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 چکیذُ :
اكضایص خوؼیت بغَس عبیؼی هٌدش بِ اكضایص ػبَس ٍ هشٍس ٍ دس ًتیدِ سضذ تشاكیک هی ضَد. اّویت ٍ تاثیش تشاكیک بش خٌبِ ّای هختلق 

بش ّیچ کس پَضیذُ ًیست. با دس ًظش گشكتي ایي هسائل بشسسی ساّْای کٌتشل ٍ هذیشیت ایي هؼضل بیص اص پیص احساس صًذگی بطشی 

هی ضَد دس ایي تحقیق ّذف اسائِ ساصکاس هٌاسبی خْت استخشاج الگَّای تشاكیکی اص دادُ ّای ػبَس ٍ هشٍس خَدسٍّا هی باضذ.دس ایي 

ّا پشداصش گشدیذُ است ٍ پس اص آهادُ ساصی اٍلیِ دادُ ّا، با استلادُ اص تکٌیک ّای دادُ کاٍی بِ پژٍّص ابتذا دادُ ّای تشاكیکی خَدسٍ

صهاًی دادُ ّا ابتذا دادُ ّای  -استخشاج الگَّای هَخَد دس ایي دادُ ّا پشداختِ ضذُ است دس ایي تحقیق با تَخِ بِ هاّیت هکاًی

خَضِ ّای صهاًی تقسین بٌذی ضذُ اًذ. سؼی بش ایي بَدُ است تا تشکیب خَضِ تشاكیکی، خَضِ بٌذی هکاًی گشدیذُ است ٍ سپس بِ 

صهاًی هتلاٍت خْت بشسسی ٍ هقایسِ ٍضؼیت تشاكیکی حاصلِ اًدام پزیشد دس اًتْا اص الگَّای استخشاخی خْت هغالؼِ -بٌذی هکاًی

 ٍضؼیت تشاكیکی صهاى ّای آتی استلادُ ضذُ است
 

  هکاًی-گَ ترافیکی، دادُ کاٍی، خَشِ بٌذی، زهاًیترافیک، ال: ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

ّای هختلق بَدُ است بشای ایني اهنش بنا خونغ آٍسی     اًساى ّوَاسُ بِ دًبال یاكتي الگَّا ٍ استباعات هَخَد بیي پذیذُ

سنؼی دس دسنتیابی بنِ    اعالػات هشتبظ با پذیذُ ّای هَسد هغالؼِ اص هٌابغ هختلق دادُ ٍ اًدام تحلینل ّنای هٌاسنب،    

دسک بْتشی اص آًْا داضتِ است. دس سالْای اخیش با تَسؼِ سٍش ّای خوغ آٍسی دادُ ٍ هَاخؼِ با حدن ػظیوی اص دادُ 

دس دستشس، ًیاص بِ سٍش ّایی کِ بصَست خَدکاس قابلیت استخشاج الگَّای هختلق سا داضتِ باضٌذ بیص اصپیص حنس  

ّای دادُ کاٍی بِ ػٌَاى خایگضیي سٍش ّای پیطیي خْت استخشاج الگَّای  هیگشدد با پیطشكت ػلَم هٌْذسی، سٍش

 .هلیذ، قابل دسک ٍ هؼتبش اص دادُ ّا هغشح ضذُ اًذ

اص سَی دیگش خشیاى تشاكیک ٍ حل هؼضالت آى یکی اص صهیٌِ ّای کاسبشدی هْن دس سیستن اعالػات هکاًی هی باضنذ.  

ای است کِ دس سالْای اخیش هنَسد تَخنِ قشاسگشكتنِ اسنت. ضنْشّای       تشاكیک بِ ػٌَاى یکی اص هؼضالت ضْشی، پذیذُ

بسیاسی دس خْاى ٍخَد داسًذ کِ خوؼیت آًْا دس قیاس با ٍسؼتطاى بسیاس صیاد هی باضذ بالغبغ سناکٌیي ایني ضنْشّا    

سیسنتن  ًیاص بِ سیستن حول ًٍقل کاسآهذی خْت كائق آهذى بش ًیاص ّای سٍصهشُ خَیص داسًذ. سضذ خوؼیت ٍ ًیاص بِ 

حول ًٍقل اص یک سَ ٍ ّضیٌِ ّای اضاكِ کشدى تسْیالت حول ٍ ًقل اص سَی دیگش هٌدش بِ اكضایص ّضیٌِ ّای هنالی  

ٍ صهاًی هی ضَد. اص ایي سٍ با تَخنِ بنِ اّوینت ٍ تناثیش تشاكینک دس خَاًنب هختلنق حینات اًسناى، دس ًظنش گنشكتي            

 هختلق بَدُ است. با تَخنِ بنِ حدنن    تخصصاى حَصُ ّایساصٍکاسّای هلیذ خْت هذیشیت آًْا، ّوَاسُ هَسد تَخِ ه

باالی دادُ دس هذیشیت تشاكیک، دادُ کاٍی هکاًی هی تَاًذ قابلیت خَبی خْت ضٌاسنایی ٍاسنتخشاج الگَّنای تشاكینک     

 بشای کوک بِ هتَلیاى اهش تشاكیک دس ساستای حل هطکالت تشاكیکی باضذ.

صهاًی دس هذیشیت تشاكیک ضْشی هَسد ًظنش  _ی هکاًی ٍ دادُ کاٍی هکاًیدس ایي تحقیق، اسصیابی تَاًایی سٍش دادُ کاٍ

بَدُ است. ّوچٌیي اّویت ٍ ًیاص بِ استخشاج الگَّای تشاكیکی هٌغقِ ای بنشای هنذیشیت تشاكینک ضنْشی ضنشح دادُ      

بخطنیذ. دس   هَثشی بْبنَد  ضذ.با استلادُ اص الگَّای استخشاج ضذُ، هی تَاى ٍضؼیت ػبَس ٍ هشٍس یک هٌغقِ سا بِ ًحَ

سٍش پیطٌْادی ایي تحقیق پس اص آهادُ کشدى دادُ ّا ٍ اًتقال آًْا بشای تحلیل، اص تکٌیک ّای دادُ کاٍی بشای اًدام 

تشاکن تشاكیک دس قسوت ّای هختلق خیاباى ّا بذسنت   تحلیل استلادُ ضذُ است پس اص اًدام تحلیل ّای دادُ کاٍی،

 .هی آیذ

قیق، خَضِ بٌذی دادُ ّای ًقغِ ای تشاكیک بش اساس دٍ پاساهتش هکناى ٍ صهناى خْنت    تحلیل هَسد استلادُ دس ایي تح

استخشاج الگَّای تشاكیکی خْت بشسسی ٍضؼیت ًسبی تشاكیک ًاحیِ ای ّش خیاباى بَدُ است. ایي سٍش ابضاسی کاسا بِ 

ذیشاى ضنْشی قنشاس هنی    هٌظَس هقایسِ ٍضؼیت ًسبی تشاكیکی ًَاحی هختلق یک خیاباى سا دس اختیاس هتخصصناى ٍ هن  

گیشد بشای ایي هْن اص دادُ ّای ًقغِ ای هشبَط بِ ػبَس ٍ هشٍس ٍسایل ًقلینِ بنِ ّونشاُ دادُ ّنای خغنی خیابناى ّنا        

استلادُ ضذُ است ًتایح ػولی ًطاى هی دّذکِ سٍش بِ کاس گشكتِ ضذُ است بیٌص خَبی ساخنغ بنِ ٍضنؼیت ًسنبی     

 تشاكیک دس ًاحیِ ای اص خیاباى هی دّذ.

 دادُ ّای هَرد استفادُ-2

 دادُ ّای ترافیکی -2-1

دادُ ّای هَسد استلادُ دس ایي تحقیق، دادُ ّای تشاكیکی هتؼلق بنِ ضنْش پکني بنَدُ اسنت. ایني دادُ ّنا هشبنَط بنِ          

 ;533كَسیِ  5هیلیَى سکَسد دادُ هی باضذ ایي دادُ ّا دس باصُ صهاًی  48تاکسی بَدُ کِ داسای حدوی بالؾ بش :4368

هاًی کوتش اص یک دقیقِ بشداضت ضذُ است دس ضکل یک ًنشخ  خوغ آٍسی ضذُ است کِ اؿلب با ًشخ ص ;533كَسیِ  ;تا 

هیلیَى ًلش بِ ػٌنَاى پایتخنت کطنَس     45صهاًی ٍ ًشخ هکاًی دادُ ّا آٍسدُ ضذُ است، ضْش پکي با خوؼیتی ًضدیک بِ 

ٍ   ”12 ’45 °116النی   ”48 ’55 °115چیي ضٌاختِ هی ضَد هَقؼیت خـشاكیایی ایي ضْش دس هحذٍدُ عَل خـشاكینایی  
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 یلیاسماع یسی،علیسجادعس

-تَصیغ ًشخ هکاًی ٍ صهاًی دادُ ّا هطناّذُ هنی   4هی باضذ. دس ضکل  ”41 ’54 °36الی  ”34 ’12 °34ض خـشاكیایی ػش

 پشاکٌذگی دادُ ّا دس ضبکِ ساّْای ضْش پکي ًوایص دادُ ضذُ است. 5گشدد ّوچٌیي دس ضکل 

 

 : ًوَدار ًرخ هکاًی ٍ زهاًی دادُ ّا1شکل 

 

 راّْای شْر پکيپراکٌذگی دادُ ّا در شبکِ -2شکل

 اًتخاب دادُ ّای خطی هٌطقِ هطالعاتی -2-2

اهشٍصُ سشٍیس ّای صیادی ٍخَد داسًذ کِ هی تَاى بِ کوک آًْا بِ هٌابغ دادُ ای دست یاكت یکنی اص قذستوٌنذ تنشیي    

ی هی باضذ. یکنی اص ًیاصّنا    Google Earthٍ تواهی پیَست ّای آى اص قبیل  Googleایي سشٍیس ّا هَتَسخستدَگش 

 Google Earthٍاضح ایي تحقیق دادُ ّای خغی خیاباى ّای هٌغقِ هَسد هغالؼِ هی باضذ کِ بنا اسنتلادُ اص قابلینت    

  kmz.است. الصم بِ رکش است کِ ایي ًشم اكضاسدادُ ّا سا دس قالنب كشهنت    استخشاج گشدیذُ kmz.ایي دادُ ّا دس كشهت 

   بِ ػٌَاى خشٍخی هی دّذ.
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 پردازش دادُ ّا .3

 اًتخاب دادُ ای ترافیکی هحذٍدُ هَرد هطالعِ از دادُ ّای اٍلیِ -3-1

هتؼلق بنِ توناهی سنغح ضنْش      با تَخِ بِ ایٌکِ دادُ ّای تشاكیکی بذست آهذُ اص عشیق ساهاًِ تؼییي هَقؼیت خْاًی،

دادُ ّنایی سا   پکي بَدُ است، ٍ هٌغقِ هَسد هغالؼِ تٌْا بخطی هؼذٍد اص ضْش پکي بَدُ است دس ایني هشحلنِ بایسنتی   

 استخشاج کشد کِ هتؼلق بِ ایي هؼذٍدُ باضذ.

 

 دادُ ّای کلی هحذٍدُ هَرد هطالعِ -3شکل

 تویسسازی دادُ ّای هٌطقِ هطالعاتی -3-2

تنَاى   ّایی ٍخنَد داسدکنِ ًونی   ّای هَسد هغالؼِ دادُگشدد دس بیي خیاباى، ّواًغَس کِ هطاّذُ هی6با تَخِ بِ ضکل 

تَاًٌنذ ًتنایح حاصنلِ سا    ّنا هنی  ّای هَسد هغالؼِ قشاس داد بٌابشیي ایي دادُهشٍس دس ّیچ یک اص خیاباىهتؼلق بِ ػبَس ٍ 

-دٍساص ٍاقؼیت ًطاى دٌّذ بٌابشیي خْت اًدام كشایٌذ استخشاج الگَ بایذ ایي دادُ ّا حزف گشدد تا بتَاى بِ ًتایح ٍاقؼی

دادُ ّایی هی باضٌذ کِ خْت اًدام تحلیل ّای دادُ کاٍی  تشی سسیذ. دادُ ّایی کِ پس اص ایي هشحلِ حاصل هیگشدد

 ًوایص دادُ ضذُ است. 7صهاًی هلیذ هی باضٌذ ایي دادُ ّا دس ضکل_هکاًی

 

 دادُ هفیذ جْت فرایٌذ دادُ کاٍی -3شکل
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 رٍش اًجام کار -4

تٌْا دس تؼشینق ّنش ینک اص سٍش    تقسین بٌذی ّای ػوذُ دس دادُ کاٍی هطابِ با حالت هؼوَل بَدُ با ایي تلاٍت کِ ًِ 

ّا باصًگشی ضذُ بلکِ الگَسیتن ّای خاصی ًیض بشای تحلیل ّای هکاًی تَسؼِ دادُ ضذُ اًذ.  رکنش ایني ًکتنِ ضنشٍسی     

حالت ػوَهی سٍش ّای هَسد استلادُ دس دادُ کناٍی هکناًی بنَدُ ٍ     4است کِ تقسین بٌذی ّای رکش ضذُ دس خذٍل 

 اًٌذ داسای تقسین بٌذی ّای هختللی باضٌذ.ّش یک اص ایي سٍضْا خَد هی تَ

 تحلیل ّای هَرد استفادُ در دادُ کاٍی هکاًی -1جذٍل 

 تَضیح تحلیل

 قشاس دادى دادُ ّای هطابِ هکاًی دس گشٍُ ّای اص قبل ًاهؼلَم خَضِ بٌذی هکاًی

 استلادُ اص دادّْای هکاًی آهَصضی خْت تؼییي کالس کل دادُ ّا عبقِ بٌذی هکاًی

 ًوایص تـییشات هَللِ ّای دادُ ّای هکاًی بش اساس دیگش هَللِ ّا سگشسیَى هکاًی

 استلادُ اص گضاسُ ّای هکاًی خْت تؼییي قَاًیي ٍابستِ بِ ّن قَاػذ ّن هکاًی

 تؼییي تـییشات پاسهتشّای تَصیلی بشاساس تـییشات هکاًی تطخیص سًٍذ هکاًی

 با هقادیش  تَصیلی هتلاٍت با ًقاط هداٍستطخیص اضیاء هکاًی  کطق اًحشاكات هکاًی

 

 خَشِ بٌذی هکاًی- 4-1

خَضِ بٌذی یکی اص سٍش ّای یادگیشی ؿیش ًظاست ضذُ است کِ دس ایي دستِ اص تحلیل ّا بش چسب کالس ّا اص ابتذا 

اهکناى بنِ ّنن    هؼلَم ًبَد ٍ ّذف یاكتي گشٍُ ّای هطابِ دس دادُ ّا بِ گًَِ ای است کِ اضیاء دسٍى ّش خَضِ تا حنذ  

ضبیِ بَدُ ٍ دس ػیي حال کوتشیي ضباّت سا بِ اضیائ دیگنش خَضنِ ّنا داضنتِ باضنٌذ. یناكتي هؼیناس هٌاسنب خْنت          

 سٌدیذى تطابِ اضیاء هکاًی، بش اساس هتشیک هَسد استلادُ دس كضای دادُ ّا هی باضذ.

خَضِ قنشاس گیشًنذ بنذیي خْنت اص      دس خَضِ بٌذی هکاًی سؼی بش ایي بَدُ است کِ دادُ ّای ّن هکاى با ّن دس یک

دًٍَع خَضِ بٌذی هکاًی استلادُ گشدیذُ است. ًَع اٍل ّش خیاباى سا یک خَضِ هکاًی دس ًظش گشكتِ ضذُ اسنت ٍ دس  

ًَع دٍم ّش خیاباى سا بِ خَضِ ّای ّایی با عَل هساٍی تقسین ضذُ است. دس اضکال صینش ّنش دٍ ًنَع خَضنِ بٌنذی      

 هطاّذُ هی گشدد.

 ازیپیادُ س-5

ّنا  بٌذی هکاًی استلادُ گشدیذُ است بذیي صَست کِ با تَخِ بِ بؼذ هکاًی ٍ صهاًی  دادُدس ایي تحقیق اص سٍش خَضِ

بٌذی صَست گیشد ٍ سپس بشاسناس هَللنِ دیگنش خَضنِ بٌنذی صنَست       ابتذا بایذ بش هبٌای یکی اص ایي دٍهَللِ خَضِ

ی ضذُ است ٍ سپس خَضنِ ّنای هکناًی بشاسناس پناساهتش صهناى       دس ایي تحقیق ابتذا دادُ ّا خَضِ بٌذی هکاً  گیشد.

ِ _خَضِ بٌذی ضذُ است ٍ دس ًْایت خَضِ ّای حاصل خَضِ ّای هکاًی ّنای حاصنل ضنذُ اص    صهاًی هی باضذ.خَضن

ّا ًطاى هنی دّنذ ٍ قابلینت بیناى ٍضنؼیت ٍاقؼنی        ایي سًٍذ تٌْا ٍضؼیت ًسبی تشاكیک دس بخص ّای هختلق خیاباى

 تشاكیک ساًذاسد.
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 ًحَُ خَشِ بٌذی در رٍش اٍل -4شکل 

 

 ًحَُ خَشِ بٌذی در رٍش دٍم  5-شکل 

 خَشِ بٌذی زهاًی -5-1

کاٍی خْت پی بشدى بنِ الگَّنای   ّای دادُباضذ دس تحلیلصهاًی هی-با تَخِ بِ ایٌکِ هؼضل تشاكیک یک پذیذُ هکاًی

ّنای  ایي تحقیق خْت اًدام تحلیل صهاًی ّواًٌذ تحلیلگشدد دس ّای صهاًی  ًیض حس هیتشاكیکی ًیاص بِ اًدام تحلیل

هکاًی اص تحلیل خَضِ بٌذی استلادُ ضذُ است بذیي صَست کِ خَضِ ّای صهناًی سا دس دٍسُ ّنای ینک سٍصُ ٍ ینک     

ساػتِ استخشاج ضذُ است ٍسپس با تشکیب خَضِ بٌذی ّای صهاًی ٍ خَضِ بٌذی ّای هکاًی بنِ ینک سنشی خَضنِ     

 حاصل هی ضَد. صهاًی -بٌذی هکاًی

 زهاًی(-زهاًی )تحلیل دادُ کاٍی هکاًی-ًتایج بذست آهذُ از خَشِ بٌذی هکاًی -6

رکش گشدیذ دس بخص بٌذی هکاًی، حَصُ هکاى سا بِ دٍ صَست خَضنِ بٌنذی گشدینذُ     5-4ٍ6-6ّواًغَسکِ دس قسوت 

دٍم توناهی خیابناى ّنا سا بنِ     است دس سٍش اٍل ّش خیاباى سا یک خَضِ هکاًی دس ًظش گشكتنِ ضنذُ اسنت ٍ دس سٍش    

خَضِ ّای هساٍی تقسین ضذُ اًذ. دس خذاٍل صیش حدن دادُ ّای هَخَد دس ّش خَضِ هکاًی ًطناى دادُ ضنذُ اسنت.    

ایي سٍش یکی اص سٍش ّای سایح دس بشسسی ٍ هحاسبِ حدن تشاكیک دس تحقیقات پیطنیي بنَدُ اسنت کنِ داسای ینک      

ینک ًنَع ًیسنتٌذ ٍ داسای عنَل ٍ     خنِ بنِ ایٌکنِ خیابناى ّنا ػوَهنا اص       هطکل اساسی هی باضذ بذیي صَست کِ با تَ

ّا ًوی تَاًنذ بیناًگش حدنن ٍ    ّای هختللی هی باضٌذ بش ّویي اساس قغؼا حدن دادُ تشاكیکی هَخَد دس خَضِ ػشض

ّش خَضِ  ٍضؼیت ٍاقؼی حدن تشاكیک دس ّش خیاباى باضذ. بٌابشیي ًیاص بِ پاساهتش دیگشی بشای اسصیابی ٍضؼیت تشاكیکی

گشدد دس ایي پژٍّص حدن دادُ دس ّش هتش هشبغ سا بؼٌَاى پاساهتش هَثش دس ًظش گشكتِ ضنذُ اسنت. حنال بنِ     احساس هی

 کوک ایي پاساهتشّا هی تَاى ٍضؼیت ًسبی تشاكیکی ّش خَضِ سا ًسبت بِ خَضِ ّای دیگش بشسسی کشد. 
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 زهاًی رٍش اٍل-ًتایج حاصل از خَشِ بٌذی هکاًی -6-1

خَضِ هکاًی تقسین ضذُ است بِ عَسی کنِ   43َس کِ دس بخص قبل رکش گشدیذ دس سٍش اٍل هحذٍدُ هکاًی بِ ّواًغ

خَضِ صهاًی تقسنین ضنذُ اسنت دس     :ّش خیاباى یک خَضِ هکاًی كشض ضذُ است ّوچٌیي باصُ صهاًی هَخَد ًیض بِ 

صهناًی  -خَضنِ هکناًی   3:ٍل خَضِ بٌذی صهناًی ّنش سٍص ینک خَضنِ صهناًی كنشض ضنذُ اسنت. بٌنابشیي دس سٍش ا         

 ضَد. هی حاصل

 حجن دادُ در ّرخیاباى،ّررٍز)تحلیل ًَع اٍل( -2جذٍل

 سٍصّلتن سٍصضطن سٍصپٌدن سٍصچْاسم سٍصسَم سٍصدٍم سٍصاٍل 

 554 3;6 5;6 9:3 >449 38; 65; 4خیاباى 

 9>43 >7; 4655 ;9; 4954 >477 ;87 5خیاباى

 733 733 562 521 766 :435 8>4 6خیاباى

 673 333 224 542 337 677 1184 7خیاباى

 775 1141 728 2299 11665 7416 1912 8خیاباى

 679 500 449 1120 1179 993 374 9خیاباى

 393 373 438 589 707 688 247 :خیاباى

 337 292 391 502 432 425 103 ;خیاباى

 133 107 191 307 286 466 62 >خیاباى

 467 197 336 445 283 386 123 43خیاباى

 

 چگالی در ّر خیاباى ّررٍز -3جذٍل

  سٍص اٍل سٍص دٍم سٍص سَم سٍص چْاسم سٍص پٌدن سٍص ضطن   سٍص ّلتن

 4خیاباى  0.013797 0.013349 0.019385 0.01111 0.006334 0.006301 0.003665

 5خیاباى  0.006192 0.016373 0.018316 0.009808 0.014938 0.009593 0.012384

 6خیاباى  0.002636 0.013882 0.010354 0.007042 0.007597 0.009908 0.009908

 7خیاباى  0.049309 0.028194 0.014035 0.022572 0.009329 0.013868 0.028028

 8خیاباى  0.008449 0.032769 0.051545 0.010159 0.003217 0.005042 0.003425

 9خیاباى  0.006068 0.016111 0.019129 0.018171 0.007285 0.008112 0.011016

 :خیاباى  0.005574 0.015527 0.015956 0.013293 0.009885 0.008418 0.008869

 ;خیاباى  0.002721 0.011226 0.01141 0.013259 0.010328 0.007713 0.008901

 >خیاباى  0.002903 0.021816 0.01339 0.014373 0.008942 0.005009 0.006227

 43خیاباى  0.006065 0.019034 0.013955 0.021943 0.016568 0.009714 0.023028

هطاّذُ هی گشدد حدن دادُ هَخَد دس ّش خیاباى ًوی تَاًذ بیاًگش ٍضؼیت ًسنبی    6ٍ 5ّواًغَس کِ دس خذٍل ضواسُ 

ّا دس ّش هتش هشبغ سا بِ ػٌَاى تشاكیک اى خیاباى سا ًسبت بِ خیاباى ّای دیگش باضذبٌابشیي دس ایي تحقیق چگالی دادُ 

دس سٍصپنٌدن حدنن تشاكیکنی بناالتشی      :خیاباى  5پاساهتش هَثش دس ًظش گشكتِ ضذُ است بِ ػٌَاى هثال هغابق با خذٍل

 داسای چگالی کوتشی ًسبت بِ ایي خیاباى داسد. 6داسد ٍلی هغابق با خذٍل  ;ًسبت بِ خیاباى 

   
حدن دادُ

هساحت
      4ابغِ س                                                                                                                              چگالی =

، بذلیل ایٌکِ هساحت یک خیاباى ثابت است بٌابشیي دس یک خیابناى خْنت بشسسنی ٍضنؼیت ًسنبی      4هغابق با سابغِ 

تشاكیک  هی تَاى اص پاساهتش حدن دادُ بِ خای پاساهتش چگالی استلادُ ًوَد ٍلی ٌّگام بشسسی ٍضؼیت ًسنبی تشاكیکنی   

دن استلادُ کشد ٍ باینذ اص پناسهتشی اسنتلادُ ضنَد کنِ دس      خیاباى ّای هتلاٍت ًسبت بِ یکذیگش ًوی تَاى اص پاساهتش ح
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خیاباى ّای هختلق ٍضؼیت یکساًی داضتِ باضذ بشایي اساس پاساهتش چگالی کِ بیاًگش هینضاى حدنن دادُ تشاكیکنی دس    

صهاًی هختلنق هحاسنبِ ضنذُ اسنت. حنال بشاسناس ایني        -هتش هشبغ هی باضذ هؼشكی گشدیذُ ٍ بشای خَضِ ّای هکاًی

 صهاًی با چگالی باالتش داسای ٍضؼیت تشاكیکی سٌگیي تشی ًسبت بِ دیگش خَضِ ّا داسد.-خَضِ هکاًی پاساهتش،

 زهاًی رٍش دٍم-ًتایج حاصل از خَشِ بٌذی هکاًی -6-2

دس سٍش دٍم خْت هغالؼِ دقیق تش ٍ هَضؼی تش اص خَضِ ّای کَچکتش استلادُ ضذُ است دس ایني سٍش خَضنِ ّنای    

ِ ّای کَچکتشی تقسین ضذُ است ٍ ّذف بشسسی ٍضؼیت تشاكیکی بخنص ّنای هختلنق ینک     هکاًی ٍ صهاًی بِ خَض

خیاباى ًسبت بِ یکذیگش ٍ خَضِ ّای خیاباى ّای دیگش هی باضذ دس ایي سٍش خَضِ ّای هکاًی عَسی دس ًظش گشكتِ 

هَسد هغالؼِ ایني  هتش ًضدیک باضذ کِ کل هحذٍدُ  833ضذُ است دس عَل ّش خیاباى بِ خَضِ ّای هکاًی ًضدیک بِ 

خَضنِ   57خَضِ هکاًی تقسین ضذُ است  دس خَضِ بٌذی صهاًی خْت ایي سٍش ًیض خَضِ ّش سٍص بنِ   :7تحقیق بِ 

خَضنِ   :47ساػت بَدُ است ایي باصُ صهاًی بنِ   :47صهاًی تقسین ضذُ است کِ باتَخِ ایٌکِ صهاى بشداضت اعالػات 

صهاًی دس سٍش دٍم ٍخَد داسد. دس ایي سٍش ًیض اص پناساهتش چگنالی   -هکاًیخَضِ>3>9صهاًی تقسین ضذُ است بٌابشیي 

 .گشددبِ ػٌَاى پاساهتش هؼشف ٍضؼیت ًسبی تشاكیک استلادُ ضذُ است.ًتایح ایي سٍش دس خذاٍل صیش هطاّذُ هی

 رٍز ّفتن رٍز ششن رٍز پٌجن رٍز چْارم رٍز سَم رٍز دٍم رٍز اٍل 

.. . . . .   . 

 - - - - - - - :3>9خَضِ

 - - - - - - - ;3>9خَضِ

 - - - - - - - >3>9خَضِ

 

 ًتایج -7

تحقیق حاضش با ّذف استخشاج الگَ ّای تشاكیکی یک هحیظ ضْشی اًدام پزیشكتِ است کنِ اص پایگناُ دادُ ػظنین کنِ     

سٍش خَضنِ  هیلیَى سکَسد دادُ تشاكیک هتؼلق بِ ضْش پکي بَدُ ٍ  استلادُ ضذُ است. دس ایي تحقینق اص دٍ  48ضاهل 

بٌذی استلادُ ضذُ است دس ایي دٍ سٍش کِ اص كضاّای هختلق هکاًی ٍ صهاًی بِ ػٌَاى خَضِ استلادُ ضنذُ اسنت دس   

ایي تحقیق ًطاى دادُ ضذ کِ ّش چِ كضای هَسد هغالؼِ خْت خَضِ بٌذی کَچکتش باضذ هی تنَاى بنِ الگنَی دقینق     

دس ایني تحقینق دس سٍش دٍم دینذ کلنی تنشی اص تَصینغ ٍ       تشی اص ٍضؼیت ًسبی تشاكیک دس بؼذ هکناى ٍ صهناى سسنیذ    

پشاکٌذگی تشاكیک دس ًقاط هختلق یک خیاباى ٍ دس صهاى ّای هختلق هی دّذ. ّوچٌیي اص ًتایح حاصل ضنذُ اص سٍش  

ساػتِ هی تَاى بِ ػٌَاى یک الگَی ثابتی اص ٍضنؼیت   57دٍم باتَخِ بِ ٍخَد تَالی دس خَضِ ّای صهاًی ٍ دٍسُ تکشاس 

 ی تشاكیک داًست.ًسب

ّواًغَس کِ دس بخص ّای قبل رکش گشدیذ حدن هَخَد دس خَضِ سا ًوی تَاى بِ ػٌَاى پاساهتش هؼشف ٍضؼیت تشاكیک 

داًست صیشا خیاباى ّا اص اًَاع هختللی تطکیل ضذُ ٍ هتٌاسب با ًَع آًْنا سنشػت هدناص هتلناٍت هنی باضنذ اص عشكنی        

بذیي خْت پاساهتش چگالی تؼشیق گشدیذ کنِ ًتنایح حاصنل اص ٍضنؼیت      خیاباى ّا داسای عَل ٍ ػشض هختللی ّستٌذ

تشاكیکی با استلادُ اص ایي پاساهتشهتلاٍت اص ًتایح اص حدن دادُ تشاكیکی هی باضذ بٌابشیي دس ایي تحقیق دس ًظنش گنشكتي   

 .دُ استچگالی بِ ػٌَاى پاساهتش هؼشف ٍضؼیت ًسبی تشاكیک بسیاسی اصًاسسایی ّای هذل قبل سا بشعشف کش

 هٌابع

1. Goodchild M F, Citizens as Sensor: The World of Volunteered Geography. Journal of 

Geography, Vol.69, No. 4, PP. 211-221,2007. 



 

; 

 … بازشناسی الگوهای ترافیکی با استفاده از داده

 یلیاسماع یسی،علیسجادعس

2. Miller, H., Han, J., Geographic Data Mining and Knowledge Discovery: An Overveiw. Miller, 

H., Han, J., Geographic Data Mining and Knowledge Discovery.CRC Press,Taylor and Francis 

Group. PP.1-26, 2009. 

3. Andrienko,  G., Andrienko,  N., Data Mining With C4.5 and Interactive cartographic 

visualization. In N. W. G. T. Paton (Ed), User Interfaces to Data Intensive Seystem.Los Alamitos, 

CA: IEEE Computer Society. PP.162-165, 1999. 

4. Chawla, S., Shekhar, S., Wu, W., Ozesmi, U., Extending Data Mining for Spatial APP : A Case 

Study In Predicting Nest Locations. In ACM SIGMOD Workshop on Research Issues in Data 

Mining and Knowledge Discovery, Dallas, TX, 2000. 

5. Gahegan, M., Is Inductive Machine Learning Just Another Wild Goose ( or might it lay the 

golden egg)? International Journal of Geographical Information Science, Vol. 17, No. 1, PP. 69-

92, 2003. 

6. Guo, D.,Peuquet, D., Gahegen, M., ICEAGE: Interactive Clustering and Exploration of Large and 

High-Dimensional Geodata. Geoinformatica, Vol. 7, No. 3, PP. 229-253, 2003. 

7. Guo, D.S., Chen, J., MacEachern, A.M., Liao, k., A Visualization System for Space-Time and 

Multivariate Patterns (VIS-STAMP). IEEE Transaction on Visualization and Computer Graphics, 

Vol. 12, No. 6, PP .1461-1474, 2006. 

8. Maimon, O., Rokach, L., Data Mining and Knowledge Discovery Handbook, 2
nd

 edition, 

Springer Science Business Media, 2010. 

9. Miller, H,J., Han, J., Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, An Overview, in 

Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, Miller, H.J., Han, J., Taylor Francis .ISBN 

0-415-23369-0, 2001. 

10. Ntoutsi, I., Mitsou, N., Marketos, G., Traffic Mining in a Road-Network: How does the Traffic 

Fow?, Int .J. Business Intelligence and Data Mining, Vol. 3, No. 1, PP. 82-98,2008. 

 

 

 

 


