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  Heatmap استخراج و نمایش آدرس شرکت ها به صورت
براي شناسایی توزیع و پراکندگی  آن ها در  سطح کشور 

سهیل شیري - دکتر مسعود اسدپور 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
امـروزه بـا رشـد و افـزایش تـعداد شـرکت هـا، بـراي شـناسـایی و تحـلیل وضعیت شـرکت هـاي 
کشور نیاز اسـت تـا اطـالعـات کامـل از هـر یک از آن هـا در اختیار داشـته بـاشیم. این تحـلیل 
می تـوانـد شـامـل مـوارد زیادي از قبیل نـوع فـعالیت، نـوع درآمـدزایی، تـعداد اعـضا و ... بـاشـد. بـا 
بـررسی و تحـلیل این اطـالعـات می تـوان تصمیمات مهمی در سـطح کالن کشور صـورت گیرد 

و سبب پیشرفت کشور گردد. 

یکی از این مــواردي که بیشتر از پیش حــائــز اهمیت شــده اســت وضیعت جــغرافیایی و 
پـراکندگی  شـرکت هـا در سـطح کشور می بـاشـد. در واقـع بـا شـناسـایی این پـراکندگی می تـوانیم 
وضعیت هـر شهـر ایران  را از لـحاظ صنعتی شـدن و پیشرفـت کردن بـررسی کنیم و راه حـل 

هایی را براي بهتر شدن اوضاع فعلی کشور ارائه کنیم. 

بـراي این مـنظور ابـتدا سعی شـده اسـت تـا اطـالعـات مـرتـبط بـا شـرکت هـا جـمع اوري شـود و 
پـس از آن آدرس هـا جـدا سـازي شـده و بـر اسـاس آدرس وضعیت جـغرافیایی تخـمین زده 

شود تا بتوان به صورت شهودي در مورد آن اظهار نظر کرد. 

اهداف 

 براي تصمیم گیري صحیح در سطح کلان در کشور نیاز است تا اطلاعات جامعی از همه
 بخش هاي کشور داشته باشیم. هدف از این پروژه تحلیل شرکت هاي کشور و بررسی توزیع
 و پراکندگی آن ها در سطح کشور می باشد.  با اینکار می توانیم وضعیت هر شهر و میزان
 پیشرفت آن طی سال هاي مختلف را محاسبه کنیم و وضعیت آن ها را در سال هاي آتی

 پیشبینی کنیم.

استخراج اطالعات 1.

بـا تـوجـه بـه عـدم وجـود اطـالعـات الزم بـراي تحیل وضعیت کشور هـا نیاز اسـت تـا اطـالعـات 
مـورد نیاز اسـتخراج شـود بـه این مـنظور بـاید راه هـاي رسیدن بـه این اطـالعـات ابـتدا بـررسی 
شـود. بـا تـوجـه بـه اینکه اطـالعـات مـورد نیاز در شـبکه وب وجـود دارد بـه مـعرفی روش  

جمع اوري آن ها از وب میپردازیم: 

پردازش اطالعات 2.

حـال که اطـالعـات مـربـوط بـه شـرکت هـا جـمع آوري شـد نیاز تـا آن هـا بـه اطـالعـاتی که مـورد 
نـظر مـاسـت تـبدیل شـود. اطـالعـات گـرفـته شـده از سـایت روزنـامـه رسمی بـه صـورت یک مـتن 

اسـت. بـراي پیدا کردن اطـالعـات مـورد نیاز از میان مـتن هـا بـایستی از مـفاهیم parse و 

regex استفاده گردد. 
بـراي این کار مـتن هـاي قـبل و بـعد بـراي پیدا کردن جـایگاه اطـالعـات مـورد نیاز شـناسـایی 

شود و بر اساس حالت هاي مختلف اطالعات استخراج گردد. 

تبدیل آدرس به مختصات 3.

بـه طـور کلی بـراي مـشاهـده بهـتر و تصمیم گیري بهـتر در مـورد آدرس شهـر هـا نیاز اسـت 

مـوقعیت جـغرافیایی و هـر شـرکت روي نـقشه آورده شـود و بـه صـورت heatmap نـمایش 
داده شود. به این منظور بایستی از آدر  

س هر شرکت وضعیت جغرافیایی هر آن به صورت lat و lng استخراج گردد. 

بـراي عملی شـدن چنین مـوضـوعی نیاز اسـت گـرافی کامـل از وضعیت خیابـان هـا و نـحوه 

 open street اتـصال آن هـا بـه یکدیگر را داشـته بـاشیم. شـرکت هـاي بـزرگی مـانـند

map و google چنین امکانی را در اختیار گذاشته اند. 

تبدیل آدرس به مختصات 1.

آدرس هـر شـرکت را بـراي گـوگـل میفرسـتیم و نتیجه را بـررسی میکنیم. در صـورتی 
که جـوابی از گـوگـل دریافـت نـشود و یا جـواب بی ربطی بـر گـردد از انـتهاي آدرس تـا 
کاراکتر “-” حـذف میگردد و مجـددا بـراي گـوگـل ارسـال میشود و اینا کار در صـورتی 

که به جواب نرسیم 2 بار دیگر تکرار میشود. 

 lat در نتیجه بـراي هـر شـرکت عـالوه بـر آدرس، مـختصات جـغرافیایی آن بـه صـورت

و lng را نیز داریم. 

وبسایت پروژه 2.

بـه مـنظور راحتی اسـتفاده تـمام سیستم مـوجـود بـه وسیله یک وب اپ نـوشـته شـده 
اسـت که بـا یک سـرور بـه صـورت ajax یی در حـالـت تـبادل اطـالعـات اسـت. این وب 
هـم یک فـایل را گـرفـته اطـالعـات آن را اسـتخراج کرده و بـه کاربـر نـمایش میدهـد. در 
صـورتی که کاربـر خـطایی در اطـالعـات وارد شـده مـشاهـده کند می تـوانـد آن هـا را 
اصـالح و دیتاي جـدید را بـراي ذخیره بـه سـرور بـفرسـتد. از طـرف دیگر بـرا گـرفـتن 
مـختصات بـر اسـاس آدرس endpint دیگري نـوشـته شـده که این کار را انـجام 
میدهــد. صــفحه ي دیگري نیز تعبیه شــده اســت که کاربــر بــتوانــد بــر اســاس آن 

پراکندگی شرکت ها را مشاهده کند. 

 node js ذخیره شــده و زبــان پــروژه mysql تــمامی دیتاي شــرکت هــا روي
می باشد. 

 

جمع بندي
در ایـن تـحقیق در گـام نخسـت مـا بـه جـمع آوري اطـالعـات و سـپس سـاخـتارمـند کردن آن 
پـرداختیم و پـس از رسیدن بـه سـاخـتار درسـتی از اطـالعـات، مـوقعیت را بـراي تحـلیل فـراهـم 
کردیم. قسمتی از این اطـالعـات که وضعیت جـغرافیایی شـرکت هـا بـود عمیق تـر بـررسی کردیم و 
آن هـا را روي نـقشه نـمایش دادیم تـا پـراکندگی و تـوزیع شـرکت هـا در سـطح کشور مـشخص 
گـردد. حـال نیاز اسـت اطـالعـات بیشتري در اختیار این سیستم قـرار گیرد تـا بـتوانـد آمـار بهـتر و 
کامـل تـري از وضعیت شـرکت هـا ارائـه کند. امید اسـت بـا هـمت دوسـتان در ادامـه این پـروژه، بـتوان 

تصمیم هاي بزرگی در مورد پیشرفت کشور بزرگ ایران گرفت. 

مراجع اصلی
1. http://www.rrk.ir/ 
2. https://github.com/bda-research/node-crawler 
3. https://developers.google.com/maps/documentation

http://www.megaprint.com/
http://www.rrk.ir/
https://github.com/bda-research/node-crawler
https://developers.google.com/maps/documentation

