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چکیده
به طور کلی برنامههای هشداری که تاکنون ارائه شدهاند براساس زمان تنظیم میشوند و با یادآوری زمانهای خاصی که توسط کاربر
از قبل تنظیم شده است ،در برنامهریزی زمانی به کاربر کمک میکنند .در بسیاری از مواقع پیش میآید که باید کاری را در یک مکان
خاصی انجام دهیم اما فراموش میکنیم و نیاز داریم کسی در آن مکان به ما یادآوری کند و یا در سفر ،میخواهیم زمانی کهه بهه یهک
مکان خاص رسیدیم از آن مطلع شویم ،در روش پیشنهادی ارائه شده در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی و برنامه موبایل توسعه
یافته به فرد کمک میشود که در تلفن خود هشدارهایی برای مکانهای مختلف تنظیم کند و نگران فراموش کردن آنها نباشد .تفاوت
اصلی این برنامه با نمونههای مشابه این است که به صورت هوشمند با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون حرکهت فهرد در آینهده را
پیشبینی میکند که این قابلیت باعث کارکرد و دقت بهتر آن نسبت به دیگر برنامهها میشود .همچنین در مدل یادگیری پیشهنهادی،
امکان یادگیری برخط نیز وجود دارد و برنامه به مرور زمان خود را با کاربر منطبق کرده و طبق نتایج کارایی آن بهبود مییابد.

کلمات کلیدی
برنامه آگاه از موقعیت ،محاسبات فراگیر ،پیشبینی حرکت ،شبکه عصبی ،یادگیری برخط ،برنامهنویسی اندروید.

 -1مقدمه
امروزه تکنولوژیهای الکترونیکی و تلفنهای همراه پیشرفت فراوانی داشتهاند
و به جزیی از زندگی افراد تبدیل شدهاند .هر فرد در هر مکان و زمانی گوش ی
تلفن همراه خود را به همراه دارد و از آن استفاده میکند .همچنین گوشیهای
تلفن همراه هوشمند جدید دارای سنسورهای مختلف ی هس تند ک ه میتوانن د
محیط اطراف خود و کاربر را حس کرده و با توجه به ش رایط مح یط و ک اربر

سرویسهای خود را ارائه کنند و برنامهنویسان برنام ههای گوش یهای تلف ن
همراه از این رویکرد در توسعه برنامههای خود استفاده میکنند [.]1،2
یکی از مهمترین ویژگیهایی که تلفن همراه میتواند از کاربر و محیط اطراف
خود حس کند موقعیت کاربر است ،این ویژگ ی میتوان د در ارائ ه بس یاری از
سرویسها یاریگر برنامهنویسان بوده تا برنامههای مبتنی بر موقعیت و یا آگاه
از موقعیت را ارائه دهند [.]3
امروزه برنامههای مختلف در گوشیهای تلفن همراه برای آگاهی از موقعیت از
روشهای زیادی استفاده میکنند که مهمترین این روشها استفاده از حس گر

 GPSاست .مطالعات انجام شده بیانگر این است که حرکت افراد ب ر اس ا
الگوهای خاص زمانی و مکانی میباشد که با داشتن مکانهای قبلی یک فرد،
میتوان مکان آتی آن را پیشبینی کرد [.]7،8
به طور خالصه ما در این مقاله اهداف زیر را دنبال میکنیم:
 .1ارائه یک مدل شبکه عصبی پرسپترون 1چندالیه ب رای پیشبین ی
مکان آتی کاربران گوشیهای تلفن همراه با استفاده از دادهه ای
 GPSو ارائه راهکاری برای تعیین نقاط توقف کاربر برای استفاده
در شبکه عصبی.
 .2ارائه روشی برای بهبود نتایج پیشبینی و انطباق م دل پیشبین ی
برای کاربر و آموزش مدل یادگیری به صورت برخط.
 .3توسعه یک برنامه ک اربردی ب رای سیس تمعامل اندروی د ک ه ب ا
استفاده از سنسور  GPSو شبکه اینترنت موقعیت ف رد را بدس ت
آورده و فرد میتواند هشدارهایی را برای مکانهای مختلف تنظیم
کند.
 .4استفاده از مدل یادگیری توسعه داده شده در یک برنامه ک اربردی
گوشی تلفن همراه.
در ادامه مقاله ابتدا به بررسی کاره ای پیش ین و ارائ ه م دل ش بکه عص بی
پرسپترون چند الیه برای پیشبینی موقعیت پرداخته و نتایج به دست آم ده از
پیادهسازی ارائه میشود ،سپس معماری برنامه هشدار مکانی توسعه داده شده
و اجزای مختلف آن شرح داده و در نهای ت ب ه نتیج هگیری و کاره ای آت ی
پرداخته میشود.

برای یک محیط محدود و تعداد نقاط کم میباشند .با این حال بهت رین دق ت
کارهای انجام شده در مقاالت بررسی شده  34درصد میباشد [ ]10و این ب ه
دلیل عمومی بودن روشها و عدم وجود قابلیت انطباق با محیط و کاربر اس ت
که در روش پیشهادی سعی شده است این مشکالت حل شود.

 -3روش پیشنهادی برای پیشبینی موقعیت
یکی از نیازهای اساسی م ا در پیشبین ی مک ان آت ی ک اربر مح دود نب ودن
پیشبینی به یک محدوده خاص است .برنامه یادآور مکانی پیشنهادی باید ب ه
گونهای باشد که هر فرد مستقل از مکانی ک ه در آن ق رار دارد ،در هرکج ای
کره زمین بتواند از آن استفاده کن د .پ س روش پیش نهادی ب رای پیشبین ی
مکان آتی فرد باید بتواند مستقل از مکان فرد موقعی ت آت ی آن را پیشبین ی
کند .این بدان معنی است که برای پیشبینی محدود ب ه ی ک منطق ه خ اص
نبوده و میتوان در هر کجای کره زمین کار کند و پیشبینی فقط وابس ته ب ه
مکانهای قبلی فرد میباشد .همچنین برای بهبود کارایی پیشبینی باید مدل
یادگیری بتواند به مرور زمان با توجه به کاربر استفاده کننده پیشبینی خ ود را
بهبود بدهد ،یعنی در حین استفاده توسط کاربر ،آم وزش م دل را نی ز داش ته
باشیم و مدل یادگیری مسیرهای جدید کاربر را یاد بگیرد به این نوع یادگیری
در مبحث یادگیری ماشین ،یادگیری برخط 2گفت ه میش ود .ش کل  1مراح ل
مختلف روش پیشنهادی را نشان میدهد.

 -2کارهای پیشین
یکی از اولین برنامههای ارائه شده برای گوشیهای تلف ن هم راه برنام ههای
یادآور و یا هشدار بودهاند که به طور کلی برنامههای هشداری که تاکنون ارائه
شدهاند براسا زمان تنظیم میشوند و با یادآوری زمانهای خاصی که توسط
کاربر از قبل تنظیم شده است ،در برنامهریزی زمانی به کاربر کمک میکنن د.
اما در بسیاری از مواقع پیش میآید که باید ک اری را در ی ک مک ان خاص ی
انجام دهیم اما فراموش میکنیم و نیاز داریم کسی در آن مکان به ما یادآوری
کند و یا در سفر ،میخواهیم زمانی که به ی ک مک ان خ اص رس یدیم از آن
مطلع شویم ،مثال زمانی که به ایستگاه مورد نظرمان رسیدیم به ما هشدار داده
شود و ما نگران رد شدن از مقصد خود نباشیم .این امر نیازمند این اس ت ک ه
برنامه هشدار بتواند از موقعیت فرد آگاهی داشته باشد .همچنین اگر این برنامه
بتواند موقعیت آتی فرد را قبل از رسیدن پیشبینی کند ،میتواند کارایی بهتری
داشته باشد [.]4،5،6
تاکنون روشهای زیادی برای پیشبینی موقعی ت بع دی ف رد ب ا اس تفاده از
دادههای  GPSارائه شده اس ت [ .]1،7،9،10،11،12،13ای ن روشه ا نق اط
توقف و مکانهای معنادار شهری را از روی دادههای خام ثبت شده اس تخرا
کرده و سپس با استفاده از الگوریتمهای داده کاوی و یادگیری ماشین الگ وی
حرکتی فرد را استخرا میکنند .در نهایت با استفاده از م دل اس تخرا ش ده
مکان آتی فرد را پیشبینی میکند.
در تمام روشهایی که تاکنون ارائه شده است ،محدودهای که کاربر در آن قرار
دارد مشخص بوده و دادههای جمع آوری شده و مکان پیشبینی شده محدود
به یک مکان خاص مثال شهر خاص یا محدوده خاص بوده است .همچنین در
این روشها قابلیت یادگیری برخط برای بهبود پیشبینی وجود ن دارد و اکث را

شکل ( : )1مراحل روش پیشنهادی

 -1-3تعیین نقاط توقف
بدلیل وجود نویز ،عدم قطعیت دادههای ثبت شده و فراوانی دادهها اس تفاده از
دادههای خام  GPSدر مدل پیشبینی باعث افزایش پیچیدگی مدل و کاهش
دقت میشود .همچنین نقاط ثبت شده توس ط  GPSنق اط ب ا معن ایی ب رای
حرکت کاربر نیستند و برای پیشبینی و ی ادگیری م دل مناس ی نیس تند .ب ه
همین منظور قبل از اس تفاده دادهه ا در م دل ،بای د پیشپردازشه ایی روی

دادههای خام انجام شود تا نقاط توقف معنادار از آنها استخرا شود برای ای ن
کار مکانیزمهای مختلفی ارائه شده است [.]4،7،14،15،16
در این مقاله به منظور تعیین نقاط توقف ک اربر ک ل فض ای دادهه ای GPS
(طول و عرض جغرافیایی کره زمین) را همانند ش کل 2ب ه مربعه ای تقریب ا
200متر در  200متر شکسته (ضلع هر مربع برابر با  0.002درجه میباشد ک ه
تقریبا برابر  220متر است) و ه ر داده ب ا مرک ز مربع ی ک ه در آن ق رار دارد
جایگزین شده است .با توجه به این خالصهسازی در هر مرب ع ممک ن اس ت
چندین نقطه قرار بگیرند که میتوان با استفاده از تفاضل زمان ورود و خ رو
کاربر در هر مربع مدت زمان ماندن فرد در آن مربع محاسبه شود .با این ک ار
عالوه بر این که دادههای زیاد  GPSبه دادههای ب ا معن ی ک اهش مییاب د،
همچنین نویز دادهها که به علت خطای سیستم  GPSاست حذف خواهد شد.

 -3-3مدل شبکه عصبی
در این مرحله با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه و مجموع ه داده
شرح داده شده در بخش  1-4شبکه آموزش داده میشود .در این ش بکه س ه
الیه نرون (الیه نرونهای ورودی ،مخفی و خروجی) در نظر گرفته شده است
و مقادیر اولیه وزنها با استفاده از روش نوگن-وی درو ک ه باع ث همگرای ی
زودتر و دقت باالتر میشود ،داده شده است و پارامترهای مختلف م دل (ن ر
یادگیری ،ضریی ممان و  )...با تکرار آزمایش با مقادیر مختلف به دست آم ده
است [ .]19تعداد نرونهای الیهی میانی در نهایت  30عدد در نظرگرفته شده
که این مقدار نیز بعد از انجام آزمایش روی مقادیر مختلف بدس ت آمدهاس ت.
ساختار شبکه در شکل  3دیده میشود ،در آن طول و عرض جغرافیایی نق اط
توقف بدست آمده در مرحله قبل به عنوان ورودی بوده و خروجی شبکه طول
و عرض جغرافیایی نقطه توقف بعدی میباشد.

شکل ( : )2مثالی از تقسیمبندی صفحه مختصات به مربعهایی به ضلع
 200متر به منظور تعیین نقاط توقف

همچنین در این مرحله برای این که نقاط توقف را از نقاطی که کاربر از آنها
عبور کرده است و توقفی در آن نداشته جدا کنیم ،فقط مربعه ایی ک ه م دت
زمان ماندن کاربر در آن بیشتر از  30دقیقه باشد را نگه داشته و بقیه را ح ذف
میکنیم .این نقاط میتواند نشان دهنده نقاط با معنی و توقف ک اربر در ط ی
حرکت باشد .در نهایت این دنباله از نقاط را که هر کدام شامل پنج مشخص ه
طول جغرافیایی ،عرض جغرافیایی ،زمان ورود ،زمان خرو  ،مدت ماندن اس ت
را به عنوان مسیر حرکت کاربر در نظر میگیریم.
در این مرحله به طور خالصه نقاط بی معنی  GPSرا به نقاط معنیدار حرکت
کاربر تبدیل کرده و میتوانیم با استفاده از نقاط بدست آمده به پیشبینی نقطه
بعدی بپردازیم.

 -2-3تعیین دنباله نقاط و آماده سازی ورودی و
خروجی برای شبکه عصبی
پس از تعیین نقاط توقف هر کاربر و ذخیره آنها در فایل مربوطه در این مرحله
این نقاط برای ورود به شبکه عصبی آماده میشود .با توجه به این ک ه ش بکه
طراحی شده با توجه به  10نقطه توقف قبلی کاربر نقط ه توق ف بع دی آن را
پیشبینی میکند ،پس هر نمونه داده ورودی شبکه 10 ،نقطه توقف قبلی بوده
و خروجی آن برای آموزش و تست نقطه توقف بعدی آنها میباشد.

شکل ( : )3ساختار شبکه عصبی مورد استفاده

 -4نتایج
در این بخش ب ه تش رید دادهه ای اس تفاده ش ده ،بی ان مس ائل م رتبط ب ا
پیادهسازی ،آموزش و ارزیابی روش پیشنهادی میپردازیم.

 -1-4مجموعه داده
ب رای آم وزش و تس ت م دل پیش نهادی از مجموع ه داده ]14[ GeoLife
استفاده شده است که شامل اطالعات  GPSمربوط ب ه 181ک اربر در م دت
چهار سال ( )2011-2007است.
الزم به ذکر است که اطالعات کاربران در این مدت به ط ور کام ل ب ه ثب ت
نرسیده است و اطالعات هر کاربر محدود و پراکنده میباشد و به همین دلی ل
در این کار از اطالعات  18کاربر که حجم اطالعات بیشتری نس بت ب ه بقی ه
داشتهاند و همچنین دادههای آنها پراکندگی کمتری داشته است ،استفاده شده
است.

 -2-4تنظیم متغیرهای شبکه
به منظور به دست آوردن بهترین تعداد نرونهای الیه مخفی آموزش با تعداد
نرونهای مخفی  35 ،30 ،25 ،20انجام شد که کمترین میانگین خطا مربوط
به  30نرون در الیه مخفی بدست آمد .مقدار خطا برای تعداد نرونهای
مختلف در جدول 1آمده است .برای تعداد نرونهای کمتر از  20و بیشتر از 35
دقت شبکه بشدت افت میکند .همچنین بهترین مقدار نر یادگیری در
آزمایشهای مختلف  0.9بدست آمد که با هر  200دور آموزش  0/1از آن کم
میشود و مقدار کمینه آن  0/1در نظر گرفته شده است.

جدول ( : )1مقدار خطا برای مقادیر مختلف تعداد نرون الیه مخفی
تعداد نرون الیه مخفی

مقدار خطای پیشبینی
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 -3-4معیارهای ارزیابی
اولین معیار برای ارزیابی مدل ارائه شده "میانگین مربعات خطا" 3اس ت ،ای ن
معیار از طریق محاسبه میانگین مربع اختالف نقطه هدف و خروجی به دس ت
آمده توسط شبکه ،بدست میآید.
معیار دیگری که برای تست شبکه در نظر گرفته شده است ب ه ای ن ص ورت
است که چند درصد از پیشبینیهای انجام شده در محدوده ی ک کیل ومتری،
سه کیلومتری و پنج کیلومتری نقطه هدف میباشد .به دلی ل ای ن ک ه نق اط
خروجی شبکه به صورت طول و عرض جغرافیای اس ت ،ای ن معی ار بهت ر از
میانگین مربعات خطا میتواند دقت شبکه را نشان دهد.

کاربرانی که داده آنها در مرحله آم وزش نب وده اس ت  4درص د بدس ت آم د.
خالصه نتایج در جدول ( )2آمده است.
جدول ( :)2نتایج ارزیابی مدل شبکه عصبی توسعه داده شده برای
دادههای کاربران مختلف
میانگین مربعات خطا
داده کاربران آموزش دیده
داده کاربران جدید

10-5
10-3

درصد پیشبینی درست در محدوده
 1کیلومتری  3کیلومتری  5کیلومتری
90/9
73/8
19/3
79/1
45/6
4/1

این نتایج کامال نشان میدهد که مسیر حرکت و پیشبینی مکان آتی ف رد ت ا
حد زیادی وابسته به خود فرد میباشد و نمیتوان برای پیشبینی مسیر حرکت
یک فرد از دادههای افراد دیگر استفاده نمود .در نتیجه نیازمند روشی هس تیم
که بتواند مدل را با فرد استفاده کننده منطبق کند و به صورت مداوم در ح ال
یادگیری مسیرهای فرد مورد نظر باشد .به همین منظور یادگیری برخط را ب ه
مدل اضافه میکنیم که پس از یادگیری اولیه ب ا دادهه ای ک اربران مختل ف
بتواند با داده برخط کاربر مورد نظر نیز آموزش ببیند.
برای ارزیابی اثر آموزش برخط شبکه را با مقدار اولیه وزنه ای مرحل ه قب ل
برای دادههای کاربری که در آموزش مرحله قبل نبوده است آموزش داده شد.
پس از آموزش در  1000دور ،تست برای دادههای آن کاربر انجام گرفت ک ه
بهبود قابل توجهای در نتیجه دیده شد که در ش کل  4نتیج ه ب رای  4ک اربر
باقی مانده آورده شده است.

 -4-4ارزیابی
همانگونه که در بخش مجموعه داده گفته شد آموزش و تست با انتخ ا 18
کاربر که دادههای بیشتری نسبت به بقیه داشتهاند انجام شده است 4 .کاربر را
برای تست روش آموزش برخط کن ار گذاش ته و  14ک اربر باقیمان ده ب رای
آموزش اولیه در نظر گرفته شده است .هر دور آم وزش ب ا  %80دادهه ای 14
کاربر انجام میگیرد و  10درصد بقیه دادهها برای مجموعه تایید در نظر گرفته
شده است که شرط توقف افزایش خطا بر روی دادههای تائید در  5دور متوالی
و یا رسیدن به حداکثر  5000دور در نظر گرفته شده است.
پس از آموزش شبکه در تست شبکه معیار میانگین مربعات خطا ب رای  10در
صد باقیمانده دادههای کاربرانی که شبکه با دادههای آنها آموزش دیده است
 10-5است و این نشان دهنده این است که شبکه توانسته است الگوی حرکت
افرادی که در آموزش بودهاند را یاد بگیرد .در تست دادههای کاربرانی ک ه در
مرحله آموزش نبودهاند ،شبکه نمیتواند پیشبینی خوبی داشته باشد و میانگین
مربعات خطا برای این دسته از دادهها  10-3میباشد .در معی ار مح دوده ی ک
کیلومتری نیز شبکه برای کاربرانی که دادههای آنها در مرحل ه آم وزش ب وده
است و شبکه اگوی حرکتی آنها را یاد گرفته است ،مقدار  19.3درصد و ب رای

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

در نهایت برای استفاده از ای ن پیشبین ی ،وزنه ای بدس ت آم ده از مرحل ه
آموزش در برنامه یادآور مکانی توسعه داده شده ذخیره میشود و برنامه از این
وزنها و برای پیشبینی موقعیت بعدی استفاده میکند و همچنین برای بهبود
پیشبینی برنامه به مرور وزنهای شبکه را با توجه ب ه دادهه ای ک اربر ب روز
می کند .برای این کار با گرفتن هر نمونه داده جدید ،ش بکه را ب ا  100نمون ه
داده اخیر آموزش میدهد و وزنهای جدید را ذخیره میکند .با ای ن ک ار ه ر
نمونه داده جدید  100بار در آموزش شبکه شرکت داده میشود ک ه ای ن ک ار
باعث میشود به مرور زمان شبکه توس عه داده ش ده خ ود را ب ا رفت ار ک اربر
منطبق کند و نتیجه پیشبینی به مقدار واقعی آن نزدیکتر شود.
همچنین به دلیل اینک ه ای ن م دل در گوش یهای تلف ن ب ا مح دودیتهای
پردازشی و انرژی ،استفاده میشود ،مقدار مصرف باتری و پردازن ده نی ز م ورد

بررسی قرار گرفت که طبق نتایج مشاهده شده مصرف منابع آن با برنامههای
شبکههای اجتماعی مانند وایبر و تلگرام یکسان میباشد.

 -5طراحی برنامه یادآور مکانی
برای پیاده سازی برنامه یادآورمک انی از زب ان برنام ه نویس ی ج اوا و برنام ه
 Eclipseاس تفاده ش ده اس ت و ب ا  APIنس خه  21ک ه اندروی د  4.4.2را
پشتیبانی می کنند توسعه داده شده است .این برنامه قابل اجرا در اندروید  3ت ا
 4.4.2است .همانطور که در شکل 5دیده میشود در این برنامه از پنج م اژول
مختلف استفاده شده است که در ادامه هرکدام از ماژولها شرح داده میش ود.
ب رای ذخیرهس ازی دادهه ا از پایگ اه داده سیس تمعامل اندروی د ()SQLite
استفاده [ ]17و همچنین از کتابخانه نقشه گوگل برای نمایش نقش ه اس تفاده
شده است]18[.

 -3-5سرویس موقعیت
این بخش به عنوان ی ک س رویس تعری ف ش ده اس ت ک ه بتوان د در
پسزمینه گوشی فعال شده و موقعیت کاربر را در بازههای زمانی مشخص (هر
 10دقیقه یکبار) بررسی کند و هر زمانی که کاربر در محدوده یکی از هشدارها
قرار گرفت کاربر را آگاه کند .این سرویس زمانی که کاربر از برنامه خار شده
است نیز در حال اجرا میباشد و عالوه بر بررسی هشدارها ،موقعیت کاربر را در
پایگاه داده ذخیره میکند تا برنامه بتواند از آنها برای پیشبینی مس یر آین ده
کاربر استفاده کند .همچنین پیاده سازی شبکه عص بی و پیشبین ی موقعی ت
بعدی کاربر در این ماژول انجام میشود.

(ب)
(آ )
شکل (( : )6آ) صفحه اصلی برنامه یادآورمکانی( ،ب) صفحه اضافه
کردن هشدار جدید
شکل ( : )5معماری برنامه یادآورمکانی و زیرسیستمهای مختلف آن

 -1-5ماژول اصلی
در این بخش صفحه اصلی برنامه که در شکل(6آ) نشان داده شده است،
طراحی شده است .در صفحه اصلی از نقشه ارائه شده توس ط ش رکت گوگ ل
استفاده میشود و نقشه کره زمین به کاربر نم ایش داده میش ود و ک اربر ب ه
راحتی میتواند بر روی نقشه حرکت کرده و بزرگنمایی و یا کوچکنمایی کند و
نقاط مختلف را ببیند .همچنین بر روی این نقشه نقاطی که کاربر بر روی آنها
هشداری را تنظیم کرده باشد نشان داده میشود و کاربر با نگهداشتن انگش ت
خود بر روی یک نقطه از نقشه به بخش ماژول هشدار میرود و میتواند ی ک
هشدار جدید تنظیم کند .این بخش به عنوان بخش اصلی برنامه بوده و اجرای
برنامه از این بخش شروع میشود .زمانی که برنامه توسط کاربر اجرا میشود.
ماژول سرویس موقعیت در این بخش راه اندازی میشود که در ادامه در مورد
کارکرد آن توضید داده شده است.

 -2-5ماژول هشدار
در این بخش از برنامه یک صفحه که در شکل ) (6نشان داده ش ده اس ت،
برای تنظیم هشدار جدید به کاربر نمایش داده میش ود .ک اربر ب رای تنظ یم
هشدار جدید ،مقادیر :عنوان هشدار ،شرح هشدار ،شعاع محدوده موقعیت را در
فیلدهای تعیین شده مشخص میکند و با فشردن دکمه تایی د ( )OKهش دار
مورد نظر فعال میشود.

 -4-5پایگاه داده موقعیت
در این بخش جدولهای موجود در پایگاه داده برنامه تعریف شده اس ت.
این برنامه دارای یک جدول هشدار است .در جدول هشدار ،هشدارهای تعیین
شده توسط کاربر ذخیره میشود که دارای  5ستون :عنوان ،شرح ،شعاع ،طول
جغرافیایی و عرض جغرافیایی میباشد.

 -5-5عملیات پایگاه داده
در این بخش عملیاتهای مختلف ی ک ه ب ر روی پایگ اهداده انج ام میش ود
پیادهسازی میشوند .عملیاتها میتواند ایجاد جداول ،بروزرسانی ،اضافه کردن
رکورد جدید ،جستوجو رک ورد و ان واع پر وج و باش د .ب رای ه ر ک دام از
عملیاتها در این کال ی ک ت ابع تعری ف میش ود و بخشه ای دیگ ر ب ا
فراخوانی این توابع میتوانند به پایگاه داده دسترسی داشته باشند.

 -6نتیجه گیری
تاکنون برنامههای زیادی برای یادآوری و هشدار موقعیت ارائه شده است ک ه
با استفاده از سنس ورهای موقعی ت گوش ی موقعی ت ف رد را تش خیص داده و
هشدارهایی را به کاربر یادآوری میکنند اما برنامه هشدار مکانی پیشنهادی در
این مقاله با استفاده از یادگیری ماشین و شبکه عصبی موقعیت آت ی ک اربر را
پیشبینی کرده و قبل از رسیدن به موقعیت تعیین شده میتواند کاربر را آگ اه
سازد .همچنین روش ارائه شده برای پیشبینی موقعیت بر خ الف روشه ای
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future locations with hidden Markov models,” in
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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-databackground/index.html Access date December 2015
[18] Google Maps Android API,
https://developers.google.com/maps/documentation/andro
id/start. Access date December 2015

دیگر محدود به منطقه خاصی نبوده و مستقل از مکان فرد میتوان د موقعی ت
 همانطور که در نتایج پیشبینی شبکه دیده میش ود.آتی فرد را پیشبینی کند
پیشبینی ش بکه و الگ وی حرکت ی وابس تگی زی ادی ب ه ف رد دارد و ب رای
 ب ه.پیشبینی خو باید آموزش شبکه با دادههای خود شخص صورت بگیرد
همین منظور در مدل پیشنهادی این قابلیت وجود دارد که میتوان به ص ورت
.دورهای با داده های جدید مدل را آموزش دهد و کارایی خود را افزایش دهد
به عنوان کارهای آتی میتوان زمان و جهت حرکت فرد را در مدل پیشبین ی
در نظر گرفت و یا از روشهای دیگر یادگیری ماشین برای پیشبینی اس تفاده
 برای این کار الزم است که روش جدیدی،نمود که بتوان نتایج بهتری گرفت
برای پیشبینی ارائه نمود که هم نتایج بهتری داشته باشد و ه م مانن د روش
..ارائه شده در گوشیهای تلفن همراه قابل اجرا باشد
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