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  دهیچک
است. وجود ابزارهای  شهری های کلیدی و مهم برای تعیین میزان توسعه جوامعامروزه حرکت یکی از واژه

زمانی، فضای مناسبی را -مکانیهای ثبت داده جهتسیم در های ارتباطات بینوین و رشد سریع تکنولوژی

را با حوزه مدیریت شهری همچنین پژوهشگران  ها محیا کرده است.دادههای مختلف از این نوع برای استفاده

سازی و پردازش این حجم داده که دریافت، ذخیره زمانی مواجه ساخته است-های مکانیحجم زیادی از داده

های پیچیده و جدید است سیر یک شیء متحرک، از انواع داده. خطاست هاآنروی های پیشچالشجمله از 

های اشیاء دادهسیرها، از جمله پایگاههای پردازش خطسیستمباشد. دارای هردو پارامتر مکان و زمان میکه 

مدیریت لذا  اند متناسب با مسائل طرح شده در این حوزه، پیشرفت چشمگیری داشته باشند.نتوانسته ،متحرک

این  ضرروی است.هوشمند شهری  یهاستمیسدر  هاآنزمانی -مکانیسیر اشیاء متحرک با مفهوم ردگیری خط

گذاری و سازی، شاخصپردازش، ذخیرهها، پیشهمچون دریافت داده یمختلف اتیعملیند مدیریت شامل فرآ

 اشیاء متحرک سیرپردازش خطسازی و ذخیرههای از اهداف سیستماست که همه  هاجستجو در میان داده

ه شد بررسی هاآنها و نقاط ضعف و قوت حوزهراهکارهای موجود در هریک از این در این مقاله  د.نباشمی

 . است
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 مقدمه -1

وسایل حمل و نقل، . مردم، توان نادیده گرفترا نمی 1حرکتدر همه شهرهای بزرگ مفهوم امروزه 

های هوشمند مدیریت سامانه و پرتکرارتر دارند. ترعیسرها هریک نسبت به دیگری، حرکتی کاالها و ایده

( نیز پشتیبانی خوبی از LBS) 3های مبتنی بر مکانو سرویس 2جا موجودابزارهای محاسباتی همه شهری،

سیم و های ارتباطات بیهای اخیر به دلیل رشد سریع تکنولوژی. در سال(Parent et al., 2013)حرکت دارند

 یهاتلفنهای موبایل مانند جود آمده است. دستگاهانداز وسیعی در این حوزه به ومحاسبات موبایل چشم

موجود  RFIDهای ، تگهاGPSهای ناوبری موجود در وسایل حمل و نقل نظیر ها، سیستمPDAهوشمند، 

های کاربردی در زندگی یاب نقش مهمی در رشد برنامههای موقعیتهای مختلف و دیگر دستگاهدر محموله

 ;Boulmakoul, Karim, & Lbath, 2012; Parent et al., 2013; Spaccapietra et al., 2008)ها دارندروزمره انسان

Zheng & Zhou, 2011)ها هر لحظه حجم زیادی از تقاضاها برای ردگیری موقعیت اشیاء . در این محیط

ها در هر لحظه اطالعات مرتبط با موقعیت شود. این دستگاههای مبتنی بر مکان مطرح میمتحرک در سیستم

ها در این فضا باعث کنند. تولید حجم انبوهی از دادهآوری میجغرافیایی جمع اشیاء متحرک را در فضاهای

اند، افزایش یابد. سیستمبه وجود آمده 4های کاربردهای جذاب که در نتیجه این دانش حرکتشده تا قابلیت

مبتنی های ای، بازیهای اطالعاتی ترافیک شهری و جاده، سرویسشهری و نقل حملریت ناوگان یهای مد

 . (Parent et al., 2013)باشندهایی از این کاربردها میهای اجتماعی مبتنی بر مکان همه نمونهبر مکان و شبکه

و استفاده مناسب در  های مبتنی بر مکانهای کاربردی مرتبط با سرویسبرای پشتیبانی از برنامه

های های زیادی برای توسعه پایگاه دادههای داده تالش، پژوهشگران حوزه پایگاههای هوشمند شهریسامانه

های داده، اند. یکی از موضوعات مهم در این پایگاه( در یک دهه گذشته انجام دادهMOD5اشیاء متحرک )

های مختلف ( و انجام عملیاتهاآن زمانی-مکانیمدیریت خط سیر اشیاء متحرک )با مفهوم ردگیری 

ر باشد. از اینرو دسازی و جستجو میها، ذخیرهدادهگذاریپردازش، شاخصها، پیشهمچون دریافت داده

ها/الگوهای متحرک از اشیاء های مبتنی بر مکان نیاز به یافتن و تحلیل پدیدهسرویس ،بسیاری از کاربردها

 شده دارند.  6شیپا

آید. توسط ردگیری حرکت یک شیء متحرک در یک فضای جغرافیایی بدست می 7یک خط سیرفضایی

، نمایش داده 8اندمبنای بعد زمان مرتب شدهکه بر برداری شدهنمونه از نقاط یتوالسیر معموال توسط یک خط

                                                           
1 Mobility 
2 Ubiquitous computing 
3 Location-Based Services 
4 Movement knowledge 
5 Moblie Object Database 
6 Monitored 
7 Spatial trajectory 
8 Chronologically 



 

 

توان به فضایی دو بعدی ویک مُهر زمانی است که می مختصاتدر این نمایش هر نقطه شامل  .شودمی

𝑝صورت  = (𝑥, 𝑦, 𝑡) نمایش داد(Zheng & Zhou, 2011). 
𝑝1 → 𝑝2 → 𝑝3 → ⋯ → 𝑝𝑛 

هزاران خط سیر گوناگونی  های مبتنی بر مکان از وجودهای که اشاره شد، سیستمبا پیشرفت تکنولوژی

 حوزه های مختلف شهریهای طبیعی در که توسط اشیاء متحرک مانند افراد، وسایل نقلیه، حیوانات و پدیده

 نمایند.شود، استفاده میو به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه تولید می

دهند که می هاآنفضایی اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با اشیاء متحرک و موقعیت  یرهایسخط

های جدید محاسباتی برای پردازش، بازیابی و کاوش های منظم و توسعه تکنولوژیتوانند برای پژوهشمی

ای در فضایی اهمیت ویژه یرهایسخطاشیاء متحرک استفاده نمود. بطورکلی محاسبات  ریسخطی هاداده

شناسی، جامعه ریزی و مدیریت شهری، زیستبرنامههای مختلف مانند ها داشته و در زمینهانواع پژوهش

 خود توجه دانشمندان را به کاوی، دادهGISداده، شناسی، جغرافیا،هواشناسی و علوم کامپیوتری نظیر پایگاه

جدید را در پیشرفت حوزه های مختلف نادیده  یهایفناورتوان نقش این نوع از و نمی جذب نموده است

 . گرفت

پایگاه  پردازش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوممرحله پیشو در بخش بعد،  در ادامه

های روش. در بخش چهارم شده استها تعریف سازی دادهای موردنیاز برای ذخیرههای دادهها و مدلداده

وجو نیز در بخش پنجم بحث شده های پرساند. انواع روشهای مورد بررسی قرارگرفتهگذاری دادهشاخص

 است. در بخش ششم خط سیرهای معنایی به عنوان یک مفهوم جدید آمده است. 

 

 هاپردازش دادهپیش -2

 یهاتیمحدود ،هاآن یسازرهیذخ ها وداده یآورجمع یبرا موجود یهازمیمکان در شهرها که آنجایی از

است. از طرفی نیاز به  پرهزینه و سخت بسیار متحرک شی سیر یککامل خط و دقیق دارد، ثبت یادیز

از  یادیز، باعث شده تا حجم میسیباطالعات  افتیدر یهایتکنولوژاشیاء متحرک و استفاده از  یریردگ

های پردازشی برای کاهش حجم داده. لذا ابتدا یک عملیات پیش(Yan, 2011)ها در این زمینه تولید شود داده

 . گردندها در پایگاه داده مربوطه ذخیره میو سپس داده شودجام میدریافتی و خطاهای احتمالی ان

حجم  ارسال اینکه است: اول شده عمده مشکل سه ایجاد باعثسیر خط یهاداده حجم نمایی افزایش

 یبرا مثال یبرااست.  زمانبر و پرهزینه بسیار یاماهواره و موبایلی یها شبکه طریق از اطالعات از یادیز

انتقال  صرف دالر هزار 7تا  5بین  یانهیهز روز، یک در نقلیه وسیله 4444از  متشکل ناوگانی یریردگ

 یسازرهیذخ یفضا اتمام باعث تواندمی اطالعات از حجم این یسازرهیذخ اینکه شود. دوماطالعات می



 

 

 باال در شده ذکر مثال ارسالی یهاداده یسازرهیذخ یبرادر مدت زمان کوتاهی شود. به عنوان مثال  موجود

 فضا گیگابایت 1 حدود در روز هر در دهند، انجام یبردارنمونه ثانیه 14وسایل نقلیه در هر  کهصورتی در

 که مفید اطالعات و الگوها استخراج منظور به اطالعات این یوجوپرسنیاز خواهد بود. سوم اینکه،  مورد

 است. البته با پرهزینه بسیار محاسباتی عملیات نیازمند سیر استخط یهاداده یآورجمع هدف نیترمهم

 کاهش و یسازفشردهکرد.  غلبه مشکالت این بر یادیز توان تا حدودسیر میخط یهاداده حجم کاهش

باید  اینکه دلیل باشد. بهها میداده تحلیل در پیش پردازش فاز های اصلی دراز بخش هاحجم داده

مرحله  این شود، حفظ هاآن اندازه کاهش از ها پسداده کیفیت همچنین و معنایی و یآمار یهایژگیو

 ,Feng, Xu, Xu, Zheng, & Zhang, 2013; Li, 2009; Liu, Iwai, & Sezaki, 2012; Park) است برانگیز چالش

Lee, Chae, & Choi, 2013; Song, Sun, Zheng, & Zheng, 2014; Zheng & Zhou, 2011). 

 میتقسسیر و اشیاء متحرک به دو دسته خط یهاداده مدیریت در داده کاهش یهاکیتکن کلی طور به

 اول، کنند. دستهمی یگذارهدف ،یسازرهیذخ و ارتباطی سربار کاهش یرو بر بیشتر هاروش شوند. اینمی

و  یبردارنمونهزمانی، -مکانی یهاداده کامل مجموعه که باشدیا برون خط می یادسته یسازفشرده

 اینکه مجموعه دلیل شود. بهمی انجام نقاط اضافی حذف و یا یسازفشرده و سپس عمل شده یآورجمع

 .(Zheng & Zhou, 2011) بهینه خواهد بود بسیار آمده بدست نهایی گیرند، نتیجهمی قرار مدنظر هاداده کامل

نیاز کاربردهای  و هامحدودیت به توجه با که باشندداده برخط می کاهش یهاکیتکن دوم، دسته

یا  و خطی تقریب هاروش این کار کنند. اساسمی متحرک یایاش مکان گزینشی بروزرسانی اقدام به مختلف،

بینی اشیاء پیش آینده حرکات که پذیردمی انجام صورت این غالباً به بینی حرکات اشیاء است. پیش بینیپیش

 بروزرسانی گزارش بود، بینی پیش به نسبت یادیز انحراف یدارامکان اشیاء  در صورتی که فقط و شوندمی

 شی مکان شده، داده گزارش قبلی نقاط و بینیپیش همین اساس بر شود. سرویس دهنده نیزمی ارسال

  .(Zheng & Zhou, 2011) کندمی استنتاج را متحرک

 نظیر باال سطح یهایژگیو یریکارگبه سیر باداده خط کاهش زمینه هایی درهای اخیر پژوهشدر سال

شیء  مکان بینی پیش در اساسی نقش جهت و سرعت در تغییرات انجام شده است. حرکت سرعت و جهت

(، لذا در (Feng et al., 2013)اند)مانند نموده رهایسخطهمچنین پژوهشگران شروع به بررسی معنایی  .دارند

 هایی نیز مطرح شده است.های معنایی بهره برد. تا کنون روشتوان از ویژگیداده نیز میموضوع کاهش

 یقدق همواره هاداده دیگر، یفاکتورها حسگرها و در اختالل وجود دلیل به که است ذکر به الزم 

داد.  کاهش را یریگاندازه یخطا و بهبود بخشید را هافیلترها، این اختالل برخی توان با اعمالنیستند. می

 استفاده نمود. از جهت، و سرعت نظیر باال سطح یهایژگیو تخمین یبرا این فیلترها از توانمی همچنین

 .(Zheng & Zhou, 2011)دارند  یادیز کاربرد سیر نیزهای خطکاهش داده در فیلترها این اینرو،



 

 

 ای پایگاه داده و مدل داده -3

های برای استفاده در سامانه مهم یپژوهشهای اشیاء متحرک که یک حوزه دادهپژوهش در مورد پایگاه

گران زیادی را به خود جذب کرده است. است در یک دهه گذشته توجه پژوهش مختلف مدیریت شهری

ای و های دادهدر پشتیبانی از مدل دادهیهاگاهیپاهای های اشیاء متحرک توسعه تکنولوژیدادههدف پایگاه

 یهابانکحوزه  یاهپژوهشاز  یاریبسباشد. می هاآنوجو برای اشیاء متحرک و خط سیر انجام پرس

در  (Frentzos, 2008; Güting & Schneider, 2005; Schneider; Trasarti, 2010)نظیر  متحرک اءیاش یاطالعات

وجو در دو بخش تحلیل و پردازش پرس که( است هاآن ریسخط) اءیاش حرکت کردننحوه مدل  نهیزم

سیر اشیاء متحرک را به عنوان یک موضوع های خطگران مدیریت داده. تعداد زیادی از این پژوهشباشدیم

نمایند که این باعث به زمانی معرفی می-مکانیهای دادههای اشیاء متحرک و پایگاهدادهمهم و اصلی در پایگاه

. هدف اصلی (Frentzos, 2008) سیر شده استخط هایدادهوجود آمدن حوزه جدیدی به نام پایگاه

های سیر اشیاء، تکنیکخطهای های نمایش دادهها/مدلهای انجام شده در این زمینه، سیستمپژوهش

های اشیاء دادهما از پایگاه رامونیپدر حال حاضر در جامعه  باشد.وجو میگذاری و پردازش پرسشاخص

است  دیمف اریبسکه برای پشتیبانی از تصمیمات اخذ شده  شودیمهای مختلفی استفاده متحرک در فعالیت

(Frentzos, 2008) های مختلف تراکم ، تحلیل حالتشهری بینی ترافیکبه تخمین و پیش توانیم. برای مثال

ناوگان کشتیرانی، تحلیل میدان نبرد و تحلیل عادات ، سیستم مدیریت های ترافیکیدر سامانه ترافیک

 مهاجرت حیوانات و بسیاری کاربرد دیگر اشاره داشت.

-های مکانیها برای دادهدادهها و طراحی پایگاهسازی دادههای اخیر بیشتر برروی مدلتمرکز پژوهش

-های مکانیشود اغلب برای نمایش دادهها استفاده میدادهمعمول که در پایگاه 1زمانی است. انواع دادهای

کنند، مناسب نیستند. زمانی که به صورت پیوسته تغییرات مختلف اشیاء فضایی را در بعد زمان توصیف می

نماید های حرکتی پیوسته را مدل های فضایی زمانی نیاز است که بتواند انواع دادهبنابراین به سیستم

(Arumugam, 2008). 

های موردنظر و آورد که شامل توصیفی از دادهچهارچوب رسمی فرآهم می 2اییک مدل داده

ش باشد. این چهارچوب یک دید کلی از نحوه نمایها میای از عملگرها برای کار برروی این دادهمجموعه

ای ها یک مدل دادهدادهداده با یک دامنه خاص و محدود از دنیای واقعی است. در متون مرتبط با پایگاه

، مدل 3است. در متون مرتبط با اشیاء مرکب دادهگاهیپاکند که ساختار یک ها را توصیف میسازماندهی داده

 .(Schneider, 2009)ها است ای، عملگرها و گزارهکند که شامل انواع دادهای نوعی سیستم را توصیف میداده

                                                           
1 Data types 
2 Data model 
3 Complex objects 



 

 

سیرها و طهای خدادهها، مطالعه برروی پایگاهدادهمشابه بسیاری از مطالعات انجام شده در حوزه پایگاه

زمانی و اشیاء متحرک -های مکانی، مکانیسازیای خاص برای مدلاشیاء متحرک نیز از طراحی انواع داده

های و الگوریتم عملگرهاسیرها، ای خطهای اختصاصی انواع دادهشروع شده است. بر اساس این طراحی

رها وجود دارد. در وجو، پردازش حرکت و خط سیگذاری، پرسمرتبط زیادی نیز برای شاخص

ها ثابت هستند مگر اینکه به طور صریح تغییر نمایند در نتیجه همانطور (، دادهDBMSهای سنتی )دادهپایگاه

سیرها به کاربرده شود. لذا برای سازی اشیاء متحرک یا خطتواند برای مدلها نمیکه اشاره شد این نوع داده

 .(Yan, 2011)ای جدید پیشنهاد شده است اشیاء چندین مدل داده هایی مانند تغییرات پیوسته موقعیتحالت

اشاره داشت.  1زمانی-ای مکانی و مکانیهای دادهتوان به مدلای میهای دادهدر بین نواع مدل

کند. ای مکانی، مدلی است که صفات و عملگرهایی را برای اشیاء ایستا موجود در فضا تعریف میدادهمدل

دهد. زمانی نیز مدلی است که تغییرات زمانی یک شیء فضایی را در طول زمان نشان می-ای مکانیمدل داده

دهد یا رات از یک زمان تا زمان دیگر رخ میتوانند گسسته باشند که در این صورت تغییاین تغییرات می

 دهد.طور ثابت و یکنواخت روی میتواند پیوسته باشد که در این صورت تغییرات بهمی

 

 گذاریساختارهای شاخص -4

سیر در های خطی انجام شده برروی دادهوجوهاهای شهری، برای پاسخگویی به پرسدر اکثر سامانه

های سنتی، طراحی و ایجاد دادهمشابه پایگاه مناسب هستند. گذاریشاخصهای نیازمند روششهرها 

مهم است. پاسخگویی  اریبسسیر یک مسئله چالشی و وجوهای خطهای موثر در پردازش پرسشاخص

. انجام (Yan, 2011)است  ریسخط یهاداده تیریمدوجوها، نیازمند کارایی باال در مناسب و بهینه به پرس

وجوهای طرح ، پرسی شهریهاهای ذاتی دادهبه دلیل ویژگی یزمان-های مکانیدادهوجو در پایگاهپرس

وجوها این پرس های پردازشو پیچیدگی الگوریتم هاآن، سرعت تغییرات هاآنها، پویایی شده، حجم داده

ها، یک مسئله مهم برای بر و سنگین است. در نتیجه افزایش کارایی در این حجم باال از دادههزینه

 2های دسترسیگویی به این حجم باالی داده، استفاده از روشباشد و برای پاسخسیر میهای خطدادهپایگاه

ضروری است. پایه و اساس بیشتر زمانی مناسب، -گذاری مکانیهای شاخصمناسب و ارائه روش

و  R-treeاز  یبعدمختلف و سه  یهانسخه یزمان-های مکانیدادهگذاری در پایگاههای شاخصروش

 نهیهز کاهشو درنتیجه  سکیدبه  یدسترس کاهشهدف آن  که (Frentzos, 2008)است  R-treeخانواده 

 .(Roddick, Egenhofer, Hoel, Papadias, & Salzberg, 2004)وجو است پرس

                                                           
1 Spatial and Spatio-Temporal Data Models 
2 Access Methods 



 

 

 یهادستگاه لهیوسخود را به  تیموقع متحرک اءیاش نکهیاپس از  یزمان-مکانی یکاربرد یهابرنامهدر 

را  تیموقع نیا یزمان-ییفضاهای دادهپایگاه یسرورهادر  وستهیپنمودند، به صورت  ییشناساآگاه از محل 

را جهت  متحرک ءیش کیهای مرتبط با سازیهمه ذخیره توانندیمسرورها  نیارسانند. به ثبت می

به  ازینفقط  یکاربرد یهابرنامهاز  یبرخ. دینما رهیذخمرتبط با زمان گذشته  یوجوهاپرسبه  ییپاسخگو

 رهیذخرا  متحرک ءیش یجار تیوضع سرورهاحالت  نیادارند. در  متحرک اءیاش یجار تیموقعداشتن 

صورت در  نیادر  که باشدیم ندهیآدر  اءیاش تیموقع ینیبشیپبه  زین کاربردهااز  یبرخ. اما در کنندیم

 اءیاشمانند سرعت و جهت  یاضافاطالعات  یسازرهیذخبه  ازین یزمان-یفضاهای دادهسرور پایگاه

از  یادیز. با وجود حجم (Mokbel, Ghanem, & Aref, 2003; Nguyen-Dinh, Aref, & Mokbel, 2010)دارند

 یبرا یزمان-ییفضا یدسترس یهاروشاز  یاریبسدر سطح شهرها،  هاآن یدائمو حضور  متحرک اءیاش

های اند. امروزه با وجود پیشرفت در حوزهتوسعه داده شده کاربران یوجوهاپرسبه  ییگوپاسخپردازش و 

کاربردهای جدیدی به وجود آمده است  ،شهریهای آوری حجم انبوهی از دادهمختلف و متناسب با جمع

گویی به مختلف توانایی پاسخ یهاها و پیچیدگیگذاری موجود به دلیل محدودیتهای شاخصکه روش

 یبنددستهدر چهار گروه  توانیمرا  یزمان-مکانی یدسترس یهاروش را ندارند. این کاربردها یازهاینهمه 

 نمود:

: بسیاری از اشیاء متحرک دائما در حال تغییر موقعیت و مرتبط با زمان گذشته یهاداده یگذارشاخص .1

ها که مربوط به زمان سازی همه این دادهدر نتیجه به روز رسانی موقعیت خود هستند که عموماً ذخیره

های مرتبط با زمان برداری به کاهش اندازه و حجم دادهباشند، امکان پذیر نیست. اما نمونهگذشته می

برداری، برای محاسبه فاصله بین نقاط توان در کنار نمونهدر صورت نیاز می کند.گذشته کمک می

یابی خطی یا غیرخطی استفاده نمود. های درونسیر، از تکنیکشده یک خط یبردارنمونهای داده

 یزماندر فواصل  متحرکاشیاء  ریسخط یهادادهبرداری از روش نمونه یجابه  توانیم نیهمچن

رخ  هاآنسیرهای معنایی، فقط زمانی که تغییر مهمی در موقعیت مانند برخی از خطمشخص و منظم، 

 .(Mokbel et al., 2003; Nguyen-Dinh et al., 2010) را به روز رسانی نمود هاآنداد، اطالعات 

گذاری مربوط به زمان گذشته فرض شاخص یهاروش: در مرتبط با زمان حال یهاداده یگذارشاخص .2

مشخص و از قبل  زین هاآن ریسها از قبل مشخص است. بنابراین خط بر این است که همه حرکت

وجو وجود و انجام پرس یسازرهیذخ امکانموقعیت جاری اشیاء متحرک  یبرااست. اما  شدهذخیره 

زمان گذشته  یهاداده یبرا( TPR-treeند )مان یگذارشاخصروش  یادیتعدادز نکهیاندارد. با وجود 

مرتبه  نیچند)حذف و درج مجدد(  اءیاش تیموقع یرسانروز به نکهیا لیدلبه  یولارائه شده است، 

 یهاروش دیبابخش مناسب نبوده و  نیا یبرا یگذارشاخص یهاروش نیاانجام شود لذا  دیبا



 

 

به  TPR-treeدر  یرسانروز به کینمونه  یبراها ارائه نمود. نوع داده نیا یبرامناسب  یگذارشاخص

گره دارد و به این معنی است که در زمان آمده شدن نتیجه، داده مورد نظر  144از  شیببه  یدسترس

روزرسانی مجدد شیء فوق است. حتی برای محیطی با تعداد اشیاء شده باشد و این به دلیل به 1منسوخ

توانند پاسخ مناسبی به های دیگر نمیو یا شاخص TPR-treeروزرسانی پائین متحرک کم و نرخ به

باال  ها بدهد. در نتیجه ساختارهای حافظه اصلی برای کاربردهایی با بروزرسانیتغییرات سریع داده

 .(Mokbel et al., 2003; Nguyen-Dinh et al., 2010; Roddick et al., 2004) باشندمناسب می

گذاری موقعیت اشیاء متحرک در زمان : برای شاخصمرتبط با زمان آینده یهاداده یذارگشاخص .3

مختلف و با داشتن اطالعات بیشتر  یهاکیتکنموقعیت اشیاء را با استفاده از  یدسترسهای آینده، روش

گذاری بینی کرده و سپس شاخصبه عنوان مثال با داشتن موقعیت اصلی و سرعت آن شیء پیش

داده سازی اطالعات بیشتر در مورد اشیاء متحرک در پایگاهمنظور به ذخیره نیا یبراکنند. در نتیجه می

 Dهت(. حرکت یک شیء متحرک در فضای نیاز داریم )اطالعاتی مانند مبداء، مقصد، سرعت و ج

𝑥𝑟𝑒𝑓⃗⃗توان با داشتن مکان و زمان اولیه آن )بعدی را می ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑)  و𝑡𝑟𝑒𝑓 و بردار )

= 𝑣سرعت (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑑)  مدل کرد. برای پیش بینی موقعیت𝑥𝑡⃗⃗ یک شی متحرک در هر لحظه از   ⃗ 

𝑡)زمان > 𝑡𝑟𝑒𝑓)  محاسبه نمود :توان با روش زیر آن را می 
𝑥𝑡⃗⃗  ⃗ = 𝑥𝑟𝑒𝑓⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑣 (𝑡 − 𝑡𝑟𝑒𝑓) 

توان فرض کرد اشیاء در یک فضای یک بعدی در حال حرکت هستند. در این سازی میبرای ساده

𝑥𝑡صورت حرکت شیء با معادله خطی  = 𝑎𝑡 + 𝑏  به طوریکه  شودیممدلa , b  ثابت بوده وa  نشان

دهد. همچنین نیز موقعیت شروع حرکت شیء متحرک را نشان می bدهنده سرعت شیء متحرک و 

𝑡𝑟𝑒𝑓توان فرض کرد که در موقعیت اولیه شیء )مبداء( زمان برابر با صفر بوده است )می = 0) 

(Mokbel et al., 2003; Nguyen-Dinh et al., 2010). 

که قابلیت استفاده  یعموم یگذارشاخص یهاروش: یا هامرتبط با همه زمان یهاداده یگذارشاخص .4

 در هر سه زمان گذشته، حال و یا آینده را داشته باشد.

 یبانیپشت هاآناز  یزمان-ییفضاهای دادهپایگاه یسرورها کهوجوها وجود دارند از پرس یمختلفانواع 

محدوده  کیاز  نیمع یزمانبازه  کیدر که یائیاشهمه   افتنی")به عنوان مثال  Range query. مانند کنندیم

 ءیش کیسیری که خط افتنی"سیر )به عنوان مثالخط یوجوهاپرس(، ".اندکردهمشخص از فضا عبور 

 k افتنی ")به عنوان مثال kNNوجوی (، و یا پرس"ساعت گذشته پیموده است. کیمشخص در 

با زمان  مرتبط یهادادهدر  توانیموجوها را پرس نیا(. "مشخص متحرک ءیش کینقطه به  نیترکینزد

 انجام داد.  ندهیآ ایگذشته، حال و 
                                                           

1 Outdated 



 

 

گذاری وجوها تاکنون تعداد زیادی از ساختارهای شاخصبرای پشتیبانی بهینه و کارآمد از این پرس

بررسی خوبی  (Mokbel et al., 2003; Nguyen-Dinh et al., 2010)زمانی پیشنهاد شده است. در -مکانی

رتباط بین برخی از این سیر تکاملی و ا 1شکل گذاری انجام شده است که های شاخصبرروی روش

 دهد.گذاری را نشان میهای شاخصروش

 

 وجوپردازش پرس -5

وجوهای های وابسته به پردازش موثر و کارآمد پرسدادهسیر در پایگاههای خطمندی از دادهبهره

 های اشیاء فضاییزمانی در بین داده-سیر ارزیابی ارتباطات مکانیوجوهای خطسیر است. هدف پرسخط

توان در زمان به عقب برگشت و یک لحظه خاص ونقل عمومی میهای حملاست. به عنوان مثال در سیستم

ی زمانی مشخص را به منظور بررسی و تحلیل الگوهای جریان ترافیک و را بررسی نمود؛ و یا یک دوره

زمانی بین -ات مکانیتوان مطابق با ارتباطسیر را میوجوهای خطدالیل تراکم ترافیک بررسی نمود. پرس

بندی نمود ( در سه گروه دستهR( و ناحیه )Pای فضایی مانند نقطه )( و سایر اشیاء دادهTسیرها )خط

(Zheng & Zhou, 2011): 
 

 
 (Nguyen-Dinh et al., 2010)یزمان-مکانی یگذارشاخص یهاروش–1شکل



 

 

 

 شوند:وجوها به دو صورت مطرح میپرس(: این نوع P-queryسیرها و نقاط )خط .1

زمانی موجود -مکانیوجو به کمک روابط (: که در این نوع پرسPOI1وجو برای نقاط هدف )الف. پرس

است، ارائه  بودهوجو که خود یک نقطه سیرها به عنوان پاسخ پرسقطعه یا قطعات مشخصی از خط

عصر  9:34تا  9بنزین بین ساعت متری پمپ 544سیرهایی که در همه خط"گردد. به عنوان مثال می

( به هر نقطه دلخواه از NNهمسایه ) نیترکینزد، بازیابی P-queryاز  ی. نوع دیگر"وجود دارند

 ,Mohammad Reza Abbasifard, Ghahremani)همسایه در  نیترکینزدکه پرس وجوی  سیر استخط

& Naderi, 2014)  به صورت کامل بررسی شده است و در(Mohammad Reza  Abbasifard, Naderi, 

& Mirjalili, 2014) خواهیم می". برای مثال روش جدید برای محیطهای پویا پیشنهاد شده است

( وجود دارد را eتا نقطه  sهایی که به یک بخش خاص از خط سیر )از نقطه پمپ بنزین نیترکینزد

 POIطوریکه است به <POI, trajectory_interval>های ، نتیجه شامل یک مجموعه از تاپل"بیابیم

، P-queryمتناظر با آن است. برخی از انواع  trajectory_intervalهمسایه از همه نقاط  نیترکینزد

ها فاکتورهای عملی بیشتری مانند جهت و مقصد حرکت نیز در نظر گرفته در متون مرتبط با شبکه راه

ند تواهمچنین می P-query .تعدادی نقطه است در بینها یافتن یک نقطه P-queryشود. هدف این می

هایی )مثالً پمپ POIوجو برای همه ( باشد که پرسenvelop query)یا  Range queryمانند 

سیر کمتر های متریک( در یک خط)مطابق با فاصله هاآنها( که در یک بازه زمانی خاص، فاصله بنزین

 از آستانه تعیین شده باشد. 

وجویی برای یک یا چند قطعه از یک یا چند تواند پرسمی P-query: یک ریسخطوجو برای ب. پرس

زمانی به عنوان پاسخ ارائه -زمانی یک یا چند نقطه فضایی-مکانیسیر باشد و به کمک روابط خط

سیرهایی را که فقط به یک نقطه )مثالً خط نیترکینزد Single point base queryگردد. می

تواند سیر میبرای خط P-queryند. به طور مشابه، کسوپرمارکت( وجود دارند راجستجو می

یک نقطه )مثالً  یکینزدرا در یک بازه زمانی مشخص، برای همه خط سیرهایی که در  ییوجوپرس

سیرهایی هدف یافتن خط Multiple point trajectory queryمتری آن( باشند، مطرح نماید. در  544

یک مجموعه کوچک از نقاط جغرافیایی )که ممکن است سیرها است که در داده خطاز یک پایگاه

سیرها بهترین اتصال بین این نقاط جغرافیایی باشند(، این خط بیترتبدون  ایدارای ترتیب مشخص و 

وجو زمانی مفید است که برای مسیر حرکت از چندین نقطه جغرافیایی مثالً خواهند بود. این پرس

 .کنیمریزی میمناظر تماشایی برنامه

 شوند:مطرح می ریز شکلوجوها به دو : این نوع پرس(R-queryها )سیرها و ناحیهخط .2

                                                           
1 Points of interest 



 

 

 R-queryزمانی سه بعدی مشخص، -مکانی: در یک ناحیه )یا بالک( ریسخط یبراوجو الف. پرس

 گریدکند. به عبارت جستجو می زمانی قرار دارند را-مکانیناحیه  نیاسیر را که در هایی از خطقطعه

گذشته باشند. از  Rزمانی مشخص مانند -مکانیسیرهایی است که از یک ناحیه خط یبراوجو پرس

 های مبتنی بر مکان استفاده نمود. ترافیک و سرویس لیتحلتوان برای پشتیبانی وجوها میاین نوع پرس

سیرهای مختلف زمانی که یا با خط-مکانیهای وجو برای ناحیهپرس نیاوجو برای ناحیه: ب. پرس

، به عنوان مثال یافتن شودیمگذرند، مطرح سیرها مرتباً از آن ناحیه میهمپوشانی داشته و یا خط

سیرها عصر از آن ناحیه گذشته است. جدا از اینکه خط 9:34تا  9بین ساعت  Tسیرای که خطناحیه

دهند، مانند گذر از یک ناحیه ومی را نشان میاغلب رفتارهای عم هاآنمستقل از یکدیگر هستند، 

سیرها اهمیت بندی خط، در خوشهR-queryکوچک در یک دوره زمانی خاص. تعیین این نواحی با 

است که با احتمال باال یک فرد مشخص در یک فاصله  یاهیناحدارد. یکی از کاربردهای آن تعیین 

 باشندیمسیرهای مختلفی که با آن شخص مرتبط ز خطگذرد که این کار با استفاده ازمانی از آن می

 .شودیمانجام 

 شکلقبل به دو  یوجوپرسهمانند دو  زینوجو را نوع پرس نیا: (T-queryسیرها )سیرها و خطخط .3

 استفاده نمود: توانیم

سیرهای مشابه در یک برای خط ییوجوپرسمعموالً  T-queryسیرهای مشابه: خط یبراوجو الف. پرس

به عنوان مثال  شودیمسیرها مطرح بندی خطبندی/خوشهسیرها و با هدف طبقهداده از خطپایگاه

 یبندخوشهبندی/. طبقه"خواهند نمود.دقیقه آینده یک مسیر مشابه را طی 34مسافرهایی که در "

کالس اشیاء  یهابرچسبمانند پیش بینی  .باشندیمسیرها در بسیاری از کاربردها قابل استفاده خط

ها، جریان ترافیک در شبکه راه ییشناسا، برای هاآنهای مختلف سیرها و ویژگیمتحرک بر اساس خط

 یعموم یهابخشکشف  T-queryیا برای نمونه، تعیین الگوهای رفتاری و غیره. هدف یک نسخه از 

، پاسخ به مسائل مرتبط با پراکندگی T-queryهای نسخه گریدسیرها است و از اهداف از خط

 سیرهای طوالنی در فضاهای جغرافیایی بزرگ است.خط

 رهایسخط نیترکینزد افتنی T-query یهافهیوظ گریدبه هم: از  کینزد یرهایسخط یبراوجو ب. پرس

 یکینزداز نقاط،  یتوال کیفاصله در  اریمعبر اساس  رهایسخطشباهت  کهیطور. به باشدیمبه هم 

سیرهایی که از یک آستانه خط گرید. به عبارت باشدیمفاصله دارد،  نیکمترارجاع به  که رهایسخط

 یمختلف یکاربردهاوجو در نوع پرس نیاای کمتر داشته باشند. استفاده از مشخص تعریف شده فاصله

با  ییهاراه یکینزددر  که یواناتیح یارفتاره مطالعه یبرااز آن  توانندیمنمونه دانشمندان  یبرااست. 

 .ندینما، استفاده قرار دارندمتنوع  کیترافنرخ 



 

 

سیر فقط ارتباطات مکان شناسی وجوهای خطمشخص است که ارتباطات فضایی در پرس

)توپولوژیکی( مانند گذشتن از یک ناحیه خاص نیست بلکه معیارهای فاصله بین اشیاء فضایی نیز اهمیت 

ر سیرها. دای مانند فاصله اقلیدسی و یا معیارهای پیچیده مانند شباهت بین خطدارند؛ معیارهای ساده

شود و در متون کاربردهای مختلف، تعاریف معیارهای فاصله نیز به صورت مختلف در نظر گرفته می

 این توابع فاصله اشاره شده است. تعدادی ازبه آمده است که در ادامه  هاآنمختلفی از  یرهایتفسمختلف 
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سیرهای اشیاء متحرک، تعریف تابع فاصله است. یکی از نکات مهم در بازیابی مبتنی بر شباهت خط

فاصله  نییتع یبرا یمشخصتوابع  نییتعبه  ازین رهایسخطو نقاط موجود در این  رهایسخطبرای بازیابی 

ها، توابع فاصله که با در نظر گرفتن تنوع داده باشدیم هاآنسیرها و نقاط موجود برروی خط نیب)شباهت( 

 & ,Kurasawa, 2010; Rajaraman & Ullman, 2011; Zezula, Amato, Dohnal) باشندیممتنوع  زین)شباهت( 

Batko, 2005)شود، بررسی سیرها استفاده می. در ادامه برخی از توابع شباهت که به طور خاص برای خط

 بندی شده است.دسته "سیرسیر به خطخط"و  "سیرنقطه به خط"شده است. این توابع در دو گروه 

 سیرفاصله نقطه به خطالف. 

 وجوپرس فاصله نقطه q  سیر نقطه از خط نیترکینزدتاA 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑞, 𝐴) = min
𝑝′∈𝐴

(𝑞, 𝑝′) 

  وجوچندین نقطه پرسفاصله Q  سیر نقطه از خط نیترکینزدتاA 

 وجوسیر تا هر نقطه پرسفاصله خط •

𝑠𝑖𝑚(𝑄, 𝐴) = ∑ 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑞,𝐴)

𝑞∈𝑄

 

 سیرسیرتا خطفاصله خطب. 

شباهت بین دو خط سیر معموالً با انوع مختلفی از توابع فاصله تعریف شده و براساس نقاط 

شود. چندین نوع تابع شباهت برای کاربردهای مختلف وجود دارند که گیری میاندازه رهایسخط

 توان به توابعی زیر اشاره داشت:می

• Closest-Pair Distance (CPD) 

• Sum-of-Pairs Distance (SPD) 

• Dynamic Time Warping (DTW) 

• Longest Common Subsequence (LCSS) 

• Edit Distance with Real Penalty (ERP) 

• Edit Distance on Real Sequences (EDR) 
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ابداع شده که کاربردهای های هوشمند مدیریت شهری در سامانه های اخیر رویکردهای جدیددر سال

های خام ردگیری آورد، که این رویکردها از نتیجه ترکیب دادهجدیدی را با افزودن دانش معنایی فراهم می

)که در سطح شهرها بسیار زیاد  1های وابسته به قراینها( و دادهGPSشده )مانند رکوردهای دریافتی از 

هدایت  2سیرهای معناییهای غنی شده ما را به سمت خطآید. دادها به دست میو غنی سازی آنه است(

 .(Parent et al., 2013) کنندمی

یابی برخی از اشیاء فقط موقعیت هاآنسیرهای خام برای برخی از کاربردهای خاص که هدف خط

کجا بوده است؟( ویا محاسبات  2412می سال  12صبح روز  8در ساعت  xمتحرک باشد )مانند اینکه فرد 

سیرها، سیرها باشد )مانند اینکه در چه درصدی از خطزمانی خط-آماری برای برخی از مشخصات فضایی

های دهد؟( مناسب است. باید توجه داشت که در تحلیلرا نشان می km/h 10میانگین سرعت بیش از 

ها، اطالعات های خام استفاده شوند، این دادههای مکمل است که درکنار دادهنیاز به داده های کاربردیبرنامه

سیر اشخاص آید. به عنوان مثال برای تفسیر خطاضافی هستند که از محتوای آن کاربرد خاص بدست می

قشه و نقاط های آن شهر است )مثال ندرون یک شهر نیاز به داشتن اطالعاتی مرتبط با مشخصات و ویژگی

ها، ها و تقاطعتواند جایگزین نام خیابانزمانی می-جذاب آن شهر(. در کنار اطالعات شهر، مختصات فضایی

در مورد  یگریداطالعات  نیهمچنها شود. ها و موزهو یا نام نقاط جذاب شهر مانند مراکزخرید، رستوران

 یهاتفاوتیا در کاربردهای پایش ترافیک داشتن ها( و ها، نمایشگاهدرحال انجام )مانند کنسرت یرخدادها

باشد. به طور  دیمفبهتر  لیتحلدر  توانیمهای خاص و استثنایی نرمال با شرایط ترافیک کیترافبین شرایط 

های کاربردی، های برنامهدادهای خارجی )مانند پایگاهرا از منابع داده نیبه قراوابسته های کلی مخازن داده

آورند، را فراهم می نیبه قراوابسته های های جغرافیایی و زمین شناسی، صفحات وب( که دادههدادپایگاه

گویند که پژوهشگران می 3ییمعنا یسازیغنهای خام اولیه را فرآیند شود. افزودن دانش به دادهفراخوانی می

در کاربردهای جدید برای پاسخگویی بهتر به نیاز شهروندان و کاربران به سمت استفاده از این نوع 

 .روندیمسیرها خط

 

 

 

 

                                                           
1 Contextual Data 
2 Semantic Trajectories 
3 Semantic Enrichment 
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ریزی و مدیریت شهری از اهمیت باالیی برخوردار است. امروزه استفاده از فناوری اطالعات در برنامه

های مرتبط با سازی و پردازش دادهآوری،ذخیرهنقش استفاده از این فناوری برای جمع در این مقاله به

های خط سیر اشیاء متحرک هایی که برای مدیریت دادهسیر اشیاء متحرک پرداخته شد و عملیاتخط

آوری شده از های جمعضروری است مورد بررسی قرار گرفت. دراین فرآیند به دلیل حجم باالی داده

و به  هاآنها، برای کاهش حجم پردازشی برروی این دادههای آگاه از محل، ابتدا یک عملیات پیشتگاهدس

ها وجو برروی دادهسپس برای ذخیره سازی و انجام پرس شود.حداقل رساندن خطاهای احتمالی، انجام می

، ساختارهای هاآنها و حجم گذاری انجام شود که با توجه به نوع دادهسیر، باید عملیات شاخصخط

های زمان گذشته، ها در سه گروه دادهگذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند و با توجه به زمان دادهشاخص

است. از  R-treeسیر های خطگذاری دادههای شاخصشوند. ریشه بیشتر روشبندی میحال و آینده دسته

، P-queryوجوها نیز درسه گروه شود که پرسجو استفاده میوگذاری شده برای انجام پرسهای شاخصداده

R-query  وT-query شود.تقسیم می 

های ها و الگوریتمباید اشاره داشت که با توجه به تنوع موجود در این حوزه و وجود روشدر انتها 

مبتنی بر مکان، از  مورد نظر و همچنین نوع سرویس نیاز و کاربردشناخت کافی از با بهتر است  مختلف،

گذاری و پرس وجوی مناسب استفاده ای مناسب و همچنین روش شاخصهای دادهها و مدلدادهپایگاه

 گردد.
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