
` 

 از حاصل دقت اطالعات ترافیکیافزایش به منظور  زمانی- مکانی الگوریتم تطبیق نقشه استفاده از

    با نرخ پایین  GPSردیابی 

  

  2رحیم علی عباسپور، 1وحید شکري

 - و اطالعات مکانی  برداريدانشکده مهندسی نقشه - GISي اطالعات مکانی ها ستمیسمهندسی دانشجوي کارشناسی ارشد  -1

  امیرآباد شمالی –تهران  -دانشگاه تهران - هاي فنیس دانشکدهپردی

  یشمال رآبادامی –تهران  - دانشگاه تهران  -یفن هايدانشکده سیپرد ،و اطالعات مکانی بردارينقشه یاستادیار دانشکده مهندس -2 

  

  چکیده 

، متحرك ماننـد خـودرو   ياشیاهاي مجهز به سیستم تعیین موقعیت جهانی امکان ردیابی افزایش محبوبیت دستگاه

همـواره   GPSحسـگر   آمـده از دستبه اما اطالعات. استرا براي کاربران فراهم ساخته حیوانات حیات وحش و افراد

-آوري دادهاز جمله جمع کاربردهاي ترافیکی ،دیگر از طرف .باشدمیخطاي تعیین موقعیت و نمونه برداري همراه با 

از آنجـایی کـه درصـد بـاالیی از      .اي هسـتند اي ردیابی دقیق و منطبق بر شبکه جادهنیازمند مسیره هاي ترافیکی،

-به ،با نرخ پایین هستند تلفن همراه وخودروها، GPSط هاي تولید شده توس، به خصوص دادهGPSهاي ردیابیداده

کـارگیري  دف بـه در ایـن تحقیـق هـ    .رسدمبنا ضروري بنظر میکارگیري یک الگوریتم پیشرفته براي خدمات مکان

بـدین منظـور در    .باشدنرخ پایین می ور تحلیل مسیرهاي ردیابی شده بابه منظ زمانی-مکانی تطبیق نقشه الگوریتم

برداري شهرداري با نرخ نمونه 4تا1ه هشت خط اتوبوس در محدوده مناطق مربوط ب GPSردیابی  هاياین مقاله داده

هاي مکانی و زمانی به منظور ساخت گراف کاندید کـه در  لگوریتم از تحلیلاین ا .دو دقیقه مورد استفاده قرار گرفت

شـود، اسـتفاده   اي از نتایج منطبق شده با باالترین مجموع رتبه به عنوان نتیجه تطبیق نقشه تعیین میآن مجموعه

بـا نـرخ     GPSهـاي یدر تطبیق نقشه با ردیاب موردنظر دهد الگوریتمنتایج حاصل از این الگوریتم نشان می .کندمی

   .کندپایین با دقت نسبتأ باالیی در حدود هفتاد درصد صحیح عمل می

  

  .نمونه برداري با نرخ پایین،تطبیق نقشه، شبکه جاده، GPSهاي ترافیکی،  مسیر ردیابی آوري دادهجمع :کلید واژه
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   مقدمه -1

 ،متحرك ماننـد خـودرو   يامکان ردیابی اشیا هاي مجهز به سیستم تعیین موقعیت جهانیافزایش محبوبیت دستگاه

در  بوجود آمدن جنبه هاي جدیـد این امر موجب . و مردم را براي کاربران فراهم ساخته است حیوانات حیات وحش

 3سیسـتم تعیـین موقعیـت جهـانی     تجزیه و تحلیـل اطالعـات ردیـابی    .حمل و نقل شده است هاي تحقیقاتیحوزه

ونقـل  حمـل  دهد و امکان اسـتفاده از خـدمات مکـان مبنـاي سـامانه     اختیار قرار می اطالعات ترافیکی مفیدي را در

  .]1[آوردفراهم میهوشمند را 

 کاربردهاي هوشمند، ونقلحمل سیستم ناوگان، مدیریت خودرو، ناوبري مانند مکان، بر مبتنی هاينامهبر از بسیاري

 و دقیق هايداده مجموعه مندنیاز ترافیک جریان تحلیل و ترافیک بر نظارت مسیر، پیشنهاد مانند ترافیک مدیریت

 مجموعه آوردندستبه ،هزینه مشکالت و خصوصی حریم به توجه با. ]3[و]2[هستندخودرو  مسیر ردیابی کاراي

 براي اصلی منبع جهانی، موقعیت دستگاه سیستم کنونتا. ]5[و]4[با مشکالتی روبرو است مسیر ردیابی هايداده

 با برداري نمونه نقاط از ايدنباله شامل خودرو GPS مسیر یک معمول طور به .بوده است مسیر هايداده مجموعه

خطاي تعیین موقعیت و نمونه همراه با  GPSاطالعات حسگر  .]6[ی استاطالعات زمانبرچسب  و یمکانموقعیت 

  .]7[باشدو خط سیر ردیابی شده توسط آن به ندرت عاري از خطا می استبرداري 

 با و داشته یپایین دقت هوشمند هاي تلفن درفاده توسط عموم مردم مورداست GPSهايدستگاه اکثر که آنجا از

 به هاي بلندبلوك ساختمان شهري، مناطق در خصوص به( پائین DOP همچنین و کم بردارينمونه اصلهف به توجه

 دست به خام هاي داده) دهدقرار می الشعاعرا تحتو در نتیجه دقت تعیین موقعیت GPS  سیگنال جدي طور

 از ايمجموعه و تطبیق هماهنگی روند نقشه تطبیق .]8[خطادار است کافینا نمونه شامل نقاط معموالً ده،آم

هاي تطبیق اکثر الگوریتم .است دیجیتال نقشه یک روي بر جاده شبکه با برکار شده توسط مشاهده موقعیتهاي

هاي با نرخ باال نیازمند و نگهداري دادهاز آنجا که اخذ . با نرخ باال هستند ردیابی هاينقشه بر مبناي مجموعه داده

برداري را فرکانس نمونه ،GPSهاي در برداشت داده مصرفی بیشتر است، کاربران معموالً انرژيسازي و فضاي ذخیره

   .]9[شودهاي بسیاري با نرخ پایین تولید میو در نتیجه مجموعه داده دهندکاهش می

ونقل عمومی از و تجهیز ناوگان حمل GPSبا توجه به گسترش کاربردها و قابلیتهاي تلفنهاي هوشمند مجهز به 

بسیاري ) دقیقه 5تا  2یک نقطه درهر  تقریباً( با نرخ پایین GPSهاي ردیابی داده عمل در،  GPSجمله اتوبوسها به 

اکثر  متاسفانه، .هاي اطالعات ترافیکی مناسب مورد استفاده قرار گیردتواند به عنوان منابع دادهکه می وجود دارد

بکارگیري  سروکار داشته و باالنرخ  برداري نمونه با GPSهاي داده با تنها حاضر حال در تطبیق نقشه ايپژوهشه

هدف لذا  .]6[گرددکارایی میو کاهش  داده در قطعیت افزایش عدم موجب پایین نرخبا  داده هاينمونه برايآنها 

به منظور افزایش دقت اطالعات ردیابی زمانی -مکانی تطبیق نقشهگارگیري یک الگوریتم معرفی و به ،این مقاله

                                                 
3 GPS trajectory 
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GPS هاي ردیابی براي این منظور از داده .باشدبا نرخ پایین میGPS برداري دو دقیقه که مربوط به با نرخ نمونه

ابتدا مفهوم تطبیق  ،در ادامه. استرداري تهران استفاده شدههشت خط اتوبوس در محدوده مناطق یک تا چهار شه

گردد و در انتها این سپس الگوریتم مورد نظر و روابط آن بیان می .گرددنقشه و انواع روشهاي آن تشریح می

  .شودکارگیري میهاي مورد نظر بهالگوریتم براي داده

  

  تطبیق نقشه- 2

از مکان واقعی همراه  متر صدها محدوده تاحتی در مواردي  ییاخط با اغلب ،GPS شده نقاط گزارش مکان

ر اکثر دهد ددر محدوده چهار کیلومتر مربع را نشان می GPSنقطه  9 الف 1براي درك بهتر شکل  .]4[هستند

اي ، مورد نیاز است مسیري که منطبق بر شبکه جادهب 1هاي کاربردي مسیر دقیق و کارامدي مطابق شکل برنامه

  .]7[باشد

  

 
  ) الف(                     )                                       ب(

   ]GPS ]7ردیابی نمونه :  1شکل

  

بر  GPSیک پیش پردازش اساسی براي بسیاري از کاربردهاي ذکر شده، نگاشت اطالعات به دست آمده از گیرنده 

 اصتوان به تحلیل رفتار تحرکی پرداخت و هم چنین به طور خرقومی است و در نتیجه این عمل مییک نقشه 

بنابراین . ها دست یافتها به ایستگاهکاربردهایی مانند محاسبه عوارض به صورت پویا و یا اطالعات رسیدن اتوبوس

  .]8[استضروري  بسیار مکان بر مبتنی خدمات کاهش این خطا در براي اعتماد قابل و مناسب الگوریتم یک

یاد  تطبیق نقشه عنوان به اغلب ايجاده شبکه یک دیجیتال یا اصلی نقشه با GPS ردیابی هاي داده مطابقت دادن

به  GPSزمانی -ها و اطالعات مکانیکارگیري اطالعات شبکه جاده راهبه هدف اصلی تطبیق نقشه .]6[ .شودمی

بیش از ده  توسط شده تولید GPSردیابی برداري نمونه آماري فواصل توزیع 2 شکل .باشدمنظور تصحیح خطاها می

 با. است 27/3 دقیقه ها داده مجموعه این زمانی متوسط فاصله .دهدمی ارائههزار تاکسی در پکن در یک هفته را 
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. است )دقیقه 1 از کمتر بهنرخ نمونه برداري  ( باالبا نرخ  ريگی نمونه هاي داده از درصد 34 تنها ،نمودار به توجه

 هاي ردیابی موجود از جملهاکثر داده نیز در ایران .]8[استپایین   نرخ با هاي داده ها داده از درصد 60 از بیش

- با نرخ نمونه ،موجود شرکت کنترل ترافیک که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است GPSهاي ردیابیداده

  .برداري پایین هستند

  

  
  ]8[توزیع فاصله زمانی نمونه برداري:  2شکل

  

  هاي تطبیق نقشهانواع الگوریتم -2-1

هایی که از اطالعات الگوریتم: گیرندمتعددي براي تطبیق نقشه ارائه شده است که در سه گروه قرار می هايالگوریتم

گیرنـد و  کمـک مـی  توپولـوژیکی  کننـد، الگوریتمهـایی کـه از روشـهاي     هندسی براي تعیین موقعیت اسـتفاده مـی  

هاي هندسی از جمله الگوریتم تطبیق الگوریتم .]10[کنندیادگیري ماشین استفاده میالگوریتمهایی که از روشهاي 

قشه استفاده نقطه با نقطه، تطبیق نقطه با منحنی و تطبیق منحنی با منحنی تنها از اطالعات هندسی براي تطبیق ن

کنند و اتصال بین شبکه را هاي هندسی تنها با توجه به شکل لینکهاي جاده عمل میبه طور کلی الگوریتم. کنندمی

و  ؛]12[و]11[، چندان مطلـوب نیسـتند  و خطاهاي بارز هاي پرتگیرند و به دلیل حساسیت باال به دادهدرنظر نمی

چنـین  و هـم ) مانند زمان(GPSشده  هاي ثبتهایی است که عمل تطابق را با توجه به نقطه قبلی و دادهنیاز به روش

با اسـتفاده از  توپولوژیکی الگوریتمهاي مبتنی بر روشهاي .]1[هاي نقشه در دسترس انجام دهندتوجه بیشتر به داده

و  گروه سـوم از روشـهایی دیگـري    .]3[و ]11[کنندمبادرت به تطبیق نقشه می ،هالینک مجاورتهندسه، اتصال و 

کنند و معموأل نیازمند زمان بیشتري مانند سرعت، جهت حرکت استفاده می GPSها و اطالعات جانبی ترکیب روش

الگوریتمهاي مبتنی بر روشهاي یـادگیري   توان بهبراي نمونه از الگوریتمهاي مورد استفاده در این روش می. هستند

   .]14[و]13[اشاره نمودو کالمن فیلتر  ماشین مبتنی بر منطق فازي
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  هاي تطبیق نقشهالگوریتم مشکالت -2-2

باعث کاهش  این امر که چرا ؛رودشمار مینقشه به تطبیق براي بزرگ چالش یکمجاور  نقطه دو بین فاصله افزایش

بـاال باشـد و یـا     سـرعت  بـا  حرکـت   حـال  این مسئله زمانی که شی در. شودتعیین موقعیت اشیا متحرك می دقت

در ی با چالشهاي مذکور نظور رویارویبه م .گرددشده باشد، تشدید می مشاهده مجاور نقطه دو بین تقاطعهاي زیادي

سـه نقطـه متـوالی از     الـف  3مطابق شـکل   Pa,Pb,Pcنقاط .شودالگوریتم ارائه شده از دو مشاهده دیگر استفاده می

را به نزدیکتـرین قطعـه جـاده عمـودي در      Pbنقطه  ،هاي تطبیق نقشهالگوریتم بیشتر. باشندمی GPSمسیر ردیابی

رسد مسیر صحیح مسـیر افقـی   موقعیت مکانی نقطه قبل و بعد به نظر می اما با توجه به .دندهاختصاص می  شکل

بنابراین اطالعات توپولوژیکی شبکه جاده به همراه اطالعات هندسی موجـب  . باشدمی الف 3مشاهده شده در شکل 

ح در نظر بگیرید، تشخیص مسیر صحی ب 3را مطابق شکل  GPSیک مسیر دیگر ردیابی . شودتطبیق بهتر نقشه می

سرعت بر اساس فاصـله بـین دو    اما با در نظر گرفتن .، تقریبا غیر ممکن استب3 از بین دو مسیر موجود در شکل

اطالعات زمـان و   لذا. توان دریافت که سرعت مسیر ردیابی نزدیک به سرعت بزرگراه استنقطه و برچسب زمانی می

  .]6[سرعت نیز در فرآیند تطبیق نقشه بسیار مفید است

  

  
  ) الف)                                                                                          (ب(            

  ]6[دوم اول و توصیف مشاهده:  3شکل

  

  مبانی نظري  - 3

عرفی الگوریتم پیشنهادي، الزم است تا برخی از پارامترهاي موردنیاز براي الگوریتم تشریح گردد که قبل از ورود به م

  .در این بخش به این امر مبادرت خواهد شد

 GPS log: شامل مجموعه اي از نقاطGPS },...,,{ 21 npppL   ،که هر نقطه آن داراي طول جغرافیایی

 .عرض جغرافیایی و برچسب زمانی است

  ردیابیGPS :T اي از نقاط متوالی شامل مجموعه ١ به صورت رابطهGPS  که بازه زمانی آنها از یک

 . تجاوز ننماید Tآستانه مشخص 
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 .باشدمیmin2Tدهد که در آن را نشان می GPS اي از ردیابینمونه 4شکل 

 

  
  ]GPS]6و ردیابی  GPS logنمونه :  4شکل

  

 قطعه جاده :e  ز جاده که با شناسه مشخصیک قسمت مستقیم ا 5مطابق شکلeide.  سرعت ،

و لیست نقاطی که یک بخش از  .ende و نقطه پایان .starte و نقطه شروع .leبا طول  .eمتوسط

 .ل چندین قطعه باشدتواند شامه مییک جاد. کنندجاده را توصیف می

  

  
  ]6[نمونه قطعه جاده:  5شکل  

 

 از دو رأس: مسیر ji VV اي شامل مجموعه پیوسته 2رابطه مطابق   P مسیر ، G در شبکه جاده ,

  .شوندختم می jV شروع و به iVاز قطعات جاده که با

)2                      ( 

  

 :بنابر تعاریف فوق مسئله تطبیق نقشه به صورت زیر است

  ردیابی تطبیق نقشه GPS خامTادهو شبکه ج ),( EVG مسیر یافتن موجود است و هدف P  از

  .واقعی مطابق باشد مسیربا  T به نحوي که G شبکه

nkstarteendeVendeVstarte

eeeP

kkjni

n
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  ST-matching مکانی زمانی تطبیق نقشهالگوریتم  -4

براي ردیابی با نرخ پایین که  ST-matchingالگوریتم  از این مقاله در بخش مبانی نظري،توجه به توضیحات  با

این الگوریتم از هردو نوع اطالعات هندسی و ساختار توپولوژیکی شبکه و  .شود، استفاده میتوسعه داده شده است

ک گراف ی و انتخاب هاي مکانی و زمانیبا ترکیب تحلیل. گیردبهره می GPSمحدودیتهاي سرعت و زمان ردیابی 

   .دهد شخیصسعی بر آن دارد تا یک مسیر کلی با باالترین رتبه را ت ST-matching کاندید الگوریتم

مرحله دوم با در . گردندو شبکه معابر وارد پایگاه داده گردیده و نقاط کاندید تعیین می GPSدر مرحله اول اطالعات 

هاي زمانی شامل هاي مکانی شامل کوتاهترین مسیر و اطالعات توپولوژیکی شبکه معابر و تحلیلگیري از تحلیلبهره

نقاط این گراف شامل مجموعه نقاط کاندید براي هر . گرددمحاسبه سرعت متوسط، گراف کاندید انتخاب می

بر اساس . باشدسیرها بین هر دو نقطه کاندید همسایه میو یالهاي آن شامل مجموعه کوتاهترین م GPSمشاهده 

در مرحله سوم گراف کاندید با  .یابدنتایج تحلیلهاي مکانی و زمانی به نقاط و یالهاي گراف وزنی اختصاص می

با مسیري که داراي باالترین وزن در گراف کاندید  GPSسپس ردیابی . گرددوزنهاي اختصاص یافته ارزیابی می

- ونقل و ترافیک به منظور بهرهتواند در پایگاه داده حملاطالعات خروجی میدر نهایت .]6[یابدطبیق میاست، ت

   .ذخیره گردد ترافیکی از جمله استخراج پارامترهاي ترافیک مانند زمان سفر، ري در کاربردهاي مختلفگی

  

  تحلیل مکانی و زمانی-4-1

و . کاندید شوند 6مانند شکل  اي از قطعات جاده در محدوده یک دایرهباید مجموعه تحلیل مکانی در ابتدا مرحلهدر 

حال باید نقاط کاندیدي که بیشترین تطابق و نزدیکی با واقعیت را  .د شوندمجموعه نقاط کاندی ،سپس بر اساس آن

  .دارند، انتخاب شوند

  

  
  ]pi ]6نقاط کاندید نقطه نمونه برداري :  6شکل

  

-ر احتمال مشاهده و اطالعات توپولوژیکی از طریق پارامتر احتمال انتقال بیان مـی اطالعات هندسی از طریق پارامت

  .شودشوند که در ادامه به تعریف هرکدام از آنها پرداخته می
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i نقطه کاندید باGPS ipاحتمال مشاهده میزان شباهت نقطه نمونه برداري 
jc اسـاس فاصـله  بر  که باشدمی 

از طریق توزیع نرمال  GPS گیريمیزان خطاي اندازه در واقع .گرددمحاسبه می 3بین این دو نقطه مطابق رابطه 

 .فاصله بین این دو نقطه محاسبه گردد

)٣(                                   )
2

)(
exp(

2

1
)(

2

2










i
jxi

j
cN  

iکه در آن 
jx قطهفاصله بین دو نip وi

jc  متـر بـر    20توزیع نرمال با میانگین صـفر و انحـراف معیـار    و است

  .هاي تجربی در نظر گرفته شده استاساس ارزیابی 

tکاندید دو نقطه: پارامتر احتمال انتقال
i

c
1

sو
i

c 1 بـرداري  نمونه و نقطه همسایه نقطهبه ترتیب براي دip و 

ipاحتمال انتقال از نقطه t
i

c
1

sبه 
i

c 1  به صورت شباهت مسیر واقعی از نقطهip  بـه ip  بـا کوتـاهترین 

tمسیر
i

c
1

sبه 
i

c  شودتعریف می 4به صورت رابطه: 

 )۴(                              
),(),1(

1)
1

(
sitiw

iids
i

ct
i

cV




 

               
که در آن

ii
d

1
)1,(),(وipو1ipفاصله اقلیدسی بین  دو نقطه    sitiw     طـول کوتـاهترین مسـیر از 

t
i

c
1

sبه
i

cآیدبه دست می 5رابطه تابع تحلیل مکانی به صورت   4و  3با ترکیب رابطه  .است.  

 )5(                          niccVcNccF i
s

t
i

i
s

i
s

t
is   2),()()( 11 

 از کوتاهترین مسیرها
t
i

c
1

s به 
i

c به صورت لیستی از قطعات جـاده ],....,,,[ 21 keee    در تحلیـل هسـتند 

                  : گردد محاسبه می 6سرعت متوسط کوتاهترین مسیر از رابطه  زمانی

)6(                                  
ii

t

l

siti

k

u u







 

1
),(),1(

1  

lel  که در آن uu . طولue  وtptpt iiii .. 11   1 بازه زمانی بین دو نقطه نمونه برداريip  و

ip قطعه بنابراین هر .استue سرعت با یک مقدارمتناسب.ueسینوسی میزان کبا به کارگیري فاصله  .تاس

t مسیر ازواقعی و محدودیت سرعت  شباهت سرعت متوسط
i

c
1

s به
i

c تابع تحلیل زمانی از .آیدمی به دست 

  :شودمحاسبه می 7رابطه  ضرب دو بردار به شکل

)٧(                          




 

 








k

u siti

k

u u

k

u sitius
i

t
it

e

e
ccF

1

2

),(),1(1

2

1 ),(),1(

1

).(

).(
)(
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  تطبیق نتایج-4-2

),(از تحلیـــل مکـــانی و زمـــانی اکنـــون قـــادر بـــه ایجـــاد گـــراف کاندیـــد پـــس TTT EVG  بـــراي ردیـــابی 

Tn VpppT  .....:  TEو  GPS بـرداري از نقاط کاندید بـراي هـر نقطـه نمونـه     ايشامل مجموعه 21

مشـاهده   7 کـه در شـکل   همانطور. یالهاي بیانگر کوتاهترین مسیر بین هر دو نقطه همسایه کاندید استمجموعه 

)(با  Gشود هر گره در می s
icN با  و هر یال آن)

1
( s

i
ct

i
cV 


)(و  1
i
s

t
it ccF    بـا ترکیـب    .در ارتبـاط اسـت

ST  tتابع  7و  5رابطه 
i

c
1

s به 
i

c  است 8به صورت رابطه 

 )٨                        (

niccFccFccF s
i

t
it

s
i

t
is

s
i

t
i   2),()()( 111          

  

  
),(گراف کاندید :  7شکل TTT EVG ]6[  

 
ns به صورت شامل مسیري در گراف کاندید Tبراي کل ردیابی  cPمسیر کاندید

n
ss

cC cccP  ...: 21

  . است21

-دست می به 9است و از رابطه  GPSهدف تعیین مسیر با باالترین رتبه کلی است که مطابق ترین مسیر با ردیابی 

  :]6[آید

 )٩(                                    
   




n

i

s
i

s
ic

TTTccP

ii

c

ccFPF

EVGPPFP

2 1 )()(

),(),(maxarg

1

  

  

  هاي مورد استفادهلعه و دادهمنطقه مورد مطا-5

 داراي ایـن منـاطق   . باشـد در این مقاله منطقه مورد مطالعه شامل مناطق یک تا چهار شهرداري شـهر تهـران مـی   

به منظور تست و ارزیابی الگوریتم ارائه شده در . باشدو متنوع می خصوصیاتی همچون وسعت باال، شبکه معابر غنی

کـه ایـن    .گرفته شده اسـت خذ شده توسط اتوبوسهاي هشت خط از این مناطق بهرها GPSهاي ردیابی فوق از داده

شـهر   اخذ شده از شـرکت کنتـرل ترافیـک    GPSهاي باشد دادههشت خط به صورت چهار خط رفت و برگشت می
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 GPSهاي مربوط بـه ردیـابی   شهرداري، شبکه معابر، خطوط اتوبوسرانی و داده 4تا  1شامل محدوده مناطق  تهران

سـازي داده،  مراحـل آمـاده   .باشـد میو جداول پایگاه داده   )دو دقیقه(هشت خط اتوبوس با نرخ نمونه برداري پایین

مجهـز   postgresql، تشکیل جداول توپولوژي و پیاده سازي الگوریتم در پایگاه داده )هایالهاو گره(تشکیل شبکه راه 

  .سی شده استنویبرنامه plpgsqlو به زبان  PostGISبه افزونه 

 

  پیاده سازي الگوریتم نتایج -6

  برداري نمونه نرخ با این . شوددقیقه یک نقطه برداشت می 2 هر پایین، برداري نمونه نرخ با توجه به مقاله این در

حدود یک کیلومتر  طول در نقطه بین دو کیلومتر بر ساعت متوسط فاصله 30 و با توجه به سرعت متوسط اتوبوس

خط پایانه  مربوط به یک نمونه ردیابی شامل پانزده نقطه کارگیري الگوریتم را براينتایج به در ادامه .خواهد بود

   .گرددبیان می پایانه افشار-الله

  

 
 
 
 
  

  

  

  پایانه افشار-خط پایانه الله GPS نقاط نمونه ردیابی:  8شکل

  

) مسیر سبز رنگ(ر روي مسیر واقعی شبکهمشخص است نقاط نمونه برداري با رنگ قرمز ب 8همانطور که در شکل

][ بیشترین رتبه نحوه محاسبهدرادامه  .منطبق نیست i
jcf براي سه نقطه  و تعیین دنباله نقاط تطبیق شده نهایی

خاب بر اساس استراتژي گفته شده در باال و با انتدر ابتدا . گرددتشریح می به عنوان نمونه GPSاز ردیابی  متوالی

 )5k(نقاطی منتخب شد  3و2و1با شماره هاي  GPS بردارينمونه براي هر یک از نقاطمتر،  100دایره به شعاع 

iبراي هر یک از نقاط مقادیر 3برمبناي رابطه و 
jN محاسبه گردید 1صورت جدول به.  
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iمقادیر:  1جدول 
jN  3و2و1براي سه نقطه نمونه برداري متوالی  

ji, 1i 2i 3i 4i 5i 
1j 015116/0  006667/0  001370/0  000524/0  000511/0  

2j 019327/0 010157/0 001818/0 000228/0 000118/0 

3j 017954/0 009703/0 004302/0 002486/0 002486/0 

  

از کاندید  براي نقاط tFشاخص زمانی و sFمقادیر شاخص مکانی 7و5در مرحله بعد با استفاده از رابطه 

t
i

c
1

sبه  
i

c محاسبه گردید.  

  

)1(مقادیر: 2جدول  s
ict

icF    2به  1از نقاط کاندید نقطه نمونه برداري  

ts FFF   1
2c  2

2c  3
2c  4

2c  5
2c  

1
1c  007899/0  007966/0  012818/0  015075/0  008351/0  

2
1c  002043/0  002941/0  006650/0  005589/0  002220/0  

3
1c  00712/0  001368/0  000712/0  000709/0  000754/0  

4
1c  00337/0  000521/0  000227/0  000257/0  000352/0  

5
1c  00302/0  00305/0  000509/0  000504/0  000316/0  

  

)1(مقادیر: 3جدول  s
ict

icF   3به  2 از نقاط کاندید نقطه نمونه برداري  

ts FFF   1
3c  2

3c  3
3c  4

3c  5
3c  

1
2c  019318/0  015189/0  018718/0  019318/0  023606/0  

2
2c  010137/0  010151/0  009799/0  010137/0  012384/0  

3
2c  001573/0  001574/0  001516/0  001563/0  001853/0  

4
2c  000092/0  000092/0  000088/0  000089/0  000096/0  

5
2c  000117/0  000091/0  000113/0  000117/0  000147/0  

  

)(مقادیر 1
s
i

t
i ccF   3و  2به صورت جداول 8از طریق رابطه  3به 2و  2به  1از نقاط کاندید نقطه نمونه برداري 

بل از قاي نقطهکه ازآنجا  را در نظر بگیرید؛نیمه تمام  4 براي یافتن دنباله تطبیق شده نهایی جدول. به دست آمد

][ مقادیر 1شماره  GPSبراي نقاط منتخب نقطه  ،نقطه اول وجود ندارد i
jcf برابر با مقدارN ا در هریک از آنه

  .شودنظر گرفته می
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][مقادیر:  4جدول 
j

i
cf  3و2و1براي سه نقطه نمونه برداري متوالی  

ji, 1i 2i 3i 4i 5i 
1j 015116/0  006667/0  001370/0  000524/0  000511/0  

2j      

3j      

  

][ در ادامه براي محاسبه هر یک از i
jcf مقادیر][ 1

i
jcf  به عنوان مثال براي . مبناي محاسبات قرار میگیرد  

][محاسبه مقدار 1
2cf    :شودبه صورت زیر عمل می 

0.023015}0.000813  0.000861,  0.0002082,

 0.008710, 0.023015,max{)}(][),(][

),(][),(][),(][max{][
1
2

5
1

5
1

1
2

4
1

4
1

1
2

3
1

3
1

1
2

2
1

2
1

1
2

1
1

1
1

1
2







ccFcfccFcf

ccFcfccFcfccFcfcf

 

][مقادیرپس از تکمیل  i
jcf  خب با بیشترین مقداردنباله اي از نقاط منت  5 جدولبه صورت []f به عنوان دنباله

یعنی گرددمیتطبیق شده نهایی مشخص 
1
1

4
2

5
3 ,, ccc.  

  

][مقادیر:  5جدول 
j

i
cf  3و2و1براي سه نقطه نمونه برداري متوالی  

ji, 1i 2i 3i 4i 5i 
1j 015116/0  006667/0  001370/0  000524/0  000511/0  

2j 023015/0 023083/0 027935/0 030192/0 023468/0 

3j 042334/0 038205/0 041734/0 042334/0 046622/0 

  

  ارزیابی نتایج -7

اجرا بر مبناي زمان به دست آمده زمان  .گیردصورت میارزیابی نتایج بر حسب زمان اجراي برنامه و کیفیت تطبیق 

دقت براساس  ا دو پارامتر کیفیت تطبیق ب .گرددمحاسبه می PostGISاز اجراي برنامه در محیط پایگاه داده 

تعداد قطعات  از تقسیم NAگردد که در آن تعیین می 10مطابق با رابطه  LAو دقت بر اساس طول NAتعداد

سیم مجموع طول قطعات جاده درست تطبیق تقاز LAبر تعداد کل قطعات ردیابی و  جاده درست تطبیق شده

  .شودبر کل طول مسیر ردیابی محاسبه می شده

)١٠ (                                           
A

C
L

A

C
N

L

L
A

N

N
A  , 

این است که  Infدر اینجا منظور از. دهدبر زمان اجراي برنامه نشان می ر ماکزیمم تعداد نقاط کاندید رایتاث 9شکل 

افزایش تعداد نقاط  شود بامیهمانطور که در شکلها مشاهده  .در تعداد نقاط کاندید محدودیتی وجود نداشته باشد
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رود اما افزایش تعداد این نقاط باعث پیچیده شدن محاسبات مربوط به کوتاهترین باال می دقت الگوریتم کاندید

که محدودیتی براي تعداد نقاط کاندید وجود نداشت گاهی  در حالتی .گرددو باال رفتن زمان اجراي برنامه می مسیر

  رسید عدد نیز می 25تعداد نقاط تا 

  

 
  نقاط کاندید  زمان اجرا و دقت بر حسب تعداد: 9شکل

  

گرفتن مشخص است که نظر  13با توجه به نمودارهاي شکل . کندو این امر حجم محاسباتی باالیی را تحمیل می

                    :آمد و با این فرض مقادیر دقت به صورت زیر به دست. مناسب است 5ماکزیمم تعداد نقاط کاندید 

 %12.67%,3.73  LN AA                                                                                   

دهد که در آن مسیر اصلی شبکه جاده با رنگ سبز، نقطه را نشان مینتایج به کارگیري این الگوریتم  10شکل 

اند نقاط کاندید، و نقاط رنگی که با عالمت دایره نشان داده شده قرمزبا عالمت مثلث،  نقاط  GPSنمونه برداري 

انتخاب  و در نهایت به عنوان بهترین نقطهاختصاص داده شده است بیشترین وزن  شکل نیز نقطه کاندید با مربع

شود هر سه نقطه مربع شکل کامال بر مسیر شبکه جاده قرار دارند مشاهده می 14همانطور که در شکل . ه استشد

  .و این امر حاکی از آن است که عملیات تطبیق نقشه به درستی صورت پذیرفته است
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  تطبیق یافته خروجی نقاط نمونه : 10شکل

  

  گیري نتیجه -8

 این گسترش. اندفراوانی یافته افزایش GPSمجهز به  هايPDAهوشمند و  هاي تلفناز استفاده  درسالهاي اخیر

و  پایین در حد دوتا پنج دقیقهکه اکثرا با نرخ نمونه برداري  GPSهاي ردیابی از افزایش مجموعه عظیمی ها دستگاه

 تحلیل و تجزیه ،یاب مسیر مسیر، ریزهبرنام مانند کاربردي، هاي برنامه. استرا به دنبال داشته، هستند همراه با خطا

 GPS ردیابی هاي داده نیازمند به کیفیت باالتر بهتر دستیابی براي ،مبنامکان اجتماعی هاي شبکه ترافیک، جریان

  .دقیق به نحوي که بر شبکه جاده منطبق باشد، نیاز دارند

هـاي  اتوبـوس  GPSهاي ردیابی ور تطبیق دادهبه منظزمانی -مکانییک الگوریتم تطبیق نقشه در این مقاله از اینرو 

کـار  با شبکه معابر واقعی به )دو دقیقه(برداري پایینهشت خط در مناطق یک تا چهار شهرداري تهران با نرخ نمونه

و از  شـود برداري نقاطی به عنوان نقاط کاندید در نظر گرفته میدر این الگوریتم ابتدا براي هرنقطه نمونه.گرفته شد

شـامل   کاندیـد  گـراف رئـوس   .شـوند آنها نقاطی که بیشترین تطابق و نزدیکی با واقعیت را دارند انتخـاب مـی   میان

و یالهاي آن شامل مجموعه کوتـاهترین مسـیرها بـین هـر دو نقطـه       GPSمجموعه نقاط کاندید براي هر مشاهده 

 .یابـد و یالهاي گراف وزنی اختصـاص مـی   بر اساس نتایج تحلیلهاي مکانی و زمانی به نقاط. باشدکاندید همسایه می

با مسیري که داراي بـاالترین وزن در   GPSردیابی گردد و اختصاص یافته ارزیابی میگراف کاندید با وزنهاي سپس 

  .یابدگراف کاندید است، تطبیق می

از نتـایج منطبـق   اي مجموعـه هاي مکانی و زمانی به منظور ساخت گراف کاندید کـه در آن  این الگوریتم از تحلیل 

نتایج حاصل از ایـن   .، استفاده نموده استشودبا باالترین مجموع رتبه به عنوان نتیجه تطبیق نقشه تعیین میشده 

با نرخ پایین با دقت بـاالیی در حـدود     GPSهاي ردیابی هد این الگوریتم در تطبیق نقشه برايدالگوریتم نشان می
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3.73,%12.67%ر پارامترهاي دقت مقادی .کندصحیح عمل می هفتاد درصد  LN AA هـاي  از ویژگی. باشدمی

براي اما به دلیل آنکه  .باشدمیهاي مکانی ویژگی زمانی ویژگیو ي ژتوپولوبارز این الگوریتم در نظر گرفتن همزمان 

قطـه ماقبـل وجـود    و براي نقطـه اول ن  دگیردر نظر میاز آن را   فقط یک نقطه قبل نمونه برداري تطبیق هر نقطه

دو (با توجه به اینکه در داده هاي با نرخ نمونه برداري پایین .وابستگی زیادي دارداین الگوریتم به نقطه شروع  ندارد،

از راه بـین دو نقطـه    یهـای یـافتن بخـش  به منظور شود و همچنین مسافت زیادي توسط ماشین پیموده می) دقیقه

دچـار  شـکل ممکـن اسـت     U، الگوریتم در گردش هاي شوداستفاده می رکوتاهترین مسی هاياز روش GPSمتوالی 

 .به بهبود این امر پرداخته خواهد شدکارهاي آتی که در و باعث کاهش دقت الگوریتم گردد مشکل شود
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Abstract  

With the increasing popularity of devices equipped with a Global Positioning System, users 
will be able to track moving objects such as cars, animals, and people. GPS sensors data has 
positioning and sampling error. On the other hand, traffic applications, such as traffic data 
collection requires accurate tracking GPS based on road network. Since most of the 
percentage of tracking data GPS, particularly GPS modules in smart phones are low-end and 
low accuracy, a sophisticated and reliable map matching algorithm is crucial for these 
location-based services.This study aimed to analyze and implement an spatial-temporal map 
matching algorithm for low sampling rates GPS trajectories. Therefore, in this article GPS 
tracking data related to eight bus lines in the range of 1 to 4 municipalities with a sampling 
rate of two minutes will be used.The algorithm employs spatial and temporal analysis to 
generate a candidate raph, from which a sequence of matched results with highest sum of 
score is identified as the matching result .The experiment results demonstrate that ST-
matching algorithm for low-sampling trajectories significantly performs good and the 
accuracy is about seventy percent. 
 
Key words:Traffic data collection, GPS trajectory, map matching, road network, low-sampling rate. 
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