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 سیر مبتنی بر گرافسازی جریان داده خطخالصه
 
 

  .2اله خنجری میانهعین، 1,1 امیرحسین شکوهی

 
 ، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی دکترا، آزمایشگاه مهندسی داده -1

 دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایرانآزمایشگاه مهندسی داده، استادیار،  -2

 

 چکیده

 

شود دارای سرعت و نرخ ارسال می و جریانی های مکانی زمانی خودروهای در حال حرکت که به صورت برخطداده

تا بتوان بدون از دست دادن روند  ندهایی هستروشبه دنبال محققان کنند. بنابراین باالیی بوده و حجم زیادی را اشغال می

 د.استفاده قرار دهن سازی کرده و برای تحلیل جریان داده خط سیر موردها را خالصهسیر اشیا متحرک، آنداده و خط

های مکانی زمانی اشیا متحرک پیشنهاد گردیده سازی دادهسیر برای خالصههای مختلفی توسط محققان حوزه خطروش

بر  ؛شوندسیر که به صورت جریانی و با نرخ باالیی تولید میهای خطراهکاری ارایه خواهد شد تا دادهت. در این پژوهش اس

های گراف نشان دهنده جریان پویای اشیا متحرک و مبتنی بر زمان بوده ای که یالیک ساختار گرافی منطبق شده به گونه

های گراف یک مجموعه دار نمایش داده شوند. رأسدار جهتهای وزنصورت یالو حجم ترافیک بین نواحی مکانی مختلف به 

این مقاله جریان داده خط سیر مربوط به اشیا  توانند تغییر کنند.ها براساس حجم و جریان ترافیک میثابت بوده اما یال

در تحلیل اطالعات رفتاری و الگوهای  سازی و توصیف کرده تا بتوان از آنمتحرک را به صورت پویا و مبتنی بر گراف خالصه

 حرکتی اشیا متحرک مورد استفاده قرار داد.
 

 سازی جریان داده خالصهشی متحرک، خط سیر، گراف پویا، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

تعریف ها سازی دادهتواند به صورت فشردههاست که میهای مهم تحلیل دادهها یکی از وظایف و بخشسازی دادهخالصه

در برخی از منابع، خالصهعات مهم باقی بماند. ها حذف کرده که فقط اطالسازی، جزئیات غیرمرتبط را از دادهشود. خالصه

 .[1]اندها را به صورت توانایی مدیریت موثر حجم بزرگی از اطالعات پیچیده بیان کردهسازی داده

های حرکت اشیا متحرک باعث تولید حجم زیادی از داده های حرکتی است.سازی دادهاین مقاله به دنبال خالصه

های مکانی ای از مختصاتشوند که دنبالهخط سیر مکانی نامیده می ،متحرک ءِاشیا های حرکتیِشوند. دادهزمانی می-مکانی

 شوند.های زمانی پشت سرهم تولید میبوده و در بازه

سیرهای مکانی های خطاز عوامل تجمیع حجم عظیمی از داده یتباطارتجهیزات یابی و های فناوری در موقعیتپیشرفت

استخراج  ،یکی از مشکالت .[1]توان به راحتی مدیریت کردها نمیسیرهای مکانی را به دلیل حجم باالی آناست. خط
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ای و پویاست. اگر بتوان برخی از اده از این اطالعات به صورت لحظهاطالعات وابسته به زمان برای هر حرکت مشخص و استف

تر شده و دستیابی ها بسیار کوچکآنگاه مجموعه داده -ر خالصه شدهیسمانند خط –سازی کرد را استخراج و فشردهاطالعات 

 تر خواهد شد.به اطالعات مرتبط آسان

یک خطاد. نمایش گرافی سیر مبتنی بر گراف پیشنهاد خواهد دهای خطسازی دادهروشی را برای خالصه تحقیقاین 

ها اطالعات مفیدی . مطالعه و بررسی این گرافاست هاسیر، روشی قدرتمند و سودمند برای توضیح روابط بین اجزای داده

باشد، از سیر وابسته به زمان میبا توجه به اینکه اطالعات خطکند. زمانی ارایه می-های مکانیدرباره روابط و ساختار داده

ها به صورت پویا و دینامیک در طول زمان تغییر خواهند کرد. در ابسته به زمان استفاده خواهد شد که این گرافهای وگراف

های مکانی، یالهای مکانی شبکه حمل و نقل بوده و جریان ترافیکی بین این ناحیهناحیههای گراف، سازی، رأساین مدل

های زمانی مختلف یالبازه باشد دربا توجه به اینکه گراف وابسته به زمان میدار بوده و ها جهتباشند. این یالهای گراف می

های ایستا سیر از گرافهای سنتی که برای توصیف خطهای مختلفی نیز خواهند بود. بنابراین برخالف روشها دارای وزن

صورت متغیر بازمان و جریانی تولید می های خط سیر که بهکردند، در رویکرد پیشنهادی با توجه به ماهیت دادهاستفاده می

 های زمانی مختلف قابل مشاهده خواهد بود.شود که با این کار نقاط تغییر در گراف در بازههای پویا، ایجاد میشوند، گراف

گراف های مختلف به گراف اضافه یا حذف خواهند شد.ها و جهتهایی با وزنهای زمانی مختلف، یالبه این ترتیب در پنجره

کنند. با این روش ها را تولید میای از گرافبه ترتیب زمانی قرار گرفته و دنباله ،های ایجاد شده مرتبط با هرپنجره زمانی

ن بازه زمانی خالصه شده و به صورت یک گراف آسیر مربوط به های خطبرای هر بازه زمانی یک گراف تولید شده و کل داده

ی رفتارهای تر خواهد بود بلکه الگوسیر، سادههای خطبنابراین نه تنها تحلیل و بررسی و توصیف دادهشود. نمایش داده می

 گردد.های زمانی مشابه در روزهای مختلف استخراج میترافیکی و توزیع مکانی ترافیک در بازه

 

 بندی مکانی ناحیه  .2

های مکانی است که خط سیر از قدم مشخص کردن ناحیههای خط سیر به گراف زمانی، اولین به منظور تبدیل داده

مختصات مکانی  x,yبه ترتیب زمان است که  P(x,y,t)ای از نقاط خط سیر یک شی متحرک دنبالهکند. این نواحی عبور می

حومه نقاط یا اند، استفاده از بندی مکانی که درکارهای پیشین استفاده کردهاست. یک روش ساده برای ناحیه tشی در زمان 

بندی پژوهش روشی که برای ناحیه کند. در اینهمان مرزهای کدپستی محالت است که خط سیر از آن مناطق عبور می

روش، به هرمجموعه از یا دیاگرام ورونوی، خواهد بود. با استفاده از این  [3]ورونوی مکانی استفاده خواهد شد براساس روش 

شود. در حقیقت با استفاده از روش ورونوی مرزهای هرناحیه مکانی تعیین صاص داده میای اختسیر، ناحیهنقاط روی خط

روش ورونوی، خط سیر ای از نقاط خط سیر به عنوان نقاط ایجاد کننده نواحی با استفاده از پس از انتخاب مجموعهشود. می

به نقطه ایجاد کننده ناحیه خود  سیرخط هرنقطه بر رویبراساس روش ورونوی شود به طوری که تقسیم میهایی به بخش

بندی در بخش آتی روش بهبود این تقسیمبندی، این تقسیمپس از انجام تر از ایجاد کننده سایر نواحی خواهد بود. نزدیک

 بیان خواهد شد.

نقاط ایجاد کننده را به صورت از پیش تعریف شده در نظر گرفته و مرز هر ناحیه مکانی براساس دیاگرام ورونوی تعیین 

ه نسبت ب له را به نقطه ایجاد کننده همان ناحیههمانطور که بیان گردید؛ نقاط موجود در هرناحیه، کمترین فاصمی شود. 

و نقاطی که در مرز دو ناحیه قراردارند، فاصله یکسانی از نقاط ایجاد کننده دو اشت خواهند د نواحینقاط ایجاد کننده سایر 

به جهت بهبود ناحیه بندی، نواحی ایجاد شده یا ادغام شده یا به نواحی جدیدتر تجزیه ناحیه دارند. در مرحله تکمیلی، 

از یک روش بخشبندی خط سیرها، معروف به روش  ایجاد نواحی همگنمیشوند تا زمانی که نواحی همگن ایجاد شود. برای 

GRASP از روش مذکور به صورت اصالح شده و بهبود یافته استفاده خواهد شد.. در این تحقیق [2]استفاده خواهد شد  
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نماینده هر ناحیه مکانی ایجاد شده در مرحله قبل توسط روش  به این گونه است که نقاط GRASPروش اصالح شده 

برای برقراری  شود.در نظرگرفته می LandMarkبا عنوان  GRSAPعنوان نقاط نماینده مطرح شده در روش ورونوی، به 

یا همان تابع هزینه، میزان شباهت نقاط  MDLشود. اصل استفاده می MDLاز اصل  ،همگنی حداکثری بین نقاط یک ناحیه

. به این [4]کندنمایندگان هر ناحیه مکانی را محاسبه میهمچنین میزان شباهت نماینده هرناحیه با سایر نقاط آن ناحیه و 

ان نمایندگ ترتیب با حذف، اضافه و یا جابجا شدن نقاطی که تغییرات مهم در آن صورت گرفته است، و همچنین جابجایی

 وند.شدار متناظر با خط سیر فراهم میو بهترین نواحی برای تولید گراف زمان یجاد شدها هر ناحیه، نواحی همگن

توان در نظر گرفت. در این مقاله معیار شباهت نقاط برای بررسی میزان شباهت بین نقاط، معیارهای مختلفی را می

 موجود بر روی خط سیر قرار گرفته در یک ناحیه مکانی، فاصله اقلیدسی بین آن نقاط است. 

عبارت  Tاز  jP و iPباشد، میزان شباهت بین دو نقطه  Tیک بخشبندی از خط سیر  T,…,s2,s1T={s{فرض کنید 

 است از:

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗) = √∑(𝑃𝑖 − 𝑃𝑗)2

𝑁

𝑖=1

 

>ام که به صورت  iاز ناحیه  ilmو برای نماینده  𝑃𝑢 , … , 𝑃𝑣 میزان شباهت نماینده ناحیه از سایر نقاط ناحیه  ،باشدمی <

 متناظر با آن عبارت است از:

∑ 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 (𝑙𝑚𝑖 , 𝑃𝑘)

𝑣

𝑘=𝑢

 

 

 گردد:به صورت زیر بیان می MDLبا توجه به روابط فوق، تابع هزینه مربوط به اصل 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝛼𝑇 , 𝛽𝑇) = 𝑓(𝛼𝑇) + 𝑔(𝛽𝑇) 
 

 به صورت زیر تعریف شده است: gو  f که در رابطه فوق تابع

𝑓(𝛼𝑇) = log2(∑ 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑙𝑚𝑗 , 𝑙𝑚𝑗+1)

𝑇−1

𝑗=1

) 

 

𝑔(𝛽𝑇) = log2(∑ 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑙𝑚𝑖, 𝑠𝑖))

𝑇

𝑖=1

 

 

ها را مشخص کرده که در LandMarkدر حقیقت میزان شباهت بین نقاط نماینده نواحی مختلف یا همان  𝑓(𝛼𝑇)که تابع 

سنجد که شباهت نقاط داخل یک ناحیه مکانی را می 𝑔(𝛽𝑇)بایستی شباهت این نقاط بسیار کم بوده و تابع  MDLاصل 

 بایستی حداکثر بوده و این نقاط بسیار شبیه هم باشند.
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 ایجاد گراف پویا  .3

گراف  های مکانی اشاره شد. در این بخش با استفاده از تقسیم خط سیر،سیر به ناحیهبخش قبل به روش تقسیم خطدر 

 𝑡∆های ثابت بازه زمانی با طول Tبرای این منظور، کل زمان حرکت شی متحرک به  گردد.متناظر با خط سیر ایجاد می

 سیر به صورتخطنی یک پنجره زمانی نام دارد. در این بخش برای هر پنجره زمانی یک گراف شود. هر بازه زماتقسیم می

 
𝐺𝑡 = (𝑉𝑡, 𝐸𝑡 ⊆ (𝑉 × 𝑉)) 

 

𝑡که  = 1, 2, … , 𝑇 گردد و متناظر می𝑉𝑡 های نواحی مکانی در پنجره زمانی مجموعه رئوس گراف، نمایندهt ام

ام هستند tدار در پنجره زمانی دار و جهتهای وزنمجموعه یال 𝐸𝑡ها بیان گردید. هستند که در بخش قبل نحوه استخراج آن

,�̅�)وتایی گیرد و وزن هر یال به صورت یک بردار ددار قرار میه بین هر دو رأس متوالی یالی جهتک �̅�)  است که�̅�  متوسط

 باشد.متوسط انحنا مسیر بین دو رأس متوالی می �̅�سرعت و 

ها توصیف سادهشود. این گرافها تولید میای وابسته به زمان از گرافبا ساخت گراف متناظر در هر پنجره زمانی، دنباله

توان میهای زمانی متوالی، ها در پنجرهبا مقایسه گراف کنند کهای از نحوه حرکت شی متحرک در هر پنجره زمانی ارایه می

 ر در حرکت شی متحرک را بررسی کرد.یمیزان تغی

های اصلی های خالصه بیشتری را از دادهتوان دیدگاهیکی از مزایای استفاده از نمایش مبتنی برگراف این است که می

های زمانی های متعدد در بازهایجاد گرافپس از دست آورد. ها به سازی گرافسازی و فشردههای خالصهبه وسیله روش

سازی صورت گیرد. سازی در عملیات خالصهبهینهکه ای شده را کاهش داد به گونه های ساختهمتوالی، بایستی تعداد گراف

سرعت و انحنا را نشان شود که متوسط تغییرات در برای این منظور برای هر پنجره زمانی، یک تابع تغییرات نسبت داده می

دار چشمگیری افزایش یا کاهش میقتوان نقاطی را که تابع تغییرات به ممی. با محاسبه این تابع در هر پنجره زمانی دهدمی

نامند. در فاصله بین هر دو نقطه تغییر متوالی، چندین گراف وجود می 1یابد مشخص کرد. اصطالحاً این نقاط را نقاط تغییر

مشابه از لحاظ تابع تغییرات،  یهاکلیه این گرافها را با هم ادغام کرده و اهت زیادی به هم دارند. لذا این گرافدارد که شب

تری از خطو نهایتاً توصیف ساده یافتهها به طور محسوسی کاهش شوند. به این ترتیب تعداد گرافدر یک گراف ادغام می

 گردد.سیر حاصل می
 

 گیری نتیجه .4

-این پژوهش یک چارچوب مبتنی بر گراف برای توصیف تحلیل خط سیر پیشنهاد گردید، که یک الگوی مکانیدر 

دار متناظر با خط سیر های زمانای از گرافدهد. به منظور درک و تحلیل بهتر خط سیر، دنبالهزمانی برای خط سیر ارایه می

 در نظرگرفته شد. 

های واقعی کاوی به همراه یک مجموعه غنی از دادهکاوی و گرافهای دادهشهدف چارچوب پیشنهادی، به کارگیری رو

 باشد. سازی جریان ترافیکی در خط سیر مید به منظور فهم، تحلیل و بصریهم کردن روشی جدیاخط سیر برای فر

روش برای ناحیهد و بر روی چندین های مکانی ارایه گردیبندی خط سیر به ناحیهاین مقاله رویکردی برای بخشدر 

ای از در خط سیر، دنباله و به کارگیری نقاط تغییر مهم زمانی بحث شد و سرانجام با تعیینبندی خط سیر در هر پنجره 

                                                 
1 Change point 
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ای از الگوی شود. این نمایش گرافی توصیف کامل و پر از مفهوم خالصه شدهها تبدیل میها، به یک مجموعه از گرافگراف

های مختلف دهد تا یک بیان قوی از خط سیر برای کاربرددهد و اجازه میاصلی خط سیر ارایه می هایوابسته به زمان داده

 بینی ازدحام ارایه گردد.نظمی و پیشمانند تشخیص بی
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