 در نظر گرفته شده است.  1/0مقدار کمینه آن د و وشمی

 
 

 یمخف هیال نرون تعداد مختلف ریمقاد یبرا خطا مقدار( : 1)جدول 

 بینیپیشمقدار خطای  نرون الیه مخفی تعداد

20 3-10 
25 4-10 
30 5-10 
35 3-10 

 معیارهای ارزیابی  -4-3

، ای ن اس ت 3"میانگین مربعات خطا"مدل ارائه شده اولین معیار برای ارزیابی 
معیار از طریق محاسبه میانگین مربع اختالف نقطه هدف و خروجی به دس ت 

 آید. آمده توسط شبکه، بدست می
معیار دیگری که برای تست شبکه در نظر گرفته شده است ب ه ای ن ص ورت 

، های انجام شده در محدوده ی ک کیل ومتریبینیپیشاست که چند درصد از 
به دلی ل ای ن ک ه نق اط  باشد.نقطه هدف می سه کیلومتری و پنج کیلومتری

از  ای ن معی ار بهت ر خروجی شبکه به صورت طول و عرض جغرافیای اس ت،
 تواند دقت شبکه را نشان دهد. می نگین مربعات خطامیا

 ارزیابی -4-4

 18گفته شد آموزش و تست با انتخ ا   گونه که در بخش مجموعه دادههمان
کاربر را  4اند انجام شده است. های بیشتری نسبت به بقیه داشتهکاربر که داده

ب رای  مان دهباقی ک اربر 14برای تست روش آموزش برخط کن ار گذاش ته و 
 14ه ای داده %80هر دور آم وزش ب ا آموزش اولیه در نظر گرفته شده است. 

ها برای مجموعه تایید در نظر گرفته درصد بقیه داده 10گیرد و کاربر انجام می
 دور متوالی 5های تائید در شده است که شرط توقف افزایش خطا بر روی داده

 ه شده است. در نظر گرفت دور 5000حداکثر و یا رسیدن به 
در  10میانگین مربعات خطا ب رای معیار پس از آموزش شبکه در تست شبکه 

های آنها آموزش دیده است های کاربرانی که شبکه با دادهمانده دادهباقیصد 
است و این نشان دهنده این است که شبکه توانسته است الگوی حرکت  5-10

های کاربرانی ک ه در در تست داده اند را یاد بگیرد.افرادی که در آموزش بوده
خوبی داشته باشد و میانگین  بینیپیشتواند اند، شبکه نمیمرحله آموزش نبوده

در معی ار مح دوده ی ک  باشد.می 10-3ها مربعات خطا برای این دسته از داده
آم وزش ب وده  ههای آنها در مرحل داده کیلومتری نیز شبکه برای کاربرانی که

درصد و ب رای  19.3مقدار  ی حرکتی آنها را یاد گرفته است،و شبکه اگو است

 درص د بدس ت آم د. 4کاربرانی که داده آنها در مرحله آم وزش نب وده اس ت 
 آمده است. ( 2) خالصه نتایج در جدول

برای  شبکه عصبی توسعه داده شده مدلارزیابی  نتایج  (:2)جدول 

 فهای کاربران مختلداده

 بینی درست در محدوده درصد پیش میانگین مربعات خطا 

 کیلومتری 5 کیلومتری 3 کیلومتری 1

 9/90 8/73 3/19 10-5 زش دیدهوداده کاربران آم

 1/79 6/45 1/4 10-3 داده کاربران جدید

 
 مکان آتی ف رد ت ا بینیپیشر حرکت و که مسی دهدمیکامال نشان  ایجاین نت

مسیر حرکت  بینیپیشتوان برای باشد و نمیبه خود فرد میحد زیادی وابسته 
نیازمند روشی هس تیم  . در نتیجههای افراد دیگر استفاده نمودیک فرد از داده

که بتواند مدل را با فرد استفاده کننده منطبق کند و به صورت مداوم در ح ال 
ب ه خط را به همین منظور یادگیری بر یادگیری مسیرهای فرد مورد نظر باشد.

 ه ای ک اربران مختل فکنیم که پس از یادگیری اولیه ب ا دادهمدل اضافه می
 با داده برخط کاربر مورد نظر نیز آموزش ببیند. بتواند
ه ای مرحل ه قب ل اثر آموزش برخط شبکه را با مقدار اولیه وزنارزیابی برای 

داده شد. های کاربری که در آموزش مرحله قبل نبوده است آموزش برای داده
های آن کاربر انجام گرفت ک ه دور، تست برای داده 1000پس از آموزش در 

 ک اربر 4نتیج ه ب رای  4که در ش کل  ای در نتیجه دیده شدد قابل توجهبهبو
 آورده شده است.  باقی مانده

 

 با داده کاربران نتایج یادگیری برخط بعد از آموزش اولیه ( :4)شکل 

 جدید

ه ای بدس ت آم ده از مرحل ه ، وزنبین یپیشدر نهایت برای استفاده از ای ن 
شود و برنامه از این آموزش در برنامه یادآور مکانی توسعه داده شده ذخیره می

کند و همچنین برای بهبود موقعیت بعدی استفاده می بینیپیشها و برای وزن
ه ای ک اربر ب روز ا توجه ب ه دادههای شبکه را ببرنامه به مرور وزن بینیپیش
نمون ه  100کند. برای این کار با گرفتن هر نمونه داده جدید، ش بکه را ب ا می

کند. با ای ن ک ار ه ر های جدید را ذخیره میدهد و وزنداده اخیر آموزش می
شود ک ه ای ن ک ار در آموزش شبکه شرکت داده می بار 100نمونه داده جدید 

زمان شبکه توس عه داده ش ده خ ود را ب ا رفت ار ک اربر شود به مرور باعث می
 تر شود. به مقدار واقعی آن نزدیک بینیپیشمنطبق کند و نتیجه 

های های تلف ن ب ا مح دودیتهمچنین به دلیل اینک ه ای ن م دل در گوش ی
نی ز م ورد مقدار مصرف باتری و پردازن ده  ،شوداستفاده می، پردازشی و انرژی



های گرفت که طبق نتایج مشاهده شده مصرف منابع آن با برنامهبررسی قرار 
 باشد. های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام یکسان میشبکه

 یمکان یادآوربرنامه  یطراح -5
سازی برنامه یادآورمک انی از زب ان برنام ه نویس ی ج اوا  و برنام ه برای پیاده
Eclipse  اس  تفاده ش  ده اس  ت و ب  اAPI  را  4.4.2وی  د ک  ه اندر 21نس  خه
ت ا  3کنند توسعه داده شده است. این برنامه قابل اجرا در اندروید پشتیبانی می

شود در این برنامه از پنج م اژول دیده می 5است. همانطور که در شکل 4.4.2
ش ود. ها شرح داده میمختلف استفاده شده است که در ادامه هرکدام از ماژول

( SQLiteعامل اندروی  د )گ  اه داده سیس  تمه  ا از پایس  ازی دادهب  رای ذخیره
[ و همچنین از کتابخانه نقشه گوگل برای نمایش نقش ه اس تفاده 17استفاده ]
 [18شده است.]

 

 

 های مختلف آنی و زیرسیستمادآورمکانی برنامه یمعمار ( :5)شکل 

 اصلیماژول  -5-1

نشان داده شده است،  )آ(6برنامه که در شکل یبخش صفحه اصل ینا در
از نقشه ارائه شده توس ط ش رکت گوگ ل  یشده است. در صفحه اصل یطراح

و ک اربر ب ه  ش ودیداده م یشبه کاربر نم ا ینو نقشه کره زم شودیاستفاده م
 وکند  ییکوچکنما یاو  یینقشه حرکت کرده و بزرگنما یبر رو تواندیم یراحت

آنها  یکه کاربر بر رو ینقشه نقاط نیا یبر رو ین. همچنیندنقاط مختلف را بب
داشتن انگش ت و کاربر با نگه شودیکرده باشد نشان داده م یمرا تنظ یهشدار

 ی ک تواندیو م رودیهشدار م ماژولبه بخش نقطه از نقشه  یک یخود بر رو
 یبرنامه بوده و اجرا یبخش به عنوان بخش اصل این .کند یمتنظ یدهشدار جد
. شودیکه برنامه توسط کاربر اجرا م ی. زمانشودیشروع م بخش ینبرنامه از ا
که در ادامه در مورد  شودیم یبخش راه انداز یندر اموقعیت  یسماژول سرو

 داده شده است. یدکارکرد آن توض

 هشدار ماژول -5-2

نشان داده ش ده اس ت،  ) (6صفحه که در شکل یکبخش از برنامه  ینا در
 یمتنظ  ی. ک اربر ب راش ودیداده م یشنما به کاربر یدهشدار جد یمتنظ یبرا

را در  یت: عنوان هشدار، شرح هشدار، شعاع محدوده موقعیرمقاد ید،هشدار جد
 دار( هش OK) یی دو با فشردن دکمه تا کندیشده مشخص م یینتع هاییلدف

 .شودیمورد نظر فعال م

  یتموقع یسسرو -5-3

در ش ده اس ت ک ه بتوان د  ی فتعر یسس رو ی کبخش به عنوان  این
)هر  مشخص یزمان یهاکاربر را در بازه یتفعال شده و موقع یگوش ینهزمپس
از هشدارها  یکیکه کاربر در محدوده  یو هر زمان کند یبررس دقیقه یکبار( 10

که کاربر از برنامه خار  شده  یزمان یسسرو ین. اکندقرار گرفت کاربر را آگاه 
کاربر را در  یتهشدارها، موقع یررسو عالوه بر ب باشدیدر حال اجرا م یزاست ن
 ین دهآ یرمس  بینیپیش یها براتا برنامه بتواند از آن کندیم یرهداده ذخ یگاهپا

موقعی ت  بین یپیشهمچنین پیاده سازی شبکه عص بی و  کاربر استفاده کند.
 شود. بعدی کاربر در این ماژول انجام می

 

         

صفحه اضافه  (ب) ،یادآورمکانیه برنام یصفحه اصل )آ(( : 6شکل )

 یدکردن هشدار جد

  یتداده موقع یگاهپا -5-4

شده اس ت.  یفداده برنامه تعر یگاهموجود در پا یهابخش جدول ینا در
 یینتع یجدول هشدار است. در جدول هشدار، هشدارها یک یبرنامه دارا ینا

، طول ستون: عنوان، شرح، شعاع 5 یکه دارا شودیم یرهشده توسط کاربر ذخ
 . باشدیم یاییو عرض جغراف یاییجغراف

 داده  یگاهپا یاتعمل -5-5

 ش ودیانج ام م دادهیگ اهپا یک ه ب ر رو یمختلف  هاییاتبخش عمل ینا در
اضافه کردن  ی،جداول، بروزرسان یجادا تواندیم هایات. عملشوندیم سازییادهپ

ک دام از ه ر  یوج و باش د. ب راوجو رک ورد و ان واع پر جست ید،رکورد جد
گ ر ب ا ید یه او بخش ش ودیم ی فت ابع تعر ی ککال   یندر ا هایاتعمل
 داشته باشند. یداده دسترس یگاهبه پا توانندیتوابع م ینا یفراخوان

 گیری نتیجه -6
ارائه شده است ک ه  یتو هشدار موقع یادآوری یبرا یادیز یهاتاکنون برنامه

داده و  یصرد را تش خف  ی تموقع یگوش  ی تموقع یبا استفاده از سنس ورها
در  یشنهادیپ یاما برنامه هشدار مکان دنکنیم یادآوریرا به کاربر  ییهشدارها

ک اربر را  یآت  عیتموق یو شبکه عصب ینماش یادگیریبا استفاده از  مقاله ینا
کاربر را آگ اه  تواندیشده م یینتع یتبه موقع یدنکرده و قبل از رس بینیپیش

 یه ابر خ الف روش یتموقع بینیپیش یشده برا روش ارائه ینسازد. همچن

 )ب( (آ)



 ی تموقع توان دینبوده و مستقل از مکان فرد م یمحدود به منطقه خاص یگرد
 ش ودیم یدهشبکه د بینیپیش یجکه در نتا همانطور کند. بینیپیشفرد را  یآت

 یب ه ف رد دارد و ب را ی ادیز یوابس تگ یحرکت  یش بکه و الگ و بینیپیش
ب ه . یردخود شخص صورت بگ یهاآموزش شبکه با داده یدخو  با بینیپیش

به ص ورت  توانیمکه  اردوجود د یتقابل ینا یشنهادیدر مدل پهمین منظور 
  هد و کارایی خود را افزایش دهد.را آموزش د مدل یدجد یبا داده ها یادوره

 بین یپیشرا در مدل و جهت حرکت فرد توان زمان به عنوان کارهای آتی می
اس تفاده  بینیپیشهای دیگر یادگیری ماشین برای از روشدر نظر گرفت و یا 

نمود که بتوان نتایج بهتری گرفت، برای این کار الزم است که روش جدیدی 
مانن د روش ارائه نمود که هم نتایج بهتری داشته باشد و ه م  بینیپیشبرای 

 . باشد.اجرا  قابل های تلفن همراهارائه شده در گوشی

 مراجع
[1] J. Alvarez-Lozano, J. A. García-Macías, and E. Chávez, 

“Learning and user adaptation in location forecasting,” in 

Proceedings of the ACM conference on Pervasive and 

ubiquitous computing adjunct publication - UbiComp ’13 

Adjunct, pp. 461–470, 2013. 

[2] M. A. M. Bayir, M. Demirbas, and N. Eagle, 

“Discovering spatiotemporal mobility profiles of 

cellphone users,” in In World of Wireless, Mobile and 

Multimedia Networks & Workshops. IEEE International 

Symposium on, pp. 1–9, 2009. 

[3] I. E. Burbey, “Predicting Future Locations and Arrival 

Times of Individuals,” Faculty of the Virginia 

Polytechnic Institute and State University, 2011. 

[4] T. M. T. Do and D. Gatica-Perez, “Where and what: 

Using smartphones to predict next locations and 

applications in daily life,” Pervasive and Mobile 

Computing, vol. 12, pp. 79–91, 2013. 

[5] J. Gomes, C. Phua, and S. Krishnaswamy, “Where Will 

You Go? Mobile Data Mining for Next Place Prediction,” 

in Data Warehousing and Knowledge Discovery, 

Springer Berlin Heidelberg, pp. 146–158, 2013. 

[6] S. Scellato, M. Musolesi, and C. Mascolo, “NextPlace: a 

spatio-temporal prediction framework for pervasive 

systems,” Pervasive Computing., vol. 6696, pp. 152–169., 

2011. 
[7] L. Chen, M. Lv, and G. Chen, “A system for destination 

and future route prediction based on trajectory mining,” 

Pervasive and Mobile Computing, vol. 6, no. 6, pp. 657– 

676, 2010. 

[8] A. Monreale, F. Pinelli, R. Trasarti, and F. Giannotti, 

“WhereNext: a Location Predictor on Trajectory Pattern 

Mining,” in Proceedings of the 15th ACM SIGKDD 

international conference on Knowledge discovery and 

data mining - KDD ’09, pp. 637–646, 2009. 

[9] M. Morzy, “Prediction of moving object location based 

on frequent trajectories,” Computer and Information 

Sciences– ISCIS, vol. 4263, pp. 583–592, 2006. 

[10] P.-R. Lei, T.-J. Shen, W.-C. Peng, and I.-J. Su, 

“Exploring spatial-temporal trajectory model for location 

prediction,” in IEEE 12th International Conference on 

Mobile Data Management, pp. 58–67, 2011. 

[11] J. Ying, W. Lee, T. Weng, and V. Tseng, “Semantic 

trajectory mining for location prediction,” in Proceedings 

of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference 

on Advances in Geographic Information Systems, pp. 34–

43, 2011 

[12] W. Mathew, R. Raposo, and B. Martins, “Predicting 

future locations with hidden Markov models,” in 

Proceedings of the ACM Conference on Ubiquitous 

Computing - UbiComp ’12 , pp. 911–918, 2012 

[13] C. Zhang, J. Han, L. Shou, J. Lu, and T. La Porta, 

“Splitter : Mining fine-grained sequential patterns in 

semantic trajectories,” Proceedings of the VLDB 

Endowment, vol. 7, no. 9, pp. 769–780, 2014. 
[14] Y. Zheng, L. Zhang, X. Xie, and W. Ma, “Mining 

interesting locations and travel sequences from GPS 

trajectories,” in Proceedings of the 18th international 

conference on World wide web - WWW, pp. 791–800, 

2009. 
[15] Y. Zheng and X. Xie, “Learning Location Correlation 

from GPS Trajectories,” in Eleventh International 

Conference on Mobile Data Management, pp. 27–32, 

2010. 

[16] S. Gambs, M.-O. Killijian, and M. N. del Prado Cortez, 

“Next place prediction using mobility Markov chains,” 

Proceedings of the First Workshop on Measurement, 

Privacy, and Mobility - MPM, pp. 1–6, 2012. 

[17] http://developer.android.com/training/load-data-

background/index.html Access date December 2015 

[18] Google Maps Android API, 

https://developers.google.com/maps/documentation/andro

id/start.  Access date December 2015 

های مبانی شبکه"هادی ویسی، کبری مفاخری و سعید باقری شورکی،  [19]
تهران، ، انتشارات نص، چاپ سوم، "ها، کاربردهاعصبی، ساختار، الگوریتم

1392. 

 پانویس ها

                                                 
1 Layer Perceptron(MLP)-Multi 
2 Online learning 
3 (MSE)Mean Square Error 


