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شناسایی مکان های توقف در خطوط سیر یک گام اولیه و ضروری در مطالعه اشیاء در حال حرکت است و تأثیر عمدهای در برنامهها و خدمات
مکانی دارد .برای استخراج نقاط توقف در این پژوهش از خوشهبندی خط سیر استفاده میشود .الگوریتم خوشهبندی مکانی مبتنی بر تراکم
برنامههای کاربردی با نوفه ( ،)DBSCANالگوریتم پایه روشهای خوشهبندی مبتنی بر چگالی است که با وجود دارا بودن مزایایی ،دارای
مشکالتی نظیر سخت بودن تعیین پارامترهای ورودی ،عدم توانایی کشف خوشههای با چگالی متفاوت و عدم توجه به مشکل رفت و برگشت
است .در روش پیشنهادی این تحقیق که مبتنی بر چگالی است با استفاده از شاخصهای مکانی و زمانی و استفاده از چندین شعاع همسایگی،
به استخراج نقاط توقف پرداخته میشود .حل مشکل رفت و برگشت ،استخراج خوشهها با چگالی متفاوت و کاهش میزان وابستگی نتایج به
پارامتر های ورودی از مزایای روش پیشنهادی است .به منظور ارزیابی الگوریتم ،این روش بر روی دادههای خط سیر تولید شده در شهر اراک و
نیز دادههای مربوط به پروژه پژوهش ژئوالیف پیاده سازی شد .نتایج اخذ شده با نتایج حاصل از پنج الگوریتم دیگر شامل ST- ،DBSCANT
 VDBSCAN ،DVBSCAN ،DBSCANو  Kمیانگین ،مورد مقایسه قرار گرفت .در مقایسه روی دادههای خط سیر شهر اراک ،مکانهای توقف
استخراج شده توسط الگوریتم پیشنهادی و الگوریتمهای ذکر شده به ترتیب  %02 ، %29 ، %02 ، %22 ، %199و  29%به درستی استخراج
شدهاند که حاکی از برتری روش توسعه داده شده است .همچنین پس از استخراج نقاط توقف و حرکت ،شاخصهایی از دادههای  Geolifeبرای
شناسایی روز کاری و غیر کاری (تعطیل) تعیین گردید که با این شاخصها ،روش پیشنهادی تا  %02/90موفق عمل کرد .نتایج بیانگر کاهش
میزان وابستگی نتایج به پارامتر های ورودی ،استخراج نقاط توقف به طور صحیح ،کاهش میزان انحراف معیار درون خوشهها و افزایش فاصله
مراکز خوشهها میباشد.
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توسعه یک الگوریتم خوشهبندی مبتنی بر تراکم مکانی و زمانی برای استخراج مکانهای

کلید واژهها  :خط سیر ،استخراج مکانهای توقف ،خوشهبندی مکانی-زمانی. DBSCAN ،

تلفن22009921 :
Email: f.hosseinali@sru.ac.ir
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نویسنده مکاتبه کننده :تهران ،لویزان ،خیابان شعبانلو ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده مهندسی عمران.
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-Trajectory
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گذشتت زمتتان و افتتزایش روزافتتزون و همتتهگیتتر شتتدن
استفاده از دستگاههای متحرک و فنتاوریهتای تعیتین
موقعیت ،منجر به تولید حجم انبوه و بیشماری از داده-
هتتای ختتط ستتیر مکتتانی-زمتتانی و در پتتی آن ایجتتاد
مشکالتی در ذخیرهسازی ،انتقال ،پردازش و پتر وجتو
از این دادهها شتده استت .ختط ستیر ،1نمتایش مستیر
حرکت جسم متحرک است که معموالً به صورت رشته-
ای از موقعیتهای زماندار تعریف میشود که به صورت
موقعیت دوبعدی نقطه به همراه زمان ثبت مربوط به آن
نقطه است[.]1
مسیرهای طی شتده توستط کتاربران حتاوی اطالعتات
رفتاری و عالیق آنها میباشد (مورد اول) .این اطالعات
در زمینههای مختلف مفید است و متورد استتفاده قترار
میگیرد .به عنوان مثال ،مشخص کردن خط سیر افتراد
مختلف در برنامهریزی شهری بترای متدیریت امکانتات
تفریحی ،گردشگری[ ،]2در کستب وکتار بترای برنامته-
ریزی فعالیتهای تبلیغتاتی[ ]3و در حمتلونقتل بترای
ستتازماندهی تاکستتیهتتا استتتفاده متتیشتتود [ .]2رشتتد
جمعیت و تغییتر در نیتازهتای آنهتا منجتر بته تغییتر
کاربری اراضی متیشتود[ .]2برنامتهریتزان شتهری نیتز
نیازمند شناخت تغییرات ویژگیهتا در منتاطق مختلتف
شهری و تعیین ویژگیهای تعامل بین منتاطق کارآمتد
هستتتند(مورد دوم) .در متتورد اول ،توصتتیف منطقتته بتته
وسیله استخراج خط ستیر بترای شناستایی منطقته بته
دست میآیتد .در متورد دوم ،بترای کشتف و مشتخص
کردن ارتباط بین منتاطق ،دادهکتاوی ختط ستیر بترای
بررسی تکامل مرز شهری و شناسایی مشتکالت موجتود
در شبکه حملونقل مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه بر این ،گذشت زمان و افزایش روزافزون دستتگاه-
های متحرک و فناوریهتای موقعیتتیتابی و همتهگیتر
شدن آن ،منجر به حجم انبوه و بیشتماری از اطالعتات
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مکانی-زمانی و در پی آن مشتکالتی در ذخیترهستازی،
انتقال ،پردازش و پر وجو از ایتن دادههتا ایجتاد شتده
است .از مشکالت اساسی موجود در کاربردهتایی کته از
داده خط سیر استفاده میکنند ،میتوان افزایش حجتم
داده برای کاربران نهایی ،افزونگی 2داده و اشغال حافظه
باال و افزایش متدت زمتان بتارگیری و بارگتذاری بترای
ارائتتهکننتتدگان ختتدمات مکتتانی را نتتام بتترد [3،2و.]2
بنابراین الزم است تحلیلگران برای مطالعه چنین داده-
های حجیمی 3قدم بردارند و آن را به دانش مفید بترای
اهداف خود تبدیل کنند .درنتیجه ارائه راهکتار مناستب
برای مدیریت مؤثر ایتن حجتم عظتیم دادههتا ضتروری
است .برای مدیریت مؤثر دادههای خط ستیر ،استتخراج
نقاط توقف و حرکت 2با استفاده از روشهای دادهکاوی2
مانند الگوریتم خوشتهبنتدی مکتانی مبتنتی بتر تتراکم
کاربردهای همراه با نوفه (DBSCAN) ]0[0به عنوان یک
روش خوشهبندی و ابزاری برای تجزیته و تحلیتل داده-
های خط ستیر بستیار متؤثر استت [ .]0الگتوریتمهتای
چگالی مبنا میتوانند هر دادهای را دستهبنتدی کننتد و
سرعت باالیی در بین روشهای خوشهبندی دارنتد [.]8
با وجود این ،ماهیت مکانی-زمانی دادههتای ختط ستیر
چالشهای زیادی را برای مدیریت کارآمد آنهتا ایجتاد
کرده است.
همچنین اغلب الگوریتمهتای خوشتهبنتدی ختط ستیر،
مانند الگوریتم  ،DBSCANفقط بتر استا بعتد مکتان
دادهها نقاط را خوشهبندی میکننتد [،11 ،19، 0،8 ,0
 ]12 ،13 ،12و بتته بعتتد زمتتان وارد نمتتیشتتوند .نتتتایج
تجربی نشان میدهتد الگتوریتم خوشتهبنتدی مکتانی-
زمانی از الگوریتمهای سنتی مکانی عملکرد بهتری دارد
[ .]12اگر برای دادههای خط سیر ،بعتد زمتان در نظتر

توسعع ه یعع

الگععوریتم خوشععهبنععدی مبتنععی بععر تععرا م...

نگین مسن آبادی و همکاران

گرفته نشود و تنها بعد مکتان در نظتر گرفتته شتود ،در
الگوریتمهای چگالی مبنا به اشتباه در مکتانهتایی کته
تردد از آنها مکرر باشد رفت و برگشت به عنتوان یتک
خوشه در نظر گرفته میشود (مانند شتکل( .))1مزیتت
استفاده از زمان در این الگتوریتم جلتوگیری از مشتکل
رفت و برگشت 1است .البته الگوریتمهای زیتادی تتا بته
امروز جهت بهبود الگوریتم  DBSCANارائه شده است.
الگوریتم های ارائه شتده یتا بتا توجته بته ویژگتی شتیء
متحرک یا بر اسا اطالعات کتاربر برنامتهریتزی شتده
است.

شکل  :1مشکل رفت و برگشت

در ادامتته ایتتن مقالتته ،در بختتش دوم بتته مبتتانی نظتتری
خوشهبندی به خصوص الگوریتمهای مبتنی بر تفکیک،
مبتنی بر چگالی و توستعههتای آن پرداختته متیشتود.
بخش سوم به مرور مطالعات پیشین و بخش چهارم بته
بیان روش تحقیق میپردازد .بختش پتنجم بته پیتاده-
سازی و تحلیل نتایج و بخش آخر هم به نتیجهگیتری و
پیشنهادها اختصاص دارد.

فرض کنید  nشیء در مجموعه داده اصلی وجتود دارد.
روشهای تفکیکی ،داده اصلی را بته  Kخوشته متمتایز
تقسیم میکنند که هر خوشته بتا استتفاده از مرکتز آن
خوشه مشخص میشود .یکی از محبوبترین الگتوریتم-
های این دسته  K-meansاست.

 -2مبانی نظری

 -1-1-2الگوریتم  Kمیانگین )(K-Means

 -1-2خوشهبندی مبتنی بر تفکیک

در این روش ،ابتدا تعداد خوشه ) (Kتوسط کاربر تعیین
میشود .در مرحله اول از الگوریتم K ،شیء از مجموعه
دادهها به صورت تصادفی به عنوان مراکز خوشه انتخاب

Partition-based method
Hierarchy-based method

34-

-Density-based method
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7 -Model-based method
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خوشهبندی به معنای تقسیم دادههتا بته گتروههتایی از
اشیاء مشابه است .هرگروه ،یتک خوشته 2نتام دارد کته
شامل اشیایی است که بین آنهتا شتباهت (یتا شتباهت-
هایی) وجود دارد و از طرفتی عتدم شتباهتهتایی بتین
اعضای یک خوشه و خوشههای دیگتر دیتده متیشتود.
خوشهبندی یک روش کارآمتد دستتهبنتدی کتردن بتر
-Return problem
-Cluster
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اسا خصوصیتهای داخلی و ذاتی داده است .به طتور
کلی ،روشهای خوشهبندی به پنج دسته تقسیم متی-
شوند [:]10
3
 خوشهبندی مبتنی بر تفکیک []10
 خوشهبندی مبتنی بر سلسه مراتب ]18[ 2
 خوشهبندی مبتنی بر تراکم (چگالی)]19[ 2
 خوشهبندی مبتنی بر شبکه ]10[0
 خوشهبندی مبتنی بر مدل]10[0
در خوشهبندی دادههای خط سیر ،این دادهها بر اسا
الگوهای حرکت مشابه به گروههتایی تقستیم متیشتود.
اشیاء متحرک بر اسا معیارهای مشابه حرکتت ماننتد
سرعت حرکت ،جهت حرکت ،فاصله مکتانی ،پراکنتدگی
مکانی ،مدت زمان و مفاهیم معنتایی موقعیتت خوشته-
بندی میشوند .به عنوان مثال ،میتتوان از پیتدا کتردن
مکانهای مهم خط سیر به عنتوان یکتی از کاربردهتای
خوشه بندی خط سیر نام برد .در ادامه به خوشتهبنتدی
مبتنی بر تفکیک و مبتنی بر تراکم متیپتردازیم کته از
پرکتتاربردترینهتتا هستتتند و در ایتتن پتتژوهش از آنهتتا
استفاده شده است.
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میشوند .سپس هتر شتیء بته خوشتهای کته کمتترین
فاصله تا مرکز آن خوشه را دارد ،تعلق میگیرد .پتس از
این مرحله ،میانگین اشیاء تعلق یافته به یک خوشه ،بته
عنوان مرکز جدید آن خوشه محاسبه میشتود .ایتن دو
مرحله تا زمانی که مراکز جدید خوشهها ثابتت شتوند و
یا به تعدادی معین برسند ،تکرار میشوند [.]29
مشکل اصلی الگتوریتمهتای تفکیکتی بتهدستت آوردن
تعداد بهینه خوشهها استت .روشهتای متفتاوتی بترای
این کار پیشنهاد شده است .یکی از ایتن روشهتا البتو1
استتت .در ایتتن روش میتتانگین مجمتتوع فواصتتل درون
خوشهای دادهها را به عنوان تابعی از تعداد خوشههتا در
نظر میگیرد .به این ترتیب تعداد خوشتههتا بته نحتوی
انتخاب میشوند که افزودن یک خوشه دیگتر ،بهبتودی
در حداقل سازی مجموع مربعات فواصل درون خوشهای
ایجاد نکند .در واقع هدف از این روش یتافتن مقتدار K
به نحوی است که برای خوشه واریانس کمتتری داشتته
باشد [.]21

 -1-2-2الگوریتم DBSCAN

-2-2خوشهبندی مبتنی بر تراکم
ایده اصتلی مطترد در خوشتهبنتدی مبتنتی بتر تتراکم
استفاده از مفهوم فیزیکی چگالی میباشتد .در واقتع در
این روش از میزان تراکم اشیاء در یک محتدوده مکتانی
خاص ،بته عنتوان معیتاری بترای تشتخیص خوشتههتا
استفاده میشود .در روش خوشهبندی مبتنی بتر تتراکم
یک خوشه با توجه به اشیاء همسایه آن (در یک شتعاع
خاص) شروع به رشد میکند و این کار تا زمتانی ادامته
می یابد که تعداد اشیاء موجود در همسایگی ،بیشتتر یتا
مساوی یک حد آستانه مشخص شتود .درایتن صتورت،
رشد خوشههای فعلی متوقف شده و خوشههای دیگری
شکل خواهند گرفت .در این روش نقطهها در سه دسته
قرار میگیرند:
 نقاط مرکزی :این نقاط ،نقاط درونی هستند.
 نقاط حاشیهای :یک نقطه حاشیهای ،نقطهای است
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- Ordering Points to Identify the Clustering Structure
- Ester
4 - Minpts
3

- Elbow
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الگوریتمهای خوشتهبنتدی مبتنتی بتر چگتالی یکتی از
روش های اصلی برای خوشهبندی در دادهکاوی هستند.
عدم محدودیت در شکل خوشهها ،سادگی و قابتل فهتم
بودن از جمله مزایای این الگوریتمها استت .در واقتع در
این روش از میزان تراکم اشیاء در یک محدودهی مکانی
خاص ،بته عنتوان معیتاری بترای تشتخیص خوشتههتا
استفاده میشود .الگوریتم  ]0[ DBSCANیک الگوریتم
پایه در خوشهبندی مبتنی بر چگالی است .این الگوریتم
نخستین بار توسط استر 3و همکتاران [ ]0معرفتی شتد.
الگوریتم  DBSCANنیاز بته دو پتارامتر حتداقل تعتداد
نقاط 2و شعاع همسایگی 2دارد .در واقع ایتن دو پتارامتر
تعیینکننده حداقل چگالی یتک خوشته هستتند .رونتد
الگوریتم به این صورت استت کته ابتتدا یتک نقطته بته
صورت اختیاری انتخاب میشود که قتبالً بازدیتد نشتده
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که نقطه مرکزی نباشد یعنی تعداد کافی نقطته در
همستتایگی ختتود نتتدارد امتتا ختتودش جتتزء نقتتاط
همسایه یک نقطه مرکزی است.
 نقاط نوفه :نقطهای که نه مرکتزی و نته حاشتیهای
باشد.
در این روش خوشهها ،قستمتهتایی از فضتای داده بتا
چگالی زیادی هستند که توسط نواحی با چگالی کمتتر
از یکدیگر جدا شدهاند .این الگوریتم میتواند هر خوشه-
ای را دستهبندی کند و سرعت بتاالیی دارد .الگتوریتم-
های خوشهبندی مبتنی بر تتراکم رایتج ،شتامل مرتتب
کتتتردن نقتتتاط بتتترای تشتتتخیص ستتتاختار خوشتتته-
بندی (OPTICS)2و خوشهبندی مکانی مبتنی بر تتراکم
برنامههای کتاربردی همتراه بتا نوفته هستتند [ .]10در
ادامه الگوریتم  DBSCANو چند توستعه ایتن الگتوریتم
معرفی میشوند.
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 -3-2-2الگوریتم

DVBSCAN

الگوریتم خوشهبندی مکانی مبتنتی بتر چگتالی متنتوع
برنامتتتههتتتای کتتتاربردی همتتتراه بتتتا نوفتتته]23[2
به منظور رفع مشکل تجزیته و تحلیتل
خوشههای با چگالی متفاوت ارائه شده است .ایتده ایتن
الگوریتم به این صورت است که قبل از اعمال الگتوریتم
 DBSCANبا استفاده از مفهتوم ترستیم چندفاصتلهای2
چگالیهای مختلف را شناسایی کرده و برای هر چگتالی
یک مقدار شعاع همسایگی متناسب را برمیگزیند .بعتد
از تعیتتتین مقتتتادیر مختلتتتف شتتتعاع همستتتایگی،
الگوریتم  DBSCANبه تعداد چگالیهای به دست آمتده
با استفاده از مقادیر مختلف شعاع همستایگی بتهدستت
آمده بر روی مجموعه داده اعمال متیشتود .منحنتیk-
 dist plotاز مرتبسازی نقاط مجموعه داده بتر استا
فاصتلهی هتر نقطته از kاٌمتین نزدیکتترین همستایهاش
ساخته میشود و هر تغییر شدید در این منحنی تعیین-
کننده یک چگالی است.
الگوریتم  VDBSCANتوانایی کشف اشکال اختیتاری از
خوشتتههتتا را دارد و در مقابتتل نوفتته قتتوی استتت .ای تن

-Density Varied Based Spatial Clustering of
Applications with Noise
2
)-Cluster Density Variance (CDV
)3 -Cluster Similarity Index (CSI

Density Based Spatial Clustering of
Applications with Noise
5- K-dist plot
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الگوریتم خوشهبندی مکانی مبتنی بر تغییترات چگتالی
برنامههای کاربردی همراه با نوفه(DVBSCAN) ]12[ 1
یکی از الگوریتمهایی است که بته منظتور رفتع مشتکل
تغییرات چگالی الگوریتم  DBSCANارائته شتده استت.
ای تن الگتتوریتم از مفهتتوم واری تانس چگتتالی خوشتته 2و
شاخص شباهت خوشه ،3به منظتور جلتوگیری از بستط
خوشه از ناحیه متراکم به ناحیته متتراکمتتر و بترعکس
استفاده میکند .الگوریتم با انتخاب یک نقطته مرکتزی
شروع به شکلدهی خوشهها میکند .سپس همه نقاطی
را که در همسایگی نقطه مرکزی انتخابی باشند ،به یک
صف وارد میکند .این نقاط در صورتی اجازه بسط پیتدا
میکنند کته واریتانس چگتالی خوشته آنهتا کمتتر یتا
مساوی از حد آستانه باشد .بترای بتهدستت آمتدن ایتن
پارامتر ابتدا از تعداد همسایگی نقاط موجتود در خوشته
در حال رشد میانگینگیری متیشتود (میتانگین تتراکم
خوشه) و سپس واریانس چگتالی ایتن خوشته در حتال
رشد محاستبه متیگتردد .همچنتین شتاخص شتباهت
خوشه ،یعنی اختالف بین حداقل و حداکثر تعداد نقتاط

VDBSCAN
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است .همسایگی این نقطه به شعاع  Epsبررسی میشود
و در صورتی که حداقل تعتداد نقتاط همستایگی الزم را
داشت ،خوشه ایجاد میشود و در غیر ایتن صتورت ،بته
عنوان یک نقطه نوفه برچسب میخورد.
به عنوان یک کاربرد مهم ،این الگوریتم برای استتخراج
مکانهای با اهمیت از نظر کاربر مورد نظر مورد استفاده
قرار گرفته است [ 0و  .]22الگوریتمهتای خوشتهبنتدی
مبتنی بر چگالی میتوانند بر بسیاری از محدودیتهتای
رویکرد  ،K-meansمانند وارد کردن تعداد خوشههتا بته
عنوان ورودی ،غلبه کنند .با وجود این ،آنها فقط ابعتاد
مکانی را مورد توجه قرار میدهند و ویژگیهای پتیدر-
پی زمانی را نادیده میگیرند.
 -2-2-2الگوریتم

همسایگی برای هر نقطه قرار گرفته شده در خوشته در
حال گسترش ،نیز باید کمتر از حد آستانه باشد .در غیر
این صورت ،نقطه به طور ساده به خوشه افزوده میشود
و دیگر بسط داده نمیشود .این الگتوریتم عتالوه بتر دو
پارامتر استتفاده شتده در الگتوریتم  DBSCANنیتاز بته
تعیین دو پارامتر حد آستانه شاخص شتباهت خوشته و
حد آستانه واریانس چگالی خوشه دارد کته بته منظتور
محدود کردن مقدار تغییر چگالی محلی مجاز در داختل
خوشتتههتتا استتتفاده متتیشتتوند .الگتتوریتم DVBSCAN
قابلیت تشخیص خوشههای با انتدازه ،اشتکال و چگتالی
متفاوت را دارد و در مقابل نوفه نیز مقاوم است ولی نیاز
به تعیین چهار پارامتر دارد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

 -4-2-2الگوریتم ST-DBSCAN

الگوریتم خوشهبندی مکانی-زمانی مبتنی بتر تغییترات
چگالی برنامههای کاربردی همتراه بتا نوفته(ST- ]20[ 3
) DBSCANیکتی از توستعههتای الگتوریتم DBSCAN
است و بترخالف الگتوریتم  DBSCANقابلیتت کشتف
خوشهها مطابق بتا مقتادیر مکتانی ،غیرمکتانی و زمتانی
اشتتیاء را دارد .ایتتن الگتتوریتم بتترخالف  DBSCANدر
مواقعی که خوشههایی با چگتالی متفتاوت در مجموعته
داده وجود داشته باشند ،نیز قابلیتت تشتخیص نوفته را
دارد .از طتتترف دیگتتتر ،الگتتتوریتم  DBSCANقابلیتتتت
تشخیص خوشههای با چگالی متفاوت را ندارد و پاستخ
نهایی این الگوریتم به پارامتر ورودی وابسته است.
الزم به ذکر است که در ایتن پتژوهش روش K-means
[ ]20هم به عنوان یک روش غیتر چگتالیمبنتا ،پیتاده-
سازی شتد و نتتایج آن بتا نتتایج ستایر روشهتا متورد
مقایسه گرفت .روشهای ذکر شده میتوانند با ویژگتی-
های خاص و در برخی شرایط عملکترد مطلتوبی کستب
کنند .با نگاه کلی به این پژوهشهتا متیتتوان دریافتت
یکی از مهمترین مسائلی که پژوهشتگران در روشهتای
پیشنهادی خود برای خوشهبندی دادههای خط سیر به

 -3پیشینه پژوهش

1

-Schoier and Borruso
- Sharma and Upadhyay
3
-Spatial-Temporal Density-Based Spatial Clustering
of Applications with Noise
2

4-Tryon
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در سالهای اخیر موضوع خط سیر بته واستطه اهمیتت
روزافزون آن ،مورد توجته پژوهشتگران متعتددی بتوده
است .پژوهشهای مربوط به ختط ستیر در حتوزههتای
گوناگون توسعه یافته است که از آن جمله میتتوان بته
ایجاد روشهای پایته بترای بازستازی ختط ستیر ختام،
توسعه نوع داده جدید و پیچیده و عملگرها و زبانهتایی
برای پایگاه داده اشیاء متحترک و ایجتاد الگتوریتمهتای
دادهکاوی جدید برای دادههتای ختط ستیر اشتاره کترد
[39، 20، 28و  .]31اصطالد تجزیه و تحلیل خوشتهای
اولین بار توسط تریان ]32[ 2مورد استفاده قرار گرفتت.
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الگوریتم پیچیدگی زمتانی مشتابه  DBSCANدارد ولتی
بتترخالف  DBSCANقابلیتت تشتتخیص خوشتتههتتای بتتا
چگتتالی متفتتاوت را دارد و همچنتتین پتتارامتر شتتعاع
همسایگی را نیز به صورت خودکار تعیین میکنتد .نیتاز
به پارامتر ورودی  Kیکی از نقاط ضتعف ایتن الگتوریتم
است به گونهای که عدم انتخاب صحیح آن باعث تنتزل
دقت نتایج میشود .در پژوهش اسکویر و باروسو 1و نیتز
شاما و آپادیا 2برای تعیتین مقتدار Kالگتوریتم تجزیته و
تحلیل خوشه مکانی مبتنی بر تراکم متنوع ارائته شتده
است به صورتی که این مقدار ،پتارامتر ورودی نیستت و
توسط یک الگوریتم به دست میآید [22و.]22

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

آن توجه داشتند تعتداد پارامترهتای ورودی متورد نیتاز
روش خوشهبندی ،کم بودن میزان وابستتگی پاستخ بته
این پارامترها و عدم پشتیبانی از خوشههای بتا چگتالی
متفتتاوت و مخصوصتتاً توانتتایی روش در تعیتتین تعتتداد
خوشهها در حین انجام عملیات خوشهبنتدی متیباشتد.
حساسیت کمتر الگتوریتم روش پیشتنهادی بته نوفته و
قابلیت پیادهسازی بر روی مجموعه دادههای حجیم نیز
از دیگر مواردی است که در پیشنهاد یک روش خوشته-
بندی به آن توجته فتراوان شتده استت .همچنتین ایتن
الگوریتم از خوشههایی با چگالی متفاوت پشتیبانی می-
کند .بنابراین با توجه به این توضیحات ،ستعی شتد کته
روش پیشنهادی این تحقیق از نقاط قوت ذکر شتده در
باال برخوردار باشد .در روش پیشتنهادی از بعتد زمتان و
مکان استفاده شده است .همچنین شعاع همسایگی کته
نتایج به آن وابستهتر هستتند و وابستتگی زیتادتری بته
دادهها دارد از خود دادههتا استتخراج متیشتود .بتدین
ترتیب میزان وابستتگی پاستخ نهتایی بته پتارامترهتای
ورودی کاهش مییابد .عالوه بر این ،روش پیشنهادی از
دادهها شعاعهای همسایگی متفتاوتی را استتخراج متی-
کند .بدین ترتیب با در نظر گرفتن شعاعهای همسایگی
مختلف ،توقفهتایی کته متدت زمتان مانتدن در آنهتا
متفاوت است به خوبی شناسایی میشوند.
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خوشهبندی تعدادی از الگوریتمها و روشهتای مختلتف
را برای خوشهبندی اشیاء از نوع مشابه در دسته مربوطه
در بر میگیرد .خوشهبندی یا تحلیل خوشتهای یکتی از
روشهای متداول دادهکاوی برای دادههای با حجم بتاال
است [ .]32 ,33 ,10با استفاده از خوشهبندی ،نمایشی
سطح باال از دادهها برای تحلیلگر فراهم میشود [.]32
جاین 1و همکاران (سال 1000میالدی) ،بیان میکننتد
که خوشهبندی ،طبقهبندی غیرنظتارتی الگوهتا ،شتامل
مشاهدات ،اقالم دادههتا یتا بردارهتای خصیصتههتا ،بته
گروهها و خوشههای منظم است .آنان شرد میدهند که
مشکل خوشتهبنتدی در بستیاری از زمینتههتا ،توستط
پژوهشگران علوم مختلف مورد توجه قرار گرفتته استت.
این امر ،نشانگر فایده و درخواست وسیع آن بته عنتوان
یکی از مراحل تحلیل دادهکاوی است [.]32
تاکنون پژوهشهای فراوانی در رابطه بتا مستیر حرکتت
شیء متحرک انجام گرفته است و بیشتر آنتان بتر روی
استخراج الگوی حرکتی متمرکز شدهانتد کته ایتن امتر،
اهمیت تحقیق در این زمینه را نشان میدهد .به عنوان
نمونه ،آناگنستپولس  2و همکاران از دادههای خط سیر
برای پیشبینی مسیر حرکت شیء متحرک بتا استتفاده
از روش دادهکاوی3و یادگیری ماشین 2استتفاده کردنتد
[ .]30آنان پیشبینی مقصد بعدی کاربر را به دو صورت
مکانی و مکانی-زمانی انجام دادند و مشاهده نمودند کته
پتتیشبینتتی مکتتانی نتتتایج بهتتتری ارائتته متتیدهنتتد .در
تحقیقی دیگر ،ایده و سیجیاما  2با استفاده از مسیرهای
طی شده توسط خودروها و بررسی میزان شباهت آنها
بتتا یکتتدیگر ،مستتیرها را دستتتهبنتتدی کردنتتد و مستتیر
خودروها را با استفاده از ایتن دستتهبنتدی پتیشبینتی
نمودند [.]30
با ارائه مدل توقف-حرکت ،بسیاری از مطالعات بر همین

اسا توسعه یافته است .متدل  0SMoTیتک الگتوریتم
تقاطعمبنا برای غنیسازی معنایی خط ستیر استت .در
این مدل ،مناطق توقف براسا تقاطع خطوط ستیر بتا
مناطق جغرافیایی از پیش تعریف شده توسط کاربر (بته
عنوان کاندیتدای توقتف) شناستایی متیشتوند .تعیتین
مناطق کاندیدای توقف براسا کاربرد انجام متیشتود.
به عنوان مثال ،در کاربرد گردشگری ،کاندیداهای توقف
میتوانند فرودگاه ،هتل و اماکن تفریحتی و گردشتگری
باشند .در این مدل ،کاندیداهای توقف توسط کتاربر بته
الگوریتم معرفی میشود و احتمال اینکه توقفی از دیتد
کاربر 0دور بماند وجود دارد [.]38
روچا 8و همکاران ( 2919متیالدی) شناستایی منتاطق
توقف و حرکت در خط سیر را بر استا تغییتر جهتت
نقاط تعریف کردند .خوشههایی از نقاط که تغییر جهتت
بیشتری نسبت به نقاط دیگر داشته باشند ،مناطق مهم
خط سیر هستند .در روش آنتان کته بتر روی دادههتای
خط سیر کشتتیهتای متاهیگیتری (بته عنتوان شتیء
متحرک) پیادهسازی شد؛ هدف ،یافتن مناطقی بود کته
فعالیتهای ماهیگیری در آن بیشتر است [.]30
تاکنون چندین روش برای تشخیص نقتاط توقتف ختط
سیر استفاده شده است که میتوان آنها را به دو دسته
کلی به شرد زیر تقسیم کرد:
 دسته اول از دادههتای ختام و یتا مشتتقات آن بترایتشخیص نقاط توقتف استتفاده متیکننتد .بته عنتوان
مثال ،آشتبروک 0و همکتاران (ستال  2993متیالدی)
نقاط توقف را به عنوان مکانهایی که سترعت حاصتل
از دادههتتا صتتفر استتت ،شناستتایی نمودنتتد [.]29
همچنین کروم 19و همکاران (ستال  2990متیالدی)،
دو پتتارامتر را بتترای تشتتخیص نقتتاط توقتتف در نظتتر
گرفتند که شامل سرعت پایینتر از  2مایل بر ستاعت
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یا عدم ثبت داده برای بیش از پنج دقیقه میباشد که
در آن استفاده از مقادیر سرعت بته دلیتل محتدودیت
رویکردهتای مبتنتی بتر تتراکم  GPS1قابتل اعتمتاد
نیست [ .]21نقاط توقف را میتوان با تجزیه و تحلیل
خوشهبندی نیز استخراج نمود که در آن نقاط بتالقوه
به عنوان مکانهتای کاندیتد تعمتیم متییابنتد [.]22
همچنین تانگ 2و همکاران (سال  2910متیالدی) بتا
تغییر سرعت گتره ،نقتاط توقتف را استتخراج کردنتد
[ .]23یانگ 3و همکاران (سال  2929میالدی) روشی
را ارائه دادند که از دو فاکتور توانایی حرکتی و زمتانی
و همچنین تحمل نوفه بترای استتخراج نقتاط توقتف
استفاده متیکنتد [ .]22در پتژوهش مترادی و ملتک
(سال  )1302عالوه بر موقعیتت مکتانی گردشتگر بته
جهت حرکت ،سترعت حرکتت ،مستیر و زمتان بترای
استتنتاج شتترایط گردشتتگر و ستپس تطبیتتق ستتامانه
پیشنهادی با این شرایط توجه شده است [.]2
 در دسته دوم ،میتوان از دادههای خام خط ستیر بتههمتتراه اطالعتتات متترتبط دیگتتر (داده اضتتافی) بتترای
مشخص کردن نقاط توقف استتفاده کترد .بته عنتوان
مثال ،از نقاط مورد عالقه و نقاط دیدنی میتوان برای
استخراج نقاط توقف خط سیر مسافرت استفاده کترد
[ .]22گنگ 2و همکاران (سال  2912متیالدی) طتی
دو مرحله نقاط توقتف بتا فعالیتت و بتدون فعالیتت را
شناسایی کردند .مرحلهی اول نقاط توقف و حرکت با
استفاده از الگوریتم  DBSCANشناسایی متیشتود و
در مرحله دوم نقاط توقف وارد روش ماشینهای بردار
پشتیبان ) (SVMشده و توقتف بتا فعالیتت از توقتف
بتتدون فعالیتتت شناستتایی متتیشتتود [ .]20المتتب 2و
همکاران (سال  2929میالدی) روش سلسله مراتبتی
تجمعی مبتنی بر فضا و زمان را ارائه دادند که بر روی
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دادههای ردیابی حیوانات در محدوده خانته حیوانتات
اعمال و خوشهها و یا نقاط فعالیت آنها استخراج شد
[ .]20وو 0و همکتتاران (ستتال  2921متتیالدی) در
پژوهشی به رابطه پویای بین عناصتر مکتانی و رفتتار-
هایی که باعث توقف میشوند ،پی بردند که بتا توجته
به آن روشی برای استخراج نقاط توقتف ارائته کردنتد
[ .]12یکی از مشکالت در این دسته عدم وجتود داده
اضافی است.
از دیگر تحقیقاتی که به خوشهبندی دادههای خط سیر
با استفاده از نقاط خام پرداختهاند میتوان بته پتژوهش
کامی 0و همکاران (سال  2919میالدی) [ ]28و تحقیق
لو 8و همکاران( سال  2910میالدی) اشاره نمتود [.]20
تحقیقتتات حستتینپتتور میالگتتردان 0و همکتتاران (ستتال
 2918متتیالدی) [ ،]29زیمرمتتان 19و همکتتاران (ستتال
 2990متتتیالدی) [ ]21و ژوات 11و همکتتتاران (ستتتال
 2990میالدی) [ ]22نیز در زمرة پتژوهشهتایی متی-
گنجند که از دادههای اضافی بهره بردهاند .خوشهبنتدی
مکانی عالوه بر کاربردهای رایج مورد اشاره ،برای کشف
انواع الگوهای مکانی [ ]23نیز مورد استفاده قترار متی-
گیرد .برای مثال پیله فروشها و کریمتی (ستال 2929
میالدی) در تحقیقی برای تشخیص الگوهای ساختمانی
و تعمیم 12آن ،یک الگوریتم بهبود یافته  DBSCANبه
نام LA-DBSCAN13ارائه نمودند .این الگوریتم با توجته
بتته نتتوع داده متتورد استتتفاده از پتتارامترهتتای جدیتتدی
استفاده میکنتد و دارای شتعاع همستایگی محلتی 12و
سرتاسری 12است و همچنین بعد مکان را در نظتر متی-
گیرد [.]22
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که در آن 𝑖𝑃 نقطه انتخابی n ،تعتداد کتل نقتاط ورودی
به الگوریتم 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑃𝑖, 𝑋𝑗) ،فاصتلهی اقلیدستی نقطتهی
𝑖اُم از نقطهی 𝑗𝑋 ،و )𝑖𝑃(𝑑 تابع متوسط فاصله است .بتا
بهدست آمدن متوسط فاصله هر نقطه ابتدا این فاصلهها
به صورت صعودی مرتب و شمارهگذاری شده ،بتا توجته
بتته ایتتن اطالعتتات نمتتوداری برحستتب شتتماره نقتتاط و
متوسط فاصله نقاط رستم متیگتردد .ستپس از نمتودار
مقادیر تکراری به عنوان شعاع همستایگی بته الگتوریتم
وارد میشود زیرا هر تغییر در این منحنی تعیینکننتده
یتتک چگتتالی استتت .بتترای هتتر یتتک از مقتتادیر شتتعاع
همسایگی که در مرحله اول یافت میشود ،مراحتل دوم
تا چهارم که در ادامه آمده است ،تکرار میشوند.

 -4روش پژوهش
در روش پیشنهادی به منظور استتخراج نقتاط توقتف از
تلفیقتی از الگتتوریتمهتای خوشتتهبنتدی  DVBSCANو
 VDBSCANاستفاده میشود که بتا اضتافه کتردن بعتد
زمان بهبود مییابد .به همین دلیل ،ایتن روش خوشته-
بندی مکانی-زمانی مبتنی بر چگالی متنوع در کتاربرد-
های دارای نوفه 1یتا بته اختصتار  VDBSTCANنامیتده

 -2-4مرحله دوم :صف کردن نقاط

میشود .این تلفیق منجر به حل مشکل رفت و برگشت
و بهبود نتایج میشود .در ادامه بته شترد مراحتل روش
 VDBSTCANپرداخته میشود .هرکدام از این مرحلهها
بر اسا مالک و معیارهتایی کته بترای آنهتا در نظتر
گرفته شده ،تکرار میشوند.

 -3-4مرحله سوم :گسترش خوشه با توجه به بعد

 -1-4مرحله اول :محاسبه مقدار یا مقادیر شععا

مکان

همسایگی

در ایتتن مرحلتته ،قبتتل از اینکتته اجتتازه گستتترش نقطتته
انتخابی پردازش نشده گرفته شود ،دو شرط مکتانی بتر
روی واریانس تراکم خوشته و شتاخص شتباهت خوشته
بررسی میشود:

برای یافتن مقادیر ورودی شعاع همستایگی ابتتدا بترای
هر نقطه از مجموعته نقتاط ورودی ،متوستط فاصتله بتا
بیست درصد از از کل نقاط [ ]29که نزدیک نقطه مورد
نظر قرار دارند محاسبه متیشتود .فاصتله متوستط بتین
نقاط ورودی از رابطه ( )1به دست میآید:

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

در این مرحله ابتدا یک نقطه در نظر گرفتته متیشتود.
اگر در شعاع مورد بررسی تعداد نقاطی که در همسایگی
نقطه انتختابی بتود از حتد آستتانه ورودی تعتداد نقتاط
( )Minptsالگوریتم بیشتر بود نقطه انتختابی بته عنتوان
مرکز خوشه در نظر گرفته میشود .تمامی نقاطی که در
اطراف نقطه مورد نظر هستند در یتک صتف قترار متی-
گیرند و با بررسی شرطهایی که در ادامه مطرد شدهاند،
اجازه تشکیل و گسترش خوشه پیدا میکنند.
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با نگاه کلی به این پژوهشها میتوان دریافت کته یکتی
از مهتتمتتترین مستتائلی کتته پژوهشتتگران در روشهتتای
پیشنهادی خود برای خوشهبندی دادههای خط سیر به
آن توجه داشتند تعتداد پارامترهتای ورودی متورد نیتاز
روش خوشهبندی ،کم بودن میزان وابستتگی پاستخ بته
این پارامترها و عدم پشتیبانی از خوشههتای بتا چگتالی
متفتتاوت و مخصوصتتاً توانتتایی روش در تعیتتین تعتتداد
خوشهها در حین انجام عملیات خوشهبنتدی متیباشتد.
حساسیت کمتر روش به نوفه و قابلیت پیتادهستازی بتر
روی مجموعه دادههای حجیم نیز از دیگر مواردی است
که در پیشنهاد یک روش خوشهبندی باید به آن توجته
فراوان شود .بنابراین در این پژوهش ستعی شتده استت
روشی توسعه یابد که دارای این نقاط قوت باشد.

رابطه()1

) dist ( pi , xi
1

 5  n 

1 
 5 n 



شرط واریانس تراکم خوشعه :ابتتدا میتانگین تتراکم

1-

Varied Density-Based Spatial-Temporal Clustering
)of Application with Noise (VDBSTCAN

C
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خوشه در حال گسترش از رابطه ( ]12[ )2بهدست می-
آید:
 OC N  O 
رابطه()2
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)𝑂( 𝜀𝑁

که در رابطه( C ،)2شماره خوشته متورد نظتر،
نشاندهنده تعداد اشیاء موجتود در شتعاع همستایگی 𝜀
نقطه انتخابی 𝑂 در خوشه  Cو |𝐶|برابر بتا تعتداد نقتاط
موجود در کل خوشه مورد نظر است .ستپس واریتانس
تراکم خوشه با توجه به میانگین تراکم خوشه با استفاده
از رابطه( ]12[ )3بهدست میآید:
رابطه()3
P

 -4-4مرحله چهارم :گسترش خوشه با توجه بعه
بعد زمان
در این مرحله امکان گسترش خوشه بتا توجته بته بعتد
زمان بررسی میشود .با توجه به چگتالی زمتانی خوشته
پیوستتتگی زمتتانی نقتتاط موجتتود در خوشتته در حتتال
گسترش بررسی میشود .بترای ایتن منظتور ،میتانگین
چگالی زمانی خوشه 2با توجه به رابطه( )0محاسبه می-
شود.

CDV (C ) 

در رابطه( |P| ،)3نماد تعتداد اشتیاء موجتود در اطتراف
نقطه مرکزی خوشته استت .صتورت ایتن کستر بیتانگر
مجموع مربع اختالف تعتداد اشتیاء (نقتاط) موجتود در
اطراف نقاط موجود در خوشه با میانگین تتراکم خوشته
میباشد .اگر واریانس تراکم خوشه کمتتر از مقتدار حتد
آستانه واریانس چگالی خوشه ( )αکه از ورودی دریافت
شده باشد (رابطته ( )]12[ )2نقطته متورد نظتر ممکتن
است امکان گسترش یافتن را در خوشه داشته باشد .در
غیر این صورت خوشه امکان گسترش ندارد.
رابطه()2
CDV (C )  
شرط شعاخ

رابطه()0

C

که در رابطه( 𝑇(𝑂) ،)0نشاندهنده پارامتر زمانی نقتاط
موجود در خوشته و |𝐶| برابتر تعتداد اشتیاء موجتود در
خوشه است .سپس مطابق با رابطته ( )8انحتراف معیتار
چگالی زمانی خوشه به دست میآید:
رابطه()8
{ T  (O)  CDTM (C )} 2

شعباهت خوشعه :شتاخص شتباهت

C

OP



CTDD(C ) 

که در رابطه( 𝑇𝜀 (𝑂) ،)8نشاندهنده پارامتر زمانی نقاط
موجود در خوشه است .از لحام زمانی نیز اگتر انحتراف
معیار چگالی زمانی کوچکتر از حد آستانه انحراف معیار
چگالی زمانی خوشه ( )λباشد (رابطه ( ))0نقطته متورد
نظر امکان گسترش یافتن را در خوشه دارد .در غیر این
صورت خوشه امکان گسترش ندارد.
رابطه()0
CTDD  

})CSI (C )  MAX  { N (O)}  MIN{ N (O

 MAX op  N  O  نشتتاندهنتتده بیشتتترین تعتتداد
همسایگی میان نقاط موجتود در خوشته ،در شتعاع 𝜀 و
}|)𝑂(𝜀𝑁|{ 𝑝∊𝑜𝑁𝐼𝑀 نشتتاندهنتتده کمتتترین تعتتتداد
همسایگی میتان نقتاط موجتود در خوشته ،در شتعاع 𝜀
است .بترای برقتراری ایتن شترط بایتد مقتدار شتاخص
شباهت خوشه برای خوشته درحتال گستترش کمتتر از
حدآستانه شاخص شباهت خوشه ( )βباشد (رابطته ()0
[.)]12
رابطه()0
CSI (C )  

بدین ترتیتب در صتورت برقتراری شترایط مکتانی و زمتانی،
خوشه اجازه گسترش مییابد .مراحل باال برای تمامی دادهها
اجرا می شود و پس از هر تکرار مرحلته چهتارم ،اگتر خوشته
اجازه گسترش یافته بود به عنتوان یتک خوشته از الگتوریتم
ختتارج متتیشتتود (استتتخراج خوشتتههتتای گستتترش یافتتته).
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خوشه 1که تفاوت بین حداقل و حداکثر اشیاء در خوشه
است با استفاده از رابطه ( ]12[ )2به دست میآید:
رابطه()2

شکل( )2روندنمای روش پیشنهادی را نمایش میدهد.

1

)Cluster time density mean (CTDM
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2
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)Cluster Similarity Index (CSI

)T (O

OC



CTDM (C ) 
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}) { N  O  CDM (C

OP



در صورت برقراری دو شترط واریتانس تتراکم خوشته و
شاخص شباهت خوشه ،خوشته از لحتام مکتانی اجتازه
گسترش مییابد.
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شروع
Minpts ≤ numelpointi

خیر

بله

محاسبه

) CSI(cو) CDM (cو
)CDV(c

CDV(C)≤ α

خیر

استخراج مقادیر پرتکرار به عنوان شعاع
همسایگی

بله

CSI(C)≤β

خیر

ورود مقادیر استخراج
شده به عنوان شعاع
همسایگی

بله

محاسبه

) CTDM(Cو ) CTDV(Cو
)CTDD(C

CTDD≤λ

انتخاب یک نقطه بررسی نشده از دادههای
ورودی

خیر

بله

گسترش و ذخیره خوشه

خروجی گرفتن از خوشهها به عنوان
نقاط توقف

پایان

شکل : 2روندنمای روش پیشنهادی )(VDBSTCAN

برای جمعآوری دادهها از دستگاه تعیین موقعیت جهانی
( )GPSدستی گارمین مدل مُنتانا 0891استفاده شده
است .این دستگاه سیگنال ماهوارههای  GPSو گلونا 2
را دریافت میکند و خطای برآورد آن 22پا(3در حدود
 0متر) میباشد .این داده مربوط به خط سیر یک روز از

 -5پیادهسازی و ارزیابی نتایج

1

Montana680
-GLONASS
3 -Foot
2
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برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ،ابتدا روشها
روی دادههای برداشت شده توسط نویسندگان در شهر
اراک آزموده و مقایسه شدند .سپس کارایی روش
پیشنهادی روی یک مجموعه داده بزرگ مربوط به شهر
پکن محک زده شد.
-1-5ارزیابی توسط دادههای  GPSبرداشت شده

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

محاسبه تعداد نقاط که در شعاع همسایگی
وجود دارند ) (numelpointi

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

ورود دادههای ختط ستیر بته
شکل )(x,y,tو آستانه هتای λ ,α,
 βو Minpts
محاسبه متوسط فاصله هر نقطه از دادههای
ورودی با ] [ 15از نزدیکترین نقاط

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

زندگی روزمره پژوهشگر این مقاله در شهر اراک در
تاریخ  12شهریور ماه  1300مصادف با 2
سپتامبر 2929میالدی میباشد .در این خط سیر سعی
شده مدت زمان توقف متفاوت باشد .طول خط سیر در
حدود  39کیلومتر است .نرخ برداشت این دادهها کمتر
از یک دقیقه است .در شکل( )3نمای کلی دادهها
مشاهده میشود.
برای اجرای روش  VDBSTCANپارامترها به صورت

جدول  :1مقادیر پارامترهای ورودی

نقطه )(MinPts

حداقل تعداد

خوشه ()α

واریانس چگالی

حدآستانه

(( )βدرجه)

شباهت خوشه

حدآستانه شاخ

(ساعت)

خوشه ()λ

معیار زمانی

حدآستانه انحراف

متر)

خوشهای (سانتی-

معیار درون

میانگین انحراف

(متر)

مراکز خوشهها

انحراف فاصله

199

9/992

9/92

9/90

03

1912/03

29

9/992

9/92

9/90

00

1908/80

29

9/992

9/992

9/90

21

1920/22

29

9/992

9/92

9/90

82

1122/20

29

9/992

9/92

9/990

120

220/80

29

9/92

9/92

9/90

09

1909/08

29

9/992

9/992

9/2

20

1980/23

110
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299

9/992

9/92

9/90

122

802/10
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شکل :3نمای کلی دادههای خط سیر برداشت شده در شهر اراک

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

ورودی توسط کاربر وارد میشوند تا تنظیم پارامتر
صورت گیرد .در جدول ( )1مقادیر مورد استفاده در
تنظیم پارامترها آورده شده است .با توجه به مقادیر
میانگین انحراف معیار درون خوشهای و انحراف فاصله
مراکز خوشهها در جدول ( ،)1مقادیر پارامترهای این
روش بر اسا کمتر شدن میانگین انحراف معیار درون
خوشهای و بیشتر شدن انحراف فاصله مراکز خوشهها
تعیین شد که در جدول ( )2آمده است.
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جدول : 2مقدار انتخابی پارامترهای ورودی

مقدار پارامتر

نام پارامتر
حداقل نقطه )(MinPts

29

حدآستانه واریانس چگالی خوشه ()α

9/992

حدآستانه شاخص شباهت خوشه ()β

9/992

حدآستانه انحراف معیار زمانی خوشه ()λ

برای این داده  18شعاع متفاوت توسط الگوریتم
استخراج شد .در شکل ( )2نقاط توقف استخراج شده
توسط روش پیشنهادی مشاهده میشوند که در تطابق
با فعالیت کاربر در این خط سیر مشخص شد که
الگوریتم  VDBSTCANتوانسته است کلیه نقاط توقف
موجود در خط سیر را به درستی تشکیل داده است.

خوشه
2

111
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شکل :5نقاط توقف استخراج شده توسط روش  VDBSTCANبا حداقل نقطه برابر 55

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

شکل :4تقسیمبندی میانگین فاصله

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

بعد از وارد کردن خطوط سیر و پارامترهای ورودی
الگوریتم ابتدا میانگین فاصله هر نقطه با یک پنجم
نقاط که به نقطه مورد نظر نزدیکتر هستند ،به دست
آمده ،به صورت نزولی مرتب میشوند .در شکل ( )2این
نمودار برای خط سیر مشاهده میشود .سپس از این
نمودار مقادیر تکراری استخراج میشود .این مقادیر ،به
عنوان پارامتر شعاع همسایگی وارد الگوریتم میشوند.

9/2

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

)DBSCAN (ɛ=0.005, MinPts=50
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ج) )DVBSCAN (ɛ =0.005, MinPts=50, β=0.02, λ=0.05

د)

)ST-DBSCAN (ɛ1 =0.0006, ɛ2=0.002, MinPts=50

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

ب) )VDBSCAN (MinPts=50
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در مقام مقایسه ،نتایج حاصل از برداشت خط سیر
مابین همه روشهای چگالیمبنا یعنی ،DBSCAN
 VDBSCANو DVBSCANو  ST-DBSCANو نیز
الگوریتم تفکیکی  K-meansمقایسه شد .نتایج در
شکل ( )0قابل مشاهده است .در جدول ( )3و شکل ()0
مقایسه نتایج حاصل از اعمال روشهای مختلف بر روی
داده مورد نظر ارائه شده است .همچنین در شکل ()8
خط زمانی نتایج روشهای مختلف نمایش داده می
شود .همان طور که مشاهده میشود نتایج حاصل از
الگوریتم  VDBSTCANبا در نظر گرفتن سه معیار
انحراف معیار کمتر و فاصله بین مراکز خوشهای بیشتر

الف)

و همچنین نداشتن همپوشانی زمانی در مقایسه با سایر
الگوریتمها روشی بهتر است .نداشتن همپوشانی زمانی
در خوشهها یعنی بازه زمانی شروع و پایان هر خوشه
(توقف) ،همپوشانی با سایر خوشهها نداشته باشد ،یعنی
جسم متحرک نمیتواند در یک زمان در دو مکان
متفاوت باشد .داده خط سیر استفاده شده دارای تعداد
توقفهای متفاوت و با مدت زمانهای توقف متفاوت و
در طول مسیرهای متفاوت است و الگوریتم پیشنهادی
توانست تمامی مکانهای توقف را به درستی استخراج
نماید.
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شکل  : 6نقاط توقف استخراج شده توسط الگوریتمهای (الف) الگوریتم( ، DBSCANب) الگوریتم( ، VDBSCANج) الگوریتم
( ،DVBSCANد) الگوریتم ( ، ST-DBSCANه) الگوریتم ، K-meansدایرههای توخالی ،نقاط نوفه و بدون خوشه هستند و هر رنگ
معرف یک خوشه میباشد( .تعداد خوشههای شناسایی شده در هر روش مطابق جدول  3است)

همچنین برای بررسی دقیقتر خوشهها از شاخص
انحراف معیار زمانی درون خوشهای استفاده شد که این
معیار همبستگی زمانی نقاط موجود در خوشه را به ما
نشان میدهد .همانطور که در جدول( )3دیده می-
شود ،انحراف معیار زمانی الگوریتم پیشنهادی از سایر
روشها کمتر است .الگوریتم  DVBSCANبا مشکل
رفت و برگشت مواجه شد .این الگوریتم به اشتباه تردد-
های تکراری را به عنوان یک خوشه در نظر گرفته است.
الگوریتم  DBSCANتنها نقاطی را که مدت زمان توقف

جدول  : 3مقایسه نتایج روشهای مختلف استخراج نقاط توقف

ورودی

پارامترهای

تعداد

به دست آمده

تعداد خوشههای

متر)

خوشهای(سانتی

معیار درون

میانگین انحراف

(متر)

مراکز خوشهها

انحراف فاصله

الگوریتم (ثانیه)

زمان اجرای

درون خوشهای

معیار زمانی

میانگین انحراف

نظر گرفته شده

پارامترهای در

نام الگوریتم

DBSCAN

2

1

20/2

-

18/298

2:19:29

زمان

DVBSCAN

2

0

02/3

1102/92

10/900

1:18:30

زمان

VDBSCAN

1

0

200/8

082/88

29/890

1:22:98

زمان

ST-DBSCAN

2

3

20/1

1122/93

20/890

9:20:21

مکان و زمان

K-means

2

0

1912/1

1980/23

22/82

99:20:90

مکان
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VDBSTCAN

2

2

20/9

1980/23

08/903

9:30:93

مکان و زمان

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

در آن زیاد بود ،به دست آورد ولی الگوریتمهای دیگر
توانستند سایر نقاط توقف را نیز کم و بیش به دست
آورند .بنابراین نتایج حاکی از کارآمدتر و دقیقتر بودن
الگوریتم  VDBSTCANبه عنوان روش پیشنهادی این
تحقیق است .البته ذکر این نکته ضروری است که با
توجه به پردازشهای بیشتر ،طبعاً سرعت اجرای
الگوریتم  VDBSTCANنسبت به سایر الگوریتمها
اندکی کمتر است ولی از آنجا که یافتن نقاط توقف
کاربرد آنی ندارد این زمان ،مسألهساز نیست.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

ه)

)K-Means (K=6

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

نمودار مقایسه الگوریتم ها
K-means

ST-DBSCAN

VDBSCAN

DVBSCAN

DBSCAN

VDBSTCAN

مقدار پارامتر

شکل : 7مقایسه نتایج روشهای مختلف استخراج نقاط توقف

نسبت به  ST-DBSCAN ، DVBSCAN، VDBSCANو
 K-meansبه ترتیب  %00 ، %0 ،%30 ،%0و همچنین
انحراف معیار زمانی درون خوشهای الگوریتم پیشنهادی
نسبت به الگوریتمهای VDBSCAN ،DBSCAN
 ST-DBSCAN، DVBSCAN،و  K-meansبه ترتیب
 %08 ،%22 ،%20 ،%22 ،%02بهبود یافته است .ولی
الگوریتم پیشنهادی زمان بیشتری را برای استخراج
نتایج احتیاج داشت.
 -2-5دادههای ژئوالیف (پکن)
پس از آزمون الگوریتم  VDBSTCANجهت استخراج
نقاط توقف و موفقیت آن ،با یک هدف کاربردیتر از

110
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همان طور که ذکر شد خط سیر برداشت شده است ،لذا
مکانهای توقف مشخص و در اختیار بوده است .بر این
اسا نقاط توقف استخراج شده توسط الگوریتمهای
DVBSCAN، VDBSCAN ،DBSCAN ،ST-DBSCAN
 ST-DBSCAN ،و  K-meansبه ترتیب ، %22 ، %199
 %02 ، %29 ، %22و  %29به درستی استخراج شده
است .میانگین انحراف معیار درون خوشهای الگوریتم
پیشنهادی ) (VDBSTCANنسبت به الگوریتمهای
ST-DBSCAN، DVBSCAN، VDBSCAN ،DBSCAN
و  K-meansبه ترتیب حدود  %2 ، %09 ، 20% ، %1و
 %02و انحراف فاصله مراکز خوشههای این الگوریتم

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.1.0

شکل :8نمایش خط زمانی نتایج روشهای مختلف استخراج نقاط توقف

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

میانگین انحراف معیار
زمانی درون خوشه ای

زمان اجرا الگوریتم
(ثانیه)

انحراف فاصله مراکز میانگین انحراف معیار تعداد خوشههای بدست
درون خوشهای
خوشهها
آمده

تعداد پارامترهای
ورودی

توسعع ه یعع
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نشان داده شده است.

دادههای پروژه  Geolifeمربوط به شهر پکن ،پایتخت
کشور چین استفاده شد .در شکل ( )0موقعیت پکن

1

-http://research.microsoft.com/enus/people/yuzheng/default.aspx
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این مجموعه داده ،خط سیر  GPSدر پروژه ژئوالیف
1توسط  182کاربر در مدت زمان  2سال از آوریل
 2990تا اوت  2912میالدی جمعآوری شده است.
خطسیر  GPSاین مجموعه داده توسط رشتهای از نقاط
زمانی که هر کدام شامل اطالعات طول و عرض
جغرافیایی ،ارتفاع و زمان هستند نمایش داده میشود.
این مجموعه شامل  10021خط سیر با مسافت کلی
 1202021کیلومتر و مدت زمان کلی  29100ساعت
است .این خطوط سیر توسط دستگاههای  GPSو
گوشیهای تلفن مجهز به  GPSضبط شده است و
نرخهای نمونهبرداری متنوعی دارد 01/2 .درصد از این
خطوط سیر به صورت متراکمی اخذ شدهاند یعنی هر
1تا  2ثانیه یا هر  2تا  19متر ،داده ثبت و جمعآوری
شده است .این مجموعه داده محدوده وسیعی از
حرکات و جابهجاییهای خارجی کاربر ،شامل نه تنها
روال عادی زندگی مانند رفتن به منزل و محیط کار
بلکه همچنین سرگرمیها و تفریحات و فعالیتهای
ورزشی مانند دوچرخهسواری را هم شامل میشود.
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در این پژوهش از مجموعه داده خط سیر فرد (پوشه)
 103که از تاریخ  1دسامبر  2911تا  20فوریه 2912
مصادف با فصل زمستان و از تاریخ  1ژوئن  2912تا 31
آگوست  2912مصادف با فصل تابستان است استفاده
گردید .در شکل ( )19نمایش کلی دادههای فصل
زمستان برای نمونه نشان داده شده است .در این بخش
از تحقیق هدف ،بررسی این موضوع است که الگوریتم
توسعه داده شده تا چه حد قادر است با استفاده از
دادههای خط سیر ،الگوهایی را از زندگی افراد استخراج
نماید  .در مجموعه داده مورد استفاده نقاط توقف افراد
وجود ندارد بنابراین استخراج آنها بر عهده الگوریتم
است و پس از آن سعی میشود با استفاد از شاخص-
هایی ،روزهای تعطیل و غیر تعطیل استخراج شود.
شاخصها نقش کلیدی را در شناخت انسان از منطقه و
محیطهای اطراف آن ایفا میکنند [.]22
در ابتدا برای پیادهسازی الگوریتم بر روی دادهها ،خط-
سیر کاربر  103با توجه به فصل (زمستان و تابستان) و
روز هفته (روز کاری و روز تعطیل) از روی تقویم به
چهار دسته شامل فصل زمستان-روزهای کاری ،فصل
زمستان-روزهای تعطیل ،فصل تابستان-روزهای کاری،
و فصل تابستان -روزهای تعطیل تقسیمبندی شد.
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شکل :9موقعیت شهر پکن
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سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

حالت استخراج شد .شکل ( )11به عنوان نمونه ،نمای
کلی نقاط توقف فصل زمستان را به تفکیک روزهای
تعطیل و کاری نشان میدهد.

در جدول ( )2تعداد روزهای کاری و تعطیل مورد
استفاده در تحقیق به تفکیک فصل مشاهده میشود.
سپس فایل خط سیر روزانه این کاربر وارد الگوریتم شد
و نقاط توقف این خطوط سیر برای هر یک از این چهار
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جدول  :4تعداد روزهای کاری و تعطیل به تفکیک فصل

روزهای تعطیل

روزهای کاری

مجمو

فصل تابستان

12

21

22

فصل زمستان

12

20

02

مجمو

20

199

120
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کاربر مورد نظر مسافت خانه تا محل کار را با

وسیله نقلیه (ماشین شخصی یا اتوبو یا تاکسی) طی
میکرده است زیرا فاصله نقاط برداشت شده بیشتر شده
است.
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کاربر مورد نظر در ساعت  0صبح تا  2بعدازظهر

در محل ثابتی حضور داشته است .وی در این بازه مورد
بررسی شغل ثابتی داشته است و احتماالً کارمند بوده
است.

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.2.105

با مقایسه خوشهها در دو فصل مشاهده شد که در روز-
های تعطیل فصل تابستان ،تعداد و فاصله نقاط توقف
بیشتر است .همچنین از بررسی الگوی رفتاری فرد در
روزهای تعطیل و کاری مشاهده شد که فرد مورد نظر
در روزهای کاری حداقل  2الی  3ساعت روز را در یک
مکان خاص سپری کرده است ولی در روزهای تعطیل
مکان خاصی برای توقف در روز مشاهده نشد (داده ها
در سیستم تصویر  UTMثبت شدهاند) .با در نظر
گرفتن فصول ،روزهای کاری و تعطیل مشاهده شد که
در روزهای تعطیل فصل تابستان فاصله نقاط توقف
بیشتر و تعداد نقاط توقف هم بیشتر است .بعد از
استخراج نقاط توقف ،با بررسیهای مکانی و زمانی،
شاخصهای زیر برای تشخیص روز کاری و تعطیل
استخراج شد:
 مسافتی طی شده در طول روزهای کاری در بازه 20تا  32کیلومتر است.
 در ساعات  19صبح تا  2بعد از ظهر نقطه توقف درشعاع  12متری با مرکزیت ( 30/082230822و
 )110/220889030میباشد (محل کار برای روزهای
کاری).

 در ساعات  12شب تا  2صبح نقطه توقف در شعاع 19متری با مرکزیت ( 30/080080000و
 )110/228022200میباشد.
شاخصهای استخراج شده با تمام روزها به جز  0روز
که با این شاخصها هماهنگ نبودند تطابق داشت که
دقت  02/90درصد را نشان میدهد .با توجه به در
دستر نبودن دادهها در فصل مشابه در سال بعد ،این
شاخصها با دادههای فصول پاییز و بهار همان سال
مقایسه شد که برای بهار  00و برای پاییز تا  00درصد
پیشبینی درست بود .همچنین از تحلیل دادهها نتایج
زیر بهدست آمد:

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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در روزهای کاری ،کاربر اکثر اوقات بدون توقف

از محل کار به خانه بازمیگشته است و گاه در بین راه
مدت زمان کوتاهی توقف میکرده است.

ST-DBSCAN ،DVBSCAN ،VDBSCAN ،DBSCAN

در بازه شش ماهه بررسی شده ،تردد به شهر-

های اطراف نداشته ولی گهگاه به مکانهای سرسبز
اطراف شهر تردد داشته است.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق یک روش خوشهبندی برای استخراج
نقاط توقف و حرکت دادههای خط سیر ارائه گردید.
روش توسعه داده شده با عنوان  VDBSTCANبا بهره-
گیری از بعد زمان توانست مشکل رفت و برگشت را نیز
که در روش  VDBSCANدیده شده است ،حل کند .بر
اسا آزمایش روی دادههای خط سیر برداشت شده،
مشخص گردید روش پیشنهادی از نظر معیارهای
انحراف معیار کمتر و انحراف فاصله بین مراکز خوشهای
بیشتر و نداشتن همپوشانی زمانی و همچنین تعداد
خوشههای استخراج شده در مقایسه با الگویتمهای
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در روزهای تعطیل فصل زمستان به اماکن

سربسته (بر روی نقشه نقاط توقف در مکانهایی بوده
است که ساختمان در آن دیده شده است) تردد داشته
است و در اواخر فصل برای تفریح به دریاچه و استادیوم
تردد داشته است.
این اطالعات از مشاهده خط سیر فرد مورد نظر که
نقاط توقف آن با استفاده از الگوریتم VDBSTCAN
استخراج شده بود به دست آمد .این اطالعات کاربرد
زیادی در عرصههایی نظیر تبلیغات و برنامهریزیهای
عمومی دارد .لذا در اختیار داشتن الگوریتمهای پرقدرت
برای تجزیه و تحلیل خط سیر افراد از جمله استخراج
نقاط توقف بسیار ارزشمند خواهد بود.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در روزهای تعطیل فصل تابستان در محیط

اطراف (نزدیک به خانه) پیادهروی میکرده است و برای
تفریح به استخرهای و زمینهای بازی رو باز و پارکها
میرفته است( .بر روی نقشه نقاط توقف در مکانهایی
بوده است که فقط محدوده مشخص شده است و
ساختمان در آن دیده نشده است).

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.2.105

و  K-meansبهتر عمل کرده است و با وجود اینکه
سرعت اجرای آن نسبت به سایر الگوریتمها کمتر می-
باشد ولی دقت و کارایی بیشتری دارد .ترکیب استفاده
از بعد زمان و مکان و به دست آوردن شعاعهای
همسایگی از خود دادهها روش خوبی برای بهبود
عملکرد روشهای خوشهبندی چگالیمبنا میباشد .از
ویژگیهای روش پیشنهادی میتوان به کاهش میزان
وابستگی نتایج به پارامترهای ورودی ،استخراج نقاط
توقف به طور کامل و دقیقتر ،کاهش میزان انحراف
معیار درون خوشهها ،افزایش فاصله مراکز خوشهها،
تشخیص خوشهها با چگالی متفاوت ،مقداردهی پارامتر-
های ورودی و همچنین جلوگیری از مشکل رفت و
برگشت اشاره کرد .در ادامه این تحقیق از الگوریتم
توسعه داده شده برای استخراج الگوی رفتاری یکی از
ساکنان شهر پکن ،پایتخت چین که دادههای خط سیر
وی توسط پروژه  Geolifeثبت شده بود ،استفاده شد.
با کمک خط سیر این فرد و استخراج نقاط توقف،
الگوهای رفتار حرکتی وی از جمله محل کار ،محل
زندگی و تفریحات استخراج شد و برای آزمودن روش،
روزهای کاری و تعطیل فرد با استفاده از شاخصهایی
تنها با تحلیل خط سیر تفکیک شدند که با مقایسه با
تقویم ،دقت خوبی را نشان دادند.
گرچه الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده برداشت
شده (یک روز) ،نتایج بهتری از الگوریتمهای دیگر نشان
داد ولی این داده نمیتواند مالک کافی برای برتری آن
باشد .لذا این تحقیق با ارائة الگوریتم VDBSTCAN
محققان را برای آزمودن بیشتر آن و مقایسهاش با سایر
روشها فرامیخواند .همچنین پیشنهاد میشود با بهبود
روشهای پر و جوی انجام گرفته در الگوریتم ،از
پیچیدگی زمانی آن کاست تا بتوان از آن در پایگاه
دادههای حجیم به منظور صرفه جویی در زمان و
افزایش دقت استفاده کرد .در الگوریتم ارائه شده سعی
شد که میزان وابستگی نتایج به پارامترهای ورودی تا
حدودی کاهش یابد ،ولی با استفاده از تکنیکهایی
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حاصل میشود که این مورد نیز به عنوان پیشنهادی
.برای تحقیقات آینده ارائه میگردد

،برای به دست آوردن مقدار حداقل نقاط از دادهها
میزان وابستگی نتایج به پارامترهای ورودی باز هم
کاهش چشمگیری مییابد و نتایج دقیقتر و بهتری
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Abstract

Identifying stopping points of trajectories is a preliminary and necessary step in the study of moving objects and
has a major impact on spatial plans and services. In this study we use trajectory clustering to extract stopping
points. DBSCAN algorithm (spatial clustering based on density of applications with noise) is the basic
algorithm of density-based clustering methods, which despite its advantages has some shortcommings such as
difficulty in determining input parameters, inability to detect clusters with different densities and not paying
attention to round trip problem. In the proposed method, which is based on density, we use of spatial and
temporal indices and several neighborhood radii to extract stop points. Solving the round trip problem,
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extracting clusters with different densities and reducing the degree of dependence of the results on input
parameters are the advantages of the proposed method.In order to evaluate the proposed method, this method
was implemented on the data obtained by handheld GPS in Arak city and the data related to the Geolife
research project. The obtained results were compared with the results of five other algorithms including
DBSCAN, ST-BDSCAN, VDBSCAN, DVBSCAN and K-means. Compared to the manual GPS route data in Arak
city, the stop locations extracted by the proposed algorithm and the mentioned algorithms are 100%, 25%, 75%,
50%, 75% and 50%, respectively, which are correctly extracted and show the superiority of the developed
method. Also, after extracting the stopping and moving points, indicators from Geolife data were determined to
identify working and non-working days (holidays) with which the proposed method was able to act successfully
up to 94.06%.The results show a decrease in the dependence of the results on input parameters, the accurate
extraction of stopping points, a reduction in the standard deviation within the clusters, and an increase in the
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distance between the centers of the clusters.
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