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Πρόλογος 

Ο τοµέας των Βάσεων ∆εδοµένων Κινούµενων Αντικειµένων (Moving Object Databases – MODs) 

είναι ένας σηµαντικός χώρος έρευνας που έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία 

δεκαετία. Οι MODs είναι ένας αναδυόµενος τεχνολογικός τοµέας λόγω της ανάπτυξης των πανταχού 

παρόντων συσκευών εντοπισµού θέσης,  όπως τα PDAs, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. όπως επίσης και 

λόγω της ποικιλοµορφίας των πληροφοριών που µπορούµε να εξάγουµε από αυτές. Από την άλλη 

πάλι, η ανάπτυξη µηχανισµών που επιτρέπουν στις MODs να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τα 

πολύπλοκα δεδοµένα τροχιών που παράγονται από κινούµενα αντικείµενα, εµπλέκει διάφορα φυσικά 

θέµατα της τεχνολογίας βάσεων δεδοµένων, όπως για παράδειγµα τη δεικτοδότηση, την προηγµένη 

επεξεργασία επερωτήσεων καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησής τους.  

Η πρόκληση λοιπόν που αντιµετωπίζεται σε αυτή τη διατριβή είναι η παροχή αποτελεσµατικών 

µηχανισµών που επιτρέπουν στις MODs να αποθηκεύσουν και να διαχειριστούν δεδοµένα τροχιών 

κινούµενων αντικειµένων µε αποτελεσµατικό τρόπο. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

αναπτύσσουµε µια σειρά από µεθόδους προσπέλασης και συγκεκριµένες προηγµένες τεχνικές 

επεξεργασίας επερωτήσεων που στη συνέχεια υλοποιούνται σε πρωτότυπα συστήµατα για να 

αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Ακολουθώντας τις προτάσεις της διατριβής, υφιστάµενα 

ευρετήρια τροχιών κινούµενων αντικειµένων µπορούν να απαντήσουν µία ευρεία γκάµα απλών αλλά 

και προηγµένων επερωτήσεων. Πέρα από αυτό, εφαρµόζοντας υφιστάµενα µοντέλα αναπαράστασης 

της αβεβαιότητας σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων, προτείνουµε ένα µοντέλο πρόβλεψης της 

επίδρασής της σε χωροχρονικές ερωτήσεις. Τα αποτελέσµατα µας σε αυτό το θέµα µπορούν να 

εφαρµοστούν απευθείας σε βάσεις και αποθήκες χωροχρονικών και χωρικών δεδοµένων καθώς και για 

τη βελτιστοποίηση επερωτήσεων που τίθενται σε κατανεµηµένα συστήµατα µε ασάφεια. Τέλος, 

παρέχουµε ένα µοντέλο για την πρόβλεψη της επίδρασης των τεχνικών συµπίεσης επάνω στις 

επερωτήσεις που τίθενται σε συµπιεσµένα δεδοµένα τροχιών. Το µοντέλο αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες 

πτυχές της κατανοµής του σφάλµατος, που µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών 

αλγορίθµων συµπίεσης, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν ένα επιπλέον κριτήριο απόφασης για 

τους χρήστες των MODs σχετικά µε την καταλληλότητα των συµπιεσµένων δεδοµένων. 

 

Ιούλιος 2008 Ηλίας Φρέντζος 
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1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το υπόβαθρο της διατριβής και δίνει µία σύντοµη περιγραφή της 

δοµής της. Στην Ενότητα 1.1 εισάγονται κάποιες βασικές γνώσεις περί τροχιών και εξηγείται ο σκοπός 

της διατριβής. Η Ενότητα 1.2 παρουσιάζει την έννοια της τροχιάς, που είναι και το γενικότερο θέµα 

της εργασίας µας. Στην Ενότητα 1.3 καθορίζονται τα προβλήµατα που θα εξετάσουµε, ενώ η Ενότητα 

1.4 σκιαγραφεί τη συµβολή της διατριβής στον χώρο των βάσεων δεδοµένων. Η Ενότητα 1.5 δίνει µία 

εικόνα των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται και η Ενότητα 1.6 κλείνει το κεφάλαιο µε το περίγραµµα 

τις διατριβής. 

1.1. Βάσεις ∆εδοµένων Τροχιών 

Ο τοµέας των Βάσεων ∆εδοµένων Κινούµενων Αντικειµένων (Moving Object Databases - MODs) 

είναι ένας σηµαντικός χώρος έρευνας που έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία 

δεκαετία. Στόχος των βάσεων δεδοµένων κινούµενων αντικειµένων είναι η επέκταση της τεχνολογίας 

βάσεων δεδοµένων προκειµένου να υποστηρίξουν την αναπαράσταση και τις επερωτήσεις κινούµενων 

αντικείµενων και της τροχιάς τους. Οι MODs είναι πλέον ένας αναδυόµενος τεχνολογικός τοµέας 

λόγω της ανάπτυξης των πανταχού παρόντων συσκευών εντοπισµού θέσης,  όπως τα PDAs, τα κινητά 

τηλέφωνα κλπ. όπως επίσης και της ποικιλοµορφίας των πληροφοριών που µπορούµε να εξάγουµε από 

τέτοιες βάσεις δεδοµένων. Επί του παρόντος, την παρουσία των MODs µπορούµε να την 

εκµεταλλευτούµε σε µια σειρά από διαδικασίες υποστήριξης αποφάσεων όπως για παράδειγµα 

εκτίµηση και πρόβλεψη κυκλοφοριακής κίνησης, ανάλυση συνθηκών κυκλοφοριακής συµφόρησης, 

συστήµατα διαχείρισης στόλου, πεδίων µάχης και ανάλυση µεταναστευτικών συνηθειών ζώων [GS05]. 

Από ιστορικής πλευράς, υπάρχει η εξής συστηµατική κατάταξη στη βιβλιογραφία των 

χωροχρονικών βάσεων δεδοµένων: (a) εργασίες σχετικά µε τις παρούσες και µελλοντικές θέσεις 

κινούµενων αντικειµένων, όπως οι [SJLL00], [BJKS02], [MXA04] και (b) εργασίες για τις 

προηγούµενες θέσεις αντικειµένων, που θέτουν ιστορικές επερωτήσεις όπως οι [TVS96], [PJT00]. Η 

τελευταία κατηγορία, µπορεί επίσης να ταξινοµηθεί σε 2 επιπλέον κατηγορίες: (a) προσεγγίσεις που 

µοντελοποιούν και διαχειρίζονται χωρικά δεδοµένα που αλλάζουν σε διακριτές χρονικές στιγµές, µε 

παραδείγµατα που περιλαµβάνουν διαχείριση πολυµέσων [TVS96] απλών χωρικών [NST99], και πιο 

σύνθετων δεδοµένων µε χωρική αναφορά, όπως εφαρµογές κτηµατολογικών δεδοµένων [ACNV99],  

και (b) προσεγγίσεις που ασχολούνται µε δεδοµένα που αλλάζουν συνεχώς θέση συν τω χρόνω 

[GBE+00], [PJT00] · στην τελευταία κατηγορία ανήκει και η παρούσα διδακτορική διατριβή. 
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Τα κινούµενα αντικείµενα είναι γεωµετρίες· µπορεί να είναι σηµεία, γραµµές, επιφάνειες ή 

όγκοι χρονικά µεταβαλλόµενοι, ενώ τροχιά είναι η περιγραφή της κίνησης των εν λόγω αντικειµένων. 

Καθώς ο γεωγραφικός χώρος αυτός καθ’ εαυτός είναι συνεχής, η φυσική κίνηση περιγράφεται από µία 

συνεχή αλλαγή θέσης, ήτοι µία συνάρτηση από το χρόνο στο γεωγραφικό χώρο. Η κίνηση υποδηλώνει 

και µία χρονική συνιστώσα δεδοµένου ότι δεν µπορούµε να αντιληφθούµε την κίνηση παρά µόνον 

µέσω σύγκρισης δύο διαφορετικών χρονικών στιγµών. Συνεπώς, µπορούµε αντιστοίχως να ορίσουµε 

µία τροχιά ως την καταγραφή ενός χρονικά µεταβαλλόµενου χωρικού φαινοµένου.  

Βάσει της προηγούµενης συζήτησης µία ιστορική τροχιά µπορεί να οριστεί απλώς και µόνον ως 

µία συνάρτηση από το χρόνο προς ένα γεωγραφικό χώρο· από την άλλη, η περιγραφή, η 

αναπαράσταση και η αντιµετώπισή της είναι πολύ πιο περίπλοκα θέµατα. Πράγµατι, από πλευράς 

εφαρµογής, µία τροχιά είναι η καταγραφή της κίνησης κάποιου αντικειµένου, δηλαδή η καταγραφή 

των θέσεων του αντικειµένου σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές. Έτσι, ενώ λογικά φανταζόµαστε µία 

καλοσχηµατισµένη καµπύλη ως αναπαράσταση της τροχιάς ενός αντικειµένου, στην πραγµατικότητα 

η τροχιά πρέπει να δηµιουργηθεί από µία σειρά σηµείων, δηλαδή από τις δειγµατοληπτούµενες θέσεις 

του αντικειµένου· έτσι η καµπύλη της τροχιάς προκύπτει εφαρµόζοντας µεθόδους παρεµβολής 

(interpolation) στα σηµεία δειγµατοληψίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε µέθοδο παρεµβολής και να 

χρησιµοποιήσουµε, η καµπύλη που προκύπτει είναι απλώς µία δυνητική αναπαράσταση της 

πραγµατικής τροχιάς· γεγονός που επιδεινώνεται αν λάβουµε υπόψη και τα πιθανά σφάλµατα  που 

είναι αναπόφευκτα κατά την αρχική καταγραφή των θέσεων του αντικειµένου. Υπάρχει συνεπώς µία 

εγγενής αβεβαιότητα στις τροχιές. Στη βιβλιογραφία έχει προταθεί ένα πλήθος µοντέλων [TWHC04], 

[TWZC02], [PJ99], για τη διαµόρφωση και την κατάλληλη αντιµετώπιση αυτής της αβεβαιότητας.  

Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι τροχιές πρέπει να είναι ένα µοντέλο πρώτης τάξης και όχι δεδοµένα 

που προκύπτουν από υπολογισµούς, η έννοιά τους εισήχθη σε κάποιες αρχικές εργασίες [CR99], 

[EGSV99], [FGNS00], οι οποίες αντιµετώπιζαν την ανάγκη να αντιληφθούµε και να 

µοντελοποιήσουµε το πλήρες ιστορικό της κίνησης των αντικειµένων. Αξιολογώντας το γεγονός ότι τα 

δεδοµένα θέσης µπορεί να µεταβάλλονται χρονικά, η αντίστοιχη βάση δεδοµένων πρέπει να 

περιλαµβάνει το όλο ιστορικό αυτής της εξέλιξης· και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων 

(Database Management System – DBMS) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στο παρελθόν 

σε οποιοδήποτε χρονικό αποτύπωµα και να ανακαλέσει τις πληροφορίες της βάσης δεδοµένων σ’ 

εκείνη τη χρονική στιγµή. Πιο συγκεκριµένα, βάσει της [GBE+00] τα κινούµενα σηµεία (mpoints) και 

οι κινούµενες περιοχές (mregions) περιγράφονται ως 3D (2D χώρος + χρόνος) ή περισσότερων 

διαστάσεων οντότητες η δοµή και η συµπεριφορά των οποίων γίνεται αντιληπτή αναπαριστώντας τα 

ως αφηρηµένους τύπους δεδοµένων (abstract data types). Τέτοιοι τύποι και οι λειτουργίες τους για 

χωρικές τιµές χρονικά µεταβαλλόµενες µπορούν να ενσωµατωθούν ως βασικοί τύπων δεδοµένων 

(attribute) σε ένα DBMS. Η [GBE+00] εισήγαγε ένα κατασκευαστή τύπου τ που µεταµορφώνει 

οποιοδήποτε ατοµικό τύπο δεδοµένων σε ένα τύπο τ(a) µε σηµαντική τ(a) = time → a. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, οι δύο προαναφερθέντες βασικοί τύποι, ήτοι το mpoint και η mregion, µπορούν ν’ 

αναπαρασταθούν ως  τ(point) και τ(region), αντίστοιχα. Η [GBE+00] παρέχει επίσης και µία άλγεβρα 

µε τύπους δεδοµένων (όπως ένα κινούµενο σηµείο, µία κινούµενη περιοχή, ένα κινούµενο αντικείµενο 

κλπ.) καθώς και ένα σύνολο λειτουργιών, που υποστηρίζουν µια σειρά από επερωτήσεις για δεδοµένα 
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χωροχρονικών τροχιών. Η υλοποίηση τέτοιων µοντέλων που προτείνονται στη βιβλιογραφία, καθώς 

και ενσωµάτωσή της αντίστοιχης λειτουργικότητα σε συγκεκριµένες τεχνικές λύσεις έχει ως τελικό 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µηχανών βάσεων δεδοµένων κινούµενων αντικειµένων. Στη βιβλιογραφία, 

µπορούµε να βρούµε τουλάχιστον δύο τέτοιες µηχανές MOD οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την 

υλοποίηση του προτεινόµενου µοντέλου από τους  Gutting et al. στη [GBE+00], πιο συγκεκριµένα το 

πρωτότυπο SECONDO [AGB06] και τη µηχανή HERMES [PT06], [PTVP06].  

Από την άλλη πάλι, η ανάπτυξη τέτοιων µηχανών περιλαµβάνει και φυσικές πτυχές της 

τεχνολογίας βάσεων δεδοµένων, όπως για παράδειγµα δεικτοδότηση, προηγµένη επεξεργασία 

επερωτήσεων και τεχνικές βελτιστοποίησης επερωτήσεων. Η πρόκληση λοιπόν που έχουµε δεχτεί σε 

αυτή τη διατριβή είναι η ανάπτυξη αποτελεσµατικών µηχανισµών που επιτρέπουν στις Μηχανές 

Βάσεων ∆εδοµένων Κινούµενων Αντικειµένων (Moving Object Database Engines) να αποθηκεύσουν 

και να κάνουν επερωτήσεις σε δεδοµένα τροχιών µε αποτελεσµατικό τρόπο. Προκειµένου να 

επιτύχουµε το στόχο µας στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, αναπτύσσουµε µια σειρά από 

µεθόδους προσπέλασης και συγκεκριµένες προηγµένες τεχνικές επεξεργασίας επερωτήσεων που στη 

συνέχεια εφαρµόζονται για να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Όλες αυτές οι µέθοδοι αρχικά 

υλοποιούνται ως πρωτότυπα σε ανεξάρτητα περιβάλλοντα ανάπτυξης, ενώ η µεταφορά τους σε 

εµπορικά DBMS παραµένει ως µελλοντικός στόχος· ωστόσο ένας αριθµός από τις προτεινόµενες σε 

αυτή τη διατριβή τεχνικές, έχει ήδη υλοποιηθεί στο Αντικειµενο-Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Βάσης ∆εδοµένων (Object – Relational DBMS) ORACLE και ενσωµατωθεί στη µηχανή HERMES 

[PFGT08], καθώς και στην PostgreSQL [Post08b] σε συνδυασµό µε τη χωρική της επέκταση PostGIS 

[Post08a].  

Εν συντοµία τα θέµατα που θα συζητηθούν στα πλαίσια της διατριβής που είναι φυσικά θέµατα 

µιας µηχανής MOD, περιλαµβάνουν τεχνικές δεικτοδότησης για τροχιές κινούµενων αντικειµένων, 

τεχνικές προηγµένης; επεξεργασίας επερωτήσεων, µοντέλα για επερωτήσεις παρουσία αβεβαιότητας 

και τέλος θέµατα συµπίεσης τροχιών.  

1.2. Βασικές Έννοιες περί Τροχιών 

Σε γενικές γραµµές οι χωροχρονικές τροχιές διαιρούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε τη 

φύση του σχετικού χωρικού αντικειµένου: (i) αντικείµενα χωρίς επιφάνεια που αναπαρίστανται ως 

κινούµενα σηµεία, και (ii) αντικείµενα µε επιφάνεια, που αναπαρίστανται ως κινούµενες περιοχές· σε 

αυτή την περίπτωση η έκταση της περιοχής µπορεί επίσης να είναι χρονικά µεταβαλλόµενη. Η πρώτη 

εκ των δύο παραπάνω κατηγοριών έχει προσελκύσει τη µερίδα του λέοντος του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος, δεδοµένου ότι η πλειονότητα των εφαρµογών που περιλαµβάνουν χωροχρονικές 

τροχιές στον πραγµατικό κόσµο θεωρούν αντικείµενα που αναπαρίστανται ως σηµεία π.χ. συστήµατα 

διαχείρισης στόλων που παρακολουθούν οχήµατα σε οδικά δίκτυα. Γι’ αυτό και η διδακτορική 

διατριβή θα επικεντρωθεί στην πρώτη κατηγορία και από τούδε και στο εξής θα περιοριστούµε σε 

τροχιές κινουµένων σηµείων.  

Υπ’ αυτό το πρίσµα, µία τροχιά µπορεί να οριστεί ως µία συνάρτηση από το χρονικό I ⊆ �  

πεδίο στο γεωγραφικό χώρο 2
� , ήτοι στο 2D επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, µία τροχιά T είναι µία 

συνεχής αναπαράσταση από το χρονικό I ⊆ �  στο χωρικό πεδίο ( 2
� , το 2D επίπεδο): 
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( ) ( ) ( )( )2 : ,x yI t a t a t a t⊆ → =� � � , (1.1) 

και, 

( ) ( )( ){ } 2, , |
x y

T a t a t t t I= ∈ ⊂ ×� �  (1.2) 

Αφ’έτερου, από πλευράς εφαρµογής, µία τροχιά είναι η καταγραφή της κίνησης ενός 

αντικειµένου, ήτοι η καταγραφή των θέσεων ενός αντικειµένου σε συγκεκριµένα χρονικά 

αποτυπώµατα· ενώ η πραγµατική τροχιά αποτελείται από µία καµπύλη, οι απαιτήσεις στον πραγµατικό 

κόσµο υποδηλώνουν ότι η τροχιά πρέπει να δηµιουργηθεί από µία σειρά από δειγµατοληπτούµενα 

σηµεία, δηλαδή τις θέσεις του αντικειµένου σε συγκεκριµένα χρονικά αποτυπώµατα. Έτσι, οι τροχιές 

κινούµενων σηµείων συχνά ορίζονται ως ακολουθίες τριάδων (x, y, t): 

( ) ( ) ( ){ }1 1 1 2 2 2, , , , , ,..., , ,n n nT x y t x y t x y t= , (1.3) 

όπου , ,
i i i

x y t ∈� , και t1 < t2 < .. < tn , και η καµπύλη της τροχιάς δηµιουργείται κατά προσέγγιση 

εφαρµόζοντας χωροχρονικές µεθόδους παρεµβολής στο σύνολο των τυχαίων σηµείων (Σχήµα 1.1).  

 

x 

y 

t1 

t2 

t3 

t4 

t5 

t6 

t 

 

Σχήµα 1.1: Η χωροχρονική τροχιά ενός κινούµενου αντικειµένου: οι τελείες αντιπροσωπεύουν τις  

τυχαίες θέσεις και οι γραµµές ενδιάµεσα τις εναλλακτικές τεχνικές παρεµβολής (γραµµική σε 

αντιδιαστολή µε την παρεµβολή τόξου). Σε µία τροχιά µπορούµε επίσης να έχουµε και άγνωστη µορφή 

κίνησης (δες χρονικό διάστηµα [t3, t4)) 

Ο πρώτος και σηµαντικότερος περιορισµός που θέτουν οι µέθοδοι χωροχρονικής παρεµβολής 

αυτής της µορφής, είναι ότι µία τροχιά που συνδέεται µ’ ένα δείγµα δεδοµένων θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα αρχικά σηµεία. ∆ηλαδή για όλα τα σηµεία ( ), ,
i i i

x y t  στο δείγµα ισχύει 

( ) ( ) ( )( ), , , ,i i i x i y i ix y t a t a t t= . ∆εύτερον, αφ’ ης στιγµής δοθεί ένα δείγµα δεδοµένων, υπάρχουν 

άπειρες τροχιές που συνδέονται µε το συγκεκριµένο δείγµα δεδοµένων γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

τροχιά δεν είναι σε καµία περίπτωση µοναδική. Η εύρεση της κατάλληλης καµπύλης που θα συνδέει 

τα αρχικά σηµεία στα οποία έγινε η δειγµατοληψία της θέσης του αντικειµένου ονοµάζεται 

παρεµβολή. Η παρεµβολή φυσικά έχει και τα προβλήµατά της. Εµείς θέλουµε να είναι ταχύτατη, 

εύκολη στη χρήση, ευέλικτη και ακριβής. ∆υστυχώς αν βελτιώσουµε µία ιδιότητα δεν βελτιώνονται 

απαραίτητα όλες. Η γραµµική παρεµβολή είναι η πιο γρήγορη και πιο εύκολη απ’ όλες (Σχήµα 1.2). Η 

ιδέα είναι να ενώσουµε τα αρχικά σηµεία µε ευθείες γραµµές· η γραµµικότητα εκφράζεται από το 

γεγονός ότι ίσα χρονικά άλµατα (µεταξύ δύο σηµείων) οδηγούν σε ίσα άλµατα στο χώρο. Επί 

παραδείγµατι, το τµήµα µεταξύ των σηµείων ( ), ,
i i i

x y t  και ( )1 1 1, ,
i i i

x y t+ + +  δίνεται από το 

( ) ( ) ( )1 1 1

1

, , , , , ,i

i i i i i i i i i

i i

t t
x y t x y t x x y y t t

t t
+ + +

+

−
= + − − −

−
, και 1i i

t t t +≤ ≤ , (1.4) 
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που είναι ένα ευθύγραµµο τµήµα στο 2 ×� �  που παραµετροποιείται από το t ∈ [ti, ti+1]. Τέλος, η 

τροχιά αποτελείται από την αλληλουχία όλων αυτών των τµηµάτων. Εποµένως, µία τροχιά µπορεί 

επίσης να αναπαρασταθεί από µία συλλογή n-1 ευθύγραµµων τµηµάτων 

{ }1 2 1, ,...,
n

T L L L −= µε ( ) ( ){ }1 1 1, , , , ,i i i i i i iL x y t x y t+ + +=  

 

y 

x 

t 

(xi-1, yi-1, ti-1) 
 

(xi, yi, ti) 
 

(xi+1, yi+1, ti+1) 
 

 

Σχήµα 1.2: Γραµµική παρεµβολή σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων 

Η γραµµική παρεµβολή αυτής της µορφής δεν είναι και τόσο αθώα· στην πορεία έχουν γίνει 

κάποιες υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι το κινούµενο αντικείµενο διατηρεί σταθερή ταχύτητα και 

κατεύθυνση µεταξύ των αρχικών σηµείων. ∆εύτερον, οι αλλαγές ταχύτητας και κατεύθυνσης 

συµβαίνουν µόνο στα αρχικά σηµεία ενώ είναι συχνά απότοµες και ασυνεχείς. Από την άλλη µεριά, η 

γραµµική παρεµβολή είναι εύκολη στη δηµιουργία και στο χειρισµό της και αυτός είναι και ο κύριος 

λόγος για τον οποίο είναι ευρύτατα διαδεδοµένη στη βιβλιογραφία βάσεων δεδοµένων τροχιών. Από 

τούδε και στο εξής, ο όρος τροχιά θα χρησιµοποιείται για την περιγραφή αυτών των τριάδων όπως 

στην Εξ.(1.3), εφαρµόζοντας γραµµική παρεµβολή µεταξύ τους όπως καθορίζεται στην Εξ. (1.4). 

1.3. Ερευνητικά Προβλήµατα και Προκλήσεις στις Βάσεις ∆εδοµένων Τροχιών  

Μεταξύ των ποικίλων τεχνολογιών που συµµετέχουν στην ανάπτυξη των MODs για την υποστήριξη 

ιστορικών τροχιών κινούµενων αντικειµένων, στην παρούσα διατριβή εστιάζουµε σε µία σειρά από 

φυσικές πτυχές, πιο συγκεκριµένα στη δεικτοδότηση και τη προηγµένη επεξεργασία επερωτήσεων, σε 

αναλυτικά µοντέλα για την υποστήριξη της αβεβαιότητας και τέλος, στη συµπίεση τροχιών. Στις 

επόµενες ενότητες παρουσιάζουµε εν συντοµία τα κύρια ερευνητικά προβλήµατα και τις προκλήσεις 

που εµφανίζονται τις βάσεις δεδοµένων τροχιών και µε τις οποίες θα ασχοληθούµε σε αυτή τη 

διατριβή. 

1.3.1. ∆εικτοδότηση 

Οι επερωτήσεις στις MODs θα µπορούσαν να γίνουν πολύ ακριβές λόγω της φύσης των σχετικών 

δεδοµένων και της πολυπλοκότητα των αλγορίθµων επεξεργασίας των ερωτηµάτων. ∆εδοµένου δε ότι 

οι συσκευές εύρεσης θέσης είναι πανταχού παρούσες, οι βάσεις δεδοµένων τροχιών, αργά ή γρήγορα 

θα βρεθούν αντιµέτωπες µε ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων. Συνάγουµε συνεπώς ότι η απόδοση 

παρουσία τεραστίου πλήθους δεδοµένων, θα αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα για τις βάσεις 

δεδοµένων τροχιών και ο µόνος τρόπος να αντιµετωπίσουµε αυτές τις καταστάσεις είναι η 
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εκµετάλλευση εξειδικευµένων µεθόδων προσπέλασης που χρησιµοποιούνται για τη χωροχρονική 

δεικτοδότηση τροχιών.  

Στον τοµέα της χωροχρονικής δεικτοδότησης κυριαρχεί η παρουσία των R-δέντρων [Gut84], µε 

τις παραλλαγές και τις προεκτάσεις τους· στην πράξη κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο δεδοµένου ότι τα  

R-δέντρα είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή στις χωρικές βάσεις δεδοµένων. Οι παραλλαγές και οι προεκτάσεις 

του R-δέντρου στο χωροχρονικό πεδίο περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,  3D R-δέντρα [TVS96], TB-

δέντρα και STR-δέντρα [PJT00], PA-δέντρα [NR07], MON-δέντρα [AG05], ενώ το SETI [CEP03] 

είναι µία υβριδική τεχνική που βασίζεται σε R-δέντρα και διαµέριση του χώρου. Επειδή το ενδιαφέρον 

µας στην παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στις ιστορικές MODs, θα περιορίσουµε τη συζήτησή µας 

σε τεχνικές δεικτοδότησης που καταγράφουν προηγούµενες θέσεις. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται 

για δεικτοδότηση τρεχουσών θέσεων και ανυσµάτων κίνησης µπορεί να βρει αρκετά ενδιαφέροντα 

πράγµατα στα [SJ02], [SJLL00], [TPS03], και [XP03].  

Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται στην [PJT00], η µεγάλη πλειονότητα των προτεινόµενων 

χωροχρονικών ευρετηρίων παραβλέπουν τις προκλήσεις που τίθενται από τη ίδια τη φύση των 

δεδοµένων τροχιάς και απλά δεικτοδοτούν συλλογές γραµµικών τµηµάτων στο χωροχρόνο, 

ασχολούµενα µόνο µε την επεξεργασία παραδοσιακών επερωτήσεων που βασίζονται στις 

συντεταγµένες ( coordinate-based)  και αγνοώντας ταυτόχρονα άλλους χρήσιµους τύπους, όπως 

τοπολογικές επερωτήσεις και επερωτήσεις πλοήγησης, οι οποίες είναι βασισµένες στη τροχιά  

(trajectory-based). Επιπλέον τα υπάρχοντα χωροχρονικά ευρετήρια που δεν διατηρούν τις τροχιές των 

κινούµενων αντικειµένων και ασχολούνται µε τα χωροχρονικά δεδοµένα µόνο ως συλλογή γραµµικών 

τµηµάτων στο χώρο των 2+1 διαστάσεων (όπως το SETI [CEP03] και το 3D R-tree [TVS96]), 

παραβλέπουν την ανάγκη για διαδικασίες διαγραφής· παρά το γεγονός ότι η διαγραφή ενός γραµµικού 

τµήµατος από µία βάση δεδοµένων τροχιών µπορεί να ακούγεται ανούσια, η διαγραφή µιας ολόκληρης 

τροχιάς είναι µία πολύ χρήσιµη διαδικασία την οποία πρέπει να υποστηρίζει οποιοδήποτε ευρετήριο 

τροχιάς στον πραγµατικό κόσµο. Η ίδια ανάγκη για διατήρηση τροχιάς προκύπτει όταν ασχολούµαστε 

και µε µηχανισµούς συµπίεσης, οι οποίοι όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο, εξ’ ορισµού 

προϋποθέτουν ότι αντιµετωπίζουµε την κάθε τροχιά ως ανεξάρτητο αντικείµενο. 

∆ύο δοµές ευρετηρίου που παρουσιάζονται στη [PJT00], πιο συγκεκριµένα το Χωροχρονικό R-

δέντρο (STR-tree) και το Trajectory Bundle δένδρο (TB-tree), προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις 

ανάγκες και να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά διαδικασίες που είναι βασισµένες στην έννοια της 

τροχιά. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας ήταν ότι το TB-δέντρο θα µπορούσε να υποστηρίξει µη 

παραδοσιακές επερωτήσεις πολύ πιο αποτελεσµατικά από το 3D R-δέντρο και το STR-δέντρο. 

∆υστυχώς, παρά τα σαφή του πλεονεκτήµατα στην επεξεργασία επερωτήσεων που είναι βασισµένες 

στη τροχιά, το TB-δέντρο έχει ένα πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα λόγω της στρατηγικής που ακολουθεί 

κατή την εισαγωγή: τα νέα δεδοµένα τροχιάς εισάγονται πάντα στη δεξιά «άκρη» του δέντρου, που 

σηµαίνει ότι η απόδοσή του θα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την διάταξη εισαγωγής των 

δεδοµένων. Ωστόσο, σε πραγµατικές εφαρµογές, αυτή η υπόθεση δεν είναι κατ’ανάγκη πάντα αληθής. 

Για παράδειγµα, έστω µία εφαρµογή που πρέπει να υποστηρίξει εισαγωγές σε πραγµατικό χρόνο και 

µία κατάσταση όπου το κινούµενο αντικείµενο εισέρχεται σε µία περιοχή όπου το σύστηµα µετάδοσης 

θέσης δε λειτουργεί· τότε η τροχιά του θα µπορούσε να αποθηκευτεί τοπικά στο αντικείµενο και να 
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µεταδοθεί στον κεντρικό εξυπηρετητή – όπου λειτουργεί το ευρετήριο – σε κατοπινό χρόνο. Εν τω 

µεταξύ, άλλα κινούµενα αντικείµενα θα µπορούσαν να έχουν µεταδώσει τις θέσεις τους, 

παραβιάζοντας την ανωτέρω υπόθεση του TB-δέντρου. Επιπλέον, η δοµή του TB-δέντρου δεν είναι 

κατάλληλη για να υποστηρίξει λειτουργίες διαγραφής και συµπίεσης· µία διαγραφή τροχιάς θα αφήσει 

«κενά» στους κόµβους και η συµπίεση τροχιών όπως θα συζητήσουµε στη συνέχεια, σηµαίνει ότι το 

ευρετήριο θα πρέπει να αντιµετωπίζει δεδοµένα τα οποία εισάγονται µε µη χρονολογική σειρά.  

Μία ακόµη ενδιαφέρουσα προσέγγιση που αφορά τη δεικτοδότηση χωροχρονικών τροχιών, 

προκύπτει αναγνωρίζοντας ότι οι τροχιές κατά πάσα πιθανότητα περιορίζονται από ένα δίκτυο. Όπως 

επισηµαίνεται στο [KGT99], η ύπαρξη περιορισµών στο χώρο στον οποίο τα αντικείµενα κινούνται 

είναι µία συνθήκη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης των χωροχρονικών 

ευρετηρίων. Στην πράξη, αυτό συµβαίνει στις περισσότερες πραγµατικές εφαρµογές: τα αεροπλάνα 

πετούν σε αεροδιαδρόµους, τα αυτοκίνητα και οι πεζοί κινούνται σε οδικά δίκτυα, ενώ τα τρένα έχουν 

σταθερές τροχιές σε σιδηροδροµικά δίκτυα. Αυτές οι ειδικές συνθήκες (περιορισµοί στην κίνηση) 

αποτελούν αντικείµενο ερευνητικού ενδιαφέροντος στις [KGT99], [PTKZ02].  

Πιο συγκεκριµένα, βάσει της [KGT99], το πεδίο της τροχιάς ενός αντικειµένου που κινείται σε 

ένα δίκτυο δεν είναι ο χώρος των 2+1 διαστάσεων, αλλά µάλλον ένας χώρος µε 1.5 διαστάσεις, καθώς 

τα γραµµικά τµήµατα που περιλαµβάνουν το δίκτυο µπορούν να αποθηκευτούν σε ένα συµβατικό 

ευρετήριο χωρικών δεδοµένων (όπως το R-δέντρο). Έτσι, η δεικτοδότηση των αντικειµένων που 

κινούνται σε ένα δίκτυο περιορίζεται σε πρόβληµα µονοδιάστατης δεικτοδότησης. Στην [KGT99], το 

πρόβληµα της δεικτοδότησης τροχιών που περιορίζονται από το δίκτυο µελετάται από πιο θεωρητικής 

σκοπιάς αντί να προτείνεται µία µέθοδος προσπέλασης που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε 

πραγµατικές εφαρµογές. Από την άλλη πλευρά, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που δίνονται στην 

[KGT99], στην παρούσα διατριβή, καταδεικνύουµε πως αυτές µπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη 

µέσω ανάπτυξης νέων µεθόδων προσπέλασης για την δεικτοδότηση τροχιών υπό περιορισµούς 

δικτύου.  

1.3.2. Προηγµένη Επεξεργασία Επερωτήσεων  

Ο τοµέας της προηγµένης επεξεργασίας επερωτήσεων έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξειδικευµένων 

τεχνικών επεξεργασίας για την εκτέλεση προηγµένων επερωτήσεων, που µπορούν (ή και όχι) να 

εκµεταλλευτούν υπάρχουσες δοµές ευρετηρίων που υποστηρίζουν πιο παραδοσιακές επερωτήσεις. 

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, οι επερωτήσεις της µορφής «βρες όλα τα αντικείµενα που 

εντοπίζονται σε ένα δεδοµένο χώρο σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα», ήτοι επερωτήσεις εύρους 

(range) (Q2 στο  Σχήµα 1.3), θεωρούνται παραδοσιακές επερωτήσεις και εξ’ ορισµού υποστηρίζονται 

από οποιοδήποτε ευρετήριο· στην ίδια κατηγορία εµπίπτουν επίσης και οι επερωτήσεις της µορφής  

«βρες όλες τις θέσεις των αντικειµένων σε µία δεδοµένη περιοχή σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή», 

που ονοµάζονται επερωτήσεις χρονικής στιγµής (timeslice) και αποτελούν εξειδίκευση των απλών 

επερωτήσεων εύρους έχοντας µηδενική διάρκεια ζωής (Q1 στο Σχήµα 1.3) . Η εκτέλεση επερωτήσεων 

εύρους είναι συνήθως µία απλή διαδικασία· για παράδειγµα, η εκτέλεση µιας επερώτησης εύρους σε 

δοµές που οµοιάζουν στο R-δέντρο (όπως, το 3D R-δέντρο [TVS96], τα TB και τα STR-δέντρα 

[PJT00] και το TB*-δέντρο που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή) και αποθηκεύουν δεδοµένα 
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ιστορικών τροχιών είναι µία απλή επέκταση του αλγορίθµου FindLeaf που προτάθηκε αρχικά στην 

[Gut84] στον 3D χώρο που σχηµατίζεται από τις δύο χωρικές και τη µία χρονική διάσταση.  
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x 
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Σχήµα 1.3: Επερωτήσεις σε βάσεεις δεδοµένων τροχιών 

Αφ’ετέρου, υπάρχει µία σειρά από χωροχρονικούς τελεστές, που απαιτούν πιο εξελιγµένες 

τεχνικές επεξεργασίας επερωτήσεων· συχνά αυτοί οι τελεστές είναι οι προεκτάσεις των αντίστοιχων 

χωρικών. Μεταξύ αυτών έχει εισαχθεί και µία σηµαντική κατηγορία επερωτήσεων στις MODs 

απευθείας από το πεδίο των χωρικών βάσεων δεδοµένων, η γνωστή ως αναζήτηση των k πλησιέστερων 

γειτόνων (k-nearest neighbor (k-NN) search), όπου µας ενδιαφέρει η εύρεση των k πλησιέστερων 

τροχιών σε ένα προκαθορισµένο αντικείµενο επερώτησης Q. Εξ’ όσων γνωρίζουµε, η βιβλιογραφία 

βάσεων δεδοµένων που αφορά σε τέτοιες επερωτήσεις ασχολείται κυρίως είτε µε σταθερά ([RKV95], 

[CF98], [HS99]) είτε µε συνεχώς κινούµενα σηµεία επερωτήσεων ([SR01], [TPS02]) σε βάσεις 

δεδοµένων ακίνητων χωρικών αντικειµένων ή επερωτήσεις επάνω στις µελλοντικές ή τρέχουσες θέσεις 

συνεχώς κινούµενων σηµείων ([BJKS02], [TP02], [ISS03], [YPK05], [XMA05], [MHP05]). 

Προφανώς, αυτοί οι τύποι επερωτήσεων δεν καλύπτουν την αναζήτηση του πλησιέστερου γείτονα σε 

ιστορικές τροχιές. Έτσι, µία από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζονται στο πεδίο των βάσεων 

δεδοµένων τροχιών είναι η ανάπτυξη µηχανισµών για την εκτέλεση αναζητήσεων k-NN σε MODs 

εκµεταλλευόµενοι χωροχρονικά ευρετήρια που αποθηκεύουν ιστορικές πληροφορίες.  

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των σχετικών δεδοµένων µας οδηγεί στην ταξινόµηση των 

τελεστών του δυνητικού πλησιέστερου γείτονα στις MODs που αποθηκεύουν ιστορικά δεδοµένα 

τροχιών ως εξής: (a) βάσει της φύσης του αντικειµένου επερώτησης, που µπορεί να είναι είτε σταθερό 

είτε κινούµενο σηµείο (δηλαδή µία ακόµα τροχιά που δεν περιέχεται στην MOD) και, (b) σύµφωνα µε 

το αποτέλεσµα που ζητά ο τελεστής, δηλαδή µεταξύ του πλησιέστερου αντικειµένου στην επερώτηση 

κατά τη διάρκεια ζωής της επερώτησης και του πλησιέστερου / πλησιέστερων σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή της· αυτή η τελευταία είναι η κατηγορία των ιστορικών επερωτήσεων συνεχούς πλησιέστερου 

γείτονα/ historical continuous nearest neighbor queries. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα την προηγούµενη ταξινόµηση, ας θυµηθούµε το  Σχήµα 1.3 που 

αναπαριστά µία βάση δεδοµένων µε τέσσερις τροχιές {T1, T2, T3, T4} και αρκετές επερωτήσεις που 

τίθενται προς τη βάση. Η επερώτηση Q3 ζητά την πλησιέστερη τροχιά προς το αντικείµενο της 

επερώτησης (που είναι ένα σταθερό σηµείο) κατά τη χρονική περίοδο [t1, t4]· αυτή είναι η απλή 

περίπτωση και η απάντηση στην επερώτηση είναι η τροχιά T3. Οµοίως, το Q4 είναι ισοδύναµο του Q3, 

µε τη µόνη διαφορά ότι το αντικείµενο της επερώτησης είναι µία άλλη τροχιά, που δεν περιέχεται στη 
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βάση δεδοµένων· σε αυτή την περίπτωση, η απάντηση είναι η τροχιά T4. Έστω τώρα η επερώτηση Q5 

που είναι ιστορική επερώτηση συνεχούς πλησιέστερου γείτονα· σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσµα 

της επερώτησης θα πρέπει να είναι µία λίστα από πλειάδες στοιχείων που περιέχουν τις πλησιέστερες 

τροχιές καθώς και την χρονική περίοδο κατά την οποία η συγκεκριµένη τροχιά ήταν η πλησιέστερη, 

δηλαδή{(T4, [t1,t3)), [T3, [t3, t4])}.  

Ένας ακόµα ενδιαφέρων τύπος επερώτησης που είναι χρήσιµος στην αναζήτηση των MODs 

προκύπτει από το λεγόµενο πρόβληµα της οµοιότητας τροχιών (trajectory similarity) που έχει ως στόχο 

την εξεύρεση «παρόµοιων» τροχιών κινούµενων αντικειµένων. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

αυτών των επερωτήσεων, οι MODs θα πρέπει να περιλαµβάνουν µεθόδους για την αναζήτηση της 

οµοιότερης τροχιάς (Most-Similar-Trajectory - MST) η οποία συζητείται στην [The03]· παράδειγµα 

επερώτησης MST είναι το Q6 στο Σχήµα 1.3, που ανακαλεί ως τροχιά µε τη µεγαλύτερη οµοιότητα την 

T1. Η αναζήτηση της οµοιότερης τροχιάς είναι ένα σχετικά νέο θέµα στη βιβλιογραφία· η πλειονότητα 

των µεθόδων που προτείνονται µέχρι τώρα βασίζονται είτε σε αντίστοιχες εργασίες του χώρου της 

ανάλυσης χρονοσειρών είτε στο µοντέλο της µεγαλύτερης κοινής υποακολουθίας (Longest Common 

Subsequence - LCSS) [VKG02] και της προσφάτως προταθείσης απόστασης επεξεργασίας σε 

πραγµατικές ακολουθίες (Edit Distance on Real Sequence - EDR) [COO05].  

 

T 

Q 

 

Σχήµα 1.4. Τροχιές µε διαφορετικό ρυθµό δειγµατοληψίας 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των προτεινόµενων µεθόδων, είτε αγνοούν την χρονική διάσταση της 

κίνησης, υπολογίζοντας συνεπώς την χωρική (και όχι τη χωροχρονική) οµοιότητα µεταξύ των τροχιών, 

ή υποθέτουν ότι οι τροχιές έχουν τον ίδιο ρυθµό δειγµατοληψίας. Για να δώσουµε ένα παράδειγµα για 

το πρόβληµα που προκύπτει όταν έχουµε διαφορετικούς ρυθµούς δειγµατοληψίας, ας δούµε το Σχήµα 

1.4 που αναπαριστά δύο τροχιές T και Q που η θέση τους καταγράφεται µε διαφορετικούς ρυθµούς· 

παρά το γεγονός ότι προφανώς οι δύο τροχιές είναι παρόµοιες, οι µέθοδοι που βασίζονται στο µοντέλο 

LCSS ή το EDR δεν µπορούν να ανιχνεύσουν τέτοιας µορφής οµοιότητα διότι προσπαθούν να 

ταιριάξουν τις θέσεις των αντικειµένων µία προς µία, γεγονός το οποίο σαφώς και δεν συµβαίνει στο 

παραπάνω παράδειγµα του πραγµατικού κόσµου. Επιπλέον, η πλειονότητα των προτεινόµενων 

προσεγγίσεων εκµεταλλεύεται εξειδικευµένες δοµές ευρετηρίων για το κλάδεµα του χώρου 

αναζήτησης και την ανάκτηση της οµοιότερης τροχιάς σε µια τροχιά επερώτησης. Συνεπώς, µία από 

τις προκλήσεις που αντιµετωπίζονται στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων τροχιάς είναι η ανάπτυξη 

µηχανισµών για την εκτέλεση αναζήτησης k-MST σε MODs εκµεταλλευόµενοι τα υπάρχοντα 

χωροχρονικά ευρετήρια που υποστηρίζουν και άλλους τύπους επερωτήσεων. 

1.3.3. Υποστήριξη Αβεβαιότητας 

Στη βιβλιογραφία, η αβεβαιότητα ορίζεται ως η µέτρηση της διαφοράς µεταξύ των πραγµατικών 

περιεχοµένων µιας βάσης δεδοµένων και των περιεχοµένων που θα είχε δηµιουργήσει ο χρήστης ή η 
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εφαρµογή µέσω άµεσης και ακριβούς παρατήρησης της πραγµατικότητας [ZG02]. Τα κάτωθι στοιχεία 

µπορεί ν’ αποτελέσουν πηγή αβεβαιότητας: 

• Ατελής παρατήρηση του πραγµατικού κόσµου, 

• Ελλιπής γλώσσα αναπαράστασης, 

• Άγνοια, οκνηρία ή έλλειψη αποτελεσµατικότητας. 

Οι Pfoser και Jensen [PJ99] προτείνουν µία αναπαράσταση της αβεβαιότητας θέσης λόγω των 

σφαλµάτων µέτρησης και δειγµατοληψίας, τα οποία εµπίπτουν στην πρώτη και τρίτη από τις 

παραπάνω πηγές σφαλµάτων, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την [PJ99] η χωρική προβολή της τροχιάς ενός 

αντικειµένου µπορεί να αναπαρασταθεί ως µία 2D ελλειπτική επιφάνεια, που ορίζεται από δύο 

συνεχόµενες καταγεγραµµένες θέσεις. Από την άλλη πλευρά, στις [TWHC04], [TWZC02] 

περιγράφεται ένα µοντέλο που αντιλαµβάνεται ταυτόχρονα και τα δύο είδη αβεβαιότητας. Στο εν λόγω 

µοντέλο, εισάγεται ένα κατώφλι αβεβαιότητας (uncertainty threshold) που υποδηλώνει την µέγιστη 

απόσταση του αντικειµένου από την υποτιθέµενη θέση στην τροχιά. Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένων 

των καταγεγραµµένων σηµείων, και µετά την εφαρµογή γραµµικής παρεµβολής µεταξύ των, το 

µοντέλο αυτό για κάθε σηµείο της τροχιάς προσδιορίζει ένα δίσκο, παράλληλο στο επίπεδο XY, 

ακτίνας ίσης του κατωφλίου. Αν πάρουµε όλους τους δίσκους µαζί στον 3D χωροχρόνο, σχηµατίζεται 

ένας «σωλήνας» γύρω από την πολυγραµµή (polyline) που συνδέει τα καταγεγραµµένα σηµεία (Σχήµα 

1.5). Το κατώφλι αυτό περιλαµβάνει και την αβεβαιότητα παρεµβολής και τα σφάλµατα µέτρησης, 

ενώ δεν κάνει καµία διάκριση µεταξύ των σηµείων δειγµατοληψίας και των σηµείων που προκύπτουν 

από την παρεµβολή.  

 

Σχήµα 1.5. Μοντέλο αβεβαιότητας κινούµενου αντικειµένου [TWHC04] 

Η βιβλιογραφία για τη διαχείριση της αβεβαιότητας θέσης των χωροχρονικών αντικειµένων 

µέχρι τούδε, πέρα από θέµατα αναπαράστασης της αβεβαιότητας [Tra03], [TWHC04], [WSCY99], 

ασχολείται και µε πιθανοτικούς αλγορίθµους [TWHC04], [TWZC02], [CKP04] που επεξεργάζονται 

επερωτήσεις παρουσία αβεβαιότητας, εκτιµώντας την πιθανότητα που έχει κάθε τροχιά να 

περιλαµβάνεται στο αποτέλεσµα της επερώτησης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
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ο χρήστης θα προτιµούσε να γνωρίζει την επίδραση του σφάλµατος στα αποτελέσµατα της 

επερώτησης, χωρίς να χρειαστεί να εκτελέσει την επερώτηση. Έστω για παράδειγµα η ακόλουθη 

πραγµατική κατάσταση, εµπνευσµένη από το παράδειγµα των αναδυόµενων ανοικτών αγορών [Ioa07]:  

έστω ένας χρήστης που επιθυµεί να θέσει µία επερώτηση σε αρκετές κατανεµηµένες πηγές δεδοµένων 

που παρέχουν δεδοµένα στους συνδροµητές τους και περιέχουν τα ίδια χωροχρονικά αντικείµενα (ήτοι 

τροχιές) που αναπαρίστανται σε διαφορετικά επίπεδα αβεβαιότητας λόγω διαφορετικών µεθόδων 

µέτρησης και κατά συνέπεια διαφορετικών κατωφλίων αβεβαιότητας αντίστοιχα· παρόλο που το 

κριτήριο που χρησιµοποιείται για να επιλέξουµε µεταξύ των διαφόρων πηγών δεδοµένων είναι η 

βελτιστοποίηση δηλαδή η ελαχιστοποίηση, της αβεβαιότητας που εισάγεται στα τελικά αποτελέσµατα 

της επερώτησης, οι πηγές δεδοµένων κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης [Ioa07] παρουσιάζουν στους 

δυνητικούς πελάτες / χρήστες µόνο συγκεντρωτικά δεδοµένα. Συνεπώς ο µόνος τρόπος για να 

αποφασίσουµε ως προς την αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων είναι η παρουσία ενός µοντέλου που 

εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, βάσει των συγκεντρωτικών µόνον δεδοµένων που δίνονται από τους 

παρόχους. 

Ένα άλλο πρόβληµα που µας εξάπτει το ενδιαφέρον και σχετίζεται µε αυτό που µόλις 

παρουσιάστηκε, είναι να καθορίσουµε τη µέγιστη επιτρεπόµενη (αν)ακρίβεια των δεδοµένων τροχιάς 

που θα τροφοδοτήσουν µία MOD δεδοµένης της απαιτούµενης ακρίβειας στα αποτελέσµατα των 

επερωτήσεων χρονικής στιγµής. Κατόπιν, µπορούµε να καθοδηγήσουµε τους χρήστες µέσω του 

DBMS στη χρήση της κατάλληλης, περισσότερο / λιγότερο ακριβούς – που σηµαίνει επίσης και 

περισσότερο ή λιγότερο δαπανηρής – µεθόδου εντοπισµού που θα χρησιµοποιηθεί για τα δεδοµένα 

που θα τροφοδοτήσουν το σύστηµα.  

Αµφότερες οι παραπάνω απαιτήσεις θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν µέσω ενός µοντέλου που 

προβλέπει το σφάλµα που εισάγεται στα αποτελέσµατα των επερωτήσεων βάσει γνωστών ιδιοτήτων 

των επερωτήσεων και του συνόλου δεδοµένων (όπως για παράδειγµα το πλήθος των δεδοµένων), 

χωρίς να εκτελείται η επερώτηση· επιπλέον, ένα τέτοιο µοντέλο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε 

έναν διαδραστικό δηµιουργό / βελτιστοποιητή επερωτήσεων, που θα ενηµερώνει το χρήστη για την 

επίδραση της αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα της επερώτησης, µαζί µε άλλα στοιχεία, όπως η 

επιλεκτικότητα της επερώτησης, ο αναµενόµενος χρόνος εκτέλεσης κλπ. Εξ’ όσων γνωρίζουµε, δεν 

υπάρχει θεωρητική µελέτη για τη µοντελοποίηση του σφάλµατος που εισάγεται σε αποτελέσµατα 

χωροχρονικών επερωτήσεων λόγω της αβεβαιότητας της τροχιάς· εποµένως παραµένει ανοικτό 

ερευνητικό πρόβληµα στον τοµέα των χωροχρονικών βάσεων δεδοµένων. 

1.3.4. Συµπίεση Τροχιών 

Όπως αναφέρεται στην [MB04], αναµένεται ότι οι πανταχού παρούσες συσκευές εντοπισµού θέσης 

αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να παράγουν µια ροή δεδοµένων θέσεων άνευ προηγουµένου. Ένας τόσο 

µεγάλος αριθµός δεδοµένων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε προβλήµατα αποθήκευσης, µετάδοσης, 

υπολογισµών και απεικόνισης. Εξ’ ου και προκύπτει η ανάγκη τεχνικών συµπίεσης. Ωστόσο, οι 

µελέτες στο συγκεκριµένο τοµέα είναι σχετικά περιορισµένες [CWT03], [MB04], [PPS06], [PPS06a], 

[PPS07], και κατευθύνονται κυρίως από αντίστοιχες τεχνικές που προτείνονται στον τοµέα της 

απλούστευσης γραµµών, της χαρτογραφικής γενίκευσης και της συµπίεσης χρονοσειρών. Βάσει της 

[MB04] οι στόχοι για την συµπίεση των δεδοµένων τροχιάς είναι να παράγει: 
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• µία µόνιµη µείωση στο µεγέθος των δεδοµένων· 

• µια σειρά δεδοµένων που θα επιτρέπει ακόµα αρκετούς υπολογισµούς σε αποδεκτή (χαµηλή) 

πολυπλοκότητα·  

• µια σειρά δεδοµένων µε γνωστά, µικρά περιθώρια σφάλµατος, τα οποία κατά προτίµηση είναι 

παραµετρικά προσαρµόσιµα. 

Κατά συνέπεια µας ενδιαφέρουν τεχνικές συµπίεσης µε απώλειες (lossy) που αποκλείουν περιττές 

πληροφορίες υπό πολύ καλά καθορισµένα όρια σφάλµατος.  

Ειδικά όσον αφορά στο θέµα του σφάλµατος που εισάγεται στα δεδοµένα που προκύπτουν από 

τις εν λόγω τεχνικές συµπίεσης, η µόνη σχετική εργασία [MB04] µας δίνει ένα τύπο που εκτιµά το 

µέσο σφάλµα της προσεγγιστικής τροχιάς σε όρους της απόστασης από την αρχική ροή δεδοµένων. 

Αφ’ετέρου, υπάρχουν κι άλλα είδη σφαλµάτων που θα µπορούσαν να βοηθήσουν το χρήστη µιας 

MOD να αποφασίσει για την ποιότητα των συµπιεσµένων δεδοµένων. Για παράδειγµα, είναι πολύ πιο 

ουσιαστικό να δοθούν στο χρήστη πληροφορίες σχετικά µε το µέσο σφάλµα που εισάγεται στα 

αποτελέσµατα επερωτήσεων για τα συµπιεσµένα δεδοµένα. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη ενός 

αναλυτικού µοντέλου που εκτιµά το σφάλµα λόγω συµπίεσης στα αποτελέσµατα  χωροχρονικών 

επερωτήσεων.  

Ένα τέτοιο µοντέλο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά την συµπίεση ενός συνόλου 

δεδοµένων τροχιών προκειµένου να δοθεί στο χρήστη το µέσο σφάλµα που εισάγεται στα 

αποτελέσµατα χωροχρονικών επερωτήσεων διαφόρων µεγεθών· θα µπορούσαµε συνεπώς να το 

εκµεταλλευτούµε ως επιπλέον κριτήριο για το χρήστη προκειµένου ν’ αποφασίσει αν τα συµπιεσµένα 

δεδοµένα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του / της και πιθανόν ν’ αποφασίσει για διάφορους βαθµούς 

συµπίεσης κ.ο.κ.. Επιπλέον, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων λύσεων σχετικά µε τη συµπίεση τροχιών· δεδοµένου ότι ένα 

µοντέλο της µορφής αυτής θα µας δώσει τις πραγµατικές παραµέτρους από τις οποίες εξαρτάται το 

σφάλµα, θα µπορούσαν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε διαισθητικές κατευθύνσεις προς τη χρήση πιο 

εξελιγµένων / αποτελεσµατικών λύσεων. Η πρόκληση λοιπόν που έχουµε ν’ αντιµετωπίσουµε ως προς 

τη συµπίεση τροχιών είναι να βρεθεί ένα θεωρητικό µοντέλο που να εκτιµά το σφάλµα λόγω 

συµπίεσης στα αποτελέσµατα των χωροχρονικών επερωτήσεων και επιπροσθέτως να το 

προσαρµόσουµε στα πλαίσια των MODs.  

1.4. Συνεισφορά της ∆ιατριβής  

Η διατριβή αυτή παρουσιάζει αρκετές εργασίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική 

∆ιαχείριση των ∆εδοµένων Τροχιών Κινούµενων Αντικειµένων. 

Ο απώτερος στόχος της διεξαγόµενης έρευνας είναι να µας δώσει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που 

επιτρέπουν στις Βάσεις ∆εδοµένων Κινούµενων Αντικειµένων την αποτελεσµατική αποθήκευση και 

εκτέλεση επερωτήσεων σε δεδοµένα ιστορικών τροχιών· άρα η έρευνα ασχολείται µε τη δεικτοδότηση, 

την προηγµένη επεξεργασία επερωτήσεων, την υποστήριξη της αβεβαιότητας και µε θέµατα συµπίεσης 

τροχιών. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στις συνεισφορές της διατριβής, οµαδοποιηµένες ανά θέµα. Θα 

πρέπει εδώ να επισηµάνουµε, ότι η καινοτοµία στην προσέγγιση µας καθορίζεται σε κάθε κεφάλαιο, 
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µέσω της παρουσίασης των αντίστοιχων υπαρχόντων σχετικών εργασιών. Επιλέξαµε την προσέγγιση 

αυτή, αντί της συνολικής παρουσίασης των σχετικών εργασιών, λόγω της ποικιλοµορφίας των 

θεµάτων σε µία απόπειρα να διευκολύνουµε την ανάγνωση του κειµένου. 

 

∆εικτοδότηση. Για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων δεικτοδότησης που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

στην παρούσα διατριβή εισάγονται δύο νέα ευρετήρια, πιο συγκεκριµένα το TB*-δέντρο και το FNR-

δέντρο. Το TB*-δέντρο είναι µία επέκταση του TB-δέντρου που µας δίνει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουµε µη χρονολογικές εισαγωγές· είναι πιο συµπαγές, βελτιώνει την απόδοση σε θέµατα 

χρόνου κατασκευής, ενώ υπερτερεί από άποψη ταχύτητας απόκρισης του προκάτοχού του στην 

πλειονότητα των επερωτήσεων που υποστηρίζει. Εκτός από τους αλγορίθµους κατασκευής και 

επεξεργασίας επερωτήσεων, το TB*-δέντρο υποστηρίζει διαγραφές τροχιάς, ενώ η δοµή του επιτρέπει 

επιπλέον την υποστήριξη αλγορίθµων συµπίεσης τροχιάς, δύο ιδιότητες που δεν υποστηρίζονται από 

το αρχικό TB-δέντρο. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να διευκρινίσουµε ότι το προτεινόµενο TB*-

δέντρο, δεν εκµεταλλεύεται τις ειδικές συνθήκες που διέπουν τα αντικείµενα όταν κινούνται σε 

σταθερά δίκτυα, αλλά δεικτοδοτεί αντικείµενα που κινούνται ελεύθερα στο 2D χώρο.  

Από την άλλη κάτω από το σενάριο κίνησης υπό περιορισµούς δικτύου η διατριβή αυτή δίνει 

ένα νέο ευρετήριο, που ονοµάζεται R-δέντρο σταθερού δικτύου (Fixed Network R-tree - FNR-tree) και 

αποτελεί επέκταση του πολύ γνωστού R-δέντρου [Gut84]. Οι γενικές ιδέες στις οποίες βασίζεται το 

FNR-δένδρο παρουσιάζονται σε αδρές γραµµές στο [Fre02], παρόλα αυτά χωρίς οποιαδήποτε 

εφαρµογή ή πειραµατική αξιολόγηση της προτεινόµενης µεθόδου. Το FNR-δέντρο µπορεί να 

αναπαρασταθεί εν συντοµία ως ένα δάσος 1D R-δέντρων πάνω σε ένα 2D R-δέντρο. Το 2D R-δέντρο 

χρησιµοποιείται για να δεικτοδοτήσουµε τα χωρικά δεδοµένα του διαγράµµατος του δικτύου (ήτοι 

δρόµους που αποτελούνται από γραµµικά τµήµατα), ενώ τα 1D R-δέντρα χρησιµοποιούνται για τη 

δεικτοδότηση του χρονικού διαστήµατος της κίνησης κάθε αντικειµένου σε ένα δεδοµένο τµήµα του 

δικτύου. Όπως θα αποδειχθεί πειραµατικά,  το προτεινόµενο FNR-δέντρο ξεπερνά σε απόδοση όλους 

τους ανταγωνιστές του σε γενικές επερωτήσεις εύρους, κάτι που αντισταθµίζει το κόστος της έλλειψης 

ενός µηχανισµού που διατηρεί τις τροχιές.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω θεµάτων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2. Προκαταρτικά 

αποτελέσµατα έχουν ήδη δηµοσιευθεί στις [Fre03], [FT06]. 

 
Προηγµένη Επεξεργασία Επερωτήσεων: Αναζήτηση Πλησιέστερου Γείτονα. Για να υποστηρίξουµε 

αποτελεσµατικά την αναζήτηση πλησιέστερου γείτονα σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων 

προτείνουµε κατ’ αρχάς µία σειρά νέων µετρικών που είναι απαραίτητες για τον τρόπο µε τον οποίο 

διατάσσονται και κλαδεύονται τα δεδοµένων κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων αλγορίθµων. Πιο 

συγκεκριµένα, ο ορισµός της µετρικής ελάχιστης απόστασης MINDIST µεταξύ σηµείων και 

ορθογωνίων παραλληλογράµµων, που προτάθηκε αρχικώς στην [RKV95] και επεκτάθηκε στην 

[TPS02], επεκτείνεται προκειµένου οι αλγόριθµοι µας να υπολογίσουν την ελάχιστη απόσταση µεταξύ 

τροχιών και ορθογωνίων παραλληλογράµµων αποτελεσµατικά. Κατόπιν προτείνουµε αλγορίθµους 

επεξεργασίας επερωτήσεων για την εκτέλεση αναζητήσεων NN στα χωροχρονικά ευρετήρια που 

αποθηκεύουν ιστορικές πληροφορίες κινούµενων αντικειµένων. Μεταξύ των υποψηφίων 
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χωροχρονικών ευρετηρίων, εκµεταλλευόµαστε τα πιο συνηθισµένα ευρετήρια που είναι και αυτά που 

υποστηρίζουν την απεριόριστη κίνηση  δηλαδή, δοµές που οµοιάζουν στα R-δέντρα όπως το 3D R-

δέντρο [TVS96], το TB-δέντρο [PJT00] και το προτεινόµενο σε αυτή τη διατριβή TB*-δέντρο. Η 

περιγραφή των αλγορίθµων µας για τις διάφορες επερωτήσεις εξαρτάται από τον τύπο του 

αντικείµενου επερωτήσεως (σηµείο ή τροχιά) καθώς και από το κατά πόσο η ίδια η επερώτηση είναι 

συνεχής ή όχι. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε αποτελεσµατικούς αλγορίθµους «πρώτα στο 

βαθύτερο» (depth-first) και «πρώτα στο καλύτερο» (best-first)  για ιστορικές επερωτήσεις NN καθώς 

και αλγορίθµους πρώτα στο βαθύτερο για τις συνεχείς αντίστοιχές τους. Όλοι οι προτεινόµενοι 

αλγόριθµοι γενικεύονται για να βρούµε τους k πλησιέστερους γείτονες. Τέλος, εκτελούµε µία πλήρη 

σειρά πειραµάτων σε µεγάλα συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων που αποδεικνύουν ότι οι 

αλγόριθµοι έχουν υψηλή απόδοση και δυνατότητα κλιµάκωσης, µετρούµενης σε σχέση µε τον αριθµό 

των κόµβων που προσπελαύνονται, µε το χρόνο εκτέλεσης και µε το κλαδεµένο χώρο. 

Τα αποτελέσµατά µας στα παραπάνω θέµατα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3. Προκαταρτικά 

αποτελέσµατα έχουν ήδη δηµοσιευθεί στις [FGPT05], [FGPT07], [PFGT08]. 

 

Προηγµένη Επεξεργασία Επερωτήσεων: Αναζήτηση Οµοιότητας. Στη διατριβή αυτή αντιµετωπίζουµε τα 

όσα αναφέρονται στο θέµα της αναζήτησης οµοιότητας, µέσω αποτελεσµατικής υποστήριξης της 

αναζήτησης k-MST σε MODs που αποθηκεύουν δεδοµένα ιστορικών τροχιών και δεικτοδοτούνται από 

δοµές παρόµοιες των R-δέντρων. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουµε την αναζήτηση k-MST 

καθορίζοντας µία µετρική ανοµοιότητας που ονοµάζεται DISSIM για τη µέτρηση της χωροχρονικής 

ανοµοιότητας µεταξύ δύο τροχιών· η µετρική αυτή έχει επίσης προταθεί ανεξάρτητα στην [NP06] και 

µπορούµε να την θεωρήσουµε ως τη µέση απόσταση µεταξύ των δύο τροχιών στο πέρασµα του 

χρόνου. Ακολούθως προτείνουµε µία αποτελεσµατική προσεγγιστική µέθοδο για να ξεπερασθεί το 

κόστος του υπολογισµού της DISSIM, ενώ, στη συνέχεια, αναπτύσσουµε µια σειρά νέων µετρικών 

καθώς και αρκετά σχετικά λήµµατα, που χρησιµοποιούνται για σκοπούς διάταξης και κλαδέµατος από 

τους προτεινόµενους αλγορίθµους αναζήτησης οµοιότερης τροχιάς. Πιο συγκεκριµένα 

χρησιµοποιώντας αυτές τις µετρικές, προτείνουµε ένα «πρώτα στο βαθύτερο» και ένα «πρώτα στο 

καλύτερο»  αλγόριθµο για την εκτέλεση της αναζήτησης k-MST σε δοµές παρόµοιες των R-δέντρων 

που αποθηκεύουν δεδοµένα ιστορικών τροχιών. Για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου θέµατος 

διεξάγουµε µια πλήρη σειρά πειραµάτων σε µεγάλα συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων που 

αποδεικνύουν ότι οι αλγόριθµοι έχουν υψηλή δυνατότητα κλιµάκωσης και απόδοση, µετρούµενη σε 

σχέση µε τον αριθµό των κόµβων που προσπελαύνονται και µε το κλαδεµένο χώρο. Τέλος, δείχνουµε 

ότι η προτεινόµενη µετρική οµοιότητας ανακτά µε αποτελεσµατικό τρόπο χωροχρονικά παρόµοιες 

τροχιές σε περιπτώσεις όπου ανάλογες προσεγγίσεις αποτυγχάνουν.  

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι όλοι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι δεν απαιτούν κάποια 

συγκεκριµένη δοµή ευρετηρίου και µπορούν να εφαρµοσθούν απευθείας σε οποιοδήποτε µέλος της 

οικογενείας των R-δέντρων που χρησιµοποιούνται για τη δεικτοδότηση τροχιών, όπως το 3D R-δέντρο 

[TVS96], το TB-δέντρο [PJT00] και το TB*-δέντρο που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή. Εξ’ όσων 

γνωρίζουµε, η πρόταση αυτής της διατριβής είναι η πρώτη που παρέχει τεχνικές για ένα χωροχρονικό 
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ευρετήριο για την υποστήριξη επερωτήσεων χωροχρονικού εύρους, τοπολογικών, πλησιέστερου 

γείτονα και βάσει οµοιότητας.  

Τα αποτελέσµατά µας στα παραπάνω θέµατα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. Προκαταρτικά 

αποτελέσµατα έχουν ήδη δηµοσιευθεί στην [FGT07].  

 

Υποστήριξη Αβεβαιότητας: Τα προβλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση της αβεβαιότητας που 

επισηµάναµε στην προηγούµενη ενότητα καλύπτονται αρχικώς από δύο λήµµατα, που εκτιµούν το 

µέσο αριθµό λανθασµένων θετικών και λανθασµένων αρνητικών κατά την εκτέλεση επερωτήσεων 

χρονικής στιγµής (timeslice) σε οµοιόµορφα κατανεµηµένες αβέβαιες τροχιές η µοντελοποίηση των 

οποίων γίνεται µέσω της πρότασης του [TWHC04]· και τα δύο σφάλµατα εξαρτώνται από την ακτίνα 

του κυλινδρικού όγκου (δηλαδή το κατώφλι αβεβαιότητας) και την περίµετρο του παραθύρου 

επερώτησης χρονικής στιγµής, αντί της επιφάνειας.  Κατόπιν, για να απαλλαγούµε από την υπόθεση 

της οµοιόµορφης αβεβαιότητας θέσης (που προκύπτει απευθείας από το µοντέλο της [TWHC04]) και 

για να χρησιµοποιήσουµε την διµεταβλητή κανονική κατανοµή που εµφανίζεται στον πραγµατικό 

κόσµο [PTJ05], γίνεται µία αποτελεσµατική προσέγγισή της µε την κατανοµή διαφοράς οµοιοµορφίας 

(uniform difference distribution). Τα αποτελέσµατα προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό την αρχική 

ανάλυση. Η επέκταση του µοντέλου ώστε να καλύπτει και τις αυθαίρετα κατανεµηµένες τροχιές και 

τις διάφορες κατανοµές ακτινών αβεβαιότητας γίνεται µέσω της χρήσης πρωτότυπων χωροχρονικών 

και άλλων επαυξηµένων ιστογραµµάτων. Κατόπιν εκτελούµε µια πλήρη σειρά πειραµάτων που 

καταδεικνύουν την ορθότητα και την ακρίβεια και της ανάλυσης. Τέλος, αποδεικνύεται πως τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης µπορούν να εφαρµοσθούν σε χωρικά σύνολα δεδοµένων: οι λύσεις που 

προτείνονται εφαρµόζονται σε ένα εµπορικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Χωρικών Βάσεων ∆εδοµένων 

(Spatial Database Management System - SDBMS), πιο συγκεκριµένα, την PostgreSQL [Post08b] µε τη 

χωρική επέκταση PostGIS [Post08a]. Εδώ, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα πιο συνηθισµένα χωρικά 

ιστογράµµατα, που χρησιµοποιούνται ήδη σε εµπορικά SDBMS για την εκτίµηση της επιλεκτικότητας 

των επερωτήσεων, υποστηρίζουν το προτεινόµενο µοντέλο χωρίς περαιτέρω προσθήκες. 

Τα αποτελέσµατά µας στα παραπάνω θέµατα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. Προκαταρτικά 

αποτελέσµατα έχουν ήδη δηµοσιευθεί στην [FGT08]. 

 
Συµπίεση Τροχιών: Προκειµένου να καλύψουµε τα θέµατα που προέκυψαν από την προηγούµενη 

συζήτηση σχετικά µε τη συµπίεση τροχιών, περιγράφουµε πρώτα δύο τύπους σφαλµάτων (πιο 

συγκεκριµένα τα λανθασµένα αρνητικά και λανθασµένα θετικά) κατά την εκτέλεση επερωτήσεων 

χρονικής στιγµής σε συµπιεσµένες τροχιές και αποδεικνύουµε ένα λήµµα που εκτιµά το µέσο αριθµό 

των παραπάνω τύπων σφαλµάτων. Αποδεικνύεται ότι ο µέσος αριθµός λανθασµένων αποτελεσµάτων 

και των δύο τύπων εξαρτάται από τη Σύγχρονη Ευκλείδεια Απόσταση (Synchronous Euclidean 

Distance - SED) [CWT03], [MB04], [PPS06], [PPS06a] κατά τους x- και y- άξονες µεταξύ της αρχικής 

και της συµπιεσµένης τροχιάς και την περίµετρο (αντί της επιφάνειας) του παραθύρου επερώτησης. 

Ακολούθως, αποδεικνύουµε πως το κόστος του υπολογισµού του τύπου που αναπτύξαµε µπορεί να 

µειωθεί σε µία µικρή επιπρόσθετη επιβάρυνση στο χρησιµοποιούµενο αλγόριθµο συµπίεσης, ενώ 

αναφέρουµε και πώς το αναλυτικό µοντέλο που αναπτύξαµε συνεισφέρει σε πιο αποτελεσµατικούς 
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αλγόριθµους συµπίεσης. Τέλος, εκτελούµε µια πλήρη σειρά πειραµάτων σε συνθετικά και πραγµατικά 

δεδοµένα που καταδεικνύουν την εύκολη εφαρµογή, την ορθότητα και την ακρίβεια της ανάλυσης µας. 

Αξίζει τον κόπο να σηµειώσουµε ότι η προεξέχουσα εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου βασίζεται 

στα στοιχεία που µας παρέχει προς την ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών αλγορίθµων συµπίεσης σε 

σχέση µε αυτούς που ήδη γνωρίζουµε από τη βιβλιογραφία βάσεων δεδοµένων. 

Τα αποτελέσµατά µας για τα παραπάνω θέµατα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. Προκαταρτικά 

αποτελέσµατα έχουν ήδη δηµοσιευθεί  στο  [FT07]. 

Συνοψίζοντας, οι κύριες συνεισφορές της έρευνάς µας είναι: 

• Η ανάπτυξη δύο πρωτότυπων χωροχρονικών ευρετηρίων, που ονοµάζονται TB*- και FNR-

δέντρο, µε το πρώτο να ενισχύει το γνωστό ΤΒ-δέντρο προς την υποστήριξη πιο ρεαλιστικών 

σεναρίων λειτουργίας, ενώ το δεύτερο εκµεταλλεύεται τους περιορισµούς δικτύου, 

ξεπερνώντας σε απόδοση όλα τα υπόλοιπα προς σύγκριση ευρετήρια. 

• Η πρόταση αρκετών κλιµακούµενων και αποδοτικών αλγορίθµων για την αναζήτηση 

πλησιέστερου γείτονα σε δοµές παρόµοιες του R-δέντρου που αποθηκεύουν πληροφορίες 

ιστορικών τροχιών. 

• Η ανάπτυξη δύο αλγορίθµων για αναζήτηση της πιο όµοιας τροχιάς σε δοµές που οµοιάζουν 

σε R-δέντρο και αποθηκεύουν δεδοµένα ιστορικών τροχιών. Εδώ, αξίζει τον κόπο να 

αναφέρουµε ότι η χρήση των προτεινόµενων αλγορίθµων αναζήτησης NN και MST, δίνει τη 

δυνατότητα σε δοµές που οµοιάζουν σε R-δέντρα να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσµα 

χωροχρονικών επερωτήσεων.  

• Η πρόταση ενός αναλυτικού µοντέλου που εκτιµά το αποτέλεσµα της αβεβαιότητας σε 

επερωτήσεις χρονικής στιγµής για οµοιόµορφα δεδοµένα τροχιών, καθώς και η επέκτασή του 

για να καλύπτει αυθαίρετα κατανεµηµένες τροχιές µε τη βοήθεια ιστογραµµάτων· το ίδιο 

µοντέλο επιδεικνύει εξαιρετικές εφαρµογές σε σταθερά χωρικά δεδοµένα, ενώ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί απευθείας στα υφιστάµενα SDBMS. 

• Η ανάπτυξη ενός αναλυτικού µοντέλου που εκτιµά τα αποτελέσµατα της συµπίεσης τροχιάς 

σε χωροχρονικές επερωτήσεις.  

1.5. Επισκόπηση των Χρησιµοποιούµενων ∆εδοµένων Τροχιών 

Κατά την εκπόνηση αυτής της διατριβής πειραµατιστήκαµε µε µία ποικιλία πραγµατικών και 

συνθετικών δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε δύο σύνολα πραγµατικών δεδοµένων, 

και διάφορα συνθετικά δεδοµένα που παρήχθησαν από την γεννήτρια χωροχρονικών δεδοµένων 

GSTD [TSN99], από µία γεννήτρια δεδοµένων υπό περιορισµούς δικτύου της [Bri02] καθώς και µία 

εξειδικευµένη γεννήτρια τροχιών που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του [FGT07]. Οι λεπτοµέρειες 

των χρησιµοποιούµενων συνόλων δεδοµένων δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1.1). 

1.5.1. Πραγµατικές Τροχιές 

Ο προέλευση των δύο πραγµατικών συνόλων δεδοµένων ήταν από ένα στόλο φορτηγών(Trucks) και 

ένα στόλο σχολικών λεωφορείων (Buses), και παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.6(a) and (b), αντίστοιχα.  

Τα δύο πραγµατικά σύνολα δεδοµένων αποτελούνται από 276 (112203) και 145 (66096) τροχιές 
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(ευθύγραµµα τµήµατα), αντίστοιχα.  Και τα δύο σύνολα δεδοµένων είναι διαθέσιµα στη διαδικτυακή 

διεύθυνση http://www.rtreeportal.org. 

Πίνακας 1.1: Συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα πραγµατικά και συνθετικά δεδοµένα 

Σϋνολο ∆εδοµένων # τροχιές # εγγραφές 

Real Data (Trucks) 276 112K 

Real Data (Buses) 145 66K 

GSTD 100 100 485K 

GSTD 250 250 1213K 

GSTD 500 500 2426K 

GSTD 1000 1000 4850K 

GSTD 2000 2000 9701K 

NG 200 200 106K 

NG 400 400 213K 

NG 800 800 417K 

NG 1200 1200 626K 

NG 1600 1600 831K 

NG 2000 2000 1043K 

 

  

(a) ένας στόλος φορτηγών (b) ένας στόλος σχολικών 

λεωφορείων 

(c) συνθετικά δεδοµένα από τη 

γεννήτρια GSTD  

Σχήµα 1.6: ∆είγµατα από πραγµατικά και συνθετικά χωροχρονικά δεδοµένα 

1.5.2. Συνθετικές Τροχιές που Προσοµοιώνουν µη Περιορισµένη Κίνηση 

Για το σκοπό της παραγωγής τροχιών που κινούνται στον µη περιορισµένο χώρο, χρησιµοποιήσαµε τη 

γεννήτρια τροχιών δεδοµένων GSTD [TSN99]. Ένα δείγµα από τα δεδοµένα του GSTD παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 1.6(c). Οι συνθετικές τροχιές που παρήχθησαν µε αυτόν τον τρόπο αντιστοιχούν σε 100, 

250, 500, 1000 και 2000 κινούµενα αντικείµενα, που καταλήγουν σε σύνολα δεδοµένων µε 500K, 

1250K, 2500K, 5000K, και 10000K εγγραφές από ευθύγραµµα τµήµατα (η θέση κάθε αντικειµένου 

λήφθηκε περίπου 5000 φορές), χτίζοντας εποµένως ευρετήρια µεγέθους µέχρι 500 Mbytes (η 

περίπτωση του 3D R-δένδρου για το GSTD 2000 σύνολο δεδοµένων). Σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

παραµέτρους της γεννήτριας GSTD, η αρχική κατανοµή των σηµείων ήταν κανονική (Gaussian), ενώ 

η κίνησή τους καθοριζόταν από µία τυχαία κατανοµή.  

1.5.3. Συνθετικές Τροχιές που Προσοµοιώνουν Κίνηση υπό Περιορισµούς ∆ικτύου 

Σε σχέση µε την περίπτωση όπου τα αντικείµενα είναι περιορισµένα να κινούνται επάνω σε ένα 

δίκτυο, τα πειράµατά µας βασίζονται σε συνθετικά δεδοµένα που παρήχθησαν από την γεννήτρια 

χωροχρονικών δεδοµένων υπό περιορισµούς δικτύου που παρουσιάστηκε στο [Bri02], καθώς και το 
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πραγµατικό οδικό δίκτυο του San Joaquin ([Bri02] Σχήµα 1.7). Παραγάγαµε τα σύνολα δεδοµένων 

τροχιών NG που αποτελούνται από 200, 400, 800, 1200, 1600 και 2000 κινούµενα αντικείµενα, και 

όπου η θέση κάθε αντικειµένου λήφθηκε 400 φορές. Ενώ το εξαγόµενο της γεννήτριας ήταν στη 

µορφή (id, t, x, y), στα πειράµατά µας θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε τέτοια δεδοµένα µόνο στην 

περίπτωση που (x, y) είναι οι συντεταγµένες ενός κόµβου του δικτύου. Γι αυτό το σκοπό, η γεννήτρια 

µετατράπηκε έτσι ώστε να παράγει εγγραφές της µορφής (id, t, x, y) κάθε φορά που ένα κινούµενο 

αντικείµενο περνούσε επάνω από έναν κόµβο του δικτύου. Ο µέγιστος όγκος δεδοµένων, σε όρους 

ευθυγράµµων τµηµάτων, που παράχθηκε από την εν λόγω γεννήτρια ήταν περίπου 1M εγγραφές και 

προέκυψε για τα 2000 κινούµενα αντικείµενα.  

 

Σχήµα 1.7: Το πραγµατικό οδικό δίκτυο του San Joaquin, µαζί µε ένα δείγµα των παραγόµενων 

δεδοµένων 

1.6. Περίγραµµα της ∆ιατριβής  

Η διατριβή αναπτύσσεται ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 προτείνουµε και αξιολογούµε δύο 

πρωτότυπα ευρετήρια για χωροχρονικές τροχιές. Τα Κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζουν τους 

αλγορίθµους που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση πλησιέστερου γείτονα και της οµοιότερης 

τροχιάς αντίστοιχα, σε δεδοµένα ιστορικών τροχιών. Τα Κεφάλαια 5 και 6 εισάγουν αναλυτικά 

µοντέλα, το πρώτο για την πρόβλεψη του αποτελέσµατος της αβεβαιότητας σε χωροχρονικές 

επερωτήσεις, και το δεύτερο για την εκτίµηση του αποτελέσµατος της συµπίεσης τροχιών σε 

χωροχρονικές επερωτήσεις. Τέλος, µε το Κεφάλαιο 7 ολοκληρώνεται η διατριβή σε µία σύνοψη των 

αποτελεσµάτων και µία παρουσίαση των µελλοντικών ερευνητικών κατευθύνσεων. 
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2. ∆εικτοδότηση Τροχιών  

Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουµε στο πρόβληµα της δεικτοδότησης στις βάσεις δεδοµένων τροχιών και 

παρουσιάζουµε τις δύο προτάσεις µας, το TB*-δέντρο και το FNR-δέντρο. Το κεφάλαιο 

διαµορφώνεται ως εξής: Η Ενότητα 2.1 εισάγει τα θέµατα που σχετίζονται µε τη δεικτοδότηση 

χωροχρονικών τροχιών ενώ, η Ενότητα 2.2 εξετάζει τις σχετικές εργασίες. Η Ενότητα 2.3 παρουσιάζει 

τη δοµή και τους αλγορίθµους για τη διατήρηση και την αναζήτηση στο TB*-δέντρο και η Ενότητα 2.4 

περιέχει τη δοµή και τους αλγορίθµους του FNR-δέντρου. Οι Ενότητες 2.5 και 2.6 παρουσιάζουν την 

πειραµατική µας µελέτη σε απεριόριστο και περιορισµένο από το δίκτυο χώρο, αντίστοιχα, και τέλος η 

Ενότητα 2.7 ολοκληρώνει το κεφάλαιο µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων. 

2.1. Εισαγωγή 

Όπως και στις παραδοσιακές βάσεις δεδοµένων, οι επερωτήσεις σε MODs θα µπορούσαν να γίνουν 

ιδιαίτερα δαπανηρές λόγω της φύσης των δεδοµένων και της πολυπλοκότητας των αλγορίθµων 

επεξεργασίας επερωτήσεων. ∆εδοµένου δε ότι οι αντιλαµβανόµενες τη θέση συσκευές είναι πλέον 

σχεδόν πανταχού παρούσες, οι βάσεις δεδοµένων τροχιών, αργά ή γρήγορα, θα βρεθούν αντιµέτωπες 

µε τεράστιο όγκο δεδοµένων. Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η απόδοση παρουσία τεράστιων µεγεθών 

δεδοµένων, θα αποτελέσει ουσιαστικό πρόβληµα για τις βάσεις δεδοµένων τροχιών. ∆εδοµένου ότι η 

διάταξη απέχει πολύ από τη φύση των γεωγραφικών (πολυδιάστατων) δεδοµένων, τα παραδοσιακά 

ευρετήρια τύπου B-δέντρου δεν χρησιµεύουν στις χωρικές (και κατά συνέπεια στις χωροχρονικές) 

βάσεις δεδοµένων. Στον τοµέα των χωρικών βάσεων δεδοµένων, το R-δέντρο που προτείνεται από τον 

Guttman [Gut84] είναι «πανταχού παρόν», µε εφαρµογές που καλύπτουν τα Συστήµατα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (Geographical Information Systems - GIS) και το Σχεδιασµό µε τη βοήθεια Υπολογιστή 

(Computer Aided Design - CAD) µέχρι και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εικόνων και Πολυµέσων ( 

Image and Multimedia Management Systems) [MNPT05].  

Το R-δέντρο µπορεί να θεωρηθεί επέκταση του B-δέντρου σε n-διάστατους χώρους. Όπως και 

το B-δέντρο, το R-δέντρο είναι ένα ισοσταθµισµένο δέντρο µε τις εγγραφές του ευρετηρίου στα φύλλα 

του (leaf nodes) που περιλαµβάνουν δείκτες (pointers) προς τα πραγµατικά δεδοµένα. Οι εγγραφές των 

φύλλων είναι της µορφής <id, MBB>, όπου id είναι ένας ταυτοποιητής (identifier) που δείχνει στο 

πραγµατικό αντικείµενο και το MBB (Ελάχιστο Περιβάλλον Κουτί/Minimum Bounding Box) είναι ένα 

n-διάστατο διάστηµα. Οι εγγραφές στους εσωτερικούς κόµβους είναι της µορφής <ptr, MBB>, όπου 

ptr είναι ένας δείκτης προς τον απόγονο κόµβο (child node) και MBB το περιβάλλον κουτί που 

καλύπτει όλους τους απογόνους κόµβους. Ένας κόµβος στο δέντρο αντιστοιχεί σε µία φυσική σελίδα 
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δίσκου (ή σε ένα µπλοκ δίσκου που είναι το θεµελιώδες στοιχείο στο οποίο οργανώνεται η δοµή 

αποθήκευσης του δίσκου) και περιέχει µεταξύ m και M εγγραφές (M είναι η χωρητικότητα του κόµβου 

και m είναι µία παράµετρος συντονισµού – συνήθως το m ορίζεται στα M/2 γεγονός που διασφαλίζει 

ότι η χρήση του χώρου είναι τουλάχιστον στο 50%). Σε αντίθεση µε το B-δέντρο, τα MBBs των 

κόµβων που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται. Στο Σχήµα 2.1 βλέπουµε 

ένα σύνολο χωρικών αντικειµένων και το αντίστοιχο R-δέντρο. 
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Σχήµα 2.1: Παράδειγµα χωρικών δεδοµένων, τα Ελάχιστα Περιβάλλοντα Κουτιά (MBBs) τους, µία 

επερώτηση εύρους και το αντίστοιχο R-δέντρο [MNPT05]. 

Στο τοµέα της χωροχρονικής δεικτοδότησης, οι παραλλαγές και οι επεκτάσεις του R-δέντρου 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, 3D R-δέντρα [TVS96], TB-δέντρα και STR-δέντρα [PJT00], δέντρα 

Οκταγωνικού-Πρίσµατος (Octagon-Prism (OP)) [ZSI02], PA-δέντρα [NR07], MON-δέντρα [AG05], 

ενώ το SETI [CEP03] είναι µία υβριδική τεχνική που βασίζεται σε R-δέντρα και τεχνικές διαµέρισης. 

Θα τα εξετάσουµε διεξοδικά στις επόµενες ενότητες. Επιπλέον, εφόσον το ενδιαφέρον µας στη 

διατριβή αυτή εστιάζεται σε ιστορικές MODs, περιορίζουµε τη συζήτησή µας σε τεχνικές 

δεικτοδότησης που καταγράφουν προηγούµενες θέσεις. Για όποιον ενδιαφέρεται για τη δεικτοδότηση 

τρέχουσας θέσης και ανυσµάτων κίνησης, µερικές αρκετά ενδιαφέρουσες εργασίες είναι οι [SJ02], 

[SJLL00], [TPS03], και [XP03].  

Πίνακας 2.1: Ταξινόµηση χωροχρονικών επερωτήσεων [Pfo02] 

Τύπος Επερώτησης Λειτουργία 

Επερωτήσεις βάσει συντεταγµένων 
επυκαλύπτεται, βρίσκεται µέσα, 

πλησιέστερος γείτονας, κλπ. 

Τοπολογικές 

επερωτήσεις 

εισάγεται, αφήνει, διασχίζει, 

παρακάµπτει, κλπ. 
Επερωτήσεις βάσει 

τροχιάς Επερωτήσεις 

πλοήγησης 

∆ιανυόµενη απόσταση, καλυπτόµενη 

περιοχή, ταχύτητα, κατεύθυνση, 

σταθµευµένο, κλπ. 

 

2.1.1. Προδιαγραφές ∆εικτοδότησης Τροχιών 

Όπως τονίστηκε στο [PJT00], η µεγάλη πλειοψηφία των προτεινόµενων χωροχρονικών ευρετηρίων 

παραβλέπουν τις προκλήσεις που τίθενται από τη φύση των δεδοµένων τροχιάς και δεικτοδοτούν 

συλλογές γραµµικών τµηµάτων στο χωροχρονικό διάστηµα, µόνο για την επεξεργασία παραδοσιακών 

επερωτήσεων βασισµένων στις συντεταγµένες (όπως για παράδειγµα επερωτήσεις εύρους και χρονικής 
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στιγµής), αγνοώντας ταυτόχρονα άλλες χρήσιµες επερωτήσεις, όπως τοπολογικές επερωτήσεις και 

επερωτήσεις πλοήγησης που είναι βασισµένες στη τροχιά. Πιο συγκεκριµένα, επερωτήσεις της µορφής 

«βρες όλα τα αντικείµενα που βρίσκονται σε µία συγκεκριµένη περιοχή σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα» γενικεύουν την επερώτηση χωρικού εύρους της µορφής «βρες όλα τα αντικείµενα σε µία 

δεδοµένη περιοχή» και δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν την έννοια της τροχιάς· γι’ αυτό και καλούνται «βάσει 

συντεταγµένων» (coordinate-based) [PJT00]. Οι επερωτήσεις της µορφής «βρες τις θέσεις όλων των 

αντικειµένων σε µία δεδοµένη περιοχή σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή», που ονοµάζονται 

επερωτήσεις χρονικής στιγµής (timeslice), αποτελούν ένα ειδικό τύπο επερωτήσεων εύρους όπου η 

χρονική έκταση θεωρείται µηδενική. Μία άλλη άµεση επέκταση απλών χωρικών επερωτήσεων στο 

τοµέα των χωροχρονικών εφαρµογών περιλαµβάνει επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα της µορφής 

«βρες το πλησιέστερο κινούµενο αντικείµενο σε ένα αντικείµενο επερώτησης στη διάρκεια συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος». Επιπλέον, στην περίπτωση χωροχρονικών επερωτήσεων πλησιέστερου 

γείτονα, το αντικείµενο της επερώτησης θα µπορούσε να είναι ένα 2D σηµείο ή µία ακόµα τροχιά 

κινούµενου αντικειµένου, ενώ η επερώτηση θα µας έδινε το πλησιέστερο αντικείµενο  στην 

επερώτηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ενός χρονικού διαστήµατος, ή, σε κάθε χρονική στιγµή του 

χρονικού διαστήµατος της επερώτησης (ιστορικές συνεχείς επερωτήσεις).   

Επιπλέον, η [PJT00] προτείνει να ονοµάζονται βάσει τροχιάς (trajectory-based) οι επερωτήσεις 

που απαιτούν τη γνώση όλης – ή τουλάχιστον ενός τµήµατος – της τροχιάς του αντικειµένου 

προκειµένου να τις επεξεργαστούµε. Τέτοιες επερωτήσεις είναι αυτές που ασχολούνται µε τοπολογικές 

σχέσεις (είσοδος, αναχώρηση κλπ.) και αυτές που παρέχουν προκύπτουσες πληροφορίες για την 

πλοήγηση ενός αντικειµένου (µέση ταχύτητα, απόσταση που διανύθηκε κλπ.). Ο Πίνακας 2.1 

συνοψίζει τους παραπάνω δύο τύπους επερωτήσεων. 

Ο συνδυασµός επερωτήσεων εύρους και τοπολογικών επερωτήσεων µας δίνει έναν άλλο τύπο 

επερωτήσεων που καλούνται συνδυαστικές επερωτήσεις (combined queries). Ως παράδειγµα [PJT00], 

ας δούµε την εξής επερώτηση «Ποιες ήταν οι τροχιές των αντικειµένων αφ’ ης στιγµής έφυγαν από την 

οδό Tucson µεταξύ 7π.µ. και 8 π.µ. σήµερα, για την επόµενη ώρα», που πρώτα εντοπίζει τις τροχιές που 

περιέχονται σε ένα εσωτερικό παράθυρο επερώτησης εύρους (οδός Tucson, µεταξύ 7πµ και 8 πµ 

σήµερα, Qin στο Σχήµα 2.2) και στη συνέχεια ανακτά τα τµήµατα της τροχιάς των αντικειµένων που 

περιέχονται σε ένα εξωτερικό παράθυρο επερώτησης (στην επόµενη ώρα, Qout στο Σχήµα 2.2). 

 

Qout 

Qin 

 

Σχήµα 2.2: Επερωτήσεις συνδυασµένης αναζήτησης 

Στα πλαίσια ενός άλλου ερευνητικού πεδίου, η [MB04] ασχολήθηκε µε την ανάγκη εξεύρεσης 

αποτελεσµατικών µηχανισµών συµπίεσης τροχιών· βάσει της ίδιας εργασίας, αναµένεται ότι όλες οι 

αντιλαµβανόµενες τη θέση συσκευές θα αρχίσουν τελικά να παράγουν µία ροή δεδοµένων από 

χωροχρονικές θέσεις άνευ προηγουµένου. Αργά ή γρήγορα ένας τέτοιος τεράστιος όγκος δεδοµένων 
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θα δηµιουργήσει προκλήσεις ως προς την αποθήκευση, τη διαβίβαση, τη διαχείριση και την 

απεικόνιση (display). Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη τεχνικών συµπίεσης. Ωστόσο, τα υφιστάµενα 

χωροχρονικά ευρετήρια που δεν διατηρούν τις τροχιές των κινούµενων αντικειµένων και 

αντιµετωπίζουν τα χωροχρονικά δεδοµένα ως συλλογές γραµµικών τµηµάτων στο χώρο των 2+1 

διαστάσεων (όπως το SETI [CEP03] και το 3D R-δέντρο [TVS96]), παραβλέπουν την ανάγκη 

συµπίεσης, κάτι το οποίο εξ’ ορισµού σηµαίνει ότι κάθε τροχιά θα θεωρείται ένα ολοκληρωµένο 

αντικείµενο. Η ίδια ανάγκη για διατήρηση της τροχιάς ανακύπτει όταν ασχολούµαστε µε διαδικασίες 

διαγραφής· παρά το γεγονός ότι η διαγραφή ενός γραµµικού τµήµατος από τη βάση δεδοµένων 

τροχιών µπορεί να φαίνεται ανούσια, η διαγραφή µιας ολόκληρης τροχιάς είναι µία πολύ χρήσιµη 

διαδικασία η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από οποιοδήποτε ευρετήριο τροχιών στον πραγµατικό 

κόσµο. 

Στην [PJT00] παρουσιάζονται δύο δοµές ευρετηρίων, το Χωροχρονικό R-δέντρο (STR-δέντρο) 

και το Trajectory Bundle tree (TB-δέντρο), που προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και να 

υποστηρίξουν αποτελεσµατικά διαδικασίες βασισµένες στην έννοια της τροχιάς όπως την επεξεργασία 

τοπολογικών επερωτήσεων. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι ότι το TB-δέντρο θα µπορούσε 

να υποστηρίξει και µη παραδοσιακές επερωτήσεις πολύ πιο αποτελεσµατικά από το παραδοσιακό 3D 

R-δέντρο και το STR-δέντρο. ∆υστυχώς, παρά τα σαφή του πλεονεκτήµατα σε επεξεργασία 

επερωτήσεων που βασίζονται στην τροχιά, το TB-δέντρο έχει ένα πολύ ουσιαστικό µειονέκτηµα: λόγω 

της στρατηγικής που υιοθετεί για την εισαγωγή νέων δεδοµένων τροχιών, αυτά εισάγονται πάντα στη 

δεξιά «άκρη» του δέντρου, που σηµαίνει ότι η απόδοσή του εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την 

σειρά εισαγωγής των δεδοµένων. Παρόλα αυτά, σε πραγµατικές εφαρµογές, αυτή η υπόθεση δεν είναι 

πάντα απαραίτητα σωστή. Επί παραδείγµατι, σε µία εφαρµογή όπου οι εισαγωγές γίνονται σε 

πραγµατικό χρόνο, αν το κινούµενο αντικείµενο εισέλθει σε µία περιοχή όπου το σύστηµα µετάδοσης 

θέσης δεν λειτουργεί, η τροχιά του θα µπορούσε να αποθηκευθεί τοπικά στο αντικείµενο και να 

διαβιβασθεί στον κεντρικό εξυπηρετητή – όπου και λειτουργεί το ευρετήριο - αργότερα· εντωµεταξύ, 

άλλα κινούµενα αντικείµενα θα µπορούσαν να έχουν διαβιβάσει τη θέση τους, παραβιάζοντας έτσι την 

παραπάνω υπόθεση του TB-δέντρου. Επιπλέον, η δοµή του TB-δέντρου δεν είναι κατάλληλη για να 

υποστηρίξει λειτουργίες διαγραφής και συµπίεσης· τυχόν διαγραφή µιας τροχιάς θα άφηνε «κενά» 

στους κόµβους ενώ η συµπίεση τροχιών όπως θα συζητήσουµε στη συνέχεια, σηµαίνει ότι το 

ευρετήριο θα πρέπει να χειρίζεται δεδοµένα που εισάγονται µε µη χρονολογική σειρά.  

 Μία άλλη προσέγγιση που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα σχετικά µε τη δεικτοδότηση 

χωροχρονικών τροχιών, προκύπτει αναγνωρίζοντας ότι οι τροχιές κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 

περιορισµένες σε ένα δίκτυο. Όπως επισηµαίνεται στην [KGT99], η ύπαρξη περιορισµών στο χώρο 

στον οποίο τα κινούµενα αντικείµενα πραγµατοποιούν την κίνησή τους είναι µία προϋπόθεση που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης χωροχρονικών ευρετηρίων. Στην πράξη, 

αυτό συµβαίνει στις περισσότερες πραγµατικές εφαρµογές: αεροπλάνα που κινούνται σε 

αεροδιάδροµους, αυτοκίνητα και πεζοί που κινούνται σε οδικά δίκτυα, ενώ τα τρένα έχουν σταθερές 

τροχιές σε σιδηροδροµικά δίκτυα. Αυτές οι ειδικές συνθήκες (περιορισµοί στην κίνηση) αποτέλεσαν 

αντικείµενο ερευνητικού ενδιαφέροντος στις [KGT99], [PTKZ02]. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

τους Kollios et al. [KGT99], το πεδίο αναφοράς της τροχιάς των κινούµενων αντικειµένων σε ένα 
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δίκτυο δεν είναι ο χώρος των 2+1 διαστάσεων, αλλά ένας χώρος µε 1.5 διαστάσεις, καθώς τα γραµµικά 

τµήµατα που περιλαµβάνουν το δίκτυο µπορούν να αποθηκευτούν σε ένα συµβατικό ευρετήριο 

χωρικών δεδοµένων (όπως το R-δέντρο). Τότε, η δεικτοδότηση των αντικειµένων που κινούνται σε 

ένα τέτοιο δίκτυο δεν είναι παρά ένα 1D πρόβληµα. Στην [KGT99], το πρόβληµα της δεικτοδότησης 

τροχιών µε περιορισµούς στο δίκτυο µελετάται υπό µία πιο θεωρητική σκοπιά χωρίς να προτείνεται 

µία µέθοδος προσπέλασης που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικές εφαρµογές. Από την 

άλλη πλευρά, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην [KGT99], στις επόµενες ενότητες, 

δείχνουµε πως η πρόταση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί και να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη 

πρωτότυπων µεθόδων προσπέλασης που χρησιµεύουν για τη δεικτοδότηση δεδοµένων τροχιών µε 

περιορισµούς στο δίκτυο.  

2.1.2. Τι προτείνεται 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω απαιτήσεων, στην παρούσα διατριβή, προτείνονται ανεξάρτητα 

δύο πρωτότυπα ευρετήρια, ήτοι, το TB*-δέντρο και το FNR-δέντρο. Πιο συγκεκριµένα, το TB*-δέντρο 

είναι επέκταση του TB-δέντρου που ξεπερνά το βασιµό µειονέκτηµα του προκατόχου του, δηλαδή, την 

υποστήριξη της ανάγκης για µη χρονολογικές εισαγωγές, διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις 

«επιθυµητές» του ιδιότητες. Επιπλέον, πέρα από τους αλγορίθµους που παρέχονται για τη δόµησή του 

και την επεξεργασία επερωτήσεων, το TB*-δέντρο υποστηρίζει διαγραφές τροχιών, ενώ η δοµή του 

επιτρέπει και την υποστήριξη αλγορίθµων συµπίεσης τροχιών. Η δοµή και οι αλγόριθµοι του TB*-

δέντρου θα περιγραφούν στις επόµενες ενότητες και θα ακολουθήσει µία πειραµατική µελέτη που 

αποκαλύπτει τις θετικές και αρνητικές πτυχές του προτεινόµενου ευρετηρίου. Εδώ είναι απαραίτητο να 

διευκρινίσουµε ότι το προτεινόµενο TB*-δέντρο, δεν εκµεταλλεύεται τις ειδικές συνθήκες τις οποίες 

έχουν τα αντικείµενα όταν κινούνται σε σταθερά δίκτυα· αντιθέτως, δεικτοδοτεί αντικείµενα που 

κινούνται ελεύθερα στο 2D χώρο.  

Από την άλλη µεριά, κάτω από το σενάριο των περιορισµών δικτύου η παρούσα διατριβή 

προτείνει ένα καινοτόµο ευρετήριο, που ονοµάζεται R-δέντρο Σταθερού ∆ικτύου (Fixed Network R-

tree - FNR-tree) και είναι µία προέκταση του πολύ γνωστού R-δέντρου [Gut84]. Μπορούµε να 

περιγράψουµε το FNR-δέντρο σαν ένα δάσος από 1D R-δέντρα πάνω από ένα 2D R-δέντρο. Το 2D R-

δέντρο χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση των χωρικών δεδοµένων του διαγράµµατος του δικτύου 

(π.χ. δρόµων που αποτελούνται από γραµµικά τµήµατα), ενώ τα 1D R-δέντρα χρησιµοποιούνται για τη 

δεικτοδότηση του χρονικού διαστήµατος της κίνησης κάθε αντικειµένου σ’ ένα δεδοµένο τµήµα του 

δικτύου. Όπως θα δείξουµε πειραµατικά στις επόµενες ενότητες, το προτεινόµενο FNR-δέντρο 

υπερτερεί τόσο του TB- όσο και του 3D R-δέντρου σε γενικές επερωτήσεις που βασίζονται στις 

συντεταγµένες· ωστόσο αυτή η αποτελεσµατικότητα του FNR-δέντρου σε επερωτήσεις που βασίζονται 

στις συντεταγµένες επιβαρύνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας µηχανισµός διατήρησης της 

τροχιάς και συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης επερωτήσεων που είναι βασισµένες στη 

τροχιά.  

2.2. Σχετικές Εργασίες 

Στη συνέχεια, εξετάζουµε εν συντοµία τις εργασίες που σχετίζονται µε τον τοµέα της δεικτοδότησης 

ιστορικών τροχιών κινούµενων αντικειµένων. Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι δεν 
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περιλαµβάνουµε όλες αυτές τις δοµές στην πειραµατική µας µελέτη δεδοµένου ότι στην πλειονότητά 

τους προτάθηκαν στη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διατριβής· ωστόσο, κάποιες από τις 

εργασίες που εξετάζουµε παραθέτουν στοιχεία και συγκρίνονται µε µία πρώιµη εκδοχή του FNR-

δέντρου που παρουσιάζεται στην [Fre03], ενώ οι υπόλοιπες αξιολογούνται επίσης σε αντιπαράθεση µε 

το αρχικό 3D R-δέντρο [TVS96] και το TB-δέντρο [PJT00]. Αναφερόµαστε πρώτα σε δοµές που 

δεικτοδοτούν αντικείµενα που κινούνται σε απεριόριστο χώρο, ενώ κατόπιν, παρουσιάζουµε κάποιες 

προσεγγίσεις µε περιορισµούς δικτύου. 

2.2.1. ∆εικτοδότηση Τροχιών Κινούµενων Αντικειµένων σε Απεριόριστο Χώρο 

Οι Zhu et al. [ZSI02] πρότειναν µια πρώτη βελτίωση του TB-δέντρου προτείνοντας το ∆έντρο 

Οκταγωνικού Πρίσµατος (OP-δένδρο)· τα OP-δέντρα χρησιµοποιούν προσεγγίσεις οκταγώνου αντί για 

MBBs. Βάσει των πειραµάτων που διεξήχθησαν, αποδεικνύεται ότι τα OP-δέντρα υπερέχουν του 

αρχικού TB-δέντρου τόσο ως προς επερωτήσεις βασισµένες στις συντεταγµένες όσο και βασισµένες 

στη τροχιά. Θα πρέπει εδώ να σταθούµε στο γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που πτροτείνουµε στις 

επόµενες παραγράφους στη δοµή TB*-δέντρου σε σχέση µε το αρχικό TB-δέντρο (δηλαδή 

αντικατάσταση 3D γραµµικών τµηµάτων από 3D σηµεία και η τροποποιηµένη στρατηγική εισαγωγής) 

µπορούν να εφαρµόζονται απευθείας στα πλαίσια του OP-δέντρου αντικαθιστώντας τις προσεγγίσεις 

MBB µε οκτάγωνα. 

Tο Κλιµακούµενο και Αποδοτικό Ευρετήριο Τροχιάς (Scalable and Efficient Trajectory Index - 

SETI) που παρουσιάζεται στο [CEP03] είναι µία υβριδική δοµή που δεικτοδοτεί τροχιές σε δύο 

επίπεδα ξεχωρίζοντας τη χωρική από τη χρονική διάσταση. Το SETI χωρίζει το 2D χώρο σε ξένα 

µεταξύ τους εξαγωνικά κελιά που παραµένουν σταθερά στη διάρκεια ζωής της δοµής (ενώ κι άλλες 

στρατηγικές χωρικής διαµέρισης θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν) διότι αναγνωρίζει ότι οι τροχιές 

των κινούµενων αντικειµένων επεκτείνονται συνεχώς προς τη χρονική διάσταση ενώ τα χωρικά όρια 

παραµένουν σταθερά ή µεταβάλλονται σπανίως. Κάθε κελί σε λογικό επίπεδο περιλαµβάνει µόνο τα 

τµήµατα της τροχιάς που είναι πλήρως εντός του κελιού, ενώ στην περίπτωση ενός τµήµατος τροχιάς 

που διασχίζει τα όρια του κελιού, χωρίζεται και στη συνέχεια εισάγεται και στα δύο κελιά. Σε φυσικό 

επίπεδο, τα τµήµατα της τροχιάς εισάγονται σε ένα αρχείο δεδοµένων· κάθε σελίδα του αρχείου 

περιλαµβάνει τµήµατα από µόνο ένα κελί. Κατόπιν, αντιστοιχίζεται το καθορισµένο κελί µε ένα 

χρονικό ευρετήριο, (ήτοι, ένα 1D R-δέντρο) που δεικτοδοτεί τα χρονικά διαστήµατα κάθε 

συγκεκριµένου κελιού στο αρχείο δεδοµένων. Το Σχήµα 2.3 συνοψίζει τη δοµή SETI. 

 

R*-tree

Data File 

Data Space 

 

Σχήµα 2.3: Η δοµή SETI [CEP03]  
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Οι αλγόριθµοι εισαγωγής και αναζήτησης ακολουθούν µία προσέγγιση πολλαπλών βηµάτων που 

αποτελείται από χωρική επιλογή, χρονική επιλογή και διαλογή. Πιο συγκεκριµένα, στη διάρκεια κάθε 

εισαγωγής, ο αλγόριθµος εντοπίζει το κελί στο οποίο πρέπει να εισαχθεί το τµήµα (λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν και πιθανούς διαχωρισµό του τµήµατος µεταξύ κελιών) και κατόπιν το εισάγει στην αντίστοιχη 

σελίδα του αρχείου δεδοµένων, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη εγγραφή του 1D R-

δέντρου (εάν απαιτείται). Παρά το γεγονός ότι όπως παρουσιάστηκε στην πειραµατική µελέτη του 

[CEP03], το SETI σαφώς υπερέχει του 3D R-δέντρου και του TB-δέντρου σε επερωτήσεις χρονικού 

διαστήµατος και χρονικής στιγµής, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία επερωτήσεων 

που είναι βασισµένες στη τροχιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα γραµµικά τµήµατα των τροχιών 

οργανώνονται εντός του ευρετηρίου µόνο βάσει των χωρικών και χρονικών τους σχέσεων· εποµένως, 

τα διαδοχικά γραµµικά τµήµατα της ίδιας τροχιάς µπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές σελίδες 

του δίσκου. Συνεπώς, στην χειρότερη περίπτωση για την ανάκτηση µιας τροχιάς θα πρέπει να 

διαβάσουµε µία σελίδα δίσκου για κάθε γραµµικό τµήµα τροχιάς. Επιπλέον, η εργασία του [CEP03] 

δεν δίνει κανέναν αλγόριθµο επεξεργασίας επερώτησης πλησιέστερου γείτονα, ενώ η ανάπτυξη ενός 

αποτελεσµατικού αλγορίθµου για την υποστήριξη τέτοιων επερωτήσεων δεν είναι και τόσο απλή. 

Οι Pfoser et al. [PJ01] χρησιµοποιούν τους περιορισµούς που τίθενται στην κίνηση των 

αντικειµένων από την υφιστάµενη υποδοµή για τη βελτίωση της απόδοσης των χωροχρονικών 

επερωτήσεων δεδοµένου ενός υφιστάµενου χωροχρονικού ευρετηρίου. η στρατηγική τους δεν 

επηρεάζει τη δοµή του ίδιου του ευρετηρίου. Αντίθετα, η [PJ01] υιοθετεί ένα επιπλέον βήµα 

προεπεξεργασίας πριν την εκτέλεση κάθε επερώτησης. Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι η υποδοµή  (π.χ. 

κτήρια) σπανίως ενηµερώνεται, µπορεί να δεικτοδοτηθεί µέσω ενός συµβατικού χωρικού ευρετηρίου 

όπως για παράδειγµα το R-δέντρο. Αφ’ ετέρου, για τη δεικτοδότηση τροχιών κινούµενων αντικειµένων 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα γενικό χωροχρονικό ευρετήριο, όπως το TB-δέντρο [PJT00] ή το 

3D R-δέντρο [TVS96]. Έτσι, ένα βήµα προ επεξεργασίας της επερώτησης, διαιρεί το αρχικό παράθυρο 

σε αρκετά µικρότερα παράθυρα, από τα οποία έχουν αποκλεισθεί οι περιοχές που καλύπτονται από την 

υποδοµή (Σχήµα 2.4). Κάθε µία από τις µικρότερες επερωτήσεις εκτελείται στο (γενικό χωροχρονικό ) 

ευρετήριο και µας δίνει µία σειρά από υποψήφια αντικείµενα, των οποίων γίνεται διαλογή βάσει του 

αρχικού παραθύρου επερώτησης. 
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Σχήµα 2.4: Το αρχικό παράθυρο επερώτησης Q (a) αναλύεται σε µία σειρά από µικρότερα παράθυρα 

επερωτήσεων Q1, Q2,.. (b) σε σχέση µε τα στοιχεία υποδοµής (µαύρα πλαίσια) [PJ01]. 
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Στην ίδια εργασία [PJ01], δίνεται ένας αλγόριθµος για την εφαρµογή του βήµατος προ 

επεξεργασίας, βάσει των όσων παρουσιάστηκαν στην [KF93]. Σύµφωνα µε την [KF93], ο αριθµός των 

προσπελάσεων κόµβων που απαιτούνται από ένα R-δέντρο για να απαντήσουµε µία επερώτηση 

παραθύρου, εξαρτάται από την επιφάνεια του παραθύρου και από το µήκος του ανά διάσταση. 

Συνεπώς, αυτό που µας απασχολεί δεν είναι µόνο η ελαχιστοποίηση της επιφάνειας του παραθύρου 

επερώτησης (που επιτυγχάνεται αφαιρώντας το τµήµα που περιέχει την υποδοµή από το αρχικό 

παράθυρο) αλλά και η ελαχιστοποίηση της περιµέτρου του. Στην αντίστοιχη αξιολόγηση, έγινε 

σύγκριση της απόδοσης των δύο χωροχρονικών ευρετηρίων (TB- και 3D R-δέντρο) µε χρήση του 

βήµατος προ επεξεργασίας (δηλαδή διαιρώντας το αρχικό παράθυρο σε µικρότερα παράθυρα) και 

χωρίς, και αποδείχθηκε ότι η απόδοση της επερώτησης βελτιώθηκε και για τα δύο ευρετήρια µε τη 

χρήση του βήµατος αυτού.  

Προσφάτως, µελετήθηκε πως µπορούµε να χωρίσουµε τροχιές µε βέλτιστο τρόπο για τη 

βελτίωση της απόδοσης επερωτήσεων εύρους [HKTG02], [HKTG06]. Οι Hadjieleftheriou et al. 

[HKTG02] χρησιµοποιούν µία µερικώς σταθερή δοµή, το PPR-δέντρο, που προσπαθεί να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα του νεκρού χώρου που γεννάται από τις προσεγγίσεις των τροχιών 

κινούµενων αντικειµένων από MBBs. Ο νεκρός χώρος ορίζεται ως ο χώρος σε µία προσέγγιση MBB 

που δεν καλύπτει στην πράξη κανένα αντικείµενο που περιέχεται σε αυτό. Οι [HKTG02] εισάγουν 

τεχνητές ενηµερώσεις της θέσης των αντικειµένων που χωρίζουν τις τροχιές σε µικρότερα στοιχεία, 

µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το νεκρό χώρο· χρησιµοποιούν µη γραµµικές συναρτήσεις για την 

περιγραφή τροχιών κινούµενων αντικειµένων, που αρχικώς δεικτοδοτούνται από το PPR-δέντρο. Η 

µελέτη αυτή επεκτείνεται στην [HKTG06] όπου αντί του PPR-δέντρου χρησιµοποιείται ένα Multi-

Version R-δέντρο, όπως αυτό που προτείνεται στην [TPS03], που οδηγεί σε ένα σχήµα δεικτοδότησης 

βελτιωµένης απόδοσης. Επίσης, οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

του νεκρού χώρου που εισάγονται στα MBBs µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε 

οποιοδήποτε χωροχρονικό αρχείο δεδοµένων, όπως το R-δέντρο και τις παραλλαγές του. 

Ωστόσο, η πιο πολλά υποσχόµενη προσέγγιση ως προς τη δεικτοδότηση τροχιών κινούµενων 

αντικειµένων σε απεριόριστο χώρο είναι αυτή που παρουσιάζεται στην [NR07]· σύµφωνα µε την 

[NR07], επειδή τα MBBs δεν µπορούν να συλλάβουν την οµαλότητα των πραγµατικών δεδοµένων 

τροχιών, προτείνεται οι τροχιές να προσεγγίζονται µέσω µιας ακολουθίας συναρτήσεων κίνησης που 

περιγράφονται από ένα απλό συνεχές πολυώνυµο. Στη συνέχεια εισάγεται το PA-δέντρο, ένα 

παραµετρικό ευρετήριο που δεικτοδοτεί τα πολυώνυµα που προκύπτουν· τα PA-δέντρα οµοιάζουν µε 

R-δέντρα, µε τη κύρια διαφορά ότι οι εγγραφές αποτελούνται από πολυωνυµικούς συντελεστές, αντί 

των MBBs. Βάσει της πειραµατικής µελέτης που παρουσιάστηκε, το PA-δέντρο υπερέχει τόσο του 

MVR-δέντρου [HKTG06] όσο και του SETI [CEP03] στην πλειονότητα των πειραµατικών ρυθµίσεων. 

2.2.2. ∆εικτοδότηση Τροχιών Κινούµενων Αντικειµένων σε Σταθερά ∆ίκτυα 

Η πρώτη πρόταση που λαµβάνει υπόψη κινούµενα αντικείµενα υπό περιορισµούς δικτύου ήταν η 

εργασία των Papadias et al. σε [PTKZ02] που υιοθέτησε αυτήν την υπόθεση, προκειµένου να 

δηµιουργήσει µια δοµή που απαντά σε χωροχρονικές συγκεντρωτικές επερωτήσεις του τύπου «βρες το 

συνολικό αριθµό αντικειµένων στις περιοχές που τέµνουν κάποια παράθυρα qs στη διάρκεια ενός 

χρονικού διαστήµατος qt». Όπως και στο FNR-δέντρο, το προτεινόµενο συγκεντρωτικό R-B-δέντρο 
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(aRB-δέντρο) ακολουθεί την πρόταση της [KGT99] και δίνει ένα συνδυασµό R- και B-δέντρων 

βασισµένα στην εξής ιδέα: οι γραµµές στο δίκτυο αποθηκεύονται µόνο µία φορά και δεικτοδοτούνται 

από ένα R-δέντρο. Κατόπιν, σε κάθε εσωτερικό κόµβο και κόµβο φύλλου του R-δέντρου, τοποθετείται 

ένας δείκτης, που αποθηκεύει ιστορικά συγκεντρωτικά δεδοµένα για το συγκεκριµένο χωρικό 

αντικείµενο (π.χ. το MBB του κόµβου).  

Πιο συγκεκριµένα, η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε δύο τύπους ευρετηρίων: ένα ευρετήριο 

υποδοχής (host index), που διαχειρίζεται τις χωρικές επιφάνειες της περιοχής και συσχετίζει µία 

συγκεντρωτική πληροφορία σε αυτές τις περιοχές µε όλα τα χρονικά αποτυπώµατα στην βασική σχέση 

και κάποια ευρετήρια µέτρων (measure indexes) (ένα για κάθε εγγραφή του ευρετηρίου υποδοχής), που 

είναι συγκεντρωτικές χρονικές δοµές και αποθηκεύουν τις τιµές των µετρήσεων στο πέρασµα της 

χρόνου. Για µία σειρά σταθερών περιοχών, οι γράφοντες καθορίζουν το συγκεντρωτικό R-B-δέντρο 

(aRB-δέντρο), που υιοθετεί ένα R-δέντρο µε σύνοψη πληροφοριών ως ευρετήριο υποδοχής και ένα B-

δέντρο που περιλαµβάνει χρονικώς µεταβαλλόµενα συγκεντρωτικά δεδοµένα, ως ευρετήριο µέτρων. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το aRB-δέντρο είναι κατάλληλο για την αποτελεσµατική 

επεξεργασία συγκεντρωτικών επερωτήσεων παραθύρου δηλαδή, για τον υπολογισµό του 

συγκεντρωτικού µέτρου των περιοχών που τέµνουν ένα συγκεκριµένο παράθυρο. Πράγµατι, για 

κόµβους που περικλείονται εντελώς στην επερώτηση παραθύρου, το συγκεντρωτικό µέτρο διατίθεται 

ήδη και αποφεύγεται έτσι η κάθοδος σε αυτούς τους κόµβους. Ως συνέπεια, η συγκεντρωτική 

επεξεργασία γίνεται ταχύτερα. Επί παραδείγµατι, ας υπολογίσουµε τον αριθµό των τηλεφωνηµάτων 

εντός της σκιασµένης περιοχής στο Σχήµα 2.5(a) σε ένα χρονικό διάστηµα [T1,T3] χρησιµοποιώντας το 

aRB-δέντρο που φαίνεται στο Σχήµα 2.5(b). Επειδή το R5 περιλαµβάνεται πλήρως στην επερώτηση 

παραθύρου δεν υφίσταται απαίτηση ανάλυσης των R1 και R2 εξ’ ου και προσπελαύνουµε το B-δέντρο 

για το R5. Η πρώτη εγγραφή της ρίζας αυτού του B-δέντρου περιλαµβάνει το µέτρο για το διάστηµα 

[T1, T3] που είναι η τιµή που µας ενδιαφέρει. Αντ’ αυτού, για να έχουµε το σύνολο των τηλεφωνικών 

κλήσεων στο διάστηµα [T1, T3] για το R3 πρέπει να δούµε µια εγγραφή της ρίζας του B-δέντρου για το 

R3 και ένα φύλλο (οι έγχρωµοι κόµβοι). Το  Σχήµα 2.5 δίνει ένα παράδειγµα της δοµής του aRB-

δέντρου.  

 

(a) (b) 

Σχήµα 2.5: (a) Παράδειγµα δεδοµένων και (b) το αντίστοιχο aRB-tree [PTKZ02]  

Η [AG05] προτείνει µια παραλλαγή του  FNR-δέντρου, που ονοµάζεται ∆έντρο Κινούµενων 

Αντικειµένων σε ∆ίκτυα/Moving Objects in Networks tree (MON-δέντρο) και εκµεταλλεύεται την ίδια 
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ιδιότητα του χωρικού δικτύου. Αντί να χρησιµοποιεί ένα 1D R-δέντρο για κάθε φύλλο του 2D R-

δέντρου, το MON-δέντρο χρησιµοποιεί ένα 2D R-δέντρο για κάθε πολυγραµµή του χωρικού δικτύου. 

Το MON-δέντρο υπερτερεί σηµαντικά του 3D R-δέντρου και του FNR-δέντρου, σε επερωτήσεις 

χρονικού διαστήµατος και χρονικής στιγµής και προς το παρόν θεωρείται τεχνολογία αιχµής. Παρόλα 

αυτά, και εδώ διαπιστώνεται το µειονέκτηµα της µη ύπαρξης δυνατότητας αποτελεσµατικής 

επεξεργασίας επερωτήσεων που βασίζονται στη τροχιά. 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα µεθοδολογία για το ίδιο θέµα (δηλαδή, τη δεικτοδότηση κινούµενων 

αντικειµένων σε δίκτυα) παρουσιάζεται στην [PJ03]. Η εν λόγω προσέγγιση προτείνει το 

µετασχηµατισµό του σχετικού δικτύου από δύο στη µία διάσταση µέσω ταξινόµησης των ακµών του 

δικτύου βάσει των τιµών Hilbert. Οι τιµές Hilbert είναι µία προσέγγιση για τη διάταξη του 2D χώρου· 

καθορίζονται εφαρµόζοντας µία καµπύλη Hilbert, που καλύπτει όλο το 2D χώρο, αντιστοιχώντας κάθε 

2D σηµείο σε ένα 1D σηµείο [WD04]. Έτσι, το πρόβληµα της δεικτοδότησης τριών (δηλαδή 2 

χωρικών και 1 χρονικής) διαστάσεων περιορίζεται στο πρόβληµα της δεικτοδότησης δύο (δηλαδή 1 

χωρικής και 1 χρονικής) διαστάσεων, που µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά χρησιµοποιώντας 

οποιοδήποτε από τα γνωστά απλά χωρικά ευρετήρια όπως το R-δέντρο που υποστηρίζεται από τα 

υπάρχοντα DBMS. Μετά από αυτό, κάθε επερώτηση εύρους πρέπει να µετασχηµατιστεί στον 1D 

χώρο, δίνοντας µας έτσι κάποια 2D (χωρικά και χρονικά) ορθογώνια παραλληλόγραµµα, τα οποία στη 

συνέχεια αντιπαρατίθενται στο R-δέντρο. Η τεχνική χρησιµοποιεί επίσης ένα R-δέντρο για τη 

δεικτοδότηση του σχετικού δικτύου για να επιταχύνουµε τη διαδικασία µετασχηµατισµού της 

επερώτησης. Η πειραµατική µελέτη που παρουσιάζεται στην [PJ03] αποδεικνύει ότι η προτεινόµενη 

µέθοδος υπερέχει σαφώς της 3D προσέγγισης (π.χ. το 3D R-δέντρο, που αντιµετωπίζει το χρόνο ως µία 

επιπλέον χωρική διάσταση) καθώς αυξάνεται το µέγεθος της επερώτησης· η αντίστοιχη πειραµατική 

µελέτη δεν περιλαµβάνει ούτε το FNR- ούτε το MON-δέντρο. Επιπλέον, δεν υπάρχει προφανής τρόπος 

ως προς το πώς η συγκεκριµένη προσέγγιση [PJ03] µπορεί να επεξεργαστεί επερωτήσεις βασισµένες 

στη τροχιά. 

2.3. ∆εικτοδότηση Τροχιών Κινούµενων Αντικειµένων σε Απεριόριστο Χώρο 

Πριν περιγράψουµε διεξοδικά τη δοµή και τους αλγορίθµους του TB*-δέντρου, είναι απαραίτητο να 

κάνουµε µία σύντοµη εισαγωγή για το απλό TB-δέντρο στο οποίο βασίζεται.  

2.3.1. Tο TB-δέντρο 

Στην πράξη, το πρώτο ευρετήριο που προτάθηκε για την υποστήριξη επερωτήσεων βασισµένων στην 

τροχιά ήταν το Trajectory Bundle δέντρο (TB-δέντρο) [PJT00], που διαφέρει ουσιαστικά από τις 

υπόλοιπες µεθόδους χωροχρονικής δεικτοδότησης κυρίως λόγω της στρατηγικής εισαγωγής και 

διάσπασης. Όπως και το αρχικό R-δέντρο, το TB-δέντρο είναι ένα ισοσταθµισµένο δέντρο µε τις 

εγγραφές στα φύλλα, µε την ιδιαιτερότητα ότι περιέχουν εγγραφές από την ίδια τροχιά και είναι της 

µορφής <MBB, Orientation>, όπου MBB είναι το 3D περιβάλλον κουτί του 3D γραµµικού τµήµατος 

που ανήκει στην τροχιά ενός αντικειµένου (και θεωρεί το χρόνο ως την τρίτη διάσταση) και 

Orientation είναι ένα σηµάδι (flag) που χρησιµοποιείται για την ανακατασκευή του πραγµατικού 3D 

γραµµικού τµήµατος  εντός του MBB µεταξύ των τεσσάρων δυνατών εναλλακτικών λύσεων (δες 
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1 2 

3 
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Σχήµα 2.6). Επειδή κάθε φύλλο περιλαµβάνει εγγραφές της ίδιας τροχιάς, η ταυτότητα (id) του 

αντικειµένου µπορεί να αποθηκευτεί µία φορά στην κεφαλίδα του φύλλου.  

 

Σχήµα 2.6: Εναλλακτικοί τρόποι µε τους οποίους ένα 3D γραµµικό τµήµα µπορεί να περιέχεται σε ένα 

MBB 

t3 

t1 

t7 

t11 

 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 

 

Σχήµα 2.7: Η δοµή του TB-δέντρου 

Αντίθετα µε την πλειονότητα των παραλλαγών του R-δέντρου, ο αλγόριθµος εισαγωγής του TB-

δέντρου δεν βασίζεται στις χωρικές και χρονικές σχέσεις των κινούµενων αντικειµένων αλλά 

εξαρτάται µόνο από την ταυτότητα (id) του κινούµενου αντικειµένου. Όταν εισάγονται νέα γραµµικά 

τµήµατα, ο αλγόριθµος αναζητά το φύλλο που περιλαµβάνει την τελευταία εγγραφή της ίδιας τροχιάς 

και απλώς καταχωρεί σε αυτό τη νέα εγγραφή, σχηµατίζοντας µε αυτό τον τρόπο φύλλα που 

περιλαµβάνουν γραµµικά τµήµατα από µία τροχιά. Εάν το φύλλο είναι πλήρες, τότε δηµιουργείται ένα 

καινούργιο και εισάγεται στη δεξιά άκρη του δέντρου. Για κάθε τροχιά, µία διπλά συνδεδεµένη λίστα 

συνδέει τα φύλλα που περιλαµβάνουν τα τµήµατα της µεταξύ τους (Σχήµα 2.7), οδηγώντας µας σε µία 

δοµή που µπορεί να απαντήσει σε επερωτήσεις βασισµένες στη τροχιά αποτελεσµατικά. 

Από την άλλη πλευρά, το TB-δέντρο αποδίδει µέτρια σε επερωτήσεις εύρους όπως 

αποδεικνύεται στην [PJT00] γιατί ο τρόπος οργάνωση των δεδοµένων δεν αποσκοπεί στο να κρατήσει 

µαζί εγγραφές που είναι κοντά στο 2D χώρο. Ένα δεύτερο, ίσως πιο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι ο 

αλγόριθµος κατασκευής θεωρεί ότι οι θέσεις των κινούµενων αντικειµένων κατά πάσα πιθανότητα 

εισάγονται µε χρονολογική σειρά και έτσι δεν ευνοεί την εισαγωγή µιας θέσης σε χρόνο ti όταν η 

τελευταία θέση ενός αντικειµένου που έχει ήδη εισαχθεί στο ευρετήριο, αντιστοιχεί στο χρονικό 

αποτύπωµα tj > ti. Ωστόσο, σε πραγµατικές εφαρµογές, η υπόθεση αυτή δεν είναι απαραιτήτως σωστή. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, αν υποθέσουµε ότι ένα αντικείµενο εισέρχεται σε µία περιοχή όπου το 

σύστηµα µετάδοσης θέσης δεν λειτουργεί, η τροχιά του θα µπορούσε να αποθηκευτεί τοπικά στο 

αντικείµενο και να διαβιβασθεί αργότερα · εντωµεταξύ άλλα κινούµενα αντικείµενα µπορεί να έχουν 

διαβιβάσει τη θέση τους, παραβιάζοντας συνεπώς την ανωτέρω υπόθεση του TB-δέντρου.  
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Στην επόµενη ενότητα, δεδοµένου ότι αναγνωρίζουµε τα βασικά πλεονεκτήµατα του TB-

δέντρου για τη διατήρηση τροχιάς, αναπτύσσουµε ένα νέο ευρετήριο, που ονοµάζεται TB*-δέντρο, που 

ξεπερνά τα µειονεκτήµατα του προκατόχου ενώ διατηρεί ταυτόχρονα όλες τις «επιθυµητές» του 

ιδιότητες. 

2.3.2. Tο TB
*
-δέντρο 

Η ανάγκη ενός ευρετηρίου που υποστηρίζει την εισαγωγή θέσεων αντικειµένων ανεξάρτητα, η 

απαίτηση για υποστήριξη διαγραφών, για διατήρηση τροχιάς και για αποτελεσµατικότητα τόσο σε 

επερωτήσεις βασισµένες στις συντεταγµένες όσο και σε επερωτήσεις βασισµένες στη τροχιά είναι οι 

βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί το νέο ευρετήριο. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε τη 

δοµή του TB*-δέντρου καθώς και τους αλγορίθµους για την εισαγωγή, διαγραφή, συµπίεση και την 

εκτέλεση επερωτήσεων σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων. 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, αντίθετα από το αρχικό TB-δέντρο, το TB*-δέντρο δεν 

ενδιαφέρεται για το κατά πόσο οι εγγραφές εισάγονται µε χρονολογική σειρά. Υπάρχει επίσης µια 

υπόθεση για την ίδια την τροχιά (που επίσης ισχύει και στο TB-δέντρο): οι εισαγωγές εγγραφών που 

ανήκουν στην ίδια τροχιά γίνονται µε χρονολογική σειρά, δηλαδή το ευρετήριο δεν επιτρέπει την 

εισαγωγή µιας θέσης στο χρονικό σηµείο ti όταν η τελευταία θέση που έχει ήδη εισαχθεί στο ευρετήριο 

για το ίδιο αντικείµενο, ήταν στο tj > ti. Ακόµα κι αυτό µπορούµε να το αποδεσµεύσουµε από την 

αρχική µας υπόθεση, όπως θα δείξουµε στην ενότητα 2.3.2.2.1 

2.3.2.1. Η ∆οµή του TB
*
-δέντρου  

Στο αρχικό TB-δέντρο, κάθε φορά που ένα κινούµενο αντικείµενο ενηµερώνει τη θέση του, εισάγεται 

ένα νέο 3D γραµµικό τµήµα χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο εισαγωγής που περιγράφεται στο 

[PJT00]. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αποθήκευση κάθε 3D σηµείου της τροχιάς του κινούµενου 

αντικειµένου δύο φορές: µία φορά ως τελικό σηµείο και µία ως αρχικό σηµείο. Ενώ κάτι τέτοιο θα 

ήταν απαραίτητο για µια δοµή που αποθηκεύει εγγραφές από διαφορετικές τροχιές στα φύλλα του (π.χ. 

το 3D R-δέντρο [TVS96] και το STR-δέντρο [PJT00]), είναι σπατάλη χώρου στο TB-δέντρο: εξ’ 

ορισµού, τα γραµµικά τµήµατα που αποθηκεύονται στον ίδιο κόµβο φύλλου ανήκουν στην ίδια τροχιά.  

Έτσι, αντί για 3D γραµµικά τµήµατα, τα φύλλα του TB*-δέντρου αποθηκεύουν 3D σηµεία που 

σχηµατίζουν µία 3D πολυγραµµή και αντιπροσωπεύει ένα τµήµα της ακριβούς τροχιάς του 

αντικειµένου. Επιπλέον, επειδή η ταυτότητα του αντικειµένου αποθηκεύεται µία φορά στην κεφαλίδα 

του φύλλου, οι εγγραφές του φύλλων του TB*-δέντρου αποτελούνται µόνο από 3D σηµεία (το σηµάδι 

Orientation είναι περιττό). Τα µόνα 3D σηµεία που εµφανίζονται δύο φορές στο δένδρο είναι τα 

σηµεία στο τέλος ενός φύλλου και στην αρχή του επόµενου (Σχήµα 2.8). Ενώ αυτά συµβαίνουν στο 

επίπεδο των φύλλων, η δοµή των εσωτερικών κόµβων παραµένει η ίδια µε αυτή του αρχικού TB-

δέντρου. 

Επισήµως, οι κόµβοι φύλλου του TB*-δέντρου είναι της µορφής 〈header, {Pi}〉, όπου κάθε Pi = 

〈ti, xi, yi〉 και header = 〈ταυτότητα, #εγγραφών, ptr〉 (µ’ άλλα λόγια, ο ταυτοποιητής του αντικειµένου, ο 

αριθµός των εγγραφών κόµβου και ένας δείκτης στον πρόγονο κόµβο). Από την άλλη µεριά, οι 

εσωτερικοί κόµβοι είναι της µορφής 〈header, {Ei}〉, όπου κάθε Ei = 〈MBBi, ptri〉 µε MBBi το 

περιβάλλον 3D κουτί του απόγονου κόµβου µε δείκτη ptri και η κεφαλίδα header= 〈#εγγραφών, ptr〉 
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απλώς αποθηκεύει τον αριθµό των εγγραφών του κόµβου και ένα δείκτη στον πρόγονο κόµβο. 

Επιπλέον, όπως και στο SETI [CEP03] και προκειµένου να υποστηρίξει υψηλούς ρυθµούς εισαγωγής, 

το TB*-δέντρο χρησιµοποιεί µία δοµή κατακερµατισµού κύριας µνήµης πρώτης γραµµής, που διατηρεί 

πλειάδες της µορφής 〈id, Pcurr, Ncurr〉 µε τον ταυτοποιητή του αντικειµένου id, την πιο πρόσφατη θέση 

του Pcurr = 〈tcurr, xcurr, ycurr〉  και ένα δείκτη Ncurr στο φύλλο που περιλαµβάνει το Pcurr.  

 

Pj 

Pi 

Pk 

Pi…Pj Pj…Pk 

 

Σχήµα 2.8: Tα µόνα σηµεία που εµφανίζονται δύο φορές στο TB*-δέντρο είναι το αρχικό και το τελικό 

κάθε φύλλου. 

2.3.2.2. Οι Αλγόριθµοι του TB
*
-δέντρου  

Στη συνέχεια, δίνουµε τους αλγορίθµους για την διατήρηση του ευρετηρίου, δηλαδή τον αλγόριθµο 

εισαγωγής νέων θέσεων, τον αλγόριθµο διαγραφής τροχιών και τον αλγόριθµο συµπίεσης του 

ευρετηρίου. Όσον αφορά την επεξεργασία επερωτήσεων, οι αλγόριθµοι για την επεξεργασία 

επερωτήσεων εύρους, βασισµένων στη τροχιά και συνδυαστικών, είναι πανοµοιότυποι µε αυτούς που 

παρουσιάζονται στην [PJT00] για το αρχικό TB-δέντρο. Επιπλέον, οι αλγόριθµοι που 

χρησιµοποιούνται για την προηγµένη επεξεργασία επερωτήσεων, όπως επερωτήσεων πλησιέστερου 

γείτονα και της οµοιότερης τροχιάς, θα εξετασθούν στα επόµενα κεφάλαια. Μολαταύτα, για λόγους 

πληρότητας, συµπεριλαµβάνουµε τον αλγόριθµο αναζήτησης εύρους στη συζήτησή µας, που είναι 

ουσιαστικά ο αλγόριθµος FindLeaf που προτάθηκε αρχικώς στην [Gut84] για το απλό R-δέντρο.  

2.3.2.2.1. Εισαγωγή νέων Τµηµάτων Τροχιάς 

Ο αλγόριθµος εισαγωγής του TB*-δέντρου εκτελείται κάθε φορά που ένα κινούµενο αντικείµενο µε 

ταυτότητα id διαβιβάζει τη (νέα) του θέση Pcurr, κάνοντας έτσι, µε τη βοήθεια της δοµής πρώτης 

γραµµής, µία νέα εγγραφή που θα εισαχθεί στο δένδρο µε ρίζα Root.  Ο αλγόριθµος Insert 

παρουσιάζεται σε ψευδοκώδικα στο Σχήµα 2.9. Ο παρών ψευδοκώδικας περιλαµβάνει σχόλια που 

εξηγούν κάθε βήµα του αλγορίθµου. Σηµειώστε µόνο ότι πρόκειται για µία εγγραφή, την Pcurr, που 

εισάγεται στο ευρετήριο, µε εξαίρεση την περίπτωση πλήρους κόµβου όπου ο αλγόριθµος οδηγεί στη 

δηµιουργία ενός νέου κόµβου µε δύο εγγραφές, µε την πλέον πρόσφατη ήδη δεικτοδοτηµένη, Pprev, και 

τη νέα θέση, Pcurr. Επίσης, προσθέτοντας τη δοµή πρώτης γραµµής, η εύρεση του κατάλληλου φύλλου 

αποδεικνύεται απλή διαδικασία (σε αντίθεση µε τον µάλλον ακριβό αλγόριθµο FindNode για το TB-

δέντρο που περιγράφεται στην [PJT00]). 

Όταν γεµίσει ένα φύλλο ο αλγόριθµος εισαγωγής υφίσταται µία µεγάλη τροποποίηση σε 

σύγκριση µε αυτόν του αρχικού TB-δέντρου (Σχήµα 2.10). ο αλγόριθµος εντοπίζει την προγονή 

εγγραφή του φύλλου και τη διαγράφει από το δέντρο χρησιµοποιώντας τον κλασσικό αλγόριθµο 
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Delete του Guttman για το R-δέντρο [Gut84]. Στη συνέχεια, η εγγραφή επανεισάγεται στο δέντρο, 

χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Insert του Guttman, αλλά τοποθετείται σε υψηλότερη θέση στο 

δέντρο (στο επίπεδο πάνω από το επίπεδο του φύλλου), έτσι ώστε το φύλλο που φέρει µαζί της η 

εγγραφή να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τα υπόλοιπα φύλλα – µία τεχνική που χρησιµοποιείται 

επίσης στον αρχικό αλγόριθµο Delete του R-δέντρου. Με αυτή την τεχνική, όταν ένα φύλλο γεµίσει, 

πηγαίνει σε µία «καλύτερη» θέση, από άποψη χωρικής γειτονίας, δεδοµένου ότι ο αλγόριθµος 

Insert του Guttman χρησιµοποιεί το κριτήριο της µικρότερης µεγέθυνσης (least enlargement 

criterion) προκειµένου να βρει τον κόµβο στον οποίο θα πραγµατοποιήσει την εισαγωγή. Αυτή η 

τεχνική «διαγραφής και επανεισαγωγής», που χρησιµοποιείται αρχικά στο R*-δέντρο [BKSS90], είναι 

ο λόγος που ονοµάζουµε αυτό το προτεινόµενο ευρετήριο, TB*-δέντρο. 
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Algorithm Insert(node Root, int Id, 3D Point Pcurr) 

   // Algorithm TB*-tree Insert 

   // Find leaf node NN containing previous segment 

   NN = FrontLine(Id).LastNode 

   Pprev = FrontLine(Id).Pcurr 

   // If NN exists and has space, insert Pcurr in it and propagate  

   // changes upwards using Guttman’s AdjustTree 

   IF NN exists 

      IF NN has space 

         Insert Pcurr in node NN 

         AdjustTree (NN) 

         // If, after the insertion of Pcurr, node NN becomes full,  

         // delete and reinsert its entry in parent node using  

         // Guttman’s delete and insert algorithms 

         IF NN is full 

            PN = NN.Parent 

            PE = PN.Entry_pointing_to(NN) 

            Delete (Root, PE) 

            Insert (Root, PE)  

         ENDIF 

      ELSE 

         // Otherwise, create a new node, insert Pprev and Pcurr in  

         // the new node and update the front-line 

         NNode=InsertInNewNode(Root,Pprev,Pcurr) 

         FrontLine(Id).LastNode = NNode 

      ENDIF 

   ELSE 

      NNode = InsertInNewNode(Root,Pprev,Pcurr) 

      FrontLine(Id).LastNode = NNode 

   ENDIF 

   FrontLine(Id).Pcurr = Pcurr 
 

Σχήµα 2.9: Ο αλγόριθµος Insert του TB*-δέντρου  

Μια άλλη µεγάλη διαφορά σε σχέση µε το αρχικό TB-δέντρο αφορά στη δηµιουργία νέων 

φύλλων και την επιλογή της θέσης όπου θα τοποθετηθούν αυτά. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ένας 

νέος αλγόριθµος που καλείται InsertInNewNode (ψευδοκώδικας στο Σχήµα 2.11), που 

χρησιµοποιεί τους αλγορίθµους του Guttman ChooseLeaf και AdjustTree  [Gut84]. Όπως 

αναφέρθηκε ήδη, ο αλγόριθµος αρχικά τοποθετεί δύο σηµεία,   Pprev και Pcurr, στο νέο φύλλο (δες 

Σχήµα 2.8).  

Αντίθετα από τη δοµή του TB-δέντρου, ο αλγόριθµος InsertInNewNode του TB*-δέντρου 

βρίσκει το φύλλο δίπλα στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το νέο φύλλο χρησιµοποιώντας το 

κριτήριο της µικρότερης διεύρυνσης (αλγόριθµος ChooseLeaf του Guttman). Κατόπιν, καλείται ο 
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αλγόριθµος AdjustTree µε ορίσµατα και τα δύο φύλλα – τόσο αυτό που επιστρέφεται από τον 

ChooseLeaf όσο και το καινούργιο – όπως θα συνέβαινε και αν ο κόµβος που επιστρεφόταν από το 

ChooseLeaf είχε προηγουµένως διασπαστεί. Τέλος, αν η διαδικασία προκαλέσει τη διάσπαση της 

ρίζας, το δέντρο µεγαλώνει δηµιουργώντας µία νέα ρίζα της οποίας οι απόγονοι είναι οι δύο κόµβοι 

που προκύπτουν. 

Node n 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. p1 p2 p3 

en 

 

 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Node n 

p1 p2 p3 

en  

 

(a) (b) 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Node n 

p1 p2 p3 

en 

 

 
(c) 

Σχήµα 2.10: Η στρατηγική που ακολουθείται όταν ένας φύλλο γεµίσει: (a) Το φύλλο n γεµίζει (b) Η 

εγγραφή en διαγράφεται από το δέντρο και  (c) Η εγγραφή en επανεισάγεται στο δέντρο. 
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Algorithm InsertInNewNode(node Root, 3D Point Pprev, 3D Point Pcurr) 

   // Algorithm TB*-tree InsertInNewNode 

   Create New Leaf Node NNode 

   Insert Pprev in node NNode 

   Insert Pcurr in node NNode 

   // Find Position for the new Node using Guttman’s ChooseLeaf  

   L = ChooseLeaf (Root, (Pprev,Pcurr)) 

   // Propagate changes upward 

   AdjustTree (L, NNode) 

   // Grow tree taller 

   IF AdjustTree caused the Root to split 

      Create a new Root NRoot 

      Insert first resulted node in NRoot  

      Insert second resulted node in NRoot  

   ENDIF 

   // Return the new Node 

   RETURN NNode 
 

Σχήµα 2.11: Ο αλγόριθµος InsertInNewNode  

Όσον αφορά την υπόθεση του TB*-δέντρου ότι οι εγγραφές που ανήκουν στην ίδια τροχιά 

εισάγονται µε χρονολογική σειρά, αυτό συµβαίνει µόνο για να παραµείνει η διαδικασία εισαγωγής 

απλή (εισάγεται µια νέα θέση στον «τρέχοντα» κόµβο – όπως υποδεικνύεται από τη δοµή πρώτης 

γραµµής– ή σε ένα νέο κόµβο, ενηµερώνοντας ανάλογα την δοµή κατακερµατισµού). Σε περίπτωση 

που θέλουµε να αποδεσµευτούµε από την αρχική υπόθεση, απαιτείται µία αναζήτηση προς τα πίσω 

στην διπλά συνδεδεµένη λίστα κόµβων (που ξεκινά από τον «τρέχοντα» κόµβο) ώστε η νέα 

(‘παρωχηµένη’) εγγραφή να εισαχθεί στον κατάλληλο κόµβο, και επειδή όλοι οι κόµβοι πριν από τον 

‘τρέχοντα’ κόµβο στη λίστα είναι εξ’ ορισµού πλήρεις, µία εγγραφή πρέπει να µετακινηθεί από κάθε 
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κόµβο στον επόµενο κόµβο στην αλυσίδα που ξεκινά από τον κόµβο στον οποίο εισήχθη η εγγραφή 

και τελειώνει στον ‘τρέχοντα’ κόµβο. 

Τέλος, µία τεχνική προσωρινής µνήµης (buffering) χρησιµοποιείται για τη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας εισαγωγής. Πιο συγκεκριµένα, πέρα από τη χρήση ενός παραδοσιακού µηχανισµού 

προσωρινής µνήµης (όπως του LRU), η δοµή του TB*-δέντρου µπορεί να χρησιµοποιήσει µία επιπλέον 

προσωρινή µνήµη, από τούδε και στο εξής καλείται Προσωρινή Μνήµη Τελευταίας Σελίδας (Last Page 

(LP) Buffer), στην οποία αποθηκεύονται όλα τα φύλλα που δεν έχουν συµπληρωθεί µέχρι τώρα, και 

είναι ένα για κάθε ξεχωριστό κινούµενο αντικείµενο· κατόπιν όταν κάθε φύλλο συµπληρώνεται, 

αποθηκεύεται στο δίσκο (πραγµατοποιώντας εποµένως µόνο µία πρόσβαση), και το επόµενο (νέο) 

φύλλο της ίδιας τροχιάς παίρνει τη θέση του στην προσωρινή µνήµη LP. Συνεπώς, το µέγεθος της 

προσωρινής µνήµης  LP θα είναι πάντα ίσο µε τον αριθµό των αντικειµένων που δεικτοδοτούνται επί 

του παρόντος από το TB*-δέντρο. Όπως θα αποδειχθεί στα πειράµατα, η προσωρινή µνήµη LP µειώνει 

δραµατικά τον αριθµό των προσπελάσεων στο δίσκο που απαιτούνται για την εισαγωγή νέων 

δεδοµένων στο ευρετήριο. 
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Σχήµα 2.12: Η δοµή του TB*-δέντρου 

Η γενική εικόνα του TB*-δέντρου απεικονίζεται στο Σχήµα 2.12. Σε σύγκριση µε το TB-δέντρο 

(Σχήµα 2.7), είναι σαφές ότι οι κόµβοι φύλλου που ανήκουν στην ίδια τροχιά δεν τοποθετούνται πλέον 

µε αύξουσα χρονική σειρά (π.χ. από αριστερά προς τα δεξιά), αλλά τοποθετούνται σε θέσεις που 

καθορίζονται από το κριτήριο µικρότερης διεύρυνσης. 

2.3.2.2.2. ∆ιαγραφή Τροχιών 

Οι διαγραφές συχνά παραµελούνται όταν προτείνονται µέθοδοι δεικτοδότησης για τροχιές κινούµενων 

αντικειµένων, µε κύριο επιχείρηµα ότι η διαγραφή ενός 3D γραµµικού τµήµατος δεν έχει νόηµα. 

Παρόλο που µπορούµε να υποθέσουµε ότι εννοιολογικά κάτι τέτοιο είναι σωστό (οι θέσεις που 

µεταδίδονται καταγράφονται, συνεπώς υπάρχουν), η διαγραφή ολόκληρης της τροχιάς ενός 

αντικειµένου έχει νόηµα (οι τροχιές αντικειµένων που δεν είναι πλέον χρήσιµες µπορούν να 

διαγραφούν από το ευρετήριο). Άρα πρέπει να δώσουµε ένα αποτελεσµατικό αλγόριθµο που να 

υποστηρίζει τις διαγραφές τροχιών αντικειµένων.  

Ο αλγόριθµος DeleteTrajectory, που φαίνεται στο Σχήµα 2.13, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στο TB*-δέντρο προκειµένου να διαγράψει την τροχιά του κινούµενου αντικειµένου µε ταυτότητα Id. 
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Ο αλγόριθµος αρχικά εντοπίζει το ‘τρέχον’ φύλλο N του αντικειµένου µε ταυτότητα id. Κατόπιν, 

αφαιρεί την εγγραφή του προγόνου του N από τον πρόγονο κόµβο εκτελώντας τον αλγόριθµο Delete 

[Gut84] του R-tree και ακολουθεί  την αλυσίδα προς τα πίσω σε κόµβους που περιλαµβάνουν τµήµατα 

της ίδιας τροχιάς, διαγράφοντας το ένα µετά το άλλο. Αν παραστεί ανάγκη, βάσει του αλγορίθµου 

Delete, οι κόµβοι αναδιατάσσονται π.χ. αν ο αριθµός των εγγραφών πέφτει κάτω από το κατώφλι 

m=M/2, το δέντρο µπορεί ακόµα και να υποχρεωθεί να συµπτυχθεί.  

 1. 
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11. 
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13. 

Algorithm DeleteTrajectory(int Id) 

   // Algorithm TB*-tree DeleteTrajectory 

   // Find latest trajectory leaf node N  

   N = FrontLine(Id).LastNode 

   // Delete leaf node N’s parent entry using Guttman’s Delete  

   // Algorithm and follow the pointers to the trajectory’s previous  

   // leaf nodes deleting also their parent entries  

   DO UNTIL N Is NULL 

      PN = N.Parent 

      PE = PN.Entry_pointing_to(N) 

      Delete (Root, PE) 

      N = N.PreviousLeaf 

   LOOP 

 

Σχήµα 2.13: Ο Αλγόριθµος DeleteTrajectory  

Η δοµή του TB*-δέντρου φαίνεται ιδανική για την παροχή ενός τέτοιου αλγορίθµου: έχοντας 

εντοπίσει έστω και ένα γραµµικό τµήµα που ανήκει στην τροχιά ενός αντικειµένου, θα µπορούσε 

κανείς να ακολουθήσει τις διπλά συνδεδεµένες λίστες για να ανακτήσει όλη την τροχιά και να 

διαγράψει τα φύλλα που το αποτελούν. Από την άλλη πλευρά, το αρχικό TB-δέντρο δεν µπορεί να 

υποστηρίξει διαγραφές τροχιάς: οι διαγραφές τροχιάς έχουν ως αποτέλεσµα διαγραφές εγγραφών σε 

εσωτερικούς κόµβους του δένδρου που είτε απαιτούν τεχνικές σύµπτυξης (όπως τον αλγόριθµο 

CondenseTree [Gut84]) ή αφήνουν οπές στους κόµβους. Όπως και να’ χει, οι ‘επιθυµητές’ 

ιδιότητες του TB-δέντρου χάνονται (όλοι οι κόµβοι φύλλου εκτός των ‘τρεχουσών’ είναι πλήρεις· 

υπάρχει µία χρονολογική σειρά κλπ.).  

Όσο για τις άλλες δοµές δεικτοδότησης (όπως το 3D R-δέντρο [TVS96], το STR-δέντρο 

[PJT00], το SETI [CEP03]), εξ’ ορισµού δεν διαθέτουν κάποιο µηχανισµό για την αποτελεσµατική 

ανάκτηση ολόκληρης της τροχιάς ενός αντικειµένου· έτσι, για να υποστηρίξουν διαγραφές τροχιάς 

πρέπει να απαντήσουν σε ακολουθίες επερωτήσεων εύρους όπως περιγράφεται στην  [PJT00] για τη 

συνδυαστική αναζήτηση του 3D R-δέντρου και του STR-δέντρου – µία πολύ ακριβή προσέγγιση όπως 

δείχνεται στην [PJT00]. 

2.3.2.2.3. Συµπίεση του Ευρετηρίου 

Ενώ το αρχικό TB-δέντρο ικανοποιεί την απαίτηση διατήρησης της τροχιάς έτσι ώστε να 

χρησιµοποιήσει τον αλγόριθµο συµπίεσης τροχιάς TD-TR που προτείνεται στην [MB04], ένας τέτοιος 

αλγόριθµος θα πρέπει να διαβάζει κάθε δεικτοδοτηµένη τροχιά µία προς µία, να τη συµπιέζει και τέλος 

να τροφοδοτεί ένα νέο TB-δέντρο µε τη συµπιεσµένη τροχιά. Ωστόσο, επειδή το TB-δέντρο τοποθετεί 

τις νέες εγγραφές πάντα στη δεξιά «άκρη» του δέντρου, µια τέτοια προσέγγιση θα τοποθετεί 

ολόκληρες τροχιές σε αυτή την πλευρά του δέντρου χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν την χρονική τους 

διάταξη και θα µας οδηγεί σε ένα δένδρο µε κόµβους που έχουν µεγάλη χρονική αλληλοεπικάλυψη, 

και τελικά στη µείωση της απόδοσής του. Συνεπώς, προκειµένου να ξεπεράσουµε αυτό το 
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µειονέκτηµα, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ενδιάµεσα βήµατα ανακτώντας όλες τις τροχιές που 

δεικτοδοτούνται από το TB-δέντρο, δηµιουργώντας όλες τις νέες συµπιεσµένες τροχιές, ταξινοµώντας 

τες µε χρονολογική σειρά και τέλος τροφοδοτώντας το νέο TB-δέντρο. Μολαταύτα, µια τέτοια τεχνική 

θα σήµαινε επεξεργασία όλου του ευρετηρίου στην κύρια µνήµη, ή ανάπτυξη εξειδικευµένων 

αλγορίθµων για την αποτελεσµατική της αντιµετώπιση. Απο την άλλη, ο αλγόριθµος OW-TR που 

βασίζεται στο ανοιγόµενο παράθυρο και παρουσιάζεται στην [MB04] θα µπορούσε να είναι µια 

κάποια λύση· όµως, µια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε στη χρήση ενός λιγότερο αποτελεσµατικού 

αλγορίθµου συµπίεσης τόσο σε όρους ποιότητας όσο και συµπίεσης. 
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Algorithm CompressIndex(double Threshold, TB*-tree TB) 

   // Algorithm TB*-tree CompressIndex 

   // Create a new TB*-tree 

   NTB = New TB*-Tree 

   FOR EACH Id IN TB.Trajectories 

   // Find latest trajectory leaf node N  

      N = FrontLine(Id).LastNode 

      // Create a new Trajectory retrieve all of its entries 

      Traj = New Trajectory 

      DO UNTIL N Is NULL 

         Traj.Add N.Segments 

         N = N.PreviousLeaf 

      LOOP 

      // Apply the top-down spatiotemporal compression algorithm  

      // TD-TR in the Trajectory with the given threshold 

      TD-TR (Traj, Threshold) 

      // Insert in the new TB*-tree each point P of the compressed  

      // trajectory 

      FOR EACH P IN Traj 

         Insert NTB.Root, Id, P 

      NEXT 

   NEXT  

Σχήµα 2.14: Ο Αλγόριθµος CompressIndex  

Αντίθετα, το προτεινόµενο TB*-δέντρο δεν παρουσιάζει κανένα από αυτά τα µειονεκτήµατα. Ο 

αλγόριθµος εισαγωγής υποστηρίζει προσθήκες τροχιάς µε µη χρονολογική σειρά. Γι’ αυτό και στο 

Σχήµα 2.14 παρουσιάζουµε έναν απλό αλγόριθµο που συµπιέζει ένα TB*-δέντρο χρησιµοποιώντας τον 

αλγόριθµο TD-TR [MB04]. Ο αλγόριθµος ξεκινάει δηµιουργώντας ένα νέο TB*-δέντρο, και στη 

συνέχεια χρησιµοποιώντας την κατακερµατισµένη δοµή, προσπελαύνει τον τελευταίο κόµβο κάθε 

τροχιάς. Κατόπιν, ακολουθώντας τους δείκτες των προηγούµενων φύλλων, ανακτά όλη την τροχιά 

στην οποία εφαρµόζεται ο αλγόριθµος [MB04] µε το δεδοµένο κατώφλι. Τέλος, ο αλγόριθµος 

τροφοδοτεί το νέο TB*-δέντρο µε τη συµπιεσµένη τροχιά και επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία για 

τις υπόλοιπες τροχιές µέχρι να τις έχει επεξεργαστεί όλες. 

2.3.2.2.4. Εκτέλεση Επερωτήσεων στο TB
*
-δέντρο 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, επειδή και το TB και το TB*-δέντρο βασίζονται στο πασίγνωστο R-δέντρο, οι 

αντίστοιχοι αλγόριθµοι αναζήτησης εύρους ακολουθούν τον αλγόριθµο FindLeaf που 

παρουσιάστηκε αρχικά στην [Gut84]. Ο αλγόριθµος αυτός εξετάζει αναδροµικά τους κόµβους του 

δέντρου, απορρίπτοντας κόµβους µε MBBs που δεν αλληλεπικαλύπτονται µε το παράθυρο 

επερώτησης, και ταυτόχρονα ακολουθεί τους δείκτες από τις εγγραφές µε MBBs που 

αλληλεπικαλύπτονται µε το παράθυρο της ερώτησης προς τους αντίστοιχους απογόνους κόµβους µέχρι 

να βρεθούν όλα τα υποψήφια φύλλα που πιθανόν περιέχουν αντικείµενα που περιέχονται στην 
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απάντηση της ερώτησης. Ακολουθώντας το παράδειγµα που εµφανίζεται στο Σχήµα 2.1 για τα χωρικά 

αντικείµενα, ας θεωρήσουµε µια επερώτηση εύρους Q που εκτελείται στο 2D R-δέντρο. Ο αλγόριθµος 

ξεκινά εξετάζοντας τη ρίζα του δέντρου, ελέγχοντας κατά πόσο τα MBB των εγγραφών της ρίζας 

αλληλεπικαλύπτονται µε την Q. Αν το MBB µίας εγγραφής αλληλεπικαλύπτεται µε την Q, ο 

αλγόριθµος ακολουθεί το δείκτη στον αντίστοιχο απόγονο κόµβο (εγγραφές A και B στο παράδειγµά 

µας), όπου επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία. Αν ο αλγόριθµος φτάσει σ΄ ένα φύλλο, οι εγγραφές του 

φύλλου ελέγχονται ως προς την Q και αν τα MBB τους αλληλεπικαλύπτονται, ο αλγόριθµος αναφέρει 

τις ταυτότητές τους (αντικείµενα F και G όταν ο αλγόριθµος εξετάζει τον κόµβο φύλλου A και 

αντικείµενο H όταν βρίσκεται στον κόµβο B). Η επέκταση του παραπάνω αλγορίθµου στο 

χωροχρονικό πλαίσιο είναι µία αρκετά ξεκάθαρη διαδικασία διότι κάθε 2D MBB απλώς 

αντικαθίσταται από τα αντίστοιχα 3D MBB των αντικειµένων, κόµβων ή επερωτήσεων. 

2.4. ∆εικτοδότηση Τροχιών Αντικειµένων Κινούµενων σε Σταθερά ∆ίκτυα  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ακολουθώντας τις προτάσεις της [KGT99], στην παρούσα διατριβή 

προτείνουµε το FNR-δέντρο, µία προέκταση του πασίγνωστου R-δέντρου [Gut84], που σχεδιάστηκε 

για την δεικτοδότηση αντικειµένων που κινούνται σε σταθερά δίκτυα. Το FNR-δέντρο µπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα δάσος αρκετών 1D R-δέντρων πάνω από ένα µόνο 2D R-δέντρο. Το 2D R-δέντρο 

χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση των χωρικών δεδοµένων του δικτύου (δηλαδή δρόµων που 

αποτελούνται από γραµµικά τµήµατα), ενώ κάθε ένα από τα (χρονικά) 1D R-δέντρα (που από εδώ και 

πέρα ονοµάζονται «Απόγονα 1D R-δέντρα») αντιστοιχεί σε ένα φύλλο του 2D R-δέντρου και 

δεικτοδοτεί τα χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια των οποίων τα κινούµενα αντικείµενα κινήθηκαν 

στους συνδέσµους (ακµές) του δικτύου που βρίσκονται µέσα στο αντίστοιχο φύλλο του 2D R-δέντρου. 

Έτσι, το (χωρικό) 2D R-δέντρο παραµένει σταθερό στη διάρκεια της ζωής του FNR-δέντρου – φτάνει 

να µην υπάρχουν αλλαγές στο δίκτυο. Ένα επιπλέον (χρονικό) 1D R-δέντρο (που από εδώ και στο εξής 

θα ονοµάζεται «Πρόγονο 1D R-δέντρο») χρησιµοποιείται για να δεικτοδοτήσει τα φύλλα όλων των 

απογόνων 1D R-δέντρων σε σχέση µε τη διάρκεια ζωής τους. Έτσι, το χρονικό διάστηµα κάθε φύλλου 

των 1D R-δέντρων εισάγεται µαζί µε ένα δείκτη στο φύλλο ως νέα εγγραφή στο πρόγονο 1D R-δέντρο. 

Η συνολική δοµή του FNR-δέντρου παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.15, ενώ το Σχήµα 2.16 (b) 

περιλαµβάνει ένα παράδειγµα βασισµένο στην διαµόρφωση των αντικειµένων παρουσιάζεται Σχήµα 

2.16 (a). 

 

Children  
1D R-trees 
(temporal) 

2D R-tree 
(spatial) 

Parent 
1D R-tree 
(temporal) 

……
…… 

… 

… … 
 

Σχήµα 2.15: Η δοµή του FNR-δέντρου 
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(a) (b) 

Σχήµα 2.16: Ένα παράδειγµα FNR-δέντρου: (a) τροχιές τριών αντικειµένων σε οδικό δίκτυο και (b) το 

αντίστοιχο FNR-δέντρο 

2.4.1. Η ∆οµή του FNR-δέντρου 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το FNR-δέντρο µπορεί να θεωρηθεί ως ένα 2D R-δέντρο που δεικτοδοτεί τα 

γραµµικά τµήµατα του δικτύου µαζί µε ένα δάσος 1D R-δέντρων που δεικτοδοτούν χρονικά 

διαστήµατα. Ακολουθώντας τη συνήθη δοµή του R-δέντρου, οι εσωτερικοί κόµβοι του 2D R-δέντρου 

είναι της µορφής 〈header, {ptri, MBBi}〉, όπου κάθε MBBi = 〈xmin-i, ymin-i, xmax-i, ymax-i〉 και header = 

〈ταυτότητα, #εγγραφών, ptr〉. Από την άλλη µεριά, η δοµή των φύλλων του 2D R-δέντρου είναι λίγο 

τροποποιηµένη σε σχέση µε το συµβατικό R-δέντρο· επισήµως, τα φύλλα είναι της µορφής 〈header, 

{linki, MBBi, orientation}〉 και header = 〈ταυτότητα, #εγγραφών, ptr, ptrchild-R-tree〉. Βάσει αυτής της 

µορφής, ο δείκτης που συνήθως βρίσκεται εντός της κάθε εγγραφής του φύλλου έχει αντικατασταθεί 

από ένα σηµάδι ‘orientation’ (0/1) που περιγράφει την ακριβή γεωµετρία του γραµµικού τµήµατος 

εντός του MBB (Σχήµα 2.17(a)). Μία παρόµοια προσέγγιση ακολουθείται στην [PJT00] για την 

αναπαράσταση γραµµικών τµηµάτων τροχιών σε 3D R-δέντρα [TVS96]. Επιπλέον, κάθε φύλλο του 

2D R-δέντρου περιλαµβάνει ένα δείκτη (ptrchild-R-tree) που δείχνει στη ρίζα του αντίστοιχου απόγονου 

1D R-δέντρου. 

 

(Xmin, Ymin) 

(Xmax, Ymax) 

1 

0 

 

Moving Object Direction 0 

Moving Object Direction 1 

 

 
(a) (b) 

Σχήµα 2.17: (a) Το σηµάδι ‘orientation’ στις εγγραφές του 2D R-δέντρου· (b) το σηµάδι ‘direction’ 

στις εγγραφές των 1D R-δέντρων 

Όσον αφορά τα 1D R-δέντρα, οι εσωτερικοί τους κόµβοι είναι της µορφής 〈header, {ptri, 

MBBi}〉, ενώ τα φύλλα είναι ελαφρώς διαφορετικά: 〈header, {Object-idi, Link-idi, MBBi, direction}〉, 
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και MBBi=〈tin, tout〉 είναι το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου το αντικείµενο µε ταυτότητα Object-idi 

κινείται στο γραµµικό τµήµα µε ταυτότητα Link-idi, που περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο του 2D 

R-δέντρου. Το Direction είναι ένα ακόµα σηµάδι (µε τιµές 0/1) που περιγράφει την κατεύθυνση του 

κινούµενου αντικειµένου (Σχήµα 2.17 (b)). Πιο συγκεκριµένα, το direction καθορίζεται στο 0 (1) όταν 

το κινούµενο αντικείµενο εισέρχεται στο γραµµικό τµήµα από τον αριστερότερο - (δεξιότερο) κόµβο. 

Στην ειδική περίπτωση που το γραµµικό τµήµα είναι κάθετο, το direction καθορίζεται στο 0 (1) για 

αντικείµενα που εισέρχονται στο γραµµικό τµήµα από τον κατώτερο (ανώτερο) κόµβο. Τέλος, οι 

κεφαλίδες των φύλλων είναι της µορφής header = 〈ταυτότητα, #εγγραφών, ptr, ptrparent-R-tree-node〉 όπου 

το ptrparent-R-tree-node σηµαίνει ότι δείχνουµε απευθείας από κάθε 1D φύλλο R-δέντρου στο αντίστοιχο 

φύλλο του 2D R-δέντρου. 

Η δοµή του πρόγονου 1D R-δέντρου είναι παρόµοια µε την παραπάνω δοµή. Παρόλο που οι 

εσωτερικοί κόµβοι παραµένουν πανοµοιότυποι µε τους προηγούµενους, τα φύλλα του διαφέρουν σε 

κάποιο βαθµό: είναι της µορφής 〈header, {ptrchild-R-tree-node, MBBi}〉 µε MBBi=〈tmin, tmax〉, και το ptrchild-R-

tree-node να δείχνει στον αντίστοιχο φύλλο στο δάσος των απογόνων 1D δέντρων (Σχήµα 2.15).  

2.4.2. Οι Αλγόριθµοι του FNR-δέντρου 

Στην συνέχεια, δίνουµε αλγορίθµους για την εισαγωγή µιας νέας εγγραφής στο FNR-δέντρο (ενότητα 

2.4.2.1) καθώς και την αναζήτηση στο FNR-δέντρο µ’ ένα χωροχρονικό παράθυρο επερώτησης 

(ενότητα 2.4.2.2).  

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Algorithm FNR_tree_Insert(object_id, xstart, ystart, xend, 

yend, tin, tout) 

   // Search the line segment with Link_id in the 2D R-tree 

   // that object_id leaves 

   Link_id = 2D_R_tree_search(xstart, ystart, xend, yend) 

   // follow the pointer from leaf node that contains link_id  

   // to the corresponding 1D R-tree, RT 

   RT=link_id.Child_R_tree 

   // Insert the time interval into the 1D R-tree 

   // Let ND be the leaf node where the input was inserted 

   RT.Insert_most_recent(tin, tout, object_id, link_id, ND)  

   // If necessary, update the Parent 1D R-tree by inserting or 

   // updating the MBB of node ND 

   IF ND is a new node caused by the insertion  

      Parent_1D_R_tree_insert(ND.MBB, ND.ptr) 

   ELSEIF the ND.MBB was modified 

      Parent_1D_R_tree_delete(ND.MBB, ND.ptr) 

      Parent_1D_R_tree_insert(ND.MBB, ND.ptr) 

   ENDIF 
 

Σχήµα 2.18: Αλγόριθµος Εισαγωγής FNR-δέντρου 

2.4.2.1. Εισαγωγή νέων Τµηµάτων Τροχιάς  

Ο αλγόριθµος εισαγωγής του FNR-δέντρου εκτελείται κάθε φορά που ένα κινούµενο αντικείµενο µε 

Object-idi φεύγει από ένα γραµµικό τµήµα του δικτύου, που αναπαρίσταται από το αντίστοιχο MBB 

(xstart, ystart, xend, yend) και το σηµάδι direction. Η λίστα των ορισµάτων περιλαµβάνει επίσης το χρονικό 

διάστηµα (tin, tout) στη διάρκεια του οποίου το Object-idi µετακινείται στο γραµµικό τµήµα. Ο 

αλγόριθµος εισαγωγής φαίνεται στο Σχήµα 2.18. 

Σε αυτό τον αλγόριθµο, R_tree_insert, R_tree_delete και R_tree_search είναι οι 

κλασσικοί αλγόριθµοι που περιγράφονται στην [Gut84] για τη διατήρηση και αναζήτηση σε ένα (1D ή 

2D) R-δέντρο. Από την άλλη πλευρά, για την εισαγωγή που γίνεται στη γραµµή 11 (λαµβάνοντας υπ’ 
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όψιν τα 1D απόγονα R-δέντρα του FNR-δέντρου), παρατηρούµε ότι τα 1D χρονικά διαστήµατα 

εισάγονται στο δέντρο µε αύξουσα σειρά γιατί ο χρόνος είναι µονοτονικός. Το γεγονός αυτό µας 

οδηγεί στην ακόλουθη τροποποίηση του αλγόριθµου εισαγωγής του R-δέντρου, που από τούδε και στο 

εξής ονοµάζεται Insert_most_recent και περιγράφεται στο Σχήµα 2.19. Κάθε νέα εγγραφή 

απλά εισάγεται στο πιο πρόσφατο (δεξιότερο) φύλλο του 1D R-δέντρου. Σε περίπτωση που ένας 

κόµβος είναι πλήρης, δηµιουργείται ένας νέος κόµβος και η εγγραφή εισάγεται σ’ αυτόν. Το νέο φύλλο 

εισάγεται στη δοµή ως συγγενής κόµβος του (προηγουµένως) πιο πρόσφατου φύλλου. Ως τέτοιο, θα 

µπορούσε να προκαλέσει διάδοση της αύξησης των κόµβων προς τα πάνω χρησιµοποιώντας τον 

αλγόριθµο AdjustTree, που περιγράφεται επίσης και στην [Gut84]. Το αποτέλεσµα αυτής της 

τεχνική εισαγωγής είναι 1D R-δέντρα µε σχεδόν πλήρη φύλλα και πολύ µικρή αλληλοεπικάλυψη.  

 

 

Σχήµα 2.19: Οι νέες εγγραφές εισάγονται πάντα στον δεξιότερο κόµβο κάθε 1D R-δέντρου όταν οι 

εισαγωγές γίνονται µε χρονολογική σειρά 

Ωστόσο, δεδοµένης της συζήτησης στην ενότητα 2.3.2, η στρατηγική του 

Insert_most_recent µπορεί να θεωρηθεί µειονέκτηµα σε αρκετές εφαρµογές όπου οι εισαγωγές 

νέων τµηµάτων τροχιάς δεν ακολουθούν απαραίτητα τη µονοσήµαντη διάταξη του χρόνου. Για να 

αντιµετωπίσουµε αυτή την απαίτηση µη χρονολογικών εισαγωγών, το FNR-δέντρο µπορεί να 

υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας τον απλό αλγόριθµο R_tree_insert [Gut84] στη γραµµή 11, µία 

προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα στο ευρετήριο να χειριστεί αποτελεσµατικά τροχιές αντικειµένων 

που εισάγονται µε αυθαίρετη χρονική σειρά. Ολοκληρώνοντας, ανάλογα µε την εφαρµογή, το FNR-

δέντρο µπορεί ή όχι να υποστηρίξει µη χρονολογικές εισαγωγές απλά τροποποιώντας τη γραµµή 10 

του αλγορίθµου FNR_tree_insert. Τέλος, οι αλγόριθµοι εισαγωγής και διαγραφής που 

χρησιµοποιήθηκαν στις γραµµές 14-18 είναι οι συµβατικοί αλγόριθµοι του R-δέντρου [Gut84] κυρίως 

λόγω των ενηµερώσεων που απαιτούνται (διαγραφές και επανεισαγωγές). 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.20, ο αλγόριθµος εισαγωγής εκτελείται όταν το κινούµενο 

αντικείµενο φτάσει σ’ ένα κόµβο (Node j) του δικτύου. Το πρώτο βήµα (γραµµή 4) απαιτεί µία χωρική 

αναζήτηση στο 2D R-δέντρο (µε τις συντεταγµένες των κόµβων i και j ως ορίσµατα) προκειµένου να 

βρούµε το σύνδεσµο k, που περικλείεται από το MBB του φύλλου Ν του 2D R-δέντρου. Στη συνέχεια, 

ακολουθούµε το δείκτη στο αντίστοιχο 1D R-δέντρο, στο οποίο εισάγουµε µια νέα εγγραφή (tin, tout, 

object-id, link-id). Ανάλογα µε την πολιτική εισαγωγής, η νέα εισαγωγή τοποθετείται στον φύλλο Μ 

στο δεξιότερο άκρο του 1D R-δέντρου (ή στον κόµβο που προσδιορίζεται από τον αλγόριθµο 

R_tree_insert). Οι πιθανές τροποποιήσεις στη δοµή λόγω αυτής της εισαγωγής (το MBB αυτού 

του φύλλου µπορεί να ενηµερωθεί, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα νέο φύλλο), διαδίδονται προς τα πάνω. 

Μια τέτοια τροποποίηση προκαλεί ενηµερώσεις και στο πρόγονο 1D R-δέντρο· η ενηµέρωση του 
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MBB ενός φύλλου στο 1D απόγονο R-δέντρο προκαλεί διαγραφή και επανεισαγωγή της αντίστοιχης 

εγγραφής στον πρόγονο 1D R-δέντρο, ενώ η δηµιουργία ενός νέου κόµβου στο απόγονο 1D R-δέντρο 

προκαλεί εισαγωγή µιας νέας εγγραφής στο πρόγονο R-δέντρο. 

MBR N 

Node i 

Node j 

Link k 

tin 
tout 

Moving Object Trajectory 
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M 

Line 2: 
2D_R_tree_search 
Algorithm 

Line 10: Child 1D 
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Σχήµα 2.20: Εισαγωγή µιας νέας εγγραφής στο FNR-δέντρο 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Algorithm FNR_tree_Search_from_2D(xmin, xmax, ymin, ymax, tmin, tmax) 

   // Search in the 2D R-tree with the 2D interval  

   // (xmin, xmax, ymin, ymax) retrieving the Links contained in it 

   Links = 2D_R_tree_search(xmin, xmax, ymin, ymax) 

   // follow the pointers from leaf nodes ND containing the Links  

   // to the corresponding 1D R-trees, RT 

   FOR EACH ND containing any of Links 

      RT=ND.Child_R_tree 

      // Search each one of the corresponding 1D R-trees 

      Candidates=RT.R_tree_search(tmin, tmax)  

      // Refinement 

      // If ND2 is completely contained inside (xmin, ymin, xmax, 

      // ymax) all entries of ND2 are also inside 

      IF ND2.MBB is inside (xmin, ymin, xmax, ymax) 

         RETURN all entries in Candidates 

      ELSE // ND2 is partially inside (xmin, ymin, xmax, ymax) 

         FOR EACH Entry IN Candidates 

            IF Links(Entry.Link_id).MBB is inside (xmin, xmax, ymin, ymax) 

               RETURN the Entry 

            ENDIF 

         NEXT 

      ENDIF 

   NEXT 

 

Σχήµα 2.21: Ο Αλγόριθµος του FNR-δέντρου Search-from-2D-R-tree  
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2.4.2.2. Επεξεργασία  Επερωτήσεων στο FNR-δέντρο 

Η δοµή του FNR-δέντρου προσφέρει την ευελιξία να χρησιµοποιήσουµε δύο διαφορετικούς 

αλγόριθµους για τους διάφορους τύπους επερωτήσεων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα θα 

παρουσιαστούν εν συνεχεία µέσω παραδειγµάτων στη µελέτη απόδοσης. 

 Search-from-2D-R-tree: Ο πρώτος αλγόριθµος, που φαίνεται στο Σχήµα 2.21, ξεκινά από τη 

ρίζα του 2D R-δέντρου, εντοπίζει τις εγγραφές του δένδρου που ικανοποιούν τους χωρικούς 

περιορισµούς της επερώτησης και στη συνέχεια ακολουθώντας τον / τους δείκτη(ες) στο / στα 

αντίστοιχο(α) 1D R-δέντρο(α), ελέγχει αν υπάρχουν εγγραφές που ικανοποιούν και το χρονικό 

περιορισµό της επερώτησης. Τέλος, ένα βήµα διαλογής διασφαλίζει ότι ο αλγόριθµος επιστρέφει µόνο 

τις εγγραφές που ικανοποιούν συγχρώνως τα χωρικά και χρονικά κριτήρια της ερώτησης.  

Search-from-Parent-1D-R-tree: Ο δεύτερος αλγόριθµος αναζήτησης του FNR-δέντρου 

χρησιµοποιεί το 1D Πρόγονο R-δέντρο και φαίνεται στο Σχήµα 2.22. Ξεκινά από τη ρίζα του 

Πρόγονου 1D R-δέντρου και εντοπίζει τις εγγραφές που ικανοποιούν τους χρονικούς περιορισµούς της 

επερώτησης. Κατόπιν, ακολουθώντας τους δείκτες, βρίσκει τα φύλλα των απογόνων 1D R-δέντρων 

που περιλαµβάνουν τις εγγραφές που ικανοποιούν τους χρονικούς περιορισµούς της επερώτησης και 

τα αντίστοιχα φύλλα του 2D R-δέντρου. Τέλος, ένα βήµα διαλογής εγγυάται ότι ο αλγόριθµος 

επιστρέφει µόνο τις εγγραφές που ικανοποιούν και τα χρονικά και τα χωρικά κριτήρια της ερώτησης. 
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 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Algorithm FNR_tree_Search_from_Parent_1D(xmin, xmax, ymin, ymax, tmin, tmax) 

   // Search in the Parent 1D R-tree with the 1D interval  

   // (tmin, tmax) retrieving the entries overlapping it 

   PEntries = Parent_1D_R_tree_search(xmin, xmax, ymin, ymax) 

   // follow the pointer to the children 1D R-tree Leaf Nodes ND1 

   FOR EACH PEntry IN PEntries 

      ND1=Pentry.Child_1D_R_Tree_Leaf 

      // follow the pointer to the parent 2D R-tree Leaf Node  

      // ND2 to get spatial extent 

      ND2=ND1.Parent_2D_R_Tree_Leaf 

      // Refinement 

      IF ND2.MBB is outside (xmin, xmax, ymin, ymax)  

         Reject ND2 

      ELSEIF ND2.MBB is inside (xmin, xmax, ymin, ymax)  

         RETURN all entries of ND1 

      ELSE // ND2 is partially inside (xmin, ymin, xmax, ymax) 

         FOR EACH Entry IN ND1 

          IF ND2.Links(Entry.Link_id).MBB is inside(xmin, xmax, ymin, ymax)         

               RETURN the Entry 

          ENDIF 

         NEXT 

      ENDIF 

   NEXT 

 

Σχήµα 2.22: Ο Αλγόριθµος του FNR-δέντρου Search-from-Parent-1D-R-tree  

Έστω ότι κάνουµε µία αναζήτηση στο FNR-δέντρο µε ένα χωροχρονικό παράθυρο επερώτησης 

(x1, y1, x2, y2, t1, t2) χρησιµοποιώντας τον πρώτο αλγόριθµο αναζήτησης, Search-from-2D-R-

tree (Σχήµα 2.23). Το πρώτο βήµα απαιτεί µία χωρική αναζήτηση (για (x1, y1, x2, y2)) στο 2D R-

δέντρο ώστε να εντοπίσουµε τα γραµµικά τµήµατα και τα αντίστοιχα φύλλα του 2D R-δέντρου (στο 

παράδειγµά µας, φύλλο N) που αλληλεπικαλύπτονται µε τη χωρικής συνιστώσα του παραθύρου 

επερώτησης. Στη συνέχεια, εκτελείται αναζήτηση του διαστήµατος (t1, t2) σε όλα τα 1D R-δέντρα που 

αντιστοιχούν στα φύλλα του πρώτου βήµατος. Στο παράδειγµά µας, η αναζήτηση µας οδηγεί στα 



 43 

φύλλα T1 και T2 του 1D R-δέντρου που περιλαµβάνουν (µεταξύ άλλων) τους συνδέσµους k, l και o. 

Στο τελικό βήµα, ανακτούµε από την κύρια µνήµη τις συντεταγµένες κάθε συνδέσµου που επιλέξαµε 

στο δεύτερο βήµα και  - επειδή το φύλλο Ν του 2D R-δέντρου αλληλεπικαλύπτεται µερικώς µε το 

χωρικό παράθυρο της επερώτησης – ελέγχουµε και απορρίπτουµε αυτούς που βρίσκονται εκτός του 

χωρικού παραθύρου επερώτησης (στο παράδειγµά µας, σύνδεσµος o). 

 

N 

Line 4: 2D_R_Tree_ 
Search_Algorithm 

Line 11: Child 1D 
R_Tree_Search 
Algorithm 

Root 

Leaf 
level 

Leaf 
level 

T1 T2 
 

MBB N 

Node i 

Node j 

Link k 

Moving Object Trajectory 

Node m 

Link l 

Link o 
Spatial query window 

 

 

Σχήµα 2.23: Αναζήτηση του FNR-δέντρου µε χρήση του Αλγορίθµου Search-from-2D-R-tree  

Για να επιδείξουµε το δεύτερο αλγόριθµο αναζήτησης (Search-from-Parent-1D-R-

tree), έστω και πάλι ένα χωροχρονικό παράθυρο επερώτησης (x1, y1, x2, y2, t1, t2) (Σχήµα 2.24). Το 

πρώτο βήµα του αλγορίθµου απαιτεί µία αναζήτηση στο Πρόγονο 1D R-δέντρο µε τα (t1, t2) ως 

ορίσµατα για να εντοπίσουµε τις εγγραφές στα φύλλα του που αλληλεπικαλύπτονται µε αυτό το 

διάστηµα. Κατόπιν, ακολουθώντας τους δείκτες στα φύλλα του απόγονου 1D R-δέντρου, εντοπίζουµε 

τους κόµβους που περιέχουν τις εγγραφές του 1D R-δέντρου που ικανοποιούν τους χρονικούς 

περιορισµούς της επερώτησης (φύλλα T1, T2). Αυτοί οι κόµβοι ανήκουν σε διαφορετικά απόγονα 1D 

R-δέντρα, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φύλλα του 2D R-δέντρου, οι οποίοι εντοπίζονται 

ακολουθώντας τους δείκτες προς αυτούς (κόµβοι φύλλου N1, N2). Τέλος, ελέγχουµε κατά πόσο οι 

εγγραφές που περιέχονται στους κόµβους N1 και N2 ικανοποιούν τον χωρικό περιορισµό της 

επερώτησης (x1, y1, x2, y2). 

 

Lines 7, 10: Follow the 
pointers from Parent 1D R-
tree entries to T1, T2 and next 
to N1, N2 

Line 4: 
Parent_1D_R_Tree_Search 
Algorithm 

 

2D R-Tree 

T1 

N1 N2 

T2 

 

Σχήµα 2.24: Αναζήτηση στο FNR-δέντρο χρησιµοποιώντας τον Αλγόριθµο Search-from-

Parent-1D-R-tree  
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Αν έχουµε κάτι να προσάψουµε στο δεύτερο αλγόριθµο αναζήτησης είναι το γεγονός ότι 

ενδιαφέρεται µόνο για τη χρονική θέση των δεδοµένων και εφαρµόζει µία χωρική επιλογή στο 

τελευταίο βήµα µόνο. Από την άλλη πλευρά, θα περιµέναµε ο αλγόριθµος αυτός να είναι 

αποτελεσµατικός σε περιπτώσεις όπου έχουν σηµασία µόνο οι χρονικοί περιορισµοί της επερώτησης. 

Η συµπεριφορά αυτή παρουσιάζεται στην πειραµατική ενότητα που ακολουθεί. 

Αυτή τη στιγµή, αξίζει τον κόπο να επισηµάνουµε ότι το FNR-δέντρο θα είναι λειτουργικό και 

χωρίς την παρουσία του Πρόγονου 1D R-δέντρου. Σε αυτή την περίπτωση, η µόνη τροποποίηση του 

αλγόριθµου εισαγωγής του FRN-δέντρου θα είναι η απουσία των γραµµών 11-18 (Σχήµα 2.18). 

Επιπλέον, ο πρώτος αλγόριθµος αναζήτησης (Σχήµα 2.21) θα εκτελεστεί «ως έχει». Γι’ αυτό, η 

κατασκευή και η λειτουργία του FNR-δέντρου θα είναι δυνατή χωρίς την παρουσία του Πρόγονου 1D 

R-δέντρου.  

Ωστόσο, η λειτουργία του δεύτερου αλγόριθµου αναζήτησης (Σχήµα 2.22) απαιτεί την ύπαρξη 

του Προγόνου 1D R-δέντρου. Αυτή η δοµή µπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

της λειτουργίας του FNR-δέντρου χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο κατασκευής που φαίνεται στο 

Σχήµα 2.25· αυτός ο αλγόριθµος µπορεί να προσπελάσει όλη τη δοµή του FNR-δέντρου και απλά 

εισάγει τις χρονικές εκτάσεις όλων των φύλλων των απογόνων 1D R-δέντρων ως εγγραφές στο 

Πρόγονο 1D R-δέντρο. 
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14. 

15. 

Algorithm FNR_tree_Parent_1D_R_Tree_Construction 

   Create a new 1D R-tree 

   // Access the 2D R-tree. Use the 2D R-tree structure and locate  

   // every leaf node named ND2 

   FOR EACH Leaf Node ND2 IN 2D R-tree 

      // Follow the pointer to the child 1D R-tree RT  

      ND1=ND2.Child_1D_R_Tree_Leaf 

      // Access all the child 1D R-tree and insert the leaf  

      // nodes in the Parent 1D R-tree  

      FOR EACH Leaf Node ND1 IN RT 

         // Execute R-tree-insert algorithm in the Parent // 1D R-tree 

         // and insert ND1 as a new entry 

         Parent_1D_R_tree_insert(ND.MBB, ND.ptr) 

      NEXT 

   NEXT 

 

Σχήµα 2.25: Ο Αλγόριθµος του FNR-δέντρου Parent-1D-R-Tree-Construction  

2.5. Πειραµατική Μελέτη: Απεριόριστη Κίνηση  

Για να αξιολογήσουµε την απόδοση του TB*-δένδρου, υλοποιήσαµε τη δοµή και τους αλγορίθµους 

που προτείνουµε, και το συγκρίναµε µε το αρχικό TB-δέντρο [PJT00], καθώς επίσης και µε το 

παραδοσιακό 3D R-δέντρο [TVS96].  

2.5.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Επιλέξαµε ως µέγεθος σελίδας και για τα τρία δέντρα τα 4 KB µε αποτέλεσµα τη µέγιστη 

χωρητικότητα (M) για το TB*-δέντρο να είναι 338 και 145, για τα φύλλα και τους εσωτερικούς 

κόµβους, αντίστοιχα. Πέρα από την προσωρινή µνήµη LP που εισήχθη, χρησιµοποιήσαµε µία 

(µεταβλητού µεγέθους) προσωρινή µνήµη LRU χωρητικότητας 10% του µεγέθους ευρετηρίου, µε 

µέγιστη χωρητικότητα 1000 σελίδες. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε PC µε Microsoft Windows XP, 

επεξεργαστή AMD Athlon 64 3GHz, 1 GB RAM και σκληρό δίσκο αρκετών GB . 
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∆εδοµένου ότι θέλαµε να µελετήσουµε τη συµπεριφορά των ευρετηρίων µε κλιµακούµενο 

µέγεθος δεδοµένων, χρησιµοποιήσαµε τα συνθετικά σύνολα δεδοµένων GSTD που περιγράφηκαν 

στην παράγραφο 1.5.2 (τα σύνολα των πραγµατικών δεδοµένων της παραγράφου 1.5.1 που 

διαθέτουµε, έχουν σταθερό και µάλλον περιορισµένο µέγεθος για τους σκοπούς της µελέτης µας). 

Επιπλέον, χρησιµοποιήσαµε δύο διαφορετικές στρατηγικές για την εισαγωγή των συνόλων δεδοµένων 

στις δύο δοµές. Η πρώτη στρατηγική απαιτεί να διαταχθεί το σύνολο δεδοµένων που θα εισαχθεί 

χρονικά. Αυτό συµβαίνει συνήθως σε online χωροχρονικές εφαρµογές, όπου, λόγω χρονικής 

µονοτονικότητας, περιµένουµε τα δεδοµένα τροχιών να συλλέγονται και να εισάγονται στο ευρετήριο 

µε αύξουσα χρονική σειρά (στο εξής, οργάνωση ‘χρόνου’ στα πειράµατα που ακολουθούν). Η δεύτερη 

στρατηγική δεν κάνει αυτή την υπόθεση, µε την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα τροχιάς ενός κινούµενου 

αντικειµένου εισάγονται µε χρονολογική σειρά. Αυτή είναι η περίπτωση όπου τα κινούµενα 

αντικείµενα καταγράφουν µεν τη θέση τους αλλά δεν διατηρούν online επικοινωνία µε τον κεντρικό 

εξυπηρετητή που διατηρεί το ευρετήριο· το αντίθετο µάλιστα, τα αντικείµενα αποστέλλουν τις θέσεις 

τους µόλις υπάρχει η δυνατότητα (π.χ. όταν είναι στην ακτίνα της συσκευής που χρησιµοποιείται για 

τη µετάδοση), ή σε προγραµµατισµένες χρονικές στιγµές. Το ίδιο ισχύει και όταν το ευρετήριο 

δηµιουργείται µετά τη συµπίεση ενός άλλου ήδη υπάρχοντος ευρετηρίου ή οποιουδήποτε άλλου 

αρχείου που περιέχει πληροφορίες τροχιάς. Έτσι, για να προσοµοιώσουµε και τις δύο προηγούµενες 

καταστάσεις, τα δεδοµένα των τροχιών εισάγονται στο ευρετήριο σε αύξουσα σειρά της ταυτότητας / 

χρόνου των κινούµενων αντικειµένων (στο εξής οργάνωση ‘ταυτότητα / χρόνος’ στα πειράµατα που 

ακολουθούν). 

Πίνακας 2.2: Αποτελέσµατα όσον αφορά το µέγεθος των δένδρων (συνθετικά δεδοµένα GSTD) 

Μέγεθος ευρετηρίου σε σελίδες των 4 KB 
∆εδοµένα 

3D R-δένδρο TB-δένδρο TB*-δένδρο 

GSTD 100 6253 3054 1522 

GSTD 250 15471 7649 3808 

GSTD 500 30937 15301 7597 

GSTD 1000 61864 30588 15156 

GSTD 2000 122703 61170 30557 

 

2.5.2. Αποτελέσµατα για το Μέγεθος του ∆έντρου και το Κόστος Εισαγωγής  

Tα µεγέθη των ευρετηρίων που δηµιουργήθηκαν φαίνονται στους δύο πίνακες (Πίνακας 2.2 και 

Πίνακας 2.3). Είναι σαφές ότι το µέγεθος του TB*-δέντρου είναι σχεδόν το µισό του µεγέθους του TB-

δέντρου και σχεδόν το 15% του µεγέθους του κλασσικού 3D R-δέντρου. Επίσης, η κατάληψη του 

παρεχόµενου χώρου (space utilization) τόσο για το TB όσο και για το TB* είναι υψηλή όπως 

αναµένεται: περίπου 99% και 96%, αντίστοιχα, ενώ η αντίστοιχη τιµή του 3D R-δέντρου είναι 56%, 

που είναι τυπική τιµή για τα R-δέντρα. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι το TB*-δέντρο είναι µία πολύ 

συµπαγής δοµή ευρετηρίου, που υπερτερεί και των δύο ανταγωνιστών του. 

Ο Πίνακας 2.3 παρουσιάζει επίσης τα αποτελέσµατα των προσπελάσεων κόµβων ανά εισαγωγή 

για όλα τα σύνολα δεδοµένων. Κάθε εισαγωγή ενός νέο γραµµικού τµήµατος τροχιάς στο TB*-δέντρο 

απαιτούνται κατά µέσο όρο 1.4 προσπελάσεις κόµβων. Ο λόγος γι’ αυτή την πρώτης τάξης απόδοση 
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είναι η χρήση της δοµής κατακερµατισµού στη κύρια µνήµη, που «δείχνει» απευθείας τον κόµβο στον 

οποίο πρέπει να εισαχθεί η νέα εγγραφή, καθώς και η παρουσία της προσωρινής µνήµης LP. 

Αντιθέτως, το TB-δέντρο και το 3D R-δέντρο απαιτούν µεγαλύτερο αριθµό προσπελάσεων ανά 

εισαγωγή, 4.0 και 2.3, αντίστοιχα· αυτό οφείλεται στον αλγόριθµο FindNode του TB-δέντρου, που 

ακολουθεί µια διαδροµή πολλών κατευθύνσεων (και όχι µοναδικής κατεύθυνσης όπως κάνει ο 

αλγόριθµος ChooseLeaf του R-δέντρου) για να βρει τον κατάλληλο κόµβο για να τοποθετήσει τη 

νέα εγγραφή.  

Πίνακας 2.3: Μέγεθος ευρετηρίου, χρησιµοποίηση χώρου και αριθµός προσπελάσεων κόµβων ανά 

εισαγωγή στο σύνολο δεδοµένων GSTD 2000  

 3D R-δένδρο TB-δένδρο TB*-δένδρο 

Μέγεθος ευρετηρίου (KB ανά αντικείµενο) 99.6 30.6 15.2 

Εκµετάλλευση χώρου 56% 99% 96% 

Προσπελάσεις κόµβων ανά εισαγωγή (µέσο) 2.3 4.0 (1.2)  1.4 
 

Εδώ, πρέπει να τονίσουµε, ότι ο αρχικός αλγόριθµος εισαγωγής του TB-δέντρου µπορεί να 

τροποποιηθεί και να χρησιµοποιήσει τη δοµή πρώτης γραµµής που εισάγεται στο TB*-δέντρο και να 

αντικαταστήσουµε το βήµα που εκτελεί τον αλγόριθµο FindNode, απλά, ακολουθώντας τον δείκτη 

µέχρι τον ‘τρέχοντα’ κόµβο φύλλου του κινούµενου αντικειµένου. Tο αρχικό TB-δέντρο µπορεί επίσης 

να χρησιµοποιήσει την προσωρινή µνήµη LP, η οποία αντίθετα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 

περίπτωση ευρετηρίων που δεν προσανατολίζονται σε τροχιές (όπως το 3D R-δέντρο), γιατί µια τέτοια 

στρατηγική θα σήµαινε ότι η προσωρινή µνήµη LP θα έπρεπε να κρατήσει όλα τα φύλλα του 

ευρετηρίου. Έτσι, για να επιδείξουµε την επίδραση αυτών των βελτιώσεων (πρώτης γραµµής και 

προσωρινής µνήµης LP) στη συµπεριφορά του απλού TB-δέντρου τα χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατά 

µας και λάβαµε έτσι τον δεύτερο αριθµό (1.2) που δείχνει ο Πίνακας 2.3. Όπως φαίνεται, οι τεχνικές 

αυτές βελτιώνουν δραστικά την απόδοση εισαγωγής, επιτρέποντας στο απλό TB-δέντρο να 

υποστηρίξει υψηλούς ρυθµού εισαγωγών. 

2.5.3. Αποτελέσµατα ως προς το Κόστος Αναζήτησης 

Χρησιµοποιήθηκαν επερωτήσεις εύρους, χρονικής στιγµής και συνδυαστικές για την αξιολόγηση της 

απόδοσης του TB*-δέντρου. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε τις ακόλουθες οµάδες πέντε 

επερωτήσεων (Q1 – Q5): 

• Q1–Q3: τρεις οµάδες 500 κυβικών παραθύρων επερώτησης µε εύρος 0.01%, 0.1% και 1% του 

συνολικού χώρου, αντίστοιχα, αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων (σύνολα 

δεδοµένων GSTD 100 – GSTD 2000).  

• Q4: µία οµάδα 500 παραθύρων επερωτήσεων χρονικής στιγµής µε το 100% της έκτασης των 

χωρικών διαστάσεων και µηδενική χρονική έκταση, αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων 

αντικειµένων (σύνολα δεδοµένων GSTD 100 – GSTD 2000). 

• Q5: µία οµάδα 500 συνδυαστικών επερωτήσεων µε εσωτερικό παράθυρο 0.01% και 

εξωτερικό 1% του συνολικού χώρου, αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων 

(σύνολα δεδοµένων GSTD 100 – GSTD 2000) 
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2.5.3.1. Αποτελέσµατα σε Επερωτήσεις Εύρους 

Το Σχήµα 2.26 παρουσιάζει το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων ανά επερώτηση για διάφορες 

επερωτήσεις εύρους και σύνολα δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, το Σχήµα 2.26 δείχνει το µέσο αριθµό 

προσπελάσεων κόµβων για επερωτήσεις εύρους µ’ ένα κυβικό παράθυρο 0.01%, 0.1% και 1% του 

συνολικού χώρου στα συνθετικά δεδοµένα που εισάγονται στις δοµές οργανωµένα κατά χρονολογική 

σειρά ανεξάρτητα της ταυτότητας (‘χρόνος’), ενώ το Σχήµα 2.27 δείχνει το µέσο αριθµό 

προσπελάσεων κόµβων για τις ίδιες επερωτήσεις εύρους στα ίδια δεδοµένα όταν αυτά εισάγονται στις 

δοµές οργανωµένα κατά την ταυτότητά τους και στη συνέχεια κατά τη χρονολογική σειρά (‘ταυτότητα 

/ χρόνος’). Είναι σαφές ότι το TB*-δέντρο έχει ανώτερη απόδοση σε επερωτήσεις εύρους και από τους 

δύο ανταγωνιστές του ως προς τις επερωτήσεις µε µέγεθος 0.1% (Q2) και 1% (Q3) του συνολικού 

χώρου και για τις δύο διαφορετικές οργανώσεις του τρόπου εισαγωγής. Όσον αφορά τις επερωτήσεις 

µε µικρότερο µέγεθος (0.01% του συνολικού χώρου, Q1) και την οργάνωση των δεδοµένων µε µόνο 

χρονολογική σειρά, η απόδοση του TB*-δέντρου είναι µόνον οριακά καλύτερη από το αρχικό TB-

δέντρο, µια διαφορά που γίνεται σαφέστερη όσο ο πληθυσµός του συνόλου δεδοµένων µεγαλώνει. 
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Σχήµα 2.26: Επερωτήσεις Q1 – Q3 σε δεδοµένα που έχουν εισαχθεί οργανωµένα κατά τον χρόνο 
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(a) Q1 (b) Q2 (c) Q3 

Σχήµα 2.27: Επερωτήσεις Q1 – Q3 σε δεδοµένα που έχουν εισαχθεί οργανωµένα βάσει ταυτότητας / 

χρόνου  

Από τη σύγκριση µεταξύ των παραπάνω σχηµάτων (Σχήµα 2.26 και Σχήµα 2.27) προκύπτει 

επιπλέον το συµπέρασµα ότι ενώ το TB*-δέντρο και το 3D R-δέντρο δείχνουν περίπου την ίδια 

συµπεριφορά µεταξύ των δύο διαφορετικών στρατηγικών εισαγωγής (η κλίση των γραµµών του TB*-

δέντρου και του 3D R-δέντρου είναι περίπου η ίδια στο Σχήµα 2.26 και στο Σχήµα 2.27), η 

συµπεριφορά του αρχικού TB-δέντρου επηρεάζεται σηµαντικά, γεγονός που στη δεύτερη περίπτωση 

οδηγεί σε ένα δέντρο µε δραστικά µειωµένη απόδοση. Η συµπεριφορά αυτή είναι αναµενόµενη για το 
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TB-δέντρο διότι η βασική υπόθεση στην οποία βασίζεται η αποτελεσµατικότητα του δέντρου σε 

επερωτήσεις εύρους, δηλαδή η εισαγωγή νέων εγγραφών µε χρονολογική σειρά, δεν ισχύει πλέον.  

2.5.3.2. Αποτελέσµατα σε Επερωτήσεις Χρονικής Στιγµής 

Το Σχήµα 2.28(a) παρουσιάζει το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων για επερωτήσεις χρονικής 

στιγµής µε 100% χωρικό εύρος σε κάθε χωρική διάσταση (π.χ. βρες όλα τα αντικείµενα σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό αποτύπωµα) όταν τα δεδοµένα εισάγονται οργανωµένα µε καθαρά χρονολογική 

σειρά. Όπως, αποδεικνύεται στην πρώτη περίπτωση, το αρχικό TB-δέντρο υπερτερεί µόνο οριακά του 

TB*-δέντρου, συµπεριφορά που είναι αναµενόµενη, δεδοµένου ότι το αρχικό TB-δέντρο 

εκµεταλλεύεται πλήρως τη µονοτονικότητα του χρόνου και αποθηκεύει τροχιές αντικειµένων 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν µόνο τη σειρά µε την οποία εισάγονται στο ευρετήριο. Ωστόσο, το γεγονός 

αυτό αποδεικνύεται ότι είναι µειονέκτηµα όταν τα δεδοµένα δεν εισάγονται µε καθαρά χρονολογική 

σειρά (Σχήµα 2.28(b))· σε αυτή την περίπτωση, το TB*-δέντρο έχει καλύτερη απόδοση, συµπεριφορά 

που είναι ανάλογη µε αυτή που επιδεικνύεται από αυτή τη δοµή όταν τα δεδοµένα εισάγονται µε 

αυστηρά χρονολογική σειρά. 
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(a) (b) 

Σχήµα 2.28: Επερωτήσεις Q4 σε δεδοµένα που έχουν εισαχθεί οργανωµένα βάσει (a) χρόνου, (b) 

ταυτότητας / χρόνου  

Συµπερασµατικά, η απόδοση του TB*-δέντρου σε επερωτήσεις χρονικής στιγµής µειώνεται σε 

σύγκριση µε την απόδοσή του σε επερωτήσεις εύρους, παρά το γεγονός ότι και πάλι υπερτερεί του TB-

δέντρου όταν τα δεδοµένα εισάγονται σε δοµές οργανωµένα βάσει ‘ταυτότητας / χρόνου’.  

2.5.3.3. Αποτελέσµατα σε Συνδυαστικές Επερωτήσεις 

Το Σχήµα 2.29 δείχνει το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων που απαιτούνται από το TB-, το TB*-

και το 3D R-δέντρο για να απαντήσουµε σε συνδυαστικές επερωτήσεις. Και στα δύο σχήµατα το TB*-

δέντρο υπερτερεί του TB- και του 3D R-δέντρου ανεξάρτητα του πλήθους του συνόλου δεδοµένων. 

Επιπλέον, βάσει όλων των προηγούµενων πειραµάτων, η διαφορά στην απόδοση µεταξύ των TB- και 

TB*-δένδρων αυξάνεται υπέρ του TB*-δέντρου µε τo πλήθος του συνόλου δεδοµένων. Επιπλέον, στη 

δεύτερη περίπτωση (Σχήµα 2.29(b)) όπου τα δεδοµένα εισάγονται στα δέντρα µε οργάνωση 

‘ταυτότητας / χρόνου’, το TB*-δέντρο παρουσιάζει ακόµα καλύτερη απόδοση σε σχέση µε τον 

προκάτοχό του. 
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Σχήµα 2.29: Οι συνδυαστικές επερωτήσεις, (Q5) σε δεδοµένα που έχουν εισαχθεί οργανωµένα βάσει 

(a) χρόνου, (b) ταυτότητας / χρόνου  

2.5.4. Σύνοψη των Πειραµάτων 

Tα πειράµατα που διεξήχθησαν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προτεινόµενου TB*-δέντρου σε 

σχέση µε το αρχικό TB-δέντρο και το 3D R-δέντρο κατέδειξαν ότι το προτεινόµενο ευρετήριο 

υποστηρίζει αποτελεσµατικά τις επερωτήσεις εύρους. Πιο συγκεκριµένα, όταν ασχολούµαστε µε 

σχετικά µεγάλες εκτάσεις επερωτήσεων (0.1% και 1% του συνολικού χώρου) το TB*-δέντρο πάντοτε 

υπερέχει του TB-δέντρου και του 3D R-δέντρου, ενώ σε µικρότερες εκτάσεις επερωτήσεων (0.01% 

του συνολικού χώρου) είναι οριακά καλύτερο από τους ανταγωνιστές του, ένα πλεονέκτηµα που 

γίνεται σαφέστερο όσο αυξάνεται το πλήθος του συνόλου δεδοµένων. Αντιθέτως σε επερωτήσεις 

χρονικής στιγµής το TB*-δέντρο φαίνεται να έχει µειωµένη απόδοση και απαιτεί κάπως περισσότερες 

προσπελάσεις σελίδων για να επεξεργαστεί µια επερώτηση χρονικής στιγµής· σε αυτή την περίπτωση, 

ο ‘κότινος ελιάς’ απονέµεται στο 3D R-δέντρο. Τέλος, για τις συνδυαστικές επερωτήσεις το νέο 

ευρετήριο παρουσιάζει ανώτερη απόδοση από το αρχικό TB-δέντρο (αλλά και το 3D R-δέντρο) σε 

όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, η υπεροχή του προτεινόµενου ευρετηρίου εδραιώνεται στην γενική 

περίπτωση που τα ευρετήρια δηµιουργούνται εισάγοντας τα δεδοµένα των τροχιών µε µη χρονολογική 

σειρά (δηλαδή, µε την οργάνωση ‘ταυτότητας / χρόνου’), µία περίπτωση αναµενόµενη σε πραγµατικές 

εφαρµογές και όταν το ευρετήριο δηµιουργείται µετά από συµπίεση ενός συνόλου δεδοµένων. Υπ’ 

αυτές τις προϋποθέσεις, το TB*-δέντρο είναι πάντα πολύ πιο αποτελεσµατικό από το TB-δέντρο. Ως 

προς το µέγεθος του TB*-δέντρου, η εκµετάλλευση χώρου, όπως και στο αρχικό TB-δέντρο, αγγίζει το 

96% και το µέσο µέγεθος ανά κινούµενο αντικείµενο είναι το ήµισυ του TB-δέντρου. Συνολικά, το 

TB*-δέντρο υποστηρίζει υψηλούς ρυθµούς εισαγωγής επειδή ο αλγόριθµος εισαγωγής είναι πολύ 

γρήγορος, είναι πιο συµπαγές από τους ανταγωνιστές του, συµπεριφέρεται καλά σε µη χρονολογικές 

εισαγωγές τροχιάς που εµφανίζονται σε πραγµατικά περιβάλλοντα και υποστηρίζει διαγραφές τροχιάς 

και συµπίεση τροχιάς αποτελεσµατικά. 

2.6. Πειραµατική Μελέτη: Κίνηση µε Περιορισµούς ∆ικτύου 

Για να καθορίσουµε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το FNR-δέντρο είναι αποτελεσµατικό, το 

συγκρίναµε µε άλλες µεθόδους χωροχρονικής ευρετηριοποίησης, πιο συγκεκριµένα το 3D R-, το TB- 

και το TB*-δέντρο.  
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2.6.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Για να αξιολογήσουµε την απόδοση του FNR-δέντρου, υλοποιήσαµε τη δοµή του στην κύρια µνήµη, 

προσοµοιάζοντας τη συµπεριφορά του. Επιλέξαµε µέγεθος σελίδας για όλα τα δέντρα τα 4096 bytes, 

αποκτώντας τις εξής ρυθµίσεις χωρητικότητας για το FNR-δέντρο: (a) για το 2D R-δέντρο 

χωρητικότητες 193 και 202, για φύλλα και εσωτερικούς κόµβους, αντίστοιχα· (b) για τα 1D R-δέντρα 

290 και 339, για φύλλα και εσωτερικούς κόµβους, αντίστοιχα· (c) για το Πρόγονο 1D R-δέντρο, 

χωρητικότητα 339 και για φύλλα και για εσωτερικούς κόµβους. Σε σύγκριση µε τη χωρητικότητα των 

ανταγωνιστών του, το FNR-δέντρο είναι τόσο συµπαγές όσο και το TB*-δέντρο (υπερτερώντας των 

άλλων δύο ευρετηρίων). Χρησιµοποιήσαµε επίσης µία (µεταβλητού µεγέθους) προσωρινή µνήµη LRU 

χωρητικότητας 10% του µεγέθους ευρετηρίου, µε µέγιστη χωρητικότητα 1000 σελίδες. Τα πειράµατα 

εκτελέστηκαν σε PC µε Microsoft Windows XP µε επεξεργαστή AMD Athlon 64 3GHz, 1 GB RAM. 

Για να πειραµατιστούµε µε κλιµακούµενους όγκους δεδοµένων και να µελετήσουµε τη συµπεριφορά 

του ευρετηρίου κάτω από διάφορες συνθήκες χρησιµοποιήσαµε τα συνθετικά σύνολα δεδοµένων NG 

που εισήχθησαν στην ενότητας 1.5.3 (και πάλι, τα πραγµατικά δεδοµένα της παραγράφου 1.5.1 που 

διαθέτουµε δεν είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της µελέτης µας επειδή έχουν σταθερό, µάλλον 

περιορισµένο µέγεθος). 

Πίνακας 2.4: Αποτελέσµατα για το µέγεθος των δένδρων (συνθετικά σύνολα δεδοµένων NG µε 

περιορισµό στο δίκτυο) 

Μέγεθος ευρετηρίου σε σελίδες των 4 KB  
∆εδοµένα 

FNR-δένδρο 3D R-δένδρο TB-δένδρο TB*-δένδρο 

NG 200 769 1204 770 424 

NG 400 1139 2397 1533 848 

NG 800 1850 4603 3040 1669 

NG 1200 2575 7001 4499 2495 

NG 1600 3281 9234 5972 3310 

NG 2000 4030 11636 7455 4158 
 

2.6.2. Αποτελέσµατα για το Μέγεθος του ∆έντρου και το Κόστος Εισαγωγής 

Το µέγεθος των ευρετηρίων παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2.4). Όπως αναφέρεται 

εκεί, το FNR-δέντρο είναι πολύ µικρότερο του 3D R-δέντρου και του TB-δέντρου. Η αναλογία µεταξύ 

του µεγέθους του ευρετηρίου του FNR και του 3D R-δέντρου ποικίλει µεταξύ του 0.30 και του 0.45 

για µεγάλο αριθµό κινούµενων αντικειµένων. Για παράδειγµα, το µέγεθος του FNR-δέντρου για 2000 

κινούµενα αντικείµενα είναι περίπου 16 MB, ενώ το µέγεθος του αντίστοιχου 3D R-δέντρου είναι 48 

MB. Μόνο το TB*-δέντρο φαίνεται να έχει συγκρίσιµο µέγεθος µε το FNR-δέντρο.  

Πίνακας 2.5: Μέγεθος ευρετηρίου, εκµετάλλευση χώρου και προσπελάσεις κόµβων ανά εισαγωγή στο 

σύνολο δεδοµένων NG 2000  

 FNR-δένδρο 3D R-δένδρο TB-δένδρο TB*-δένδρο 

Μέγεθος ευρετηρίου (KB ανά αντικείµενο) 8.1 24.0 14.9 8.3 

Εκµετάλλευση χώρου 92% 64% 86% 75% 

Προσπελάσεις κόµβων ανά εισαγωγή (µέσο) 2.0 2.1 4.0 1.04 
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Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζονται σχετικά και µε την εκµετάλλευση του διατιθέµενου 

χώρου στο ευρετήριο. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2.5), η χρησιµοποίηση του 

χώρου στο 3D R-δέντρο είναι περίπου η συνήθης της τάξης του 65%, η οποία παραµένει σταθερή 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων. Παροµοίως, η εκµετάλλευση του χώρου 

για το TB- και το TB*-δέντρο είναι περίπου 86% και 75%, αντίστοιχα, ποσοστά που παραµένουν 

ανεπηρέαστα από τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι η εκµετάλλευση χώρου του TB- και του TB*-δέντρου επηρεάζεται κυρίως από τον 

αριθµό των ληφθέντων θέσεων για κάθε τροχιά, που είναι σχετικά χαµηλός, περίπου 500 κορυφές ανά 

τροχιά· λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι κάθε φύλλο περιλαµβάνει περίπου 300 εγγραφές, διαφαίνεται σαφώς 

ότι κάθε τροχιά θα πρέπει να καταλαµβάνει 2 φύλλα, το πρώτο θα είναι πλήρες και το άλλο 

µισογεµάτο. Αντιθέτως, η χρησιµοποίηση του χώρου, του FNR-δέντρου αυξάνεται µε το πλήθος του 

συνόλου δεδοµένων. Έτσι, η χρησιµοποίηση του χώρου του FNR-δέντρου µε 200 κινούµενα 

αντικείµενα είναι 65 %, ενώ, για 1200 και πάνω αγγίζει το 92%.  

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα για τον αριθµό προσπελάσεων κόµβων ανά εισαγωγή, κάθε 

εισαγωγή ενός 3D γραµµικού τµήµατος στο FNR-δέντρο απαιτεί ένα µέσο κόστος 2.0 προσπελάσεων, 

ενώ µία εισαγωγή στο 3D R-δέντρο απαιτεί κατά µέσο όρο 2.1. Είναι σαφές, ότι η προ-αναζήτηση στο 

2D R-δέντρο για να βρούµε το 1D R-δέντρο του νεοεισαχθέντος γραµµικού τµήµατος δεν προσθέτει 

σηµαντικό επιπρόσθετο φόρτο, κυρίως λόγω της επίδρασης της προσωρινής µνήµης LRU. Όσον 

αφορά το TB και το TB*-δέντρο, εξακολουθούν να επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά που 

παρατηρήθηκε στα προηγούµενα πειράµατα σε απεριόριστο χώρο και είναι ικανά να υποστηρίξουν 

υψηλούς ρυθµούς εισαγωγών. 

2.6.3. Αποτελέσµατα ως προς το Κόστος Αναζήτησης 

∆ιάφορες επερωτήσεις εύρους και χρονικής στιγµής χρησιµοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν την 

απόδοση του FNR-δέντρου. Και οι δύο τύπου ερωτήσεων εκτελέσθηκαν έναντι του FNR-, του 3D R-, 

του TB- και του TB*-δέντρου δεικτοδοτώντας τα σύνολα δεδοµένων NG. Πιο συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήσαµε σύνολα των 500 επερωτήσεων µε τα ακόλουθα παράθυρα επερωτήσεων:  

• Q1–Q3: τρεις οµάδες 500 κυβικών παραθύρων επερώτησης µε εύρος 0.01%, 0.1% και 1% του 

συνολικού χώρου, αντίστοιχα, αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων.  

• Q4–Q6: τρία παράθυρα επερωτήσεων χρονικής στιγµής µε εύρος 1%, 10% και 100% που 

εκτείνονται σε κάθε χωρική διάσταση και µηδενική χρονική έκταση. 

Χρησιµοποιήσαµε τον αλγόριθµο Search-from-2D-R-tree (Σχήµα 2.21) του FNR-

δέντρου για την εκτέλεση όλων των παραπάνω επερωτήσεων και επιπλέον δοκιµάσαµε το Search-

from-Parent-1D-R-tree (Σχήµα 2.22) στο Q6 δηλαδή µε 100% έκταση σε κάθε χωρική 

διάσταση. 

2.6.3.1. Αποτελέσµατα σε Επερωτήσεις Εύρους 

Το Σχήµα 2.30 δείχνει το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων ανά επερώτηση για διάφορα µεγέθη 

επερωτήσεων και σύνολα δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, τα (a), (b) και (c), στο Σχήµα 2.30 δείχνουν 

το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων για επερωτήσεις εύρους µε παράθυρο µεγέθους 0.01%, 0.1% 

και 1% του συνολικού χώρου. Όπως αποδεικνύεται σαφώς, το FNR-δέντρο έχει υψηλότερη απόδοση 
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σε επερωτήσεις εύρους σε σχέση µε όλους τους ανταγωνιστές του για πλήθος δεδοµένων πάνω από 

ένα κατώφλι, σε όλα τα µεγέθη επερωτήσεων. Το σηµείο ισορροπίας µετά από το οποίο το FNR-

δέντρο υπερτερεί των υπολοίπων εξαρτάται από το µέγεθος επερώτησης. Πιο συγκεκριµένα το σηµείο 

ισορροπίας είναι περίπου στα 400 κινούµενα αντικείµενα για µικρά µεγέθη επερωτήσεων (0.01%), ενώ 

µεγαλύτερα µεγέθη επερωτήσεων έχουν ως αποτέλεσµα µικρότερη τιµή για το σηµείο ισορροπίας, στα 

περίπου 200 κινούµενα αντικείµενα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες δοµές, το 3D R-δέντρο αποδίδει πάντα 

πολύ καλύτερα από το TB και το TB*-δέντρο όταν χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα που κινούνται στα 

δίκτυα· σηµειώστε ότι τα διαγράµµατα µπορεί να µην περιλαµβάνουν όλες τις καµπύλες και των 

τεσσάρων ευρετηρίων, λόγω του γεγονότος ότι δεν περιλαµβάνονται στην δεδοµένη κλίµακα 

απεικόνισης (δηλαδή έχουν τιµές µεγαλύτερες από αυτές που απεικονίζονται στον y-άξονα του 

διαγράµµατος). Πρέπει να επισηµάνουµε παρόλα αυτά, ότι η παρατήρηση που αφορά την απόδοση του 

3D R-, του TB και του TB*-δέντρου δεν µπορεί να γενικευθεί. Πιο συγκεκριµένα, η κακή απόδοση που 

επιδεικνύουν το TB και το TB*-δέντρο στα πειράµατα, οφείλεται κυρίως στο µικρό αριθµό θέσεων σε 

κάθε τροχιά, που υποχρεώνει κάθε τροχιά να διαιρεθεί µόνο µεταξύ δύο κόµβων του δέντρου. 

Αναµενόµενο είναι (όπως έχουν δείξει και τα προηγούµενα πειράµατα) ότι όσο µεγαλώνει η χρονική 

έκταση των τροχιών και προστίθενται κι άλλες χρονικά αποτυπωµένες θέσεις σε κάθε τροχιά, η 

απόδοση του TB και του TB*-δέντρου θα τείνουν σε πιο ‘φυσιολογικές’ τιµές όπως αυτές που 

παρουσιάστηκαν στα πειράµατα στον απεριόριστο χώρο. Ωστόσο, το εργαλείο που παρέχεται από την 

[Bri02] και χρησιµοποιείται για την παραγωγή των συνθετικών τροχιών µε περιορισµούς δικτύων, δεν 

µπορεί να µας δώσει τροχιές µεγαλύτερου µήκους· συνεπώς δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

µεγαλύτερα (µακρύτερα στη χρονική διάσταση) σύνολα δεδοµένων. 
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(a) Q1 (b) Q2 (c) Q3 

Σχήµα 2.30: Επερωτήσεις Q1 – Q3  

2.6.3.2. Αποτελέσµατα σε Επερωτήσεις Χρονικής Στιγµής  

Η απόδοση του FNR-δέντρου σε επερωτήσεις χρονικής στιγµής µειώνεται σε σύγκριση µε την 

απόδοση του σε επερωτήσεις εύρους, παρόλο που εξακολουθεί να υπερτερεί των ανταγωνιστών του 

στις περισσότερες περιπτώσεις. Το Σχήµα 2.31 δείχνει το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων για 

επερωτήσεις χρονικής στιγµής µε διάφορα σύνολα δεδοµένων και χωρικές εκτάσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, το FNR-δέντρο παρουσιάζει καλύτερη απόδοση από τους ανταγωνιστές του από ένα 

συγκεκριµένο αριθµό κινούµενων αντικειµένων και πάνω· το σηµείο ισορροπίας εξαρτάται από το 

µέγεθος της επερώτησης και είναι περίπου 1600 για µέγεθος επερώτησης 1%, 1200 για 10% και 1000 

για 100% σε κάθε χωρική διάσταση. Οι άλλοι δύο ανταγωνιστές (TB και TB*-δέντρα) εξακολουθούν 
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να παρουσιάζουν τα ίδια µειονεκτήµατα µε το προηγούµενο πείραµα που αφορά τις γενικές 

επερωτήσεις εύρους. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 500 1000 1500 2000
Moving Objects

N
o
d

e
 a

c
c

e
s

s
e

s

TB

TB*

3D R

FNR

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 500 1000 1500 2000
Moving Objects

N
o

d
e

 a
c

c
e

s
s

e
s

TB

TB*

3D R

FNR

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 500 1000 1500 2000
Moving Objects

N
o
d

e
 a

c
c

e
s

s
e

s

TB
TB*

3D R
FNR
FNRT

 

(a) (b) (c) 

Σχήµα 2.31: Επερωτήσεις Q4 – Q6  

Επιπλέον, η γραµµή που σηµειώνεται µε FNRT στο Σχήµα 2.31(c) παριστάνει την απόδοση του 

FNR-δέντρου χρησιµοποιώντας το δεύτερο αλγόριθµο αναζήτησης, που σε αυτό τον ειδικό τύπο 

επερωτήσεων υπερτερεί του πρώτου. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση του δεύτερου αλγορίθµου 

µετατοπίζει το σηµείο ισορροπίας από το οποίο το FNR-δέντρο είναι καλύτερο από το 3D R-δέντρο 

από τα 1000 στα 800 κινούµενα αντικείµενα. Για µια άµεση σύγκριση µεταξύ των δύο αλγορίθµων 

αναζήτησης του FNR-δέντρου, παρουσιάζουµε επίσης και το Σχήµα 2.32. Εκεί, φαίνεται σαφώς ότι ο 

µέσος όρος των προσβάσεων κόµβων του δεύτερου αλγορίθµου αναζήτησης – για 2000 αντικείµενα – 

παραµένει σταθερός ανεξάρτητα από την χωρική έκταση της επερώτησης, ενώ το κόστος του πρώτου 

αλγορίθµου αναζήτησης µεγαλώνει υπογραµµικά µε τη χωρική έκταση. 
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Σχήµα 2.32: Επερωτήσεις χρονικής στιγµής µε αύξουσα χωρική έκταση στο FNR-δέντρο µε 2000 

κινούµενα αντικείµενα 

2.6.4. Σύνοψη των Πειραµάτων 

Τα πειράµατα που εκτελέσαµε για να αποτιµήσουµε την απόδοση του FNR-δένδρου έδειξαν ότι 

υποστηρίζει ερωτήσεις εύρους και χρονικής στιγµής πολύ πιο αποδοτικά από τους ανταγωνιστές τους. 

Ειδικά για τις επερωτήσεις χρονικής στιγµής, το FNR-δένδρο µόνο υπό συνθήκες υπερκαλύπτει την 

απόδοση του 3D R-δένδρου. Αυτό συµβαίνει όταν ο πληθυσµός των δεικτοδοτούµενων δεδοµένων 

ξεπερνάει τις 1000 τροχιές. Επιπλέον, καθορίζουµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δεύτερος 

αλγόριθµος αναζήτησης του FNR-δένδρου είναι πιο αποδοτικός από τον πρώτο. Αποδεικνύεται ότι οι 

ερωτήσεις χρονικής στιγµής µε χωρικό εύρος µεγαλύτερο του 50% σε κάθε διάσταση υποστηρίζονται 

πιο αποδοτικά από τον αλγόριθµο Search-from-Parent-1D-R-tree. Όσον αφορά το µέγεθος 

του ευρετηρίου, η εκµετάλλευση του χώρου του FNR-δένδρου µπορεί να φτάσει το 92%. Το µέσο 
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µέγεθος ανά κινούµενο αντικείµενο είναι συγκρίσιµο µόνο µε αυτό του TB*-δένδρου και µπορεί να 

γίνει τρεις φορές µικρότερο από το αντίστοιχο µέγεθος του 3D R-δένδρου. Τέλος, ο µέσος αριθµός 

προσβάσεων ανά εισαγωγή στο FNR-δένδρο είναι καλύτερος από αυτόν του TB-δένδρου και στην ίδια 

τάξη µεγέθους µε αυτόν του απλού 3D R-δένδρου. 

2.7. Συµπεράσµατα 

Ο τοµέας της δεικτοδότησης χωροχρονικών δεδοµένων υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος την τελευταία 

δεκαετία. Ενώ η µεγάλη πλειονότητα των χωροχρονικών εφαρµογών στον πραγµατικό κόσµο αφορά 

σε αντικείµενα που παράγουν δεδοµένα τροχιών, ένα µεγάλο τµήµα των αναπτυσσόµενων ευρετηρίων 

αγνοεί τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη φύση αυτών των δεδοµένων και απλά δεικτοδοτεί 

συλλογές γραµµικών τµηµάτων στο χωροχρονικό χώρο, και διαχειρίζεται µόνο παραδοσιακές 

επερωτήσεις βασισµένες στις συντεταγµένες. Επιπλέον, επειδή πάµπολλες από αυτές τις εφαρµογές 

προϋποθέτουν ότι ο χώρος στον οποίο κινούνται τα αντικείµενα είναι περιορισµένος σε δίκτυα 

(συστήµατα διαχείρισης στόλων κ.ο.κ.), τα χωροχρονικά ευρετήρια θα έπρεπε να εκµεταλλεύονται 

αυτή την ιδιότητα για να γίνουν πιο αποτελεσµατικά όπως προτάθηκε στην [KGT99]. 

Το πρώτο ευρετήριο που προτάθηκε για την αποτελεσµατική υποστήριξη επερωτήσεων 

βασισµένες στην τροχιά, το TB-δέντρο [PJT00], ήταν θεµελιωδώς διαφορετικό από άλλες µεθόδους 

χωροχρονικής προσπέλασης δεδοµένων διότι πρότεινε την οµαδοποίηση των γραµµικών τµηµάτων 

στα ίδια φύλλα, βάσει της τροχιάς στην οποίαν ανήκουν και ουχί της χωρικής ή χρονικής τους 

εγγύτητας. Όµως, το TB-δέντρο διαθέτει κάποια µειονεκτήµατα το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι 

η απόδοσή του εξαρτάται από τη σειρά µε την οποία εισάγονται σε αυτό τα δεδοµένα. Πολλώ δε 

µάλλον,  που ενώ οι περιορισµοί στην κίνηση έχουν αποτελέσει αντικείµενο έρευνας [KGT99], 

[PTKZ02], [Pfo02], [PJ01], µέχρι πρόσφατα δεν έχει υπάρξει πρόταση για χωροχρονική µέθοδο 

προσπέλασης κατάλληλη για αντικείµενα που κινούνται σε σταθερά δίκτυα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, η τεχνολογία αιχµής προχωρά σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις: 

• Στην πρώτη περίπτωση, για αντικείµενα που κινούνται ελεύθερα στο χώρο, αναγνωρίζοντας 

τα βασικά πλεονεκτήµατα του TB-δέντρου, προχωράµε ένα βήµα περαιτέρω και προτείνουµε 

ένα πρωτότυπο ευρετήριο, που ονοµάζεται TB*-δέντρο. Το προτεινόµενο ευρετήριο ξεπερνά 

τα κύρια µειονεκτήµατα του προκατόχου του ενώ ταυτόχρονα διατηρεί όλες τις ‘επιθυµητές’ 

του ιδιότητες. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζει εισαγωγές, διαγραφές και συµπίεση τροχιών 

ενώ η επεξεργασία των επερωτήσεων γίνεται µε χρήση των αλγορίθµων που παρέχονται στην 

[PJT00]. 

• Στη δεύτερη περίπτωση, για αντικείµενα περιορισµένα να κινούνται σε δίκτυα, προτείνεται 

µια νέα τεχνική δεικτοδότησης, που ονοµάζεται Fixed Network R-tree (FNR-δέντρο). Η 

γενική ιδέα που περιγράφει το FNR-δέντρο είναι ένα δάσος αρκετών 1D R-δέντρων  [Gut84] 

πάνω από ένα 2D R-δέντρο. Το 2D R-δέντρο χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση των 

χωρικών δεδοµένων του δικτύου (δηλαδή δρόµους που αποτελούνται από γραµµικά 

τµήµατα), ενώ τα 1D R-δέντρα χρησιµοποιούνται για τη δεικτοδότηση του χρονικού 

διαστήµατος της κίνησης κάθε αντικειµένου σε ένα δεδοµένο τµήµα του δικτύου. Επιπλέον, 
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τα φύλλα όλων των 1D δέντρων δεικτοδοτούνται από ένα άλλο 1D R-δέντρο που 

χρησιµοποιείται για να απαντήσει σε επερωτήσεις χωρίς χωρική έκταση. 

Tα πειράµατα που διεξήχθησαν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προτεινόµενου TB*-

δέντρου σε σχέση µε το αρχικό TB-δέντρο και το 3D R-δέντρο κατέδειξαν ότι το προτεινόµενο 

ευρετήριο υποστηρίζει επερωτήσεις εύρους και συνδυαστικές αποτελεσµατικά. Η υπεροχή του 

προτεινόµενου ευρετηρίου εδραιώνεται στην γενική περίπτωση που τα ευρετήρια δηµιουργούνται 

εισάγοντας τα δεδοµένα τροχιάς µε µη χρονολογική σειρά (οργάνωση ‘ταυτότητας / χρόνου’), µία 

περίπτωση αναµενόµενη σε πραγµατικές εφαρµογές και όταν το ευρετήριο δηµιουργείται µετά από 

συµπίεση ενός συνόλου δεδοµένων. Το TB*-δέντρο είναι πιο συµπαγές από τον προκάτοχό του, 

υποστηρίζει υψηλούς ρυθµούς εισαγωγής, συµπεριφέρεται καλά σε µη χρονολογικές εισαγωγές 

δεδοµένων τροχιών που εµφανίζονται σε πραγµατικό περιβάλλον και υποστηρίζει διαγραφές και 

συµπίεση τροχιών αποτελεσµατικά. 

Επίσης συγκρίναµε πειραµατικά το FNR-δέντρο µε το TB*-δέντρο, το παραδοσιακό 3D R-

δέντρο [TVS96] και το TB-δέντρο [PJT00]. Για διάφορα σύνολα δεδοµένων και επερωτήσεις εύρους, 

το FNR-δέντρο αποδείχθηκε ότι υπερέχει όλων των ανταγωνιστών του στην αθρόα πλειονότητα των 

περιπτώσεων. Το FNR-δέντρο έχει υψηλή χρησιµοποίηση χώρου, µικρότερο µέγεθος ανά κινούµενο 

αντικείµενο και υποστηρίζει επερωτήσεις εύρους πολύ πιο αποτελεσµατικά. Σε γενικές γραµµές, 

θεωρούµε ότι το FNR-δέντρο είναι ιδανική µέθοδος προσπέλασης για εφαρµογές διαχείρισης στόλου. 

Ωστόσο, το FNR-δέντρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο κάτω από το σενάριο κίνησης περιορισµένης 

σε δίκτυο.   
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3. Προηγµένη Επεξεργασία Επερωτήσεων 

Τροχιών: Αναζήτηση Πλησιέστερου Γείτονα 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνουµε µία σειρά από αλγορίθµους για την πραγµατοποίηση αναζητήσεων 

πλησιέστερου γείτονα σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων, χρησιµοποιώντας δοµές τύπου R-δέντρου 

που αποθηκεύουν δεδοµένα ιστορικών τροχιών. Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής. Η Ενότητα 3.1 

είναι µια εισαγωγή στο βασικό θέµα αυτού του κεφαλαίου. Οι σχετικές εργασίες παρουσιάζονται στην 

Ενότητα 3.2, ενώ η Ενότητα 3.2 εισάγει, σε περιληπτικό επίπεδο, µία σειρά k-NN αλγορίθµων σε 

τροχιές κινούµενων αντικειµένων, όπως και τις µετρικές που υποστηρίζουν τις στρατηγικές διάταξης 

και κλαδέµατος κατά την αναζήτηση στο δέντρο. Οι Ενότητες 3.4 και 3.5 αποτελούν τον πυρήνα του 

κεφαλαίου περιγράφοντας µε λεπτοµέρειες τους αλγορίθµους επεξεργασίας επερωτήσεων για την 

εκτέλεση αναζητήσεων πλησιέστερου γείτονα σε δεδοµένα ιστορικών τροχιών µαζί µε τα συνεχή 

αντίστοιχά τους· οι αλγόριθµοι που παρουσιάζονται βασίζονται στο παράδειγµα «πρώτα στο 

βαθύτερο» (depth-first) και «πρώτα στο καλύτερο» (best-first), χρησιµοποιώντας δοµές που οµοιάζουν 

στο R-δέντρο. Η Ενότητα 3.6 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της πειραµατικής µας µελέτης και η 

Ενότητα 3.6.5 παρουσιάζει τα συµπεράσµατά µας. 

3.1. Εισαγωγή 

Η έρευνα στον τοµέα της προηγµένης επεξεργασίας επερωτήσεων σε βάσεις δεδοµένων ιστορικών 

χωροχρονικών τροχιών κατευθύνεται από σχετικές εργασίες στο τοµέα των (σταθερών) χωρικών 

βάσεων δεδοµένων. Για παράδειγµα, επερωτήσεις της µορφής «Βρες όλα τα αντικείµενα που 

βρίσκονται σε µία δεδοµένη περιοχή στη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος» 

γενικεύουν την αντίστοιχη χωρική επερώτηση εύρους της µορφής «Βρες όλα τα αντικείµενα σε µία 

δεδοµένη περιοχή». Αυτές οι επερωτήσεις θεωρούνται βασικές, δεδοµένου ότι τα προτεινόµενα 

ευρετήρια θα πρέπει εξ’ ορισµού να τις υποστηρίζουν. Από την άλλη πλευρά, άλλοι χωρικοί τελεστές, 

όπως ο τελεστής πλησιέστερου γείτονα [RKV95] (nearest neighbor – NN) και ο τελεστής χωρικής 

σύνδεσης βασισµένης στην απόσταση (distance join) [HS99], θεωρούνται προηγµένοι, διότι απαιτούν 

πιο εξελιγµένες τεχνικές επεξεργασίας για την αποτελεσµατική τους εκτέλεση. Επιπλέον, οι 

προηγµένες τεχνικές που απαντούν επερωτήσεις αυτής της µορφής µπορεί να λάβουν υπ’ όψιν τους 

την παρουσία ενός χωροχρονικού ευρετηρίου αλλά µπορεί και όχι. Απ’ την άλλη πάλι, στις MODs 

συνήθως έχουµε ν’ αντιµετωπίσουµε τεράστιο όγκο ιστορικών δεδοµένων από µεγάλο αριθµό 

κινούµενων αντικειµένων. ∆εδοµένου, ότι µία επεκτάσιµη DBMS που υποστηρίζει κινούµενα 
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αντικείµενα, πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητική συµπεριφορά στην εκτέλεση χωροχρονικών 

επερωτήσεων, στη συνέχεια, περιορίζουµε τη συζήτησή µας σε τεχνικές προηγµένης επεξεργασίας 

επερωτήσεων υπό την προοπτική της πρώτης υπόθεσης, δηλαδή, θεωρώντας ότι λειτουργεί µιας 

κάποιας µορφής χωροχρονικό ευρετήριο. 

Μια σηµαντική κατηγορία επερωτήσεων που είναι σαφώς χρήσιµες στην επεξεργασία των 

MODs είναι οι λεγόµενες επερωτήσεις του k-οστού πλησιέστερου γείτονα (k nearest neighbor - k-NN), 

όπου µας ενδιαφέρει η εξεύρεση των k πλησιέστερων τροχιών σε ένα προκαθορισµένο αντικείµενο 

επερώτησης Q. Εξ’ όσων γνωρίζουµε, στη βιβλιογραφία εξετάζονται επερωτήσεις που ασχολούνται 

κυρίως είτε µε σταθερά ([RKV95], [CF98], [HS99]) είτε µε συνεχώς κινούµενα σηµεία επερώτησης 

([SR01], [TPS02]) σε σταθερά σύνολα δεδοµένων, ή επερωτήσεις σχετικά µε τις µελλοντικές ή 

τρέχουσες θέσεις συνεχώς κινούµενων σηµείων ([BJKS02], [TP02], [ISS03], [YPK05], [XMA05], 

[MHP05]). Προφανώς, οι επερωτήσεις αυτής της µορφής δεν καλύπτουν την αναζήτηση NN σε 

ιστορικές τροχιές. 

Έτσι, µία από τις προκλήσεις που έχουµε δεχτεί σε αυτή τη διατριβή είναι η περιγραφή 

διαφόρων µηχανισµών για την εκτέλεση αναζήτησης k-NN σε MODs που τα ιστορικά δεδοµένα είναι 

αποθηκευµένα σε κατάλληλα χωροχρονικά ευρετήρια. Για να κατανοήσουµε το πρόβληµα, έστω µια 

εφαρµογή που καταγράφει τη θέση σπανίων ειδών άγριων ζώων. Μια τέτοια εφαρµογή αποτελείται 

από µία MOD που αποθηκεύει τα δεδοµένα που αφορούν στη θέση, καθώς κι ένα χωροχρονικό 

ευρετήριο για την αναζήτηση και την απάντηση επερωτήσεων k-NN µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Οι 

εµπειρογνώµονες στον τοµέα θα είχαν σίγουρα κάτι να αποκοµίσουν αν µπορούσαν να θέσουν µια 

επερώτηση της µορφής «Βρες τις πλησιέστερες τροχιές ενός ζώου σε κάποιο σταθερό σηµείο 

(εργαστήριο, πηγή τροφής ή άλλα µη µεταναστευτικά είδη) από το οποίο πέρασε το εν λόγω είδος κατά τη 

διάρκεια του µηνός Μαρτίου». Έστω τώρα ότι επιθυµία του εµπειρογνώµονα είναι να θέσει την ίδια 

επερώτηση µε τη διαφορά ότι το αντικείµενο Q της επερώτησης δεν είναι ένα σταθερό σηµείο αλλά 

ένα κινούµενο ζώο που κινείται από τη θέση P1 στη P2 στην διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος. Η 

επερώτηση αυτή µας δίνει το έναυσµα να συνάγουµε µια πιο γενική επερώτηση όπου ο ειδικός µπορεί 

να θελήσει να θέσει µια άλλη τροχιά του ιδίου ή σχετικού είδους σαν αντικείµενο επερώτησης Q. 

Αυτονόητο είναι ότι µέσω αυτών των τύπων επερωτήσεων ο ειδικός µπορεί να συνάγει συνήθειες και 

πρότυπα κίνησης άγριων ζώων ή παρεκκλίσεις από τη φυσική µετανάστευση, που θα µπορούσαν να 

είναι αλληλένδετες µε περιβαλλοντικές ή / και οικολογικές αλλαγές ή καταστροφές. ∆εδοµένου δε ότι 

οι χρήστες των MOD συνήθως ενδιαφέρονται για συνεχείς τύπους επερωτήσεων, οι δύο επερωτήσεις 

που συζητήσαµε προηγουµένως επεκτείνονται στις συνεχείς αντίστοιχές τους. Στη συνεχή τους 

παραλλαγή, κάθε επερώτηση µας δίνει µία χρονικά µεταβαλλόµενη τιµή (που υποδηλώνει την 

πλησιέστερη απόσταση, η οποία εξαρτάται από το χρόνο) καθώς και µία σειρά ταυτοτήτων τροχιών 

και τα κατάλληλα χρονικά διαστήµατα για τα οποία ισχύει κάθε κινούµενο αντικείµενο {O1[t1, t2), 

O2[t2, t3), …}.  

Για να θέσουµε το πρόβληµα σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, έστω µία εφαρµογή που 

αναλύει τις δυναµικές αστικών και περιφερειακών συστηµάτων. Πρόθεσή µας εδώ είναι να 

συνδράµουµε στην ανάπτυξη χωροχρονικών συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων (spatio-temporal 

decision support systems - STDSS) που χρησιµοποιούν επαγγελµατίες στον τοµέα του σχεδιασµού. 
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Μια τέτοια περίπτωση απαιτεί παρόµοιες µεθοδολογίες για την κατανόηση, στο χώρο και στο χρόνο, 

των αλληλεπιδράσεων της πορείας της ζωής των ατόµων. Η πορεία της ζωής των περισσοτέρων 

ανθρώπων δηµιουργείται γύρω από δύο αλληλένδετα διαδοχικά γεγονότα: µία τροχιά διαµονής και µία 

επαγγελµατική καριέρα. Αυτά τα πρότυπα γεγονότων έγιναν πιο περίπλοκα τις τελευταίες δεκαετίες, 

δηµιουργώντας νέες προκλήσεις για όσους ασχολούνται µε τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό. 

Πιστεύουµε ότι ένας ειδικός µπορεί να εκµεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά των αλγορίθµων 

επεξεργασίας επερωτήσεων πλησιέστερου γείτονα και να τα χρησιµοποιήσει για την ανάλυση της 

πορείας της ζωής των ανθρώπων. 
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Σχήµα 3.1: Επερωτήσεις NN σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων 

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα προηγούµενα παραδείγµατα, έστω το Σχήµα 3.1 που 

αναπαριστά τις τροχιές έξι κινούµενων ζώων των {O1, O2, O3, O4, O5, O6} καθώς και δύο στατικών 

σηµείων (Q1 και Q2) που αντιπροσωπεύουν δύο πηγές τροφής. Τώρα, έστω οι ακόλουθες επερωτήσεις 

που παρουσιάζονται και στο Σχήµα 3.1 (Οι επερωτήσεις 2 και 4 είναι οι συνεχείς αντίστοιχες των 

Επερωτήσεων 1 και 3, αντίστοιχα):  

• Επερώτηση 1. «Βρες ποιο ζώο ήταν πλησιέστερο στην σταθερή πηγή τροφής Q1 κατά το 

χρονικό διάστηµα [t1,t4]», µε αποτέλεσµα το ζώο O1. 

• Επερώτηση 2. «Βρες ποιο ζώο ήταν πλησιέστερο στην σταθερή πηγή τροφής Q2 σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή του χρονικού διαστήµατος [t1,t4]», µε αποτέλεσµα µια λίστα αντικειµένων: το 

O2 για το διάστηµα [t1,t3) και το O1 για το διάστηµα [t3,t4]. 

• Επερώτηση 3. «Βρες ποιο ζώο ήταν πλησιέστερο στο ζώο O3 κατά το χρονικό διάστηµα [t2,t6]», 

µε αποτέλεσµα το O2. 

• Επερώτηση 4. «Βρες ποιο ζώο ήταν πλησιέστερο στο ζώο O6 σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

του χρονικού διαστήµατος [t2,t6]», µε αποτέλεσµα µια λίστα αντικειµένων: το O5 για το 

διάστηµα [t2,t5) και το O4 για το διάστηµα [t5,t6]. 

Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές βάσεις δεδοµένων, οι MODs έχουν το εξής χαρακτηριστικό: 

αρκετές χωροχρονικές επερωτήσεις είναι εκ φύσεως συνεχείς. Σε αντίθεση µε τις στιγµιαίες (snapshot) 

επερωτήσεις, τις οποίες καλούµε µόνο άπαξ, οι συνεχείς επερωτήσεις απαιτούν συνεχή αξιολόγηση 

καθώς το αποτέλεσµα της επερώτησης είναι άκυρο µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αν θέσουµε 

την προηγούµενη συζήτηση υπό την προοπτική των ιστορικών τροχιών, παρόλο που οι επερωτήσεις 2 

και 4 είναι συνεχείς εκ φύσεως (σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή) δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν 
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αµιγείς συνεχείς επερωτήσεις· σε σχέση µε τη µηχανή της βάσης δεδοµένων, µία συνεχής επερώτηση 

είναι αυτή που υποβάλλεται άπαξ στην βάση δεδοµένων και παραµένει ενεργή, ενηµερώνοντας 

συνεχώς το αποτέλεσµα της επερώτησης µε την πάροδο του χρόνου, µέχρι να δηλωθεί ότι 

ολοκληρώθηκε είτε µέσω µηνύµατος του χρήστη είτε µέσω της προκαθορισµένης διάρκειας ζωής της 

επερώτησης [BW01], [HXL05], [MXA04]. Υπ’ αυτήν την έννοια, οι επερωτήσεις 2 και 4 είναι 

στιγµιαίες (snapshot) επερωτήσεις. Ωστόσο, για να τις διαφοροποιήσουµε από τις επερωτήσεις 1 και 3 

καθώς επίσης και από τις αµιγείς συνεχείς επερωτήσεις, από εδώ και στο εξής θα ονοµάζονται 

Ιστορικές Επερωτήσεις Συνεχούς Πλησιέστερου Γείτονα (Historical Continuous NN queries - HCNN). 

Για να συνοψίσουµε την προηγούµενη συζήτηση, τα κύρια στοιχεία στον παρόν κεφάλαιο είναι 

τα εξής: 

• Προτείνουµε νέες µετρικές για την υποστήριξη των στρατηγικών διάταξης και κλαδέµατος 

της αναζήτησης. Πιο συγκεκριµένα, ο ορισµός της µετρικής ελάχιστης απόστασης MINDIST 

µεταξύ σηµείων και ορθογωνίων παραλληλογράµµων, ο οποίος προτάθηκε αρχικώς στην 

[RKV95] και επεκτάθηκε στην [TPS02], επεκτείνεται περαιτέρω προκειµένου οι αλγόριθµοί 

µας να υπολογίζουν την ελάχιστη απόσταση µεταξύ τροχιών και ορθογωνίων 

παραλληλογράµµων αποτελεσµατικά. 

• Προτείνουµε αλγορίθµους επεξεργασίας επερωτήσεων NN σε χωροχρονικά ευρετήρια που 

αποθηκεύουν ιστορικά δεδοµένα κινούµενων αντικειµένων. Εκµεταλλευόµαστε τα πιο 

συνηθισµένα χωροχρονικά ευρετήρια, που υποστηρίζουν απεριόριστη κίνηση, ήτοι δοµές 

παρόµοιες του R-δέντρου όπως το 3D R-δέντρο [TVS96], το TB-δέντρο [PJT00] και το TB*-

δέντρο που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή. Η περιγραφή των αλγορίθµων µας εξαρτάται 

από τον τύπου του αντικειµένου της επερώτησης (σηµείο ή τροχιά) καθώς επίσης και από το 

κατά πόσο η ίδια η επερώτηση είναι ιστορικά συνεχής ή όχι. Πιο συγκεκριµένα, 

παρουσιάζουµε αποτελεσµατικούς αλγορίθµους «πρώτα στο βαθύτερο» και «πρώτα στο 

καλύτερο» (αυξητικούς) για ιστορικές επερωτήσεις NN καθώς και αλγορίθµους «πρώτα στο 

βαθύτερο» για τις συνεχείς αντίστοιχές τους. Όλοι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι γενικεύονται 

για την εύρεση των k πλησιέστερων γειτόνων.  

• ∆ιεξάγουµε µία πλήρη σειρά πειραµάτων σε µεγάλα συνθετικά και πραγµατικά σύνολα 

δεδοµένων αποδεικνύοντας ότι οι αλγόριθµοι έχουν υψηλή δυνατότητα κλιµάκωσης και 

αποτελεσµατικότητα σε όρους κόµβων που προσπελαύνονται, χρόνου εκτέλεσης και χώρου 

που κλαδεύεται. 

Πρέπει να επισηµάνουµε εδώ ότι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι δεν απαιτούν µια συγκεκριµένη 

δοµή ευρετηρίου και µπορούν να εφαρµοσθούν απευθείας σε οποιοδήποτε µέλος της οικογενείας των 

R-δέντρων που χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση τροχιών σαν αυτές που παρουσιάζονται στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

3.2. Σχετικές Εργασίες  

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι επερωτήσεις NN έχουν προµηθεύσει την κοινότητα των 

χωροχρονικών βάσεων δεδοµένων µε µια σειρά από ενδιαφέροντα αξιοσηµείωτα ερευνητικά 

ζητήµατα. Υπάρχει ήδη πληθώρα µεθόδων για την αποτελεσµατική επεξεργασία των επερωτήσεων 
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NN για σταθερά σηµεία επερώτησης, µε πιο σηµαντικό κατά πάσα πιθανότητα τον αλγόριθµο 

επίσκεψης κλαδιού και περιορισµού (branch-and-bound) του R-δέντρου που πρότειναν οι Roussopoulos 

et al. [RKV95] για την εύρεση του πλησιέστερου γείτονα ενός σταθερού σηµείου. Ο αλγόριθµος 

χρησιµοποιεί δύο µετρικές, την MINDIST και την MINMAXDIST, για να κλαδέψει και να διατάξει τους 

κόµβους του δένδρου. Πιο συγκεκριµένα, ξεκινώντας από τη ρίζα του δέντρου, ο αλγόριθµος εντοπίζει 

την εγγραφή µε την ελάχιστη απόσταση από το σηµείο της επερώτησης (µε χρήση των παραπάνω 

µετρικών). Η επεξεργασία επαναλαµβάνεται συνεχώς µέχρις ότου να φτάσουµε στο επίπεδο των 

φύλλων, στο οποίο βρίσκεται ο πρώτος υποψήφιος πλησιέστερος γείτονας. Επιστρέφοντας από την 

αναδροµική αυτή διαδικασία, εξετάζονται µόνον οι εγγραφές µε ελάχιστη απόσταση µικρότερη της 

απόστασης του πλησιέστερου γείτονα που έχει ήδη εντοπισθεί. Η παραπάνω διαδικασία γενικεύθηκε 

για να υποστηρίξει επερωτήσεις k-NN. Αργότερα, οι Cheung και Fu [CF98] απέδειξαν ότι, δεδοµένης 

της διάταξης βάσει MINDIST, το κλάδεµα που λαµβάνεται από την [RKV95] µπορεί να διατηρηθεί 

χωρίς τη χρήση µετρικής MINMAXDIST (ο υπολογισµός της οποίας είναι δαπανηρός υπολογιστικά). 

Οι  Hjaltason και Samet [HS99] παρουσίασαν ένα γενικό αυξητικό αλγόριθµο NN, που 

χρησιµοποιεί έναν «πρώτα στον καλύτερο» αλγόριθµο διάσχισης της δοµής του R-δέντρου. Κατά τη 

διαδικασία απόφασης ποιου κόµβου του δέντρου θα επισκεφτεί στη συνέχεια, ο προτεινόµενος 

αλγόριθµος επιλέγει τον κόµβο µε την ελάχιστη απόσταση επί του συνόλου των κόµβων που πρέπει 

ακόµα να εξεταστούν. Για να το επιτύχουµε, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µία ουρά (queue) 

προτεραιότητας όπου οι κόµβοι του δέντρου αποθηκεύονται µε αύξουσα σειρά ανάλογα µε την 

απόσταση από το αντικείµενο της επερώτησης. Ο αλγόριθµος «πρώτα στον καλύτερο» υπερτερεί του 

αλγορίθµου των Roussopoulos et al. σε όρους κλαδεµένου χώρου. Επιπλέον, αφ’ ης στιγµής βρεθεί ο 

k-οστός NN, ο k+1-οστός NN µπορεί να ανακτηθεί χωρίς µεγάλο επιπλέον κόστος, δεδοµένου ότι ο 

αλγόριθµος είναι αυξητικός. Το βασικό µειονέκτηµα του αλγόριθµου «πρώτα στον καλύτερο» είναι ότι 

η απόδοσή του εξαρτάται από το µέγεθος της ουράς προτεραιότητας. Σε περίπτωση που η ουρά 

προτεραιότητας γίνει πολύ µεγάλη, ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου αυξάνεται πολύ γρήγορα.  

Ο πρώτος αλγόριθµος για την αναζήτηση του k NN σε ένα κινούµενο σηµείο επερώτησης 

προτάθηκε στην [SR01]. Ο αλγόριθµος υποθέτει ότι τα σηµεία ενδιαφέροντος είναι σταθερά και οι 

θέσεις τους (γνωστές εκ των προτέρων) αποθηκεύονται σε µία δοµή τύπου R-δέντρου. Υποθέτουµε ότι 

υπάρχει µία διακριτή χρονική διάσταση, συνεπώς εφαρµόζεται µία τεχνική περιοδικής δειγµατοληψίας 

στο ίχνος του κινούµενου σηµείου επερώτησης. Η θέση του σηµείου επερώτησης που βρίσκεται 

µεταξύ δύο διαδοχικών δειγµατοληπτούµενων θέσεων εκτιµάται χρησιµοποιώντας γραµµικές ή 

πολυωνυµικές splines. Το να εκτελέσουµε µια επερώτηση NN για κάθε δειγµατοληπτούµενο σηµείο 

του ίχνους της επερώτησης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικό, έτσι ο προτεινόµενος αλγόριθµος 

υιοθετεί µία προοδευτική προσέγγιση, που βασίζεται στη παρατήρηση ότι όταν δύο σηµεία 

επερώτησης είναι κοντά, τα αποτελέσµατα της αναζήτησης k-NN σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να 

είναι ανάλογα. Συνεπώς, όταν υπολογίζουµε τα αποτελέσµατα για µία δειγµατοληπτούµενη θέση, ο 

αλγόριθµος προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τα αποτελέσµατα των 

προηγούµενων δειγµάτων. Το βασικό µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων εξαρτάται από το ρυθµό δειγµατοληψίας. Επιπλέον, υπάρχει σηµαντική υπολογιστική 

επιβάρυνση. 
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Μία τεχνική που αποφεύγει τα µειονεκτήµατα της δειγµατοληψίας βασίζεται σε χρονικά 

παραµετροποιηµένες (TP) επερωτήσεις [TP02]. Οι TP επερωτήσεις ανακαλούν το τρέχον αποτέλεσµα 

όταν δίνεται η επερώτηση, την περιόδου για την οποία ισχύει το αποτέλεσµα και το σύνολο των 

αντικειµένων που προκαλούν την εκπνοή του αποτελέσµατος. ∆εδοµένου του τρέχοντος 

αποτελέσµατος και του συνόλου των αντικειµένων που επηρεάζουν την ισχύ του, το επόµενο 

αποτέλεσµα µπορεί να υπολογιστεί αυξητικά. Η σηµασία των TP επερωτήσεων είναι διττή: i) ως 

ανεξάρτητες µέθοδοι, είναι κατάλληλες για εφαρµογές που περιλαµβάνουν δυναµικά περιβάλλοντα, 

όπου κάθε αποτέλεσµα είναι έγκυρο για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ii) βρίσκονται στον 

πυρήνα πολύ πιο πολύπλοκων µηχανισµών, όπως οι Συνεχείς επερωτήσεις NN (CNN). Το κύριο 

µειονέκτηµα της χρήσης επερωτήσεων TP για την επεξεργασία µιας επερώτησης CNN είναι ότι πρέπει 

να εκτελεστούν αρκετές επερωτήσεις NN. Έτσι, το κόστος της µεθόδου είναι απαγορευτικό για µεγάλα 

σύνολα δεδοµένων.  

Χρησιµοποιώντας τη δοµή του TPR-δέντρου (Χρονικά Παραµετροποιηµένο/Time 

Parameterized R-∆έντρο) [SJLL00], οι Benetis et al. [BJKS02] παρουσίασαν αποτελεσµατικές λύσεις 

για επερωτήσεις NN και RNN (Αντίστροφου Πλησιέστερου Γείτονα/Reverse Nearest Neighbor). (Μια 

επερώτηση RNN µας δίνει όλα τα αντικείµενα των οποίων το αντικείµενο της επερώτησης είναι ο 

πλησιέστερος γείτονας). Ο προτεινόµενος αλγόριθµος αρχικά δηµιουργήθηκε για να απαντήσει σε 

συνεχείς επερωτήσεις RNN, διότι οι παλιοί αλγόριθµοι RNN δηµιουργήθηκαν µε την υπόθεση ότι το 

σηµείο επερώτησης είναι σταθερό. Οι αλγόριθµοι τόσο για τις επερωτήσεις NN όσο και για τις RNN 

στην [BJKS02] αναφέρονται σε µελλοντικές (εκτιµώµενες) θέσεις της επερώτησης και σε σηµεία 

δεδοµένων, που υποθέτουµε ότι κινούνται συνεχώς στο επίπεδο. Στην ίδια εργασία, προτείνεται κι 

ένας αλγόριθµος που απαντά σε επερωτήσεις CNN. 

Οι Tao et al. [TPS02] µελέτησαν επίσης τις επερωτήσεις CNN και πρότειναν έναν αλγόριθµο 

βασισµένου στο R-δέντρο (για κινούµενα σηµεία επερώτησης και σταθερά σηµεία δεδοµένων) που 

αποφεύγει τις κακοτοπιές των προηγούµενων (αποτυχία ανάκτησης όλων των απαντήσεων και υψηλό 

κόστος επεξεργασίας). Η προτεινόµενη ευριστική µέθοδος κλαδέµατος του δέντρου εκµεταλλεύεται τη 

µετρική MINDIST που παρουσιάζεται στην [RKV95]. Σε κάθε εγγραφή των φύλλων, ο αλγόριθµος 

εστιάζει στον ακριβή υπολογισµό των σηµείων διαίρεσης, δηλαδή, των σηµείων του τµήµατος της 

επερώτησης που υποδεικνύουν ότι υπάρχει αλλαγή γείτονα. Παρουσιάστηκε µία θεωρητική ανάλυση 

της βέλτιστης απόδοσης για αλγορίθµους CNN και προτάθηκαν µοντέλα κόστους για την εκτίµηση 

του αριθµού των κόµβων που προσπελαύνονται. Επιπλέον, ο αλγόριθµος CNN επεκτάθηκε για την 

περίπτωση των k γειτόνων.  

Βάσει των επερωτήσεων TP που προτάθηκαν στην [TP02], οι Iwerks et al. [ISS03] περιέγραψαν 

µια τεχνική που εστιάζει στη διατήρηση των επερωτήσεων CNN (για µελλοντικές προβλεπόµενες 

θέσεις) παρουσία ενηµερώσεων για τα κινούµενα τµήµατα, όπου η κίνηση των σηµείων αναπαρίσταται 

ως συνάρτηση του χρόνου. Παρουσιάστηκε επίσης µια νέα προσέγγιση που φιλτράρει τον αριθµό των 

αντικειµένων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όταν διατηρείται µία µελλοντική επερώτηση CNN.  

Προσφάτως, στον ίδιο τοµέα, οι Xiong et al. [XMA05], πρότειναν µία µέθοδο για κλιµακούµενη 

επεξεργασία επερωτήσεων CNN σε χωροχρονικές βάσεις δεδοµένων. Προτείνουν ένα γενικό πλαίσιο 

για την επεξεργασία µεγάλων αριθµών ταυτόχρονων επερωτήσεων k-CNN µε σταθερές ή κινούµενες 
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επερωτήσεις σε σταθερά ή (επί του παρόντος) κινούµενα σύνολα δεδοµένων χωρίς να γίνεται καµία 

υπόθεση ως προς τις τροχιές του αντικειµένου. Αντίθετα µε άλλες προτάσεις, η λύση τους για να 

υποστηρίξει υψηλούς ρυθµούς ενηµέρωσης δεν βασίζεται στο R-δέντρο αλλά σε µία απλή δοµή 

πλέγµατος (grid) που διατηρείται στο δίσκο. Μία παρόµοια µέθοδος προτάθηκε επίσης από τους Yu et 

al. [YPK05] για την παρακολούθηση των επερωτήσεων k-CNN σε (επί του παρόντος) κινούµενα 

αντικείµενα χωρίς να γίνεται καµία υπόθεση για τις τροχιές των αντικειµένων. Η µέθοδος χρησιµοποιεί 

επίσης ευρετήρια πλέγµατος (κύριας µνήµης) που δεικτοδοτούν κινούµενα αντικείµενα και 

επερωτήσεις, και αποδεικνύεται ότι υπερέχει των λύσεων που βασίζονται σε R-δέντρα. Οι Mouratidis 

et al. [MHP05] επίσης αποδεσµευόµενοι από την υπόθεση ότι οι τροχιές κινούµενων αντικειµένων 

είναι πλήρως προβλέψιµες από τις παραµέτρους κίνησής τους, προτείνουν µία συνολική τεχνική για 

την αποτελεσµατική παρακολούθηση συνεχών επερωτήσεων NN. Η προτεινόµενη µέθοδος, που 

καλείται µέθοδος εννοιολογική κατάτµησης και παρακολούθησης (conceptual partitioning monitoring 

method - CPM), χρησιµοποιεί επίσης µια δοµή πλέγµατος και επιτυγχάνει χαµηλό χρόνο εκτέλεσης 

διότι χειρίζεται τις ενηµερώσεις των θέσεων µόνο των κινουµένων αντικειµένων που πέφτουν κοντά 

σε κάποια επερώτηση. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην [MHP05] δείχνουν ότι 

η µέθοδος CPM υπερτερεί των τεχνικών που παρουσιάζονται στις [XMA05] και [YPK05]. 

Οι Shahabi et al. [SKS03] παρουσίασαν τον πρώτο αλγόριθµο για την επεξεργασία των 

επερωτήσεων k-NN για κινούµενα αντικείµενα σε οδικά δίκτυα. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος, που 

χρησιµοποιεί την απόσταση του δικτύου µεταξύ δύο θέσεων αντί της Ευκλείδειας, βασίζεται στην 

µετατροπή του δικτύου σε χώρο υψηλότερης διάστασης, στον οποίο µπορούν να εφαρµοσθούν 

απλούστερες συναρτήσεις απόστασης. Χρησιµοποιώντας αυτό το χώρο, προτείνονται αποτελεσµατικές 

τεχνικές για την εύρεση της συντοµότερης διαδροµής µεταξύ δύο σηµείων στο οδικό δίκτυο. Η 

ανωτέρω διαδικασία, που χρησιµοποιείται για την περίπτωση σταθερών σηµείων, τροποποιείται 

ελαφρώς προκειµένου να υποστηρίξει την περίπτωση κινούµενων σηµείων επερωτήσεων. 

Aναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήµατα των παραπάνω θεµελιωδών τεχνικών στην παρούσα 

διατριβή παρουσιάζεται η πρώτη πλήρης αντιµετώπιση ιστορικών επερωτήσεων NN σε τροχιές 

κινούµενων αντικειµένων που δεικτοδοτούνται από χωροχρονικά ευρετήρια. 

Πίνακας 3.1: Πίνακας συµβόλων 

Σύµβολο Περιγραφή  

D βάση δεδοµένων τροχιών 

Oi η ταυτότητα ενός κινούµενου αντικειµένου 

T µία δεικτοδοτούµενη τροχιά  

Ti,k το k-οστό ευθύγραµµο τµήµα του Ti  

xi,k, yi,k, ti,k οι συντεταγµένες της τροχιάς Ti  κατά το χρονικό αποτύπωµα tk 

Qp, QT, Qper ένα σηµείο επερώτησης, µία τροχιά επερώτησης και µία περίοδος επερώτησης[tstart, tend] 

3.3. ∆ιατύπωση Προβλήµατος και Μετρικές για Αναζήτηση Πλησιέστερου 

Γείτονα 

Καθορίζουµε πρώτα τα ερωτήµατα ΝΝ που θα εξετάσουµε σε αυτή τη διατριβή. Κατόπιν, 

παρουσιάζονται οι µετρικές που απαιτούνται για τη διατύπωση της στρατηγικής διάταξης και 
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κλαδέµατος της αναζήτησης. Τέλος, παρατίθεται µία αναλυτική µέθοδος για τη διατύπωση της 

συνάρτησης της απόστασης ως προς το χρόνο µεταξύ δύο αντικειµένων που κινούνται ταυτόχρονα µε 

σταθερή ταχύτητα και κατεύθυνση (ήτοι µεταξύ δύο διαδοχικών τυχαίων σηµείων), καθώς και η 

ελάχιστη τιµή της· τα αποτελέσµατα και των δύο αναλύσεων µας είναι απαραίτητα για τους 

αλγορίθµους που παρουσιάζονται στην επόµενη ενότητα. Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τα σύµβολα που 

χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο του κεφαλαίου.  

3.3.1. ∆ιατύπωση Προβλήµατος 

Έστω D µία βάση δεδοµένων Ν κινούµενων αντικειµένων µε ταυτότητες (ids) αντικειµένων {O1, O2, 

…, ON} και των αντίστοιχων τροχιών {T1, T2, …, TN}. Έχουµε ήδη δηλώσει ότι οι επερωτήσεις ΝΝ 

αναζητούν την πλησιέστερη τροχιά προς ένα αντικείµενο επερώτησης Q. Στην περίπτωση µας, 

διακρίνουµε δύο τύπους αντικειµένων επερώτησης: το Qp, ένα σηµείο (x, y) που παραµένει σταθερό 

κατά τη χρονική περίοδο της επερώτησης Qper[tstart, tend], και το QΤ, ένα κινούµενο αντικείµενο µε 

τροχιά Τ. Λαµβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω, καθορίζουµε τους ακόλουθους δύο τύπους 

επερωτήσεων ΝΝ: 

• Η επερώτηση NN_Qp (D, Qp, Qper) αναζητά στη βάση δεδοµένων D τον NN ενός σηµείου Qp 

που παραµένει σταθερό κατά τη χρονική περίοδο Qper, και µας δίνει το σηµείο pc, το 

πλησιέστερο σηµείο στο Qp από το οποίο πέρασε ένα κινούµενο αντικείµενο Oi κατά τη 

χρονική περίοδο Qper, καθώς και την αντίστοιχη ελάχιστη απόσταση. 

• Η επερώτηση NN_QT (D, QT, Qper) είναι παρόµοια µε την προηγούµενη µε τη µόνη διαφορά 

ότι το αντικείµενο της επερώτησης στη δεδοµένη περίπτωση είναι ένα κινούµενο αντικείµενο 

µε τροχιά QT. 

Η επέκταση των παραπάνω επερωτήσεων στις ιστορικές συνεχείς αντίστοιχές τους ποικίλει ως 

προς τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων. Στη συνεχή περίπτωση, κάθε επερώτηση µας δίνει έναν 

χρονικά µεταβαλλόµενο πραγµατικό αριθµό, καθώς η πλησιέστερη απόσταση εξαρτάται από το χρόνο. 

Εισάγουµε τους ακόλουθους τύπους ιστορικών CNN επερωτήσεων: 

• Η επερώτηση HCNN_Qp (D, Qp, Qper) σε ένα σηµείο Qp που παραµένει σταθερό σε µία 

χρονική περίοδο Qper µας δίνει µία σειρά από τριάδες που αποτελούνται από έναν χρονικά 

µεταβαλλόµενο πραγµατικό αριθµό Ri (χρονικά µεταβαλόµενη απόσταση), ένα κινούµενο 

αντικείµενο Oi (που ανήκει στη βάση δεδοµένων D) και την αντίστοιχη χρονική περίοδο [ti-

start, ti-end) για την οποία ισχύει η πλησιέστερη απόσταση µεταξύ Qp και Oi. Αυτές οι χρονικά 

µεταβαλλόµενες πραγµατικές τιµές Ri είναι, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της διάρκειας 

ζωής τους, µικρότερες ή ίσες προς την απόσταση µεταξύ οποιουδήποτε κινούµενου 

αντικειµένου Oj στη D και του σηµείου επερώτησης Qp. Οι χρονικές περίοδοι [ti-start, ti-end) 

είναι ξένες µεταξύ τους και η ένωσή τους σχηµατίζει το Qper.  

• Οµοίως, η HCNN_QT (D, QT, Qper) διαφέρει, σε σχέση µε την προηγούµενη, στο σηµείο 

επερώτησης που σε αυτή την περίπτωση είναι ένα κινούµενο αντικείµενο µε τροχιά QT. Οι 

αντίστοιχες χρονικά µεταβαλλόµενες πραγµατικές τιµές Ri είναι, σε κάθε χρονική στιγµή της 

διάρκειας ζωής τους, µικρότερες ή ίσες προς την απόσταση µεταξύ οποιουδήποτε κινούµενου 

αντικειµένου Oj και της τροχιάς επερώτησης QT. Οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι [ti-start, ti-

end) είναι ξένες µεταξύ τους και η ένωσή τους µας δίνει το Qper. 
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Οι ανωτέρω τέσσερις επερωτήσεις γενικεύονται για να µας δώσουν τις αντίστοιχες επερωτήσεις 

k-οστού NN. Η γενίκευση των πρώτων δύο επερωτήσεων προκύπτει απλά ζητώντας το 1ο , 2ο , ….k-

οστό πλησιέστερο σηµείο – σε σχέση µε ένα σηµείο επερώτησης ή µία τροχιά επερώτησης– από το 

οποίο πέρασε ένα κινούµενο αντικείµενο Oi κατά τη χρονική περίοδο Qper, εξαιρώντας ταυτόχρονα τα 

σηµεία που ανήκουν σε ένα κινούµενο αντικείµενο που έχει ήδη εντοπισθεί ως το j –οστό πλησιέστερο 

(1 ≤ j < k). Οι ιστορικές συνεχείς επερωτήσεις γενικεύονται για να µας δώσουν τους k-HCNN 

ζητώντας τις k λίστες τριάδων {Ri, [ti-start, ti-end), Oi}. Κατόπιν, για οποιαδήποτε χρονική στιγµή στη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου Qper, η  i-στη σειρά (1 ≤ i ≤ k) θα περιλαµβάνει το i-στο στη σειρά 

κινούµενο αντικείµενο NN (σε σχέση µε το σηµείο επερώτησης ή την τροχιά της επερώτησης) σε αυτή 

τη χρονική στιγµή.  

Για να δώσουµε ένα παράδειγµα των προτεινόµενων επεκτάσεων k-οστού NN, ας ξαναδούµε το 

Σχήµα 3.1. Αναζητώντας τις µορφές 2-NN των τεσσάρων επερωτήσεων (Επερώτηση 1, 2, 3 και 4) που 

παρουσιάζονται στην Ενότητα 1, θα έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

• Επερώτηση 1 (ιστορική µη συνεχής): O1 (1
ος NN) και O2 (2

ος NN) 

• Επερώτηση 2 (ιστορική συνεχής): η σειρά 1-NN περιλαµβάνει τον O2 για το διάστηµα [t1,t3) 

και τον O1 για το διάστηµα [t3,t4]· η σειρά 2-NN περιλαµβάνει τον O1 για το διάστηµα [t1,t3) 

και τον O2 για το διάστηµα [t3,t4] 

• Επερώτηση 3 (ιστορική µη συνεχής): O2 (1
ος NN) and O4 (2

ος NN) 

• Επερώτηση 4 (ιστορική συνεχής): η σειρά 1-NN περιλαµβάνει τον O5 για το διάστηµα [t2,t5) 

και τον O4 για το διάστηµα [t5,t6]· η σειρά 2-NN περιλαµβάνει τον O4 για το διάστηµα [t2,t5) 

και τον O5 για το διάστηµα [t5,t6]. 

3.3.2. Μετρικές 

Βασιζόµαστε στον ορισµό της µετρικής ελάχιστης απόστασης (MINDIST) που παρουσιάζεται στο  

[RKV95] µεταξύ σηµείων και ορθογωνίων παραλληλογράµµων, προκειµένου να υπολογίσουµε, την 

ελάχιστη απόσταση µεταξύ γραµµικών τµηµάτων και ορθογωνίων παραλληλογράµµων και την 

ελάχιστη απόσταση µεταξύ τροχιών και ορθογωνίων που απαιτούνται για την εφαρµογή των 

αλγορίθµων που συζητήσαµε στα παραπάνω. 

Αρχικώς, στο [RKV95], οι Roussopoulos et al. όρισαν την Ελάχιστη Απόσταση (MINDIST) 

µεταξύ ενός σηµείου P κι ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου R στο n-διάστατο χώρο ως το 

τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης µεταξύ του P και της πλησιέστερης κορυφής του R, αν το P 

βρίσκεται εκτός του R (ή µηδέν, αν το P βρίσκεται εντός του R). Στη συνέχεια οι Tao et al. [TPS02] 

πρότειναν µία µέθοδο για τον υπολογισµό της MINDIST µεταξύ ενός 2D γραµµικού τµήµατος L κι 

ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου M (Σχήµα 3.2).  

 M 

L 
d1 

d5 

d6 

d4 
d3 

d2 

 

Σχήµα 3.2:  Υπολογισµός της MINDIST µεταξύ ενός γραµµικού τµήµατος και ενός ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου [TPS02] 
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Η µέθοδος υπολογισµού της MINDIST στο [TPS02] αρχικά καθορίζει κατά πόσο το L τέµνει το 

M· αν το τέµνει, η MINDIST είναι µηδέν. Ειδάλλως, επιλέγεται η µικρότερη µεταξύ έξι αποστάσεων, 

πιο συγκεκριµένα των τεσσάρων αποστάσεων από την κάθε γωνία του M και του L (d1, d2, d3, d4) και 

των δύο ελάχιστων αποστάσεων από την αρχή και το τέλος του L στο M (d5, d6). Συνεπώς, ο 

υπολογισµός της MINDIST µεταξύ ενός γραµµικού τµήµατος και ενός ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου περιλαµβάνει έναν έλεγχο για το κατά πόσο τέµνονται, τέσσερις υπολογισµούς 

της απόστασης από ευθύγραµµο τµήµα προς σηµείο και δύο υπολογισµούς MINDIST από σηµείο προς 

παραλληλόγραµµο. 

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται µία πιο αποτελεσµατική µέθοδος υπολογισµού της 

MINDIST µεταξύ ενός γραµµικού τµήµατος L και ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου M (Σχήµα 

3.3). Όπως και προηγουµένως, αν το L τέµνει το M, τότε η MINDIST είναι προφανώς µηδέν. 

Ειδάλλως, χωρίζουµε το χώρο σε τέσσερα τεταρτηµόρια χρησιµοποιώντας τους δύο άξονες που 

τέµνονται στο κέντρο του M και καθορίζουµε τα τεταρτηµόρια Qs και Qe στα οποία βρίσκονται το 

αρχικό σηµείο (L.start) και το τελικό σηµείο (L.end) του L, αντίστοιχα.  

 

M 

L 

d1 

d3 

d2 

M 

L 

d1 

d3 

d2 

d4 

M 

L 

d1 

d2 

Περίπτωση 1: L.start και L.end ανήκουν στο 
ίδιο τεταρτηµόριο 

quadrant 

Περίπτωση 2: L.start και L.end ανήκουν 
σε γειτονικά τεταρτηµόρια 

Περίπτωση 3: L.start και L.end ανήκουν σε 
µη γειτονικά τεταρτηµόρια 

 

Σχήµα 3.3: Η προτεινόµενη µέθοδος υπολογισµού της MINDIST µεταξύ ενός γραµµικού τµήµατος και 

ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου 

Κατόπιν, η MINDIST είναι η ελάχιστη µεταξύ των:  

• Περίπτωση 1 (τα δύο ακραία σηµεία του γραµµικού τµήµατος ανήκουν στο ίδιο 

τεταρτηµόριο (Qs)): (i) η MINDIST µεταξύ της γωνίας του M στο Qs και του L, (ii) η 

MINDIST µεταξύ του L.start και του M, και (iii) η MINDIST µεταξύ του L.end και του M. 

• Περίπτωση 2 (το L.start και το L.end ανήκουν σε παρακείµενα τεταρτηµόρια το Qs και το 

Qe, αντίστοιχα): (i) η MINDIST µεταξύ της γωνίας του M στο Qs και του L, (ii) η MINDIST 

µεταξύ της γωνίας του M στο Qe και του L, και (iii) η MINDIST µεταξύ του L.start και του M  

ή (iv) η MINDIST µεταξύ του L.end  και του M.  

• Περίπτωση 3 (Τα L.start και L.end ανήκουν σε µη παρακείµενα τεταρτηµόρια τα Qs και Qe, 

αντίστοιχα):δύο MINDIST µεταξύ των δύο γωνιών του M, που δεν ανήκουν ούτε στο Qs ούτε 

στο Qe, και το L.  

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί έναν µικρότερο αριθµό υπολογισµών αποστάσεων (σηµείο προς 

γραµµικό τµήµα και σηµείο προς ορθογώνιο παραλληλόγραµµο) σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

αλγόριθµο στο [TPS02]. Η χειρότερη περίπτωση του προτεινόµενου υπολογισµού της MINDIST 

περιλαµβάνει τον καθορισµό του τεταρτηµορίου στο οποίο ανήκουν το αρχικό και το τελικό σηµείο 

του γραµµικού τµήµατος, δύο υπολογισµούς απόστασης σηµείο προς γραµµικό τµήµα και δύο 

υπολογισµούς σηµείο προς ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, ενώ ο αντίστοιχος αλγόριθµος του [TPS02] 



 66 

χρησιµοποιεί τέσσερις υπολογισµούς σηµείο προς γραµµικό τµήµα και δύο σηµείο προς ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο. Συνεπώς, ο προτεινόµενος υπολογισµός της MINDIST, στη χειρότερη περίπτωση, 

καθορίζει το τεταρτηµόριο του αρχικού και του τελικού σηµείου αντί να εκτελεί 2 επιπλέον 

υπολογισµούς σηµείο προς γραµµικό τµήµα. Η αποδοτικότητα της προτεινόµενης βελτίωσης στον 

υπολογισµό της MINDIST για γραµµικά τµήµατα και τροχιές θα αποδειχθεί και στη πειραµατική µας 

µελέτη. 

 

 
M 

T 

d1 

d4 

d2 

d3 d5 
d6 

d7 
d8 

 

Σχήµα 3.4: Η προτεινόµενη µέθοδος υπολογισµού της MINDIST µεταξύ της προβολή µιας τροχιάς 

στο επίπεδο και ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου 

Τέλος, προεκτείνουµε τον ανωτέρω τρόπο υπολογισµού για να υπολογίσουµε τη µετρική 

MINDIST µεταξύ της προβολής µιας τροχιάς T στο επίπεδο και ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου 

M (Σχήµα 3.4) και παρέχουµε τη µετρική MINDIST_Trajectory_Rectangle. ∆εδοµένου ότι µία τέτοια 

προβολή µπορεί να θεωρηθεί σαν µία συλλογή 2D γραµµικών τµηµάτων, η 

MINDIST_Trajectory_Rectangle µεταξύ της προβολής µιας τροχιάς και ενός παραλληλογράµµου 

µπορεί να υπολογιστεί ως το ελάχιστό όλων των MINDIST µεταξύ του ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου και κάθε γραµµικού τµήµατος της διαδροµής. Η αποτελεσµατικότητα του 

υπολογισµού ενισχύεται απλώς και µόνο αποφεύγοντας τους διπλούς υπολογισµούς για το 

τεταρτηµόριο και την MINDIST της αρχής και του τέλους των γειτονικών γραµµικών τµηµάτων σε 

σχέση µε το παράθυρο της ερώτησης.  

3.3.3. Καθορισµός της Συνάρτησης Απόστασης Μεταξύ Ταυτόχρονα Κινουµένων 

Τροχιών  

Πριν περάσουµε στον πυρήνα του παρόντος κεφαλαίου που περιγράφει τους αντίστοιχους 

αλγορίθµους, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οποιοσδήποτε αλγόριθµος ανακτά από µια βάση 

δεδοµένων την πλησιέστερη τροχιά σε ένα αντικείµενο επερώτησης (δηλαδή, την περίπτωση 

NN_QT(D, QT, Qper)), θα πρέπει να υπολογίσει την ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο ταυτόχρονα 

κινούµενων τροχιών· επιπλέον, δεδοµένου ότι η αναζήτηση του Ιστορικά Συνεχούς Πλησιέστερου 

Γείτονα HCNN_QT(D, QT, Qper) ανακτά χρονικά µεταβαλλόµενες πραγµατικές τιµές Ri που 

περιγράφουν την απόσταση µεταξύ του αντικειµένου της επερώτησης και των πλησιέστερων τροχιών 

στη βάση δεδοµένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της περιόδου επερώτησης Qper, προκύπτει ότι 

αυτές οι χρονικά µεταβαλλόµενες πραγµατικές τιµές θα πρέπει να είναι συναρτήσεις της απόστασης ως 

προς το χρόνο µεταξύ των αντίστοιχων τροχιών (ή µεταξύ των τροχιών και του σηµείου). Από την 

άλλη πάλι, δεδοµένου ότι οι τροχιές κινούµενων αντικειµένων µπορούν να µοντελοποιηθούν ως σειρές 

συνεχόµενων 3D γραµµικών τµηµάτων (δηλαδή 3D πολυγραµµών), αυτή η ελάχιστη απόσταση µπορεί 

να ερµηνευθεί ως η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο 3D γραµµικών τµηµάτων. 
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Σχήµα 3.5: Ελάχιστη σύγχρονη ευκλείδεια («οριζόντια») απόσταση µεταξύ δύο τροχιών 

Η συνάρτηση της Σύγχρονης Ευκλείδειας Απόστασης (ήτοι, «οριζόντια» στο Σχήµα 3.5) µεταξύ 

δύο 3D γραµµικών τµηµάτων, ( ) ( )( )1 1 1 2 2 2, , , , ,
x y x y

P P P t P P t και ( ) ( )( )1 1 1 2 2 2, , , , ,
x y x y

Q Q Q t Q Q t  είναι: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )22

x x y y
t t t t tDist Q P Q P+= − −    (3.1) 

Αν αντικαταστήσουµε τα ( ) ( )1 2 1x x x
t

x
Q Q Q Q t= + − ⋅∆ , ( ) ( )1 2 1y y y

t
y

Q Q Q Q t= + − ⋅∆ , 

( ) ( )1 2 1x x x x
tP P P P t= + − ⋅∆ , ( ) ( )1 2 1y y y ytP P P P t= + − ⋅∆ , όπου 1

2 1

t t
t

t t
−∆ = − ,στην  (3.1), έχουµε 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )22

1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1x x x x x x y y y y y y
tDist Q Q Q t P P P t Q Q Q t P P P t= + − ⋅∆ − − − ⋅∆ + + − ⋅∆ − − − ⋅∆  

Στην συνέχεια, χρησιµοποιούµε το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόσταση για ευκολία. 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )222
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1x x x x x x y y y y y y

tDist Q Q Q t P P P t Q Q Q t P P P t= + − ⋅∆ − − − ⋅∆ + + − ⋅∆ − − − ⋅∆ =

( ) ( )( )
( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

2

2 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2 2

22
2

x x x x y y y y

x x x x x x y y y y y y x x y y

Q Q P P Q Q P P t

Q Q P P Q P Q Q P P Q P t Q P Q P− − − − − + −

= − − + + − − + ⋅∆ +

+ − + + − + ⋅∆ +
 

Θέτοντας 

( ) ( )2

2 1 2 1 2 1 2 1

2
x x x x y y y yA Q Q P P Q Q P P= − − + + − − + , (3.2) 

( )( ) ( )( )( )2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 12
x x x x x x y y y y y y

B Q Q P P Q P Q Q P P Q P− − − −= − + + − + , (3.3) 

( ) ( )1 1 1 1

22
x x y yC Q P Q P− + −= , (3.4) 

η Σύγχρονη Ευκλείδεια «οριζόντια» συνάρτηση της απόστασης δύο 3D γραµµικών τµηµάτων 

υπολογίζεται ως εξής: 

( )
( ) ( ) ( )

2
2 2 1 1 1

2 1 2 12 1 2 1 2 1
2 2 2

2
( )t

A B A t A t B t
Dist t t C

t t t tt t t t t t

⋅ ⋅ ⋅= + − + − +− −− − −
, (3.5) 

όπου τα  A, B, C προκύπτουν από τις (3.2), (3.3), και (3.4), αντίστοιχα.  

Σύµφωνα µε την (3.5), το τετράγωνο της Σύγχρονης Ευκλείδειας «οριζόντιας» συνάρτησης της 

απόστασης δύο 3D γραµµικών τµηµάτων έχει την τετραγωνική µορφή ( ) 2
Dist t a t b t c= ⋅ + ⋅ + , που 

ελαχιστοποιείται στη τιµή 
2

min 4

b
Dist c

a
= −  µε 

2

b
t

a
= − . Έτσι, στην περίπτωσή µας 
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2

2
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t
A

t t

−
⋅

−−
=

−

 (3.7) 

όπου τα A, B, C προκύπτουν από τις (3.2), (3.3), και (3.4), αντιστοίχως. 

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι ο τύπος (3.6) µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση που το 

t που υπολογίζεται από τον (3.7) βρίσκεται εντός της χρονικής περιόδου επερώτησης Qper[tstart, tend]. 

Ειδάλλως, διακρίνουµε τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:  

• αν  t ≤  tstart, τότε η ελάχιστη Σύγχρονη Ευκλείδεια «οριζόντια» απόσταση προκύπτει από τον 

τύπο (3.5) µε t = tstart 

• αν t ≥  tend, τότε η ελάχιστη Σύγχρονη Ευκλείδεια «οριζόντια» απόσταση προκύπτει από τον 

τύπο (3.5) µε t = tend. 

3.4. Αλγόριθµοι για Επερωτήσεις Πλησιέστερου Γείτονα σε Τροχιές 

Σε αυτήν την ενότητα εισάγονται διεξοδικότερα αρκετοί αλγόριθµοι, που απαντούν στους πρώτους δύο 

(ιστορικούς µη συνεχείς) τύπους επερωτήσεων NN που παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.3.1, ενώ στη 

συνέχεια γενικεύονται για να υποστηρίξουν τις αντίστοιχες επερωτήσεις k-NN. Ακολουθούνται και οι 

δύο προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται παραδοσιακά για την επεξεργασία επερωτήσεων 

πλησιέστερου γείτονα σε χωρικά δεδοµένα, δηλαδή οι προσεγγίσεις «Πρώτα στο Βαθύτερο» ( Depth-

First) [RKV95] και «Πρώτα στο Καλύτερο»  (Best-First) [HS99]. Παρουσιάζουµε λοιπόν, πρώτα του 

αλγορίθµους «πρώτα στο βαθύτερο» και στην συνέχεια τους «πρώτα στο καλύτερο». 

3.4.1. Μη αυξητικοί («Πρώτα στο Βαθύτερο») Αλγόριθµοι NN σε Τροχιές 

Παρακάτω παρουσιάζονται µη αυξητικοί αλγόριθµοι που απαντούν στους δύο πρώτους (ιστορικούς µη 

συνεχείς) τύπους επερωτήσεων NN που παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.3.1 και γενικεύονται για να 

υποστηρίξουν τις αντίστοιχες επερωτήσεις k-NN. 

3.4.1.1. Μη Αυξητικός Αλγόριθµος NN για Σταθερά Αντικείµενα Επερώτησης 

Ο µη αυξητικός αλγόριθµος NN για σταθερά αντικείµενα επερώτησης (αλγόριθµος PointNNSearch 

στο Σχήµα 3.6), µας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουµε σε επερωτήσεις NN για σταθερό 

αντικείµενο επερώτησης Qp, στη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος επερώτησης 

Qper[tstart, tend]. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί την ίδια ευριστική µε τις [RKV95] και [CF98], 

κλαδεύοντας συγχρόνως το χώρο αναζήτησης βάσει του Qper. 

Ο αλγόριθµος προσπελαύνει το δέντρο (που δεικτοδοτεί τις τροχιές των κινούµενων 

αντικειµένων) µε τακτική «πρώτα στο βαθύτερο» κλαδεύοντας τους κόµβους του δέντρου βάσει του 

Qper απορρίπτοντας αυτούς που είναι πλήρως εκτός του διαστήµατος. Στο επίπεδο των φύλλων, ο 

αλγόριθµος εξετάζει τις εγγραφές του φύλλου ελέγχοντας κατά πόσον η χρονική διάρκεια µιας 

εγγραφής αλληλεπικαλύπτεται µε την Qper (Γραµµή 7)· αν η χρονική συνιστώσα της εγγραφής είναι 
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πλήρως εντός της Qper, ο αλγόριθµος υπολογίζει την πραγµατική Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ του Q 

και της (χωρικής συνιστώσας της) εγγραφής· ειδάλλως, αν η χρονική συνιστώσα της εγγραφής είναι 

µόνο µερικώς εντός της Qper, εφαρµόζεται γραµµική παρεµβολή για να υπολογίσουµε το τµήµα της 

εγγραφής που βρίσκεται εντός της Qper (Γραµµή 9) και να υπολογίσουµε την Ευκλείδεια απόσταση 

µεταξύ του Q και αυτού του τµήµατος της εγγραφής. Όταν επιλεγεί ένας υποψήφιος πλησιέστερος 

γείτονας (nearest), ο αλγόριθµος, οπισθοδροµώντας στο ανώτερο επίπεδο κλαδεύει τους κόµβους στην 

ενεργή λίστα του κλαδιού (Γραµµή 27) εφαρµόζοντας την ευριστική MINDIST [RKV95] [CF98]. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Algorithm PointNNSearch(node N, point Q, period Qper, struct Nearest) 

   IF N Is Leaf 

   // Iterate through leaf entries computing Euclidean  

   //distance from point Q 

      FOR EACH Entry E IN N 

         // If entry is (fully or partially) inside the period 

         IF Qper Overlaps (E.TS, E.TE) 

            // Compute entry’s spatial extent inside the period 

            nE = Interpolate(E, Max(Qper.TS, E.TS), Min(Qper.TE, E.TE)) 

            // Compute Entry’s actual distance from Q.  

            // Update Nearest if necessary 

            Dist = Euclidean_Dist_2D(Q, nE) 

            IF Dist < Nearest.Dist Update Nearest with nE, Dist  

         ENDIF 

      NEXT 

   ELSE 

      // Generate Node’s branch list with entries overlapping  

      // the query period 

      BranchList = GenBranchList(Q, N, Qper) 

      // Sort active branch List by MinDist 

      SortBranchList(BranchList) 

      // Iterate through active branch List  

      FOR EACH Entry E IN BranchList 

         // Visit Child Nodes 

         PointNNSearch(E.ChildNode, Q, Qper, Nearest) 

         // Apply MinDist heuristic to do pruning  

         PruneBranchList(BranchList) 

      NEXT 

   ENDIF 

 

Σχήµα 3.6: Αλγόριθµος αναζήτησης ιστορικού NN για σταθερά σηµεία επερώτησης  

3.4.1.2. Μη Αυξητικός Αλγόριθµος NN για Κινούµενα Αντικείµενα Επερώτησης 

Ο αλγόριθµος PointNNSearch µπορεί να τροποποιηθεί για να υποστηρίξει το δεύτερο τύπο 

επερώτησης NN όπου το αντικείµενο της επερώτησης είναι µία τροχιά ενός κινούµενου σηµείου 

(αλγόριθµος TrajectoryNNSearch, Σχήµα 3.7). Στο επίπεδο των φύλλων, ο αλγόριθµος 

υπολογίζει την ελάχιστη Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των εγγραφών του φύλλου και κάθε τµήµατος 

της τροχιάς επερώτησης χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση Min_Horizontal_Dist (Γραµµή 10), 

που υπολογίζει την ελάχιστη Σύγχρονη Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ δύο 3D γραµµικών τµηµάτων, 

εφαρµόζοντας την εξίσωση (3.6) ή (3.5), σύµφωνα µε τη σχετική συζήτηση που προηγήθηκε. 

Επιπλέον, για κάθε τµήµα της τροχιάς επερώτησης QE και πριν τον υπολογισµό της απόστασης από 

την τρέχουσα εγγραφή φύλλου κάνουµε πρώτα παρεµβολή προκειµένου να πάρουµε µια πλειάδα 

τµήµατος εγγραφής – τµήµατος επερώτησης µε πανοµοιότυπη χρονική έκταση (Γραµµές 8, 9). Για να 

µειώσει τον αριθµό αξιολογήσεων των χρονικών αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ των εγγραφών του 

φύλλου και των τµηµάτων της τροχιάς, ο αλγόριθµός µας χρησιµοποιεί µία µέθοδο σάρωσης επιπέδου 

(plane sweep method), που εξετάζει τις εγγραφές του φύλλου και τα τµήµατα της τροχιάς επερώτησης 
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σε ένα πέρασµα κατά τη χρονική τους διάσταση (Γραµµές 5, 6, 7). Αυτό σηµαίνει ότι οι εγγραφές του 

φύλλου θα πρέπει προηγουµένως να έχουν ταξινοµηθεί βάσει της χρονικής τους έκτασης (Γραµµή 4), 

εκτός κι αν η δοµή που χρησιµοποιείται τα αποθηκεύει µε χρονική σειρά ούτως ή άλλως (όπως π.χ. το 

TB-δέντρο).  

 1. 
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 5. 

 6. 
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Algorithm TrajectoryNNSearch(node N, trajectory Q, period Qper,  

                             struct Nearest) 

   Q = Interpolate(Q, Max(Q.TS, Qper.TS), Min(Q.TE, Qper.TE)) 

   IF N Is Leaf 

      Sort(N, TS) // Sort A-Z Entries in Node N by their Tstart 

      FOR EACH Entry E IN N 

         Find next query trajectory entry QS with QS.Te<N.TS; QE=QS 

         DO UNTIL QE.Ts > E.Te 

            nE = Interpolate(E, Max(QE.TS, E.TS), Min(QE.TE, E.TE)) 

            nQE = Interpolate(QE, Max(QE.TS, E.TS), Min(QE.TE, E.TE)) 

            Dist = Min_Horizontal_Dist(nQE, nE) 

            IF Dist < Nearest.Dist Update Nearest with nE, Dist  

         NEXT query entry QE 

         Return QE in the query entry QS 

      NEXT 

   ELSE 

      BranchList = GenTrajectoryBranchList(Q, N) 

      SortBranchList(BranchList) 

      FOR EACH Entry E IN BranchList 

         TrajectoryNNSearch(E.ChildNode, E.Trajectory, Nearest) 

         PruneBranchList(BranchList) 

      NEXT 

   ENDIF 

 

Σχήµα 3.7: Αλγόριθµος αναζήτησης ιστορικού NN για κινούµενα σηµεία επερώτησης  

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Algorithm genTrajectoryBranchList(node N, trajectory Q) 

   FOR EACH Entry E IN N 

      // If entry is partially inside the trajectory lifetime 

      IF (Q.TS, Q.TE) Overlaps (E.TS, E.TE)  

         // Compute trajectory’s spatial extent inside E’s lifetime 

         nQ = Interpolate(Q, Max(Q.TS, E.TS), Min(Q.TE, E.TE)) 

         // Compute MinDist between the trajectory and the rectangle 

         Dist=MinDist_Trajectory_Rectangle(nQ, E) 

         // Add the rectangle along with its calculated distance and 

         // the interpolated trajectory in the list 

         List.Add(E, Dist, nQ) 

      ENDIF 

   NEXT 

   RETURN List 

 

Σχήµα 3.8: Αλγόριθµος δηµιουργίας της λίστας του κλαδιού του κόµβου N βάσει της τροχιάς Q 

Στα εσωτερικά επίπεδα του δένδρου, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τη συνάρτηση 

GenTrajectoryBranchList (ψευδοκώδικας στο Σχήµα 3.8) αντί του GenBranchList. Η 

συνάρτηση GenTrajectoryBranchList χρησιµοποιεί τη µετρική 

MinDist_Trajectory_Rectangle που εισήχθηκε στην Ενότητα 3.3.2 για να υπολογίσουµε την 

MINDIST µεταξύ της τροχιάς της επερώτησης και του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου κάθε εγγραφής 

του κόµβου N. Εδώ, πρέπει να τονίσουµε ότι δεν χρειάζεται να υπολογίσουµε την 

MinDist_Trajectory_Rectangle σε σχέση µε την πραγµατική τροχιάς Q της επερώτησης, 

αλλά σε σχέση µε το τµήµα του Q που βρίσκεται εντός της χρονικής έκτασης του περιβάλλοντος 

ορθογωνίου του N και για να γίνει αυτό (εάν απαιτείται) κάνουµε παρεµβολή για να πάρουµε τη νέα 

τροχιά επερώτησης nQ (Γραµµή 6). Η τροχιά nQ αποθηκεύεται και στην Branchlist µαζί µε την 
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αντίστοιχη εγγραφή του κόµβου και την υπολογιζόµενη απόσταση (Γραµµή 8). Επειδή όλοι οι κόµβοι 

στο υποδέντρο του N χωρικά και χρονικά περιέχονται στον N, η τροχιά nQ µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σαν τροχιά επερώτησης για τους κόµβους στο επόµενο επίπεδο εντός του υποδέντρου, γεγονός που 

µας επιτρέπει ν’ αποφύγουµε περιττούς υπολογισµούς.  

3.4.1.3. Επέκταση σε µη Αυξητικούς Αλγορίθµους k-NN  

Όπως και στην [RKV95], γενικεύουµε τους παραπάνω δύο αλγορίθµους για την αναζήτηση των k-NN 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 

• Χρήση µια προσωρινής µνήµης (buffer) το πολύ k (τρεχουσών) πλησιέστερων αντικειµένων 

ταξινοµηµένων βάσει της πραγµατικής τους απόστασης από το αντικείµενο επερώτησης 

(σηµείο ή τροχιά). 

• Κλάδεµα βάσει της απόστασης του (τρέχοντος) πιο αποµακρυσµένου πλησιέστερου 

αντικειµένου στην προσωρινή µνήµη. 

• Ενηµέρωση της απόστασης κάθε κινούµενου αντικειµένου εντός της προσωρινής µνήµης 

όταν γίνεται εξέταση ενός κόµβου που περιλαµβάνει µια εγγραφή του ιδίου αντικειµένου 

εγγύτερη στο αντικείµενο της επερώτησης. 

3.4.2. Αυξητικοί («Πρώτα στον Καλύτερο») Αλγόριθµοι NN σε Τροχιές  

Σε συνέχεια της προηγούµενης ενότητας, παρουσιάζουµε τώρα τους ανάλογους «πρώτα στον 

καλύτερο» αλγορίθµους και κατόπιν τους γενικεύουµε για υποστήριξη των αντίστοιχων επερωτήσεων 

k-NN. 
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16. 
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31. 

32. 

Algorithm IncPointNNSearch(R-tree R, 2D point Q, time period Qper) 

   EnQueue Queue, R.RootNode, 0 

   DO WHILE Queue.Count > 0 

      Element = DeQueue(Queue) 

      IF Element Is MovingObjectEntry 

         RETURN Element as the next nearest object 

      ELSEIF Element Is Leaf   

         // Iterate through leaf entries computing Euclidean  

         // distance from Q 

         FOR EACH Entry E IN leaf node Element 

            // If entry is (fully or partially) inside the period 

            IF Qper Overlaps (E.TS, E.TE) 

               // Compute entry’s spatial extent inside the period 

               nE = Interpolate(E,Max(Qper.TS E.TS),Min(Qper.TE,E.TE)) 

               // Compute Entry’s actual distance from Q.  

               Dist = Euclidean_Dist_2D(Q, nE) 

               EnQueue Queue, nE, Dist 

            ENDIF  

         NEXT 

      ELSE // Element is a non leaf node  

         // Iterate through node entries computing their  

         // minimum distance from Q 

         FOR EACH Entry E IN node Element 

            // If entry is (fully or partially) inside the period 

            IF Qper Overlaps (E.TS, E.TE) 

               // Compute Entry’s MinDist from Q.  

               Dist = MinDist(Q, E) 

               EnQueue Queue, E, Dist 

            ENDIF  

         NEXT 

      ENDIF 

   LOOP 
 

Σχήµα 3.9: Αυξητικός αλγόριθµος ιστορικής Αναζήτησης NN για σταθερά σηµεία επερώτησης  
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3.4.2.1. Αυξητικός Αλγόριθµος NN για Σταθερά Αντικείµενα Επερώτησης 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος βασίζεται στον αλγόριθµο NN για σταθερά αντικείµενα που 

παρουσιάζεται στην [HS99] και διασχίζει το δέντρο µε τρόπο «πρώτα στον καλύτερο». Ο αλγόριθµος 

χρησιµοποιεί µια ουρά προτεραιότητας (queue), στην οποία οι εγγραφές των φύλλων αποθηκεύονται 

µε αύξουσα σειρά βάσει της απόστασής τους από το αντικείµενο της επερώτησης.  

Το Σχήµα 3.9 παρουσιάζει αναλυτικά τον αλγόριθµο IncPointNNSearch. Στην Γραµµή 1, 

αρχικοποιείται η ουρά προτεραιότητας. Στη Γραµµή 6, αναφέρεται από τον αλγόριθµο το επόµενο 

πλησιέστερο αντικείµενο. Όπως και στον αντίστοιχο αλγόριθµο «πρώτα στο βαθύτερο» που 

περιγράφεται στην Ενότητα 3.4.1.1, στο επίπεδο των φύλλων ο αλγόριθµος διατρέχει τις εγγραφές του 

φύλλου ελέγχοντας κατά πόσο η διάρκεια ζωής µιας εγγραφής αλληλεπικαλύπτεται µε τη χρονική 

περίοδο της επερώτησης Qper (Γραµµή 10)· αν η χρονική συνιστώσα της εγγραφής βρίσκεται πλήρως 

εντός της Qper, ο αλγόριθµος υπολογίζει την πραγµατική Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ του Q και της 

(χωρικής συνιστώσας της) εγγραφής· ειδάλλως, αν η χρονική συνιστώσα της εγγραφής βρίσκεται µόνο 

µερικώς εντός της Qper, εφαρµόζεται γραµµική παρεµβολή ώστε να υπολογίσουµε το τµήµα της 

εγγραφής που είναι εντός της Qper (Γραµµή 14) και υπολογίζει την Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ του Q 

και του τµήµατος αυτής της εγγραφής (Γραµµή 16). Στη Γραµµή 17, η εγγραφή του φύλλου εισάγεται 

στην ουρά µαζί µε την πραγµατική της απόσταση από το αντικείµενο της τροχιάς. Στα εσωτερικά 

επίπεδα του δένδρου (Γραµµές 23-30), ο αλγόριθµος απλώς υπολογίζει τη MINDIST µεταξύ του 

αντικειµένου της επερώτησης και της εγγραφή του κάθε κόµβου που αλληλεπικαλύπτεται µε την 

περίοδο της επερώτησης Qper και στη συνέχεια εισάγει αυτή την εγγραφή µαζί µε την τιµή MINDIST 

στην ουρά.  

3.4.2.2. Αυξητικός Αλγόριθµος NN για Κινούµενα Αντικείµενα Επερώτησης 

Ο αλγόριθµος IncPointNNSearch που προτείνεται παραπάνω µπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς 

προκειµένου να υποστηρίξει το δεύτερο τύπο επερώτησης NN όπου το αντικείµενο της επερώτησης 

είναι µία τροχιά κινούµενου σηµείου οδηγόντας µας στον αλγόριθµο IncTrajectoryNNSearch 

που εµφανίζεται στο Σχήµα 3.10. Για αυτό το σκοπό γίνονται οι εξής αλλαγές: πρώτον, όπως και στον 

αντίστοιχο αλγόριθµο «πρώτα στο βαθύτερο» (Ενότητα 3.4.1.1), στο επίπεδο των φύλλων, ο 

αλγόριθµος υπολογίζει την ελάχιστη «οριζόντια» Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ κάθε εγγραφής του 

φύλλου και του κάθε τµήµατος της τροχιάς επερώτησης Q, χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση 

Min_Horizontal_Dist (Γραµµή 15) και την εξίσωση (3.6). Χρησιµοποιούµε επίσης τον ίδιο 

αλγόριθµο σάρωσης επιπέδου, προκειµένου να προσδιορίσουµε ποιες εγγραφές του φύλλου και 

τµήµατα της Q αλληλεπικαλύπτονται στη χρονική τους διάσταση και κατόπιν υπολογίζουµε την 

απόσταση µεταξύ αυτών που όντως αλληλεπικαλύπτονται (Γραµµές 10-12).  

Στα εσωτερικά επίπεδα του δένδρου, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τη µετρική 

MinDist_Trajectory_Rectangle που εισήχθη στην ενότητα 3.3.2 για τον υπολογισµό της MINDIST 

µεταξύ της τροχιάς επερώτησης και του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου κάθε εγγραφής του κόµβου 

(Γραµµή 24). Όπως και στον αλγόριθµο TrajectoryNNSearch, εάν απαιτείται, κάνουµε 

παρεµβολή για να πάρουµε το nQ, που είναι το τµήµα της Q που βρίσκεται εντός της χρονικής 

έκτασης του περιβάλλοντος ορθογωνίου παραλληλογράµµου κάθε εγγραφής του κόµβου (Γραµµή 23) 

και κατόπιν την αποθηκεύουµε στην ουρά µαζί µε την αντίστοιχη εγγραφή του κόµβου και την 
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υπολογιζόµενη απόσταση (Γραµµή 25). Επειδή όλοι οι κόµβοι στο υποδέντρο του N χωρικά και 

χρονικά περιέχονται στο N, η τροχιά nQ µπορεί να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω ως η τροχιά της 

επερώτησης για τους κόµβους του επόµενου επιπέδου εντός του υποδέντρου, επιτρέποντάς µας έτσι να 

αποφύγουµε περιττούς υπολογισµούς.  
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Algorithm IncTrajectoryNNSearch(R-tree R,trajectory Q, period Qper) 

   Q = Interpolate(Q, Max(Q.TS, Qper.TS), Min(Q.TE, Qper.TE)) 

   EnQueue Queue, R.RootNode, Q, 0 

   DO WHILE Queue.Count > 0 

      DeQueue(Queue, Element, Q) 

      IF Element Is MovingObjectEntry 

         RETURN Element as the next nearest object 

      ELSEIF Element Is Leaf   

         Sort(Element, TS)// Sort A-Z Entries in Node by their Tstart 

         FOR EACH Entry E IN leaf node Element 

            Find next query trajectory entry QS with QS.Te<N.TS; QE=QS 

            DO UNTIL QE.Ts > E.Te 

               nE = Interpolate(E,Max(QE.TS, E.TS),Min(QE.TE, E.TE)) 

               nQE = Interpolate(QE,Max(QE.TS, E.TS),Min(QE.TE, E.TE)) 

               Dist = Min_Horizontal_Dist(nQE, nE) 

               EnQueue Queue, nE, Dist 

            NEXT query entry QE 

            Return QE in the query entry QS 

         NEXT 

      ELSE  

         FOR EACH Entry E IN node Element 

            IF (Q.TS, Q.TE) Overlaps (E.TS, E.TE) 

               nQ = Interpolate(Q, Max(Q.TS, E.TS), Min(Q.TE, E.TE)) 

               Dist = MinDist_Trajectory_Rectangle(nQ, E) 

               EnQueue Queue, E, Dist, nQ 

            ENDIF     

         NEXT 

      ENDIF 

   LOOP  

 

Σχήµα 3.10: Αυξητικός αλγόριθµος ιστορικής αναζήτησης NN για κινούµενα σηµεία  επερώτησης  

3.4.2.3. Επέκταση σε Αυξητικούς k-NN αλγορίθµους  

Οι αλγόριθµοι που περιγράφονται στις Ενότητες 3.4.2.1 και 3.4.2.2 είναι αυξητικοί υπό την έννοια ο k-

στος NN µπορεί να προκύψει µε ελάχιστη επιπρόσθετη επεξεργασία αφ’ ης στιγµής έχει βρεθεί ο (k-

1)-στος NN. Θυµηθείτε π.χ. τον IncTrajectoryNNSearch στο Σχήµα 3.10. Αφού βρεθεί ο 1ος 

NN, την επόµενη φορά που η υπόθεση της Γραµµής 4 είναι αληθής, θα έχουµε βρει το 2ο NN. 

Εδώ, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι δύο διαφορετικές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για 

τους ιστορικούς µη συνεχείς αλγορίθµους NN φαίνεται να έχουν πλεονεκτήµατα αλλά και 

µειονεκτήµατα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ενώ η προσέγγιση «πρώτα στον καλύτερο» έχει πάντα ως 

αποτέλεσµα την εξέταση λιγότερων κόµβων και λιγότερους υπολογισµούς απόστασης, η απόδοσή του 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µέγεθος της ουράς προτεραιότητας· όπως θα δείξουµε σαφώς στα 

πειράµατα, αυτό το µειονέκτηµα µπορεί να οδηγήσει τους αυξητικούς αλγορίθµους σε χειρότερη 

απόδοση από τους αλγορίθµους «πρώτα στο βαθύτερο» από πλευράς χρόνου εκτέλεσης, παρά το 

γεγονός ότι απαιτείται να εξεταστούν λιγότεροι κόµβοι του δένδρου και να αξιολογηθούν λιγότερες 

αποστάσεις. Από την άλλη πλευρά, οι αυξητικοί αλγόριθµοι έχουν ένα εξαιρετικό πλεονέκτηµα σε 

σχέση µε τους «πρώτα στο βαθύτερο» και αυτό είναι η δυνατότητα ανάκτησης καθενός από τους k 

πλησιέστερους γείτονες µε αύξουσα σειρά, ενώ η προσέγγιση «πρώτα στο βαθύτερο» προϋποθέτει 

πρότερη γνώση της παραµέτρου k. 
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3.5. Αλγόριθµοι για Ιστορικές Επερωτήσεις Συνεχούς Πλησιέστερου Γείτονα σε 

τροχιές 

Στην ενότητα αυτή περιγράφουµε τους ιστορικούς συνεχείς ανάλογους αλγορίθµους µε αυτούς της 

Ενότητας 3.4. Πιο συγκεκριµένα, θα ασχοληθούµε µε τον τρίτο τύπο επερώτησης NN (την αναζήτηση 

του NN σε σχέση µε ένα σταθερό σηµείο επερώτησης σε οποιαδήποτε στιγµή σε δεδοµένη χρονική 

περίοδο) και µε τον τέταρτο τύπο επερώτησης NN (όπου το αντικείµενο της επερώτησης είναι η τροχιά 

ενός κινούµενου σηµείου) και στη συνέχεια θα τους επεκτείνουµε προς αναζήτηση του k-NN.  

 1. 
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Algorithm HContPointNNSearch(node N, 2D point Q, Period Qper, List  

                             Nearests, Roof) 

   IF N Is Leaf 

      FOR EACH Entry E IN N 

         IF Qper Overlaps (E.TS, E.TE) 

            nE = Interpolate(E, Max(Qper.TS, E.TS), Min(Qper.TE,E.TE)) 

            MovingDist = ConstructMovingDistance(nE, Q) 

            IF MovingDist.Dmin < Roof  

               UpdateNearests(Nearests,MovingDist,Roof) 

            ENDIF 

         ENDIF 

      NEXT 

   ELSE 

      BranchList = GenBranchList(Q, N, Qper) 

      SortBranchList(BranchList) 

      PruneHContBranchList(BranchList, Nearests, Roof) 

      FOR EACH Entry E IN BranchList 

         HContPointNNSearch(E.ChildNode, Q, Qper, Nearests, Roof) 

         PruneHContBranchList(BranchList, Nearests, Roof) 

      NEXT 

   ENDIF 

 

Σχήµα 3.11: Αλγόριθµος αναζήτησης ιστορικού CNN για σταθερά σηµεία επερώτησης  

3.5.1. Αλγόριθµος HCNN για Σταθερά Αντικείµενα Επερώτησης  

Αρχίζουµε την περιγραφή των αλγορίθµων µε το τρίτο τύπο NN επερώτησης που αναζητεί τη βάση 

δεδοµένων για το πλησιέστερη τροχιά σε ένα σταθερό σηµείο επερώτησης σε κάθε χρονική στιγµή της 

διάρκειας µίας δοσµένης περιόδου επερώτησης. Ο αλγόριθµος HContPointNNSearch που 

προτείνεται για αυτό τον τύπο επερώτησης παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.11. 

Όλοι οι ιστορικοί συνεχείς αλγόριθµοι χρησιµοποιούν µία δοµή κινούµενης απόστασης 

(MovingDist στο Σχήµα 3.11, Γραµµή 6), που αποθηκεύει τις παραµέτρους της συνάρτησης 

απόστασης (που υπολογίζεται µε χρήση των συντελεστών της Εξ.(3.5)), καθώς και την χρονική έκταση 

της εγγραφής και τα σχετικά ελάχιστα και µέγιστα της συνάρτησης στη διάρκεια ζωής της. Επίσης 

αποθηκεύουµε την πραγµατική εγγραφή εντός της δοµής προκειµένου να µπορέσουµε να τη την 

επιστρέψουµε ως αποτέλεσµα της επερώτησης. Η συνάρτηση ConstructMovingDistance απλά 

υπολογίζει τη δοµή αυτή (δηλαδή τις παραµέτρους της συνάρτησης απόστασης a, b, c, και την 

ελάχιστη Dmin και µέγιστη Dmax της συνάρτησης εντός της διάρκειας ζωής της εγγραφής, εφαρµόζοντας 

επίσης και τα όσα είπαµε στην Ενότητα 3.3.3). 

Στη Γραµµή 6 εµφανίζεται ένα ενδιαφέρον σηµείο του αλγορίθµου, εκεί όπου εισάγεται η δοµή 

Nearests. Η Nearests είναι µία λίστα παρακείµενων κινούµενων αποστάσεων που καλύπτουν χρονικά 

την περίοδο Qper. Η Roof  είναι το µέγιστο των κινούµενων αποστάσεων που είναι αποθηκευµένες στη 

λίστα Nearests και χρησιµοποιείται ως κατώφλι για να απορρίψουµε γρήγορα τις εγγραφές (και να 
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κλαδέψουµε τα κλαδιά στο εσωτερικό επίπεδο του δένδρου) που έχουν ελάχιστη απόσταση 

µεγαλύτερη της Roof  (κατά συνέπεια µεγαλύτερη όλων των κινούµενων αποστάσεων που είναι 

αποθηκευµένες στη λίστα Nearests). Η Ενότητα 3.5.3, κάνει µια πλήρη παρουσίαση του τρόπου µε τον 

οποίο διατηρείται η λίστα Nearests.  

Όταν βρισκόµαστε σε εσωτερικά επίπεδα, ο αλγόριθµος HContPointNNSearch κατά την 

οπισθοδρόµηση εφαρµόζει τον αλγόριθµο κλαδέµατος PruneHContBranchList (Γραµµή 18), 

που κλαδεύει την ενεργή λίστα του κάθε κλαδιού χρησιµοποιώντας την ευριστική MINDIST: Πρώτα, 

συγκρίνει την MINDIST κάθε εγγραφής µε τη Roof και στη συνέχεια υπολογίζει τη µέγιστη απόσταση 

εντός της λίστας Nearests στη διάρκεια ζωής της εγγραφής. Κατόπιν, κλαδεύει όλες τις εγγραφές που 

έχουν MINDIST µεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζεται. 

3.5.2. Αλγόριθµος HCNN για Κινούµενα Αντικείµενα Επερώτησης 

Ο τέταρτος τύπος επερώτησης NN είναι η ιστορική συνεχής εκδοχή της επερώτησης NN όπου το 

αντικείµενο της επερώτησης είναι η τροχιά ενός κινούµενου σηµείου. Ο αλγόριθµος 

HContTrajNNSearch, που χρησιµοποιείται για την επεξεργασία αυτού του τύπου επερώτησης 

φαίνεται στο Σχήµα 3.12.  
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Algorithm HContTrajNNSearch (node N, Trajectory Q, period Qper, List  

                             Nearests, Roof) 

   Q = Interpolate(Q, Max(Q.TS, Qper.TS), Min(Q.TE, Qper.TE)) 

   IF N Is Leaf 

      Sort(N, TS) 

      FOR EACH Entry E IN N 

         FIND next query trajectory entry QS with QS.Te<N.TS; QE=QS 

         DO UNTIL QE.Ts > E.Te 

            nE = Interpolate(E, Max(QE.TS, E.TS), Min(QE.TE, E.TE)) 

            nQE = Interpolate(QE, Max(QE.TS, E.TS), Min(QE.TE, E.TE)) 

            MovingDist = ConstructMovingDistance(nE, nQE) 

            IF MovingDist.Dmin<Roof  

               UpdateNearests(Nearests,MovingDist,Roof) 

            ENDIF 

         NEXT query entry QE 

         Return QE in the query entry QS 

      NEXT 

   ELSE 

      BranchList = GenTrajectoryBranchList(Q, N)  

      SortBranchList(BranchList) 

      PruneHContBranchList(BranchList, Nearests, Roof) 

      FOR EACH Entry E IN BranchList 

         HContTrajNNSearch(E.ChildNode,E.Trajectory,Nearests, Roof) 

         PruneHContBranchList(BranchList, Nearests, Roof) 

      NEXT 

   ENDIF 
 

Σχήµα 3.12: Αλγόριθµος αναζήτησης ιστορικού CNN για κινούµενα σηµεία επερώτησης  

Ο HContTrajNNSearch διαφέρει από τον HContPointNNSearch µόνο σε δύο σηµεία: 

Το πρώτο είναι, ότι στο επίπεδο των φύλλων, η συνάρτηση ConstructMovingDistance 

υπολογίζει την κινούµενη απόσταση µεταξύ δύο κινούµενων σηµείων, αντί ενός κινούµενου κι ενός 

σταθερού σηµείου (Γραµµή 10). ∆εύτερον, στα εσωτερικά επίπεδα, η GenBranchList 

αντικαθίσταται από τη συνάρτηση GenTrajectoryBranchList που εισάγεται στην περιγραφή 

του αλγορίθµου TrajectoryNNSearch (Γραµµή 18). Επιπλέον, όπως και στην 

TrajectoryNNSearch, για κάθε συνδιασµό τµήµατος της τροχιάς επερώτησης QE και εγγραφής 
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φύλλου, κάνουµε πρώτα παρεµβολή για να πάρουµε µια πλειάδα τµήµατος εγγραφής – τµήµατος 

επερώτησης µε όµοια χρονική έκταση (γραµµές 8, 9). Επίσης χρησιµοποιούµε την ίδια µέθοδο 

σάρωσης επιπέδου, για να µειώσουµε το πλήθος των υπολογισµών απόστασης µεταξύ των 

ευθύγραµµων τµηµάτων του Q και των εγγραφών του κάθε φύλλου (Γραµµές 5-7).  

3.5.3. ∆ιατήρηση της Λίστας Nearests  

Ο ψευδοκώδικας της συνάρτησης UpdateNearests, που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της 

λίστας Nearests, παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.14. Πιο συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος διατρέχει τη λίστα 

Nearests αναζητώντας τα στοιχεία της που αλληλεπικαλύπτονται χρονικά µε την ελεγχόµενη εγγραφή 

(CM). Όταν βρει ένα τέτοιο στοιχείο, ο αλγόριθµος εφαρµόζει γραµµική παρεµβολή και στις δύο 

εγγραφές (αυτή που ελέγχεται και αυτή που βρίσκεται ήδη στη λίστα) δίνοντας δύο νέες εγγραφές που 

έχουν την ίδια χρονική έκταση (M και T). Κατόπιν, συγκρίνει τις δύο συναρτήσεις απόστασης για να 

προσδιορίσει αν η εγγραφή στον κατάλογο θα αντικατασταθεί ή όχι.  

Το Σχήµα 3.13 εξηγεί γραφικά όλες τις πιθανές συγκρίσεις µεταξύ των παραβολών δύο 

συναρτήσεων κινούµενης απόστασης. Πιο συγκεκριµένα, το Σχήµα 3.13 (a) αντιστοιχεί στη γραµµή 6 

του αλγορίθµου που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.14, όπου η µέγιστη απόσταση του M είναι µικρότερη 

από το ελάχιστο του T, οδηγώντας στην αντικατάσταση του T µε το M. Ειδάλλως, µετά τον 

υπολογισµό της διακρίνουσας µεταξύ των συναρτήσεων απόστασης του M και του T, πρέπει να 

κάνουµε διάκριση µεταξύ των τριών παρακάτω περιπτώσεων: 

• ∆ιακρίνουσα µικρότερη του µηδενός, που σηµαίνει ότι οι δύο συναρτήσεις M και T είναι 

ασύµπτωτες και δεν τέµνονται (Γραµµή 10)· πρέπει ελέγξουµε απλώς το ελάχιστο τους για να 

προσδιορίσουµε το συνολικό ελάχιστο (δες Σχήµα 3.13(b))  

• Η διακρίνουσα είναι µηδέν, που σηµαίνει ότι οι δύο συναρτήσεις εφάπτονται στο κοινό 

ελάχιστό τους (Γραµµή 12)· πρέπει να ελέγξουµε το µέγιστο τους για να καθορίσουµε το 

συνολικό ελάχιστο (δες Σχήµα 3.13(c)) 

 
Σχήµα 3.13: Γραφική αναπαράσταση των συγκρίσεων του αλγορίθµου UpdateNearests  
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Algorithm UpdateNearests (List Nearests, struct CM, Roof) 

   FOR EACH T IN Nearests 

      IF (T.TS, T.TE)Overlaps(CM.TS, CM.TE) 

         M=Interpolate(CM, Max(CM.TS, T.TS), Min(CM.TE, T.TE)) 

         T=Interpolate(T, Max(CM.TS, T.TS), Min(CM.TE, T.TE)) 

         IF M.DMax < T.DMin 

            Nearests.Replace T with M  

         ELSEIF M.DMax < T.DMax 

            D = Discriminant(M-T) 

            IF D < 0 

               IF T.DMin > M.DMin THEN Nearests.Replace T with M 

            ELSEIF D=0 

               IF T.DMax > M.DMax THEN Nearests.Replace T with M 
            ELSE  

               RR1=Solution1(T - M); RR2=Solution2(T - M)  

               R1=Min(RR1,RR2); R2=Max(RR1,RR2) 

               IF R2<T.TS OR R1>T.TE 

                  IF T.DMax > M.DMax THEN Nearests.Replace T with M 
               ELSEIF R2<T.TE AND R1>T.TS  

                  IF M.Dmin < T.Dmin 

                     M1=Part(M,,R1); M2=Part(M,R2); T1=Part(T,R1,R2) 

                     Nearests.Replace T with (M1,T1,M2) 

                  ELSE 

                     T1=Part(T,,R1); T2=Part(T,R2); M1=Part(M,R1,R2) 

                     Nearests.Replace T with (T1,T2,M1) 

                  ENDIF 

               ELSE 

                  IF M(R1 - 1)<T(R1 – 1) 

                     M1=Part(M,,R1); T1=Part(T,R1) 

                     Nearests.Replace T with (M1,T1) 

                  ELSE 

                     T1=Part(T,,R1); M1=Part(M,R1) 

                     Nearests.Replace T with (T1,M1) 

                  ENDIF 

               ENDIF 

            ENDIF 

         ENDIF 

      ENDIF 

      Roof=max(Roof,T.Dmax) 

   NEXT 
 

Σχήµα 3.14: Αλγόριθµος UpdateNearests  

• Η διακρίνουσα είναι µεγαλύτερη του µηδενός, που σηµαίνει ότι οι δύο συναρτήσεις τέµνονται 

σε δύο σηµεία (Γραµµή 14). Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να προσδιορίσουµε αν αυτές οι 

χρονικές στιγµές βρίσκονται εντός της διάρκειας ζωής της εγγραφής. Εξ’ ου και έχουµε τρεις 

επιπλέον υποκατηγορίες: 

• Και οι δύο λύσεις είναι εκτός της χρονικής έκτασης του M (και του T) 

(Γραµµή 17). Πρέπει απλώς να ελέγξουµε τα µέγιστά τους για να καθορίσουµε 

ποιο είναι το συνολικό ελάχιστο µέσα στο παρόν χρονικό διάστηµα (δες 

Σχήµα 3.13(d)) 

• Και οι δύο λύσεις είναι εντός της χρονικής έκτασης του M (και του T) 

(Γραµµή 19). Πρέπει να χωρίσουµε την εγγραφή σε 3 διαφορετικές εγγραφές 

(δες Σχήµα 3.13(e)) και καθορίζουµε το τµήµα του T που θα αντικατασταθεί 

από το M. 
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• Μόνο µία λύση είναι εντός της χρονικής έκτασης του M (Γραµµή 27). Πρέπει 

να χωρίσουµε την εγγραφή σε 2 διαφορετικές εγγραφές (δες Σχήµα 3.13(f)) 

και καθορίζουν το τµήµα του T που πρέπει να αντικατασταθεί από το M. 

3.5.4. Επέκταση σε Αλγορίθµους k-HCNN  

Οι δύο ιστορικοί συνεχείς αλγόριθµοι που προτείνονται παραπάνω µπορούν να γενικευθούν για την 

αναζήτηση των k- πλησιέστερων γειτόνων λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 

• Χρήση µιας προσωρινής µνήµης µε k πλησιέστερες τρέχουσες λίστες Nearests  

• Κλάδεµα βάσει της απόστασης από τις µακρύτερες σε απόσταση λίστες Nearests στην 

προσωρινή µνήµη – συνεπώς η Roof υπολογίζεται ως η µέγιστη απόσταση από την πιο 

αποµακρυσµένη λίστα Nearests  

• Επεξεργασία κάθε εγγραφής του δέντρου σε σχέση µε την i-στη λίστα (µε το i να αυξάνεται, 

από το 1 στο k) ελέγχοντας κατά πόσο θα πρέπει να βρίσκεται σε λίστα 

• Όταν µία κινούµενη απόσταση αντικαθίσταται από µία νέα εγγραφή στην i-στη λίστα, αυτή 

πρέπει να ελεγχθεί ξανά έναντι της (i+1)-ης λίστας για να βρούµε κατά πόσο θα πρέπει να 

βρίσκεται σε αυτήν. 

3.6. Πειραµατική Μελέτη 

Οι αλγόριθµοι που περιγράψαµε παραπάνω µπορούν να εφαρµοσθούν σε οποιαδήποτε δοµή τύπου R-

δέντρου που αποθηκεύει ιστορικά δεδοµένα κινούµενων αντικειµένων όπως στο 3D R-δέντρο, στο  

STR-δέντρο [PJT00] στο TB-δέντρο [PJT00] και το TB*-δέντρο. Μεταξύ αυτών, εφαρµόζουµε τους 

προτεινόµενους αλγορίθµους στο 3D R-, το TB- και το TB*-δέντρο.  

3.6.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Όλοι οι αλγόριθµοι εφαρµόσθηκαν πάνω στην υλοποίηση των δοµών τύπου R-δέντρου που 

παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ανάπτυξης Microsoft 

Visual Basic. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε PC µε Microsoft Windows XP, επεξεργαστή AMD 

Athlon 64 3GHz, 1 GB RAM, αρκετά GB χώρο στο δίσκο, σελίδα µεγέθους 4 KB και µία (µεταβλητού 

µεγέθους) προσωρινή µνήµη LRU χωρητικότητας 10% του µεγέθους ευρετηρίου, µε µέγιστη 

χωρητικότητα 1000 σελίδες. Τέλος στα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε τα συνθετικά και πραγµατικά 

σύνολα δεδοµένων τροχιών που παρουσιάζονται στις παραγράφους 1.5.2 και 1.5.1 αντίστοιχα.  

3.6.2. Αποτελέσµατα στον Υπολογισµό της MINDIST  

Για να αποδείξουµε την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου υπολογισµού MINDIST σε σχέση µε 

αυτόν που παρουσιάζεται στην [TPS02], κάναµε µία σειρά πειραµάτων εκτελόντας 500 επερωτήσεις 

στα σύνολα δεδοµένων GSTD που δεικτοδοτούνται από το TB-δέντρο χρησιµοποιώντας τον 

αλγόριθµο TrajectoryNNSearch· ωστόσο, παρόµοια αποτελέσµατα συλλέγονται και όταν 

εφαρµόζουµε τον προτεινόµενο τρόπο υπολογισµού στις άλλες δύο εναλλακτικές, δηλαδή, το 3D R- 

και το TB*-δέντρο. Οι επερωτήσεις εκτελέστηκαν αρχικά µε τον προτεινόµενο υπολογισµό MINDIST, 

σχηµατίζοντας το σύνολο επερωτήσεων Qa και κατόπιν µε τον υπολογισµό της MINDIST που 

προτείνεται στην [TPS02], σχηµατίζοντας το σύνολο επερωτήσεων Qb. Το σύνολο των 500 

αντικειµένων επερώτησης (τροχιών) παρήχθη χρησιµοποιώντας τη γεννήτρια GSTD µε αρχική 
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κατανοµή Gauss και µία κατανοµή τυχαίας κίνησης. Τέλος, ένα τυχαίο τµήµα κάθε τροχιάς µήκους 1% 

επί του συνολικού της µήκους χρησιµοποιήθηκε ως τροχιά επερώτησης. Η απόδοση της κάθε 

επερώτησης µετρήθηκε σε όρους χρόνου εκτέλεσης και αριθµού αξιολογήσεων αποστάσεων µεταξύ 

σηµείου και σηµείου, σηµείου και γραµµής, και σηµείου και MBB. 
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Σχήµα 3.15: (a) Χρόνος εκτέλεσης και (b) αριθµός αξιολογήσεων αποστάσεων για σύνολα 

επερωτήσεων Qa και Qb αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων 

Το Σχήµα 3.15(a) παρουσιάζει το µέσο χρόνο εκτέλεσης για τα σύνολα επερωτήσεων Qa και Qb. 

Σαφώς, ο αλγόριθµος TrajectoryNNSearch µε την προτεινόµενη βελτίωση στον υπολογισµό 

MINDIST υπερτερεί πάντα του αντίστοιχου υπολογισµού που προτείνεται στην [TPS02], σε όλα τα 

σύνολα δεδοµένων. Η βελτίωση του χρόνου υπολογισµού κυµαίνεται µεταξύ 8% (στο σύνολο 

δεδοµένων GSTD 100) και 17% (στο σύνολο δεδοµένων GSTD 250). Η αποδοτικότητα της 

προτεινόµενης βελτίωσης στον υπολογισµό της MINDIST µπορεί να αποδειχθεί περαιτέρω στο Σχήµα 

3.15(b), που παρουσιάζει τοπ πλήθος των αξιολογήσεων απόστασης για κάθε εναλλακτικό τρόπο 

υπολογισµού· το Σχήµα 3.15(b) δείχνει ότι ο προτεινόµενος υπολογισµός της MINDIST σε όλες τις 

περιπτώσεις απαιτεί σχεδόν τους µισούς από τους αντίστοιχους υπολογισµούς που γίνονται όταν 

εφαρµόζεται η λύση που προτείνεται στην [TPS02]. 

3.6.3. Αποτελέσµατα για το Κόστος Αναζήτησης των Ιστορικών µη Συνεχών 

Αλγορίθµων 

Η απόδοση των προτεινόµενων αλγορίθµων µετρήθηκε σε σχέση µε τον αριθµό των προσπελάσεων 

κόµβων και του χρόνου εκτέλεσής τους. Χρησιµοποιήθηκαν αρκετές επερωτήσεις για να 

αξιολογήσουµε την απόδοση των προτεινόµενων αλγορίθµων στα συνθετικά και πραγµατικά 

δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε τα ακόλουθα σύνολα επερωτήσεων: 

• Q1: οι αλγόριθµοι PointNNSearch και IncPointNNSearch αξιολογήθηκαν µε ένα 

σύνολο 500 επερωτήσεων NN αυξάνοντας των αριθµό κινούµενων αντικειµένων στα σύνολα 

δεδοµένων GSTD που δεικτοδοτούνται από TB-, TB*- και 3D R-δέντρο. Οι επερωτήσεις 

χρησιµοποίησαν ένα τυχαίο σηµείο στο 2D χώρο και µία χρονική περίοδο µε έκταση το 1% 

της χρονικής διάστασης του Q1. 

• Q2: οι αλγόριθµοι TrajectoryNNSearch και IncPointNNSearch αξιολογήθηκαν µε 

ένα σύνολο 500 επερωτήσεων NN αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων στα 

σύνολα δεδοµένων GSTD που δεικτοδοτούνται από TB-, TB*- και 3D R-δέντρο. Το σύνολο 

των 500 αντικειµένων (τροχιών) επερώτησης παρήχθη χρησιµοποιώντας το GSTD, µια 
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κατανοµή Gauss για την αρχική θέση των σηµείων και µία τυχαία κατανοµή για την κίνησή 

τους. Επίσης, στο Q2 χρησιµοποιήσαµε ένα τυχαίο τµήµα 1% της κάθε τροχιάς ως τροχιά 

επερώτησης.  

• Q3, Q4: δύο σύνολα 500 k-NN επερωτήσεων στο σύνολο πραγµατικών δεδοµένων των Trucks 

αυξάνοντας τον αριθµό των k µε σταθερό χρονικό διάστηµα, και αυξάνοντας το µέγεθος του 

χρονικού διαστήµατος (µε σταθερό k=1), αντίστοιχα. Για τον αλγόριθµο PointNNSearch 

χρησιµοποιούµε ένα τυχαίο σηµείο στο 2D χώρο µε το 1% του χρόνου ως περίοδο 

επερώτησης, ενώ για τον αλγόριθµο TrajectoryNNSearch χρησιµοποιήσαµε ένα τυχαίο 

τµήµα µιας τυχαίας τροχιάς που ανήκει στο σύνολο δεδοµένων Buses και καλύπτει χρονικά 

το 1% του χρόνου.  
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Σχήµα 3.16: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q1 

που εκτελούν αναζήτηση NN σηµείου σε 3D R-δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων GSTD  

Το Σχήµα 3.16 απεικονίζει τα αποτελέσµατα για το σύνολο επερώτησης Q1 που αξιολογεί τους 

αλγορίθµους PointNNSearch και IncPointNNSearch στο 3D R-δέντρο, σε όρους (a) µέσου 

αριθµού προσπελάσεων κόµβου και  (b) µέσου χρόνου εκτέλεσης ανά επερώτηση. Όπως φαίνεται 

σαφώς, η απόδοση και των δύο αλγορίθµων εξαρτάται υπογραµµικά από το πλήθος του συνόλου 

δεδοµένων, υποβαθµίζεται δε (προσπελαύνει περισσότερες σελίδες) όσο αυξάνεται το πλήθος. Ένα 

άλλο συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από τα ίδια διαγράµµατα είναι ότι ο αλγόριθµος 

IncPointNNSearch υπερτερεί του αλγορίθµου PointNNSearch σε όλα τα σύνολα δεδοµένων, 

τόσο ως προς τον αριθµό των κόµβων που προσπελαύνονται όσο και ως προς το χρόνο εκτέλεσης. Το 

Σχήµα 3.16(c) παριστάνει το µέσο µήκος (σε κόµβους) της ουράς που χρησιµοποιείται από τον 

IncPointNNSearch και αυξάνεται γραµµικά µε το πλήθος του συνόλου δεδοµένων.  

Το σύνολο των επερωτήσεων Q1 που εκτιµά την απόδοση των PointNNSearch και 

IncPointNNSearch εκτελέστηκε και στο TB-δέντρο και στο TB*-δέντρο και µας έδωσε τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.17 και το Σχήµα 3.18, αντίστοιχα. Παρόλο, που 

ακριβώς όπως αναφέραµε για το 3D R-δέντρο, ο IncPointNNSearch υπερτερεί του 

PointNNSearch όσον αφορά το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων ανά επερώτηση σε όλα τα 

σύνολα δεδοµένων (Σχήµα 3.17(a) και Σχήµα 3.18(a)), ο πραγµατικός χρόνος που απαιτείται για την 

εκτέλεση της κάθε επερώτησης (Σχήµα 3.17(b) και Σχήµα 3.18(b)) από τον IncPointNNSearch, 

αυξάνεται γρηγορότερα από τον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης του PointNNSearch, που οδηγεί σε 

υπεροχή του µη αυξητικού αλγόριθµου καθώς αυξάνεται το πλήθος του συνόλου δεδοµένων.  
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Σχήµα 3.17: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q1 

που εκτελούν αναζήτηση NN σηµείου σε ΤΒ-δέντρα  µε τα σύνολα δεδοµένων GSTD  

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000
Mov ing Objects

N
o
d
e
 A

c
c
e
s
s
e
s

PointNNSearch

IncPointNNSearch 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1000 2000
Mov ing Objects

E
x
e
c
u
ti
o
n
 T

im
e
 (

m
s
)

PointNNSearch

IncPointNNSearch

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

100 250 500 1000 2000
Mov ing Objects

Q
u
e
u

e
 L

e
n
g
th

 
(a) (b) (c) 

Σχήµα 3.18: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q1 

που εκτελούν αναζήτηση NN σηµείου σε ΤΒ*-δέντρα  µε τα σύνολα δεδοµένων GSTD  

Η ίδια ακριβώς τάση µε αυτήν που παρουσιάστηκε για το χρόνο εκτέλεσης του 

IncPointNNSearch παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.17(c) και το Σχήµα 3.18(c) που παριστάνουν το 

µήκος της ουράς που χρησιµοποιήθηκε από τον αντίστοιχο αλγόριθµο. Πιο συγκεκριµένα, ο 

PointNNSearch υπερτερεί του αυξητικού αντίστοιχού του όταν το µέσο µήκος της ουράς 

υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο αριθµό κόµβων (περίπου 400 κόµβους στο σύνολο δεδοµένων GSTD 

500). Το παραπάνω συµπέρασµα µπορεί να επαληθευτεί επίσης από τα αποτελέσµατα του 3D R-

δέντρου, όπου το µήκος της ουράς είναι πάντα λιγότερο του 400, και µας οδηγεί σε υπεροχή του 

αυξητικού αλγορίθµου. Όσον αφορά τη σύγκριση µεταξύ της απόδοσης του TB, του TB* και του 3D 

R-δέντρου, το τελευταίο υπερβαίνει σε απόδοση των άλλων δύο καθώς αυξάνεται το πλήθος του 

συνόλου δεδοµένων, κάτι αντίστοιχο µε αυτό που αναφέρθηκε στην [PJT00] για τις απλές επερωτήσεις 

εύρους µικρής έκτασης· από την άλλη πάλι, το αρχικό TB-δέντρο φαίνεται να υπερέχει οριακά του 

TB*-δέντρου που αναπτύξαµε στην παρούσα διατριβή. 

Το Σχήµα 3.19 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για το σύνολο επερώτησης Q2 που αξιολογεί την 

απόδοση των αλγορίθµων TrajectoryNNSearch και IncTrajectoryNNSearch στο 3D R-

δέντρο, σε όρους (a) µέσου αριθµού προσπελάσεων κόµβων, και (b) µέσου χρόνου εκτέλεσης ανά 

επερώτηση. Η απόδοση και των δύο αλγορίθµων έχει γραµµική εξάρτηση µε το πλήθος του συνόλου 

δεδοµένων και υποβαθµίζεται όσο αυτό αυξάνεται. Παρόλο που ο IncTrajectoryNNSearch 

υπερτερεί του TrajectoryNNSearch σε όλα τα σύνολα δεδοµένων όσον αφορά τον αριθµό των 

προσπελάσεων κόµβων, ο µέσος χρόνος εκτέλεσης του αυξητικού αλγορίθµου γίνεται µεγαλύτερος 
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από τον αντίστοιχο χρόνο του µη αυξητικού, όσο αυξάνεται το πλήθος του συνόλου δεδοµένων. Το 

µέσο µήκος ουράς που χρησιµοποιείται από τον IncTrajectoryNNSearch, φαίνεται επίσης στο 

Σχήµα 3.19(c)· βάσει των αποτελεσµάτων για το χρόνο εκτέλεσης του αυξητικού αλγορίθµου, το 

µήκος της ουράς προτεραιότητας αυξάνεται γραµµικά µε το πλήθος του συνόλου δεδοµένων. Η 

διεύρυνση του µήκους της ουράς είναι επίσης υπεύθυνη για την συµπεριφορά που επιδεικνύεται 

σχετικά µε τη σύγκριση του χρόνου εκτέλεσης µεταξύ του TrajectoryNNSearch και του 

αλγορίθµου  IncTrajectoryNNSearch·  καθώς αυξάνεται το µήκος της ουράς, κάθε 

ενηµέρωση γίνεται πιο ακριβή διαδικασία γεγονός που οδηγεί σε υποβάθµιση της απόδοσης του 

αντίστοιχου αλγορίθµου.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1000 2000
Mov ing Objects

N
o
d

e
 A

c
c
e

s
s
e

s

TrajectoryNNSearch

IncTrajectoryNNSearch

0

50

100

150

200

250

300

0 1000 2000
Mov ing Objects

E
x
e
c
u
ti

o
n
 T

im
e
 (

m
s
)

TrajectoryNNSearch

IncTrajectoryNNSearch

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

100 250 500 1000 2000
Mov ing Objects

Q
u
e
u
e
 L

e
n
g
th

(a) (b) (c) 

Σχήµα 3.19: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις  Q2 

που εκτελούν αναζήτηση NN τροχιάς σε 3D R -δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων GSTD  

Όσον αφορά τη σύγκριση της απόδοσης των αυξητικών αλγορίθµων που παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 3.16 και στο Σχήµα 3.19 µας οδηγεί στην παρατήρηση ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση, 

λιγότερες προσπελάσεις κόµβων οδηγούν σε µικρότερο χρόνο εκτέλεσης (σε σχέση µε τον αυξητικό 

αλγόριθµο), στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης του αυξητικού αλγορίθµου γίνεται 

µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του µη αυξητικού. Το γεγονός αυτό εξηγείται παρατηρώντας τα 

αντίστοιχα µήκη της ουράς: στην πρώτη περίπτωση το µήκος ουράς δεν υπερβαίνει τα 200 αντικείµενα 

(δηλαδή, λιγότερο από µία τυπική BranchList), ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η ουρά προτεραιότητας 

περιλαµβάνει χιλιάδες αντικείµενα γεγονός που οδηγεί σε µείωση της απόδοσης του αλγορίθµου. 

Τα αποτελέσµατα του συνόλου επερωτήσεων Q2 στο TB-δέντρο και το TB*-δέντρο 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.20 και Σχήµα 3.21, αντίστοιχα. Ενώ ο IncTrajectoryNNSearch 

υπερτερεί πάντα του TrajectoryNNSearch όσον αφορά τον µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων 

(Σχήµα 3.20(a) και Σχήµα 3.21(a)), η ανισότητά τους δεν είναι τόσο ουσιαστική όσο αυτή που 

αναφέρθηκε για το 3D R-δέντρο. Επιπλέον, ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης του αυξητικού 

αλγορίθµου (Σχήµα 3.20(b) και Σχήµα 3.21(b)) είναι πάντα πολύ µεγαλύτερος του αντίστοιχου χρόνου 

εκτέλεσης του µη αυξητικού. Τα αποτελέσµατα αυτά εξηγούνται από τα εξής δύο γεγονότα. Το πρώτο 

είναι ότι ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης του αυξητικού αλγορίθµου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

το αντίστοιχο µήκος της ουράς προτεραιότητας που, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.20(c) και Σχήµα 

3.21(c), υπερβαίνει τους 1000 κόµβους για το σύνολο δεδοµένων GSTD 250 φθάνοντας τους 9000 

κόµβους για το σύνολο δεδοµένων GSTD 2000 που δεικτοδοτείται από το TB-δέντρο, ενώ στην 

περίπτωση του TB*-δέντρου το πλήθος της ουράς αγγίζει πολύ µεγαλύτερες τιµές (14000). Tο δεύτερο 

είναι ότι το TB- και το TB*-δέντρο οµαδοποιούν στο ίδιο φύλλο εγγραφές που ανήκουν στην ίδια 
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τροχιά, εκµεταλλευόµενα µόνο τη χρονική σειρά µε την οποία γίνεται η εισαγωγή των εγγραφών, 

αγνοώντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε σχέση χωρικής εγγύτητας µεταξύ τους. Αυτή η στρατηγική 

εισαγωγής οδηγεί σε κόµβους µε υψηλή χωρική (και χαµηλή χρονική) αλληλοεπικάλυψη, που 

σηµαίνει ότι οι εσωτερικοί κόµβοι συχνά θα διασχίζουν την τροχιά της επερώτησης και η αντίστοιχη 

MINDIST θα είναι µηδέν. Έτσι, θα πρέπει να εξετάσουµε αυτούς τους εσωτερικούς κόµβους διότι η 

MINDIST τους ισούται µε µηδέν και οδηγούν εντός της ουράς, µε αποτέλεσµα να χάνεται το 

πλεονέκτηµα του αυξητικού αλγορίθµου. 
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Σχήµα 3.20: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q2 

που εκτελούν αναζήτηση NN τροχιάς σε ΤΒ-δέντρα  µε τα σύνολα δεδοµένων GSTD  
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Σχήµα 3.21: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q2 

που εκτελούν αναζήτηση NN τροχιάς σε ΤΒ*-δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων GSTD  

 Για τους ίδιους λόγους επηρεάζεται και η σύγκριση της απόδοσης µεταξύ του TB-, του TB*- και 

του 3D R-δέντρου, όπου το τελευταίο υπερτερεί των άλλων δύο καθώς αυξάνεται το πλήθος του 

συνόλου δεδοµένων. Επιπλέον, το πλεονέκτηµα του αρχικού TB-δέντρου σε σχέση µε το TB*-δέντρο 

που αποκαλύφθηκε στις σηµειακές επερωτήσεις NN, γίνεται σαφέστερο εδώ, όπου το τελευταίο πάντα 

αποδίδει χειρότερα από το πρώτο. ∆ιαφαίνεται συνεπώς σαφώς ότι η δοµή του TB*-δέντρου δεν είναι 

κατάλληλη για επερωτήσεις NN. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το TB*-δέντρο περιέχει 

ευρύτερα MBBs (δεδοµένου ότι η χωρητικότητα φύλλου είναι σχεδόν διπλάσια του αρχικού TB-

δέντρου), που µας οδηγεί σε υψηλότερη αλληλοεπικάλυψη κόµβων και χαµηλότερη χωρική 

διακριτοποίηση· η ίδια τάση διαπιστώθηκε και στην αρχική εργασία του [PJT00] για το TB-δέντρο, 

στην περίπτωση επερωτήσεων εύρους µικρής έκτασης (1% σε κάθε διάσταση ήτοι 0.0001% του 

συνολικού χώρου), όπου η υψηλή χρησιµοποίηση χώρου του TB-δέντρου γίνεται µειονέκτηµα που 

επηρεάζει την απόδοσή του. Αυτή η οµοιότητα µεταξύ επερωτήσεων µικρού εύρους και πλησιέστερου 
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γείτονα δικαιολογείται από τα αποτελέσµατα της [TZPM04], όπου το κόστος εκτέλεσης επερωτήσεων 

NN εκτιµάται προσεγγίζοντας τον κύκλο εγγύτητας C(q, R), δηλαδή τον κύκλο εντός του οποίου 

πραγµατοποιείται η αναζήτηση, µε κέντρο το σηµείο επερώτησης q και ακτίνα R την απόστασή του q 

από τον k-στο πλησιέστερο γείτονα, µε ένα ορθογώνιο εγγύτητας ίσης επιφάνειας. Έτσι, όσο 

περισσότερα αντικείµενα βρίσκονται στο ευρετήριο, τόσο µικρότερη είναι η ακτίνα του k-στου NN και 

τόσο µικρότερο ο αντίστοιχος κύκλος εγγύτητας· τέλος το αντίστοιχο της επερώτησης NN 

αποδεικνύεται [TZPM04] ότι προσεγγίζεται επαρκώς από µία επερώτηση εύρους µε µικρή έκταση (και 

συνολική επιφάνεια ίση µε την επιφάνεια του C(q, R)). Λόγω των παραπάνω, καθώς επίσης και για 

λόγους σαφήνειας της παρουσίασης το TB*-δέντρο δεν θα περιλαµβάνεται από εδώ και πέρα στην 

πειραµατική µελέτη για τις ιστορικές επερωτήσεις µη συνεχών NN. Ωστόσο, τα υπόλοιπα πειράµατα 

που διεξήχθησαν επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρήσαµε µέχρι τούδε και καταδεικνύουν ότι το 

TB*-δέντρο έχει πάντα χειρότερη απόδοση από τους άλλους δύο ανταγωνιστές του. 

Η απόδοση των αλγορίθµων για ιστορικές µη συνεχείς επερωτήσεις NN σηµείου αυξάνοντας τη 

χρονική έκταση της επερώτησης, σε όρους µέσου αριθµού προσπελάσεων κόµβων και µέσου χρόνου 

εκτέλεσης ανά επερώτηση, παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.22 για το 3D R-δέντρο και το TB-δέντρο, όπου 

και τα δύο δεικτοδοτούν το σύνολο δεδοµένων Trucks. Σαφώς, και στα δύο ευρετήρια, ο αριθµός των 

προσπελάσεων κόµβων που απαιτούνται για την επεξεργασία µιας επερώτησης NN, αυξάνεται 

γραµµικά µε την χρονική έκταση της επερώτησης και ο IncPointNNSearch είναι πάντοτε 

υποδεέστερος του PointNNSearch. Όσον αφορά στο χρόνο εκτέλεσης και τα δύο ευρετήρια 

παρουσιάζουν την ίδια συµπεριφορά ως ένα σηµείο ισορροπίας όπου ο υπεργραµµικά αυξανόµενος 

χρόνος εκτέλεσης του IncPointNNSearch (συνέπεια του αυξανόµενου µήκους της ουράς που 

φαίνεται στο Σχήµα 3.22 (c)) ισούται µε το γραµµικά αυξανόµενο χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθµου 

PointNNSearch. Για το TB-δέντρο, το σηµείο ισορροπίας είναι γύρω στο 1.5% της χρονικής 

έκτασης ενώ στο 3D R-δέντρο αυξάνεται γύρω στο 3.5%. 
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Σχήµα 3.22: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q3 

που εκτελούν αναζήτηση NN σηµείου σε 3D R- και ΤΒ-δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων Trucks   

Το Σχήµα 3.23 παρουσιάζει το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων και του χρόνου εκτέλεσης 

ανά σηµείο επερώτησης, αυξάνοντας τον αριθµό των k, στο σύνολο δεδοµένων Trucks που 

δεικτοδοτείται από το 3D R-δέντρο και το TB-δέντρο. Και στα δύο ευρετήρια είναι σαφές ότι ο 

αυξητικός αλγόριθµος υπερτερεί του PointNNSearch και ως προς το µέσο αριθµό προσπελάσεων 

και ως προς το χρόνο εκτέλεσης. Χρησιµοποιώντας το 3D R-δέντρο, η απόδοση και των δύο 
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αλγορίθµων επιδεινώνεται γραµµικά από τον αριθµό των k, ενώ όταν χρησιµοποιείται το TB-δέντρο η 

µείωση είναι υπογραµµική.  
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Σχήµα 3.23: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q3 

που εκτελούν αναζήτηση σηµείου NN σε 3D R- και ΤΒ-δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων Trucks  

Τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων για ιστορικές µη συνεχείς επερωτήσεις NN τροχιάς 

αυξάνοντας την χρονική έκταση επερώτησης στο 3D R-δέντρο και TB-δέντρο που δεικτοδοτούν το 

σύνολο δεδοµένων Trucks φαίνονται στο Σχήµα 3.24. Για άλλη µια φορά, ο αριθµός των 

προσπελάσεων κόµβων που απαιτείται για την επεξεργασία µιας επερώτησης NN και µε τους δύο 

αλγορίθµους και στα δύο ευρετήρια, αυξάνεται γραµµικά µε την χρονική έκταση της επερώτησης. 

Ωστόσο, όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης, η απόδοση του αυξητικού αλγορίθµου αυξάνεται 

υπεργραµµικά µε τη χρονική έκταση ως συνέπεια του υπερβολικά µεγάλου µήκους της ουράς 

προτεραιότητας (Σχήµα 3.24(c)).  
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Σχήµα 3.24: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q4 

που εκτελούν αναζήτηση NN τροχιάς σε 3D R- και ΤΒ-δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων Trucks  
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Σχήµα 3.25: (a) Προσπελάσεις κόµβων, (b) χρόνος εκτέλεσης και (c) µήκος ουράς σε επερωτήσεις Q4 

που εκτελούν αναζήτηση NN τροχιάς σε 3D R-δέντρα µε τα σύνολα δεδοµένων Trucks  
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Η απόδοση των αλγορίθµων για ιστορικές µη συνεχείς επερωτήσεις NN τροχιάς αυξάνοντας τον 

αριθµό των k στο σύνολο δεδοµένων Trucks φαίνεται στο Σχήµα 3.25 όπου ο αλγόριθµος 

TrajectoryNNSearch υπερτερεί του αυξητικού αντίστοιχού του σε όρους χρόνου εκτέλεσης, µε 

την αντίστοιχη ουρά να περιλαµβάνει άνω των 1000 κόµβων.  

3.6.4. Αποτελέσµατα για το Κόστος Αναζήτησης των Ιστορικών Συνεχών 

Αλγορίθµων 

Οι αλγόριθµοι αναζήτησης ιστορικά συνεχούς NN αξιολογήθηκαν ως προς τον αριθµό των 

προσπελάσεων σε κόµβους και το χρόνο εκτέλεσής τους, µε τα ακόλουθα σύνολα επερώτησης: 

• Q5: ο αλγόριθµος HContPointNNSearch αξιολογήθηκε µε µία σειρά 500 επερωτήσεων 

NN αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων στα σύνολα δεδοµένων GSTD που 

δεικτοδοτούνται από τα TB-, TB* και 3D R-δέντρο όπως αυτό που έγινε για το σύνολο 

επερώτησης Q1. 

• Q6: ο αλγόριθµος HContTrajectoryNNSearch αξιολογήθηκε µε ένα σύνολο 500 

επερωτήσεων NN αυξάνοντας τον αριθµό κινούµενων αντικειµένων στα σύνολα δεδοµένων 

GSTD που δεικτοδοτούνται από το TB-, TB* και το 3D R-δέντρο όπως αυτό που έγινε για το 

σύνολο επερώτησης Q2. 

• Q7, Q8: δύο σύνολα 500 k-NN επερωτήσεων στο σύνολο δεδοµένων Buses αυξάνοντας τον 

αριθµό του k µε σταθερό χρονικό διάστηµα, και αυξάνοντας το µέγεθος του χρονικού 

διαστήµατος (µε σταθερό k = 1), αντίστοιχα. Για τον αλγόριθµο HContPointNNSearch 

χρησιµοποιήσαµε ένα τυχαίο σηµείο στο 2D χώρο µε 1% του συνολικού χρόνου ως περίοδο 

επερώτησης, ενώ για τον αλγόριθµο HContTrajectoryNNSearch χρησιµοποιήσαµε ένα 

τυχαίο τµήµα µιας τυχαίας τροχιάς που ανήκει στο σύνολο δεδοµένων Trucks, που καλύπτει 

χρονικά το 1% του χρόνου. 

Το Σχήµα 3.26(a) και (b) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του αλγορίθµου 

HContPointNNSearch στα σύνολα δεδοµένων GSTD αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων 

αντικειµένων όσον αφορά (a) το µέσο αριθµό προσπελάσεων κόµβων και (b) το µέσο χρόνο εκτέλεσης 

ανά επερώτηση. Ακριβώς όπως και στον µη συνεχή αντίστοιχό του, η απόδοση του αλγορίθµου 

εξαρτάται γραµµικά από το πλήθος του συνόλου δεδοµένων και επιδεινώνεται καθώς το πλήθος 

αυξάνεται, ενώ ο µέσος χρόνος εκτέλεσης και για τα δύο ευρετήρια ακολουθεί την ίδια τάση µε τον 

µέσο αριθµό των κόµβων που εξετάστηκαν. Ένα άλλο αποτέλεσµα που προκύπτει είναι ότι όσο το 

πλήθος µεγαλώνει, το 3D R-δέντρο υπερτερεί του TB-δέντρου και του TB*-δέντρου, ακολουθώντας 

την ίδια τάση που παρουσιάζεται στην [PJT00] για απλές επερωτήσεις εύρους µικρής έκτασης. 

Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.26 (c) και (d) όπου ο αλγόριθµος 

HContTrajectoryNNSearch εκτελείται στα σύνολα δεδοµένων GSTD. 

Η σύγκριση µεταξύ των αλγορίθµων για ιστορική µη συνεχή αναζήτηση του NN µε τους 

συνεχείς οµολόγους τους (δηλαδή Σχήµα 3.16 και Σχήµα 3.17 σε σύγκριση µε το Σχήµα 3.26 (a) και 

(b), και το Σχήµα 3.19 και Σχήµα 3.20 σε σύγκριση µε το Σχήµα 3.26(c) και (d)), δείχνει ότι οι 

συνεχείς αλγόριθµοι είναι πολύ πιο ακριβοί από τους µη συνεχείς. Το συµπέρασµα αυτό είναι 

αναµενόµενο αφού οι αλγόριθµοι για ιστορική αναζήτηση του συνεχούς NN δεν χρησιµοποιούν µία 

µόνο απόσταση για το κλάδεµα του χώρου αναζήτησης· αντ’ αυτού χρησιµοποιούν µία λίστα 
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κινούµενων αποστάσεων, που σε γενικές γραµµές αποθηκεύει µεγαλύτερες αποστάσεις από την 

ελάχιστη απόσταση. Στην πράξη, οι µη συνεχείς αλγόριθµοι κλαδεύουν το χώρο αναζήτησης µε την 

ελάχιστη απόσταση που αποθηκεύεται στη λίστα Nearests, εκτελώντας συνεπώς κλάδεµα πιο 

αποτελεσµατικά από το συνεχή αντίστοιχό τους 
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Σχήµα 3.26: Προσπελάσεις κόµβων και  χρόνος εκτέλεσης στις επερωτήσεις Q5 (a, b) και Q6 (c, d) στο 

3D R-, στο ΤΒ- και στο ΤΒ*-δέντρο αυξάνοντας τον αριθµό των κινούµενων αντικειµένων  
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Σχήµα 3.27:  Προσπελάσεις κόµβων και  χρόνος εκτέλεσης στις επερωτήσεις Q7 (a, b) και Q8 (c, d) 

στο ευρετήριο του 3D R-, του ΤΒ- και του ΤΒ*-δέντρου αυξάνοντας τη χρονική έκταση επερώτησης  
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Η κλιµάκωση των ιστορικά συνεχών αλγορίθµων µε τη χρονική έκταση της επερώτησης 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.27. Και οι δύο αλγόριθµοι (HContPointNNSearch και 

HContTrajectoryNNSearch) εκτελέστηκαν στο πραγµατικό σύνολο δεδοµένων Buses που 

δεικτοδοτείται από το TB-, το TB*- και το 3D R-δέντρο. Από το Σχήµα 3.27(a) και το (c) είναι σαφές 

ότι η απόδοση και των δύο αλγορίθµων σε όρους προσπελάσεων κόµβων είναι υπογραµµική σε σχέση 

µε τη χρονική έκταση της επερώτησης. Ωστόσο, ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης που απαιτείται από 

κάθε επερώτηση αυξάνεται υπεργραµµικά µε την χρονική έκταση της επερώτησης σα συνέπεια του 

αυξανόµενου µήκους του αποτελέσµατος της επερώτησης (τη λίστα Nearests). Η απόδοση των 

ιστορικά συνεχών αλγορίθµων NN αυξάνοντας τον αριθµό των k σε σχέση µε το σύνολο δεδοµένων 

Buses που δεικτοδοτούνται από το TB, το TB*- και το 3D R-δέντρο φαίνεται στο Σχήµα 3.28. Όπως 

προκύπτει από το Σχήµα 3.28 (a) και (c), ο µέσος αριθµός προσπελάσεων κόµβων που απαιτείται για 

την επεξεργασία µίας k-HCNN επερώτησης σηµείου ή τροχιάς αυξάνεται υπογραµµικά µε το k. Όµως, 

ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.28 (b) και (d) αυξάνεται 

υπεργραµµικά µε το k, όπως και µε τη χρονική έκταση, σαν συνέπεια του αυξανόµενου µεγέθους του 

αποτελέσµατος της επερώτησης (τις k λίστες Nearests).   
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Σχήµα 3.28:  Προσπελάσεις κόµβων και  χρόνος εκτέλεσης στις επερωτήσεις Q7 (a, b) και Q8 (c, d) 

στο ευρετήριο του 3D R-, του ΤΒ- και του ΤΒ*-δέντρου αυξάνοντας των αριθµό των k 

3.6.5. Σύνοψη των Πειραµάτων 

Οι περισσότεροι από τους αλγορίθµους που παρουσιάζουµε, σε όρους προσπελάσεων κόµβων, είναι 

γραµµικοί ή υπογραµµικοί µε τις κύριες παραµέτρους της πειραµατικής µας µελέτης: το πλήθος του 

συνόλου δεδοµένων, τη χρονική έκταση της επερώτησης και τον αριθµό k των ζητούµενων NN. 

Ωστόσο, ο χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθµων IncPointNNSearch και 

IncTrajectoryNNSearch φαίνεται να αυξάνεται υπεργραµµικά µε τη χρονική έκταση της 

επερώτησης ως αποτέλεσµα του αυξανόµενου µήκους της ουράς που χρησιµοποιείται, όπως και ο 
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χρόνος εκτέλεσης των HContPointNNSearch και HContTrajectoryNNSearch, που έχουν 

την ίδια τάση σε σχέση µε την χρονική έκταση και τον αριθµό του k, σαν συνέπεια του αυξανόµενου 

µήκους της λίστας Nearests.  

Πίνακας 3.2: Πραγµατικός δεικτοδοτηµένος χώρος που προσπελαύνεται από κάθε αλγόριθµο NN για 

το σύνολο δεδοµένων GSTD 2000 

Αλγόριθµος 3D R-δέντρο TB-δέντρο TB*-δέντρο 

PointNNSearch 0.006% 0.022% 0.070% 

IncPointNNSearch 0.003% 0.010% 0.044% 

TrajectoryNNSearch 0.014% 0.148% 0.963% 

IncTrajectoryNNSearch 0.008% 0.134% 0.868% 

HContPointNNSearch 0.016% 0.042% 0.124% 

HContTrajectoryNNSearch 0.053% 0.259% 1.248% 
 

Ο Πίνακας 3.2 συνοψίζει την ισχύ κλαδέµατος του αλγόριθµού µας παρουσιάζοντας σε 

ποσοστιαίες µονάδες το δεικτοδοτούµενο χώρο που προσπελαύνεται προκειµένου να εκτελέσουµε 

όλους τους προτεινόµενους αλγόριθµους µε k=1 και χρονική έκταση του 1% του δεικτοδοτούµενου 

χρόνου. Όπως µπορούµε να συνάγουµε οι αλγόριθµοί µας παρουσιάζουν υψηλή ικανότητα 

κλαδέµατος, περιβάλλοντας καλά το χώρο που θα αναζητηθεί προκειµένου να απαντήσουµε σε 

επερωτήσεις NN και HCNN, εκτός από την περίπτωση του TB*-δέντρου που, συνολικά, φαίνεται να 

µην είναι καλή επιλογή για τις επερωτήσεις NN. 

3.7. Συµπεράσµατα  

Οι επερωτήσεις NN είναι στο επίκεντρο της χωρικής και χωροχρονικής αναζήτησης βάσεων 

δεδοµένων στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η πλειονότητα των αλγορίθµων που 

επεξεργάζονται τέτοιες επερωτήσεις µέχρι τούδε ασχολούνται είτε µε σταθερά είτε µε κινούµενα 

σηµεία επερώτησης σε σταθερές ή µελλοντικές (προβλεπόµενες) θέσεις ενός συνόλου συνεχώς 

κινούµενων σηµείων. Στην παρούσα εργασία αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των υφιστάµενων 

εργασιών, παρουσιάσαµε την πρώτη πλήρη επεξεργασία ιστορικών επερωτήσεων NN σε τροχιές 

κινούµενων αντικειµένων που αποθηκεύονται σε δοµές τύπου R-δέντρου.  

Βασιζόµενοι στις πρωτότυπες µετρικές µας που υποστηρίζουν τη στρατηγική διάταξης και 

κλαδέµατος που ακολουθείται κατά την αναζήτηση, παρουσιάσαµε αλγορίθµους που απαντούν στις 

επερωτήσεις NN και HCNN για σταθερά σηµεία επερώτησης ή τροχιές και τα γενικεύσαµε για την 

αναζήτηση των k πλησιέστερων γειτόνων. Οι αλγόριθµοι µπορούν να εφαρµοσθούν στις παραλλαγές 

του R-δέντρου που δεικτοδοτούν δεδοµένα τροχιών, µεταξύ των οποίων χρησιµοποιήσαµε, για τη 

µελέτη απόδοσης, το 3D R-δέντρο, το TB-δέντρο και το TB*-δέντρο. Πέρα από την υλοποίηση των 

προτεινόµενων αλγορίθµων σε δοµές που οµοιάζουν στο R-δένδρο που χρησιµοποιήθηκαν για τους 

σκοπούς της πειραµατικής µας µελέτης, οι αλγόριθµοι IncPointNNSearch and 

IncTrajectoryNNSearch έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Αντικειµενο-Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Βάσης ∆εδοµένων (Object-Relational DBMS - ORDBMS) και ενσωµατωθεί στη µηχανή HERMES 

[PFGT08], η οποία έχει επίσης επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει το TB-tree [PJT00]. 



 90 

Για να µετρήσουµε την απόδοση των αλγορίθµων µας κάναµε µία εκτεταµένη πειραµατική 

µελέτη σε συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων. Καταρχήν, αποδείξαµε ότι η βελτίωσή µας 

στον υπολογισµό της MINDIST µπορεί να αυξήσει επαρκώς την απόδοση των προτεινόµενων 

αλγορίθµων. Για τους ιστορικούς µη συνεχείς αλγορίθµους, αποδείχθηκε ότι ενώ η αυξητική (πρώτα 

στον καλύτερο) προσέγγιση είναι πάντα λιγότερο δαπανηρή από τη µη αυξητική (πρώτα στο 

βαθύτερο) αντίστοιχη σε όρους προσπελάσεων κόµβων, ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται 

από το µήκος της χρησιµοποιούµενης ουράς προτεραιότητας. Σε γενικές γραµµές, η προσέγγιση 

«πρώτα στον καλύτερο» υπερτερεί του ανταγωνιστή της µόνο για σηµειακές επερωτήσεις NN σε 

µικρή χρονική έκταση (µικρότερη του 2-4% ανάλογα µε το ευρετήριο που χρησιµοποιείται και για 

οποιοδήποτε k), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η προσέγγιση «πρώτα στο βαθύτερο» απαιτεί 

λιγότερο χρόνο εκτέλεσης. Αυτό το µειονέκτηµα του αυξητικού αλγορίθµου οφείλεται κυρίως στο 

µήκος της ουράς προτεραιότητας που µπορεί να γίνει τεράστιο, ιδιαίτερα στην περίπτωση του TB-

δέντρου και του TB*-δέντρου. Όσον αφορά τη σύγκριση µεταξύ των χρησιµοποιούµενων ευρετηρίων, 

το 3D R-δέντρο υπερτερεί του TB-δέντρου σε όρους προσπελάσεων κόµβων και χρόνου εκτέλεσης, 

ενώ διαπιστώνουµε ότι το προτεινόµενο TB*-δέντρο της παρούσας διατριβής δεν είναι η πλέον 

κατάλληλη επιλογή όταν ασχολούµαστε µε επερωτήσεις NN.  
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4. Προηγµένη Επεξεργασία Επερωτήσεων 

Τροχιών: Αναζήτηση Οµοιότητας  

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσουµε τους αλγορίθµους για αναζήτηση οµοιότητας σε 

δοµές τύπου R-δέντρου που αποθηκεύουν ιστορικές τροχιές κινούµενων αντικειµένων. Η δοµή του 

κεφαλαίου έχει ως εξής: η Ενότητα 4.1 αιτιολογεί το κεφάλαιο και παρουσιάζει τις αρχικές ιδέες. Οι 

υπάρχουσες σχετικές εργασίες παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.2. Η Ενότητα 4.3 εισάγει επισήµως 

πλέον τον κύριο στόχο του κεφαλαίου αυτού και εξετάζει ενδελεχώς τις µετρικές που 

χρησιµοποιούνται για αναζήτηση της οµοιότερης τροχιάς (Most Similar Trajectory - MST), καθώς και 

αυτές που χρησιµοποιούνται για την να υποστηρίξουµε τις στρατηγικές αναζήτησης κλαδέµατος και 

διάταξης. Οι Ενότητα 4.4 αποτελεί τον πυρήνα του κεφαλαίου περιγράφοντας λεπτοµερώς τους 

αλγορίθµους για την εκτέλεση της αναζήτησης MST σε ιστορικά δεδοµένα τροχιάς· οι αλγόριθµοι που 

παρουσιάζονται βασίζονται στο παράδειγµα «πρώτα στο βαθύτερο» και «πρώτα στον καλύτερο», 

χρησιµοποιώντας δοµές τύπου R-δέντρου. Η Ενότητα 4.5 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της 

πειραµατικής µελέτης ενώ τα συµπεράσµατά µας παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.6. 

4.1. Εισαγωγή 

Ένας επιπλέον ενδιαφέρων τύπος επερώτησης που είναι χρήσιµος στην αναζήτηση σε MODs 

προκύπτει από το λεγόµενο πρόβληµα οµοιότητας τροχιάς, που στόχο έχει την ανεύρεση «παρόµοιων» 

τροχιών κινούµενων αντικειµένων. Για να κατανοήσουµε το πρόβληµα, ας δούµε το εξής παράδειγµα. 

Έστω ότι το δίκτυο του µετρό µιας πόλης πρόσφατα επεκτάθηκε και έθεσε σε λειτουργία µια νέα 

γραµµή, για να εξυπηρετήσει ένα µεγάλο τµήµα των προαστίων. Η επέκταση του δικτύου του µετρό 

προϋποθέτει τον επανασχεδιασµό του υφιστάµενου δικτύου µεταφοράς (λεωφορεία, τραµ, τρόλεϊ 

κλπ.). Θα µπορούσαµε συνεπώς να συνδράµουµε τους εµπειρογνώµονες στον τοµέα αν τους δίναµε τη 

δυνατότητα να θέσουν επερωτήσεις ως προς την οµοιότητα µεταξύ των τροχιών των υπαρχόντων 

µέσων µεταφοράς και της νέας γραµµής µετρό. Έτσι, θα είναι σε θέση, για παράδειγµα, να αλλάξουν 

το ωράριο µιας γραµµής λεωφορείου αν κάποια µέρα συµπίπτει µε το ωράριο της νέας γραµµής µετρό, 

ή ακόµα και να την καταργήσουν. Για να αντιµετωπίσουν τέτοιες επερωτήσεις αποτελεσµατικά, τα 

συστήµατα MOD θα πρέπει να περιλαµβάνουν µεθόδους για να απαντούν στη λεγόµενη αναζήτηση 

Οµοιότερης Τροχιάς (MST) που αναφέρεται και στην [The03]. 

Η αναζήτηση οµοιότητας τροχιάς είναι ένα σχετικά νέο θέµα στη βιβλιογραφία· η πλειονότητα 

των µεθόδων που προτείνονται µέχρι τώρα βασίζονται είτε στο πλαίσιο της ανάλυσης χρονοσειρών και 
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το µοντέλο της Μεγαλύτερης Κοινής Υποακολουθίας (Longest Common Subsequence - LCSS) 

[VKG02], ή στην πρόσφατα προταθείσα Απόσταση Επεξεργασίας σε Πραγµατικές Ακολουθίες (Edit 

Distance on Real Sequence - EDR) [COO05]. Ωστόσο, όλες αυτές οι µέθοδοι έχουν το βασικό 

µειονέκτηµα ότι είτε αγνοούν τη χρονική διάσταση της κίνησης, υπολογίζοντας συνεπώς τη χωρική 

(και όχι τη χωροχρονική) οµοιότητα µεταξύ τροχιών, ή υποθέτουν ότι οι τροχιές είναι του ιδίου µήκους 

και έχουν τον ίδιο ρυθµό δειγµατοληψίας. Για να δώσουµε ένα παράδειγµα του προβλήµατος που 

προκύπτει όταν έχουµε διαφορετικούς ρυθµούς δειγµατοληψίας, ας θυµηθούµε το Σχήµα 1.4 που 

παρουσιάζει δύο τροχιές T και Q µε τη θέση τους να δειγµατοληπτείται µε διαφορετικούς ρυθµούς. 

Ενώ η Q και η T δειγµατοληπτούνται 4 και 32 φορές αντίστοιχα, έχουν περίπου το ίδιο µήκος 

διασχίζοντας την ίδια περιοχή. Παρόλο που οι δύο τροχιές είναι προφανώς παρόµοιες, οι µέθοδοι που 

βασίζονται στο µοντέλο LCSS ή το EDR δεν µπορούν να ανιχνεύσουν αυτής της µορφής την 

οµοιότητα καθώς προσπαθούν να συνταιριάξουν τις θέσεις τροχιάς µία προς µία, γεγονός το οποίο 

σαφώς δεν συµβαίνει στο παραπάνω παράδειγµα (του πραγµατικού κόσµου). Επιπλέον, η πλειονότητα 

των προτεινόµενων προσεγγίσεων εκµεταλλεύονται εξειδικευµένες δοµές ευρετηρίου για να 

κλαδέψουν το χώρο αναζήτησης και να ανακτήσουν την οµοιότερη τροχιά σε µία τροχιά επερώτησης.  

Η πρόκληση λοιπόν που έχουµε δεχτεί στην παρούσα διατριβή, είναι να υποστηρίξουµε 

αποτελεσµατικά την  αναζήτηση της k-οστής οµοιότερης τροχιάς (k-MST) σε MODs που αποθηκεύουν 

ιστορικές πληροφορίες τροχιών, και δεικτοδοτούνται από δοµές τύπου R-δέντρου. Οι κύριες 

συνεισφορές του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• Ορίζεται µία µετρική ανοµοιότητας (DISSIM) για τη µέτρηση της χωροχρονικής 

ανοµοιότητας µεταξύ δύο τροχιών· η µετρική αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως η µέση απόσταση 

µεταξύ των δύο τροχιών συν τω χρόνω, και έχει επίσης ανεξάρτητα προταθεί από την [NP06]. 

Κατόπιν προτείνουµε µία αποτελεσµατική µέθοδο προσέγγισης για να υπερβούµε το 

δαπανηρό υπολογισµό της. 

• Προτείνεται ένα σύνολο πρωτότυπων µετρικών (MINDISSIM, PESDISSIM, OPTDISSIM) 

καθώς και αρκετά σχετικά λήµµατα που στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για κλάδεµα από 

τους δύο αλγορίθµους αναζήτησης οµοιότερης τροχιάς. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας 

αυτές τις µετρικές, προτείνουµε ένα αλγόριθµο επεξεργασίας επερώτησης «πρώτα στο 

βαθύτερο» και έναν «πρώτα στον καλύτερο» για να εκτελέσουµε αναζήτηση k-MST σε δοµές 

τύπου R-δέντρου που αποθηκεύουν ιστορικές πληροφορίες τροχιών. 

• ∆ιεξάγουµε µία πλήρη σειρά πειραµάτων σε µεγάλα συνθετικά και πραγµατικά σύνολα 

δεδοµένων αποδεικνύοντας ότι οι αλγόριθµοι είναι υψηλής κλιµάκωσης και αποτελεσµατικοί 

σε όρους προσπελάσεων κόµβων, χρόνου εκτέλεσης και κλαδεµένου χώρου. Αποδεικνύουµε 

δε ότι η προτεινόµενη µετρική οµοιότητας (DISSIM) ανακτά χωροχρονικά παρόµοιες τροχιές 

µε αποτελεσµατικό τρόπο σε περιπτώσεις που ανάλογες εργασίες αποτυγχάνουν. 

Θα πρέπει, δε και πάλι, να τονίσουµε ότι όλοι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι δεν απαιτούν µια 

συγκεκριµένη δοµή ευρετηρίου και µπορούν να εφαρµοσθούν απευθείας σε οποιοδήποτε µέλος της 

οικογένειας του R-δέντρου χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση τροχιών, όπως το 3D R-δέντρο, το 

TB-δέντρο [PJT00] και το TB*-δέντρο που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή. Εξ’ όσων γνωρίζουµε, η 

πρόταση αυτής της διατριβής είναι η πρώτη που παρέχει τεχνικές προκειµένου ένα χωροχρονικό 
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ευρετήριο να υποστηρίζει τόσο κλασσικές επερωτήσεις εύρους, τοπολογικές όσο και βάσει 

οµοιότητας.  

4.2. Σχετικές Εργασίες 

Η αναζήτηση οµοιότητας έχει µελετηθεί αρκετά στον τοµέα της ανάλυσης χρονοσειρών. Ως µέτρο 

προσεγγιστικού ταιριάσµατος, οι Agrawal et al. [AFS93] πρότειναν τη χρήση του ∆ιακριτού 

Μετασχηµατισµού Fourier (Discrete Fourier Transformation) (DFT). Μία εναλλακτική µέθοδος 

ταιριάσµατος χρονοσειρών µέσω µείωσης διαστάσεων προτάθηκε από τους Chan και Fu [CF99], 

χρησιµοποιώντας το ∆ιακριτό Μετασχηµατισµό Κυµατιδίων (Discrete Wavelet Transformation) 

(DWT). Για να συγκρίνουν ακολουθίες µε διαφορετικά µήκη, οι Berndt και Clifford [BC96] 

χρησιµοποίησαν την τεχνική ∆υναµικής Παραµόρφωσης Χρόνου (Dynamic Time Warping - DTW) 

που επέτρεψε στις ακολουθίες να τεντωθούν κατά µήκος του χρονικού άξονα για την ελαχιστοποίηση 

της απόστασης µεταξύ των ακολουθιών. Παρά το γεγονός ότι η DTW προϋποθέτει πολύ υψηλό κόστος 

υπολογισµού, είναι πολύ πιο εύρωστη ως προς το θόρυβο. 

Στην [YAS03] παρουσιάστηκε µία µέθοδος δεικτοδότησης για την επεξεργασία επερωτήσεων 

οµοιότητας βάσει σχήµατος (shape-based) σε βάσεις δεδοµένων τροχιών. Η προτεινόµενη µέθοδος 

βασίστηκε στην Ευκλείδεια Απόσταση. Ωστόσο µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε τροχιές ίδιου µήκους 

που ισχύουν για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι Cai και Ng [CN04] πρότειναν τη χρήση των 

πολυωνύµων Chebyshev για την προσέγγιση και τη δεικτοδότηση τροχιών για ταίριασµα οµοιότητας. 

Και πάλι όµως, η µέθοδος αυτή έπασχε από την απαίτηση ότι οι τροχιές πρέπει να είναι του ιδίου 

µήκους (σε όρους αριθµού χωροχρονικών σηµείων από τα οποία αποτελούνται).  

Οι Vlachos et al. [VGD04] παρουσίασαν ένα µέτρο της απόστασης που µας επιτρέπει να βρούµε 

παρόµοιες τροχιές µε µετασχηµατισµούς µετάφρασης, κλιµάκωσης και περιστροφής. Το πρώτο βήµα 

της µεθόδου τους ήταν ο µετασχηµατισµός κάθε τροχιάς σε ένα περιστροφικά αµετάβλητο χώρο. Για 

τον υπολογισµό της απόστασης µεταξύ δύο τροχιών στο νέο χώρο αµετάβλητης περιστροφής, 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική DTW.  

Οι Sakurai et al. [SYF05] πρότειναν µία βελτιωµένη εκδοχή της DTW, τη µέθοδο Ταχείας 

αναζήτησης για ∆υναµική Παραµόρφωση Χρόνου (Dynamic Time Warping) (FTW), βάσει µιας νέας 

µικρότερης περιοριστικής µετρικής για την προσέγγιση της απόστασης παραµόρφωσης χρόνου. 

Απέδειξαν ότι η FTW µπορεί να κλαδέψει ένα σηµαντικό τµήµα του χώρου αναζήτησης, µε 

αποτέλεσµα σηµαντική  µείωση στο κόστος αναζήτησης.  

Προσφάτως, οι Lin και Su [LS05] µελέτησαν το πρόβληµα της αναζήτησης οµοιότητας 

ανεξάρτητα του χρόνου στις τροχιές κινούµενων αντικειµένων. Η µονόδροµη συνάρτηση απόστασης  

(One Way Distance - OWD) εισάγεται για τη σύγκριση των χωρικών σχηµάτων των τροχιών µαζί µε 

τους ανάλογους αλγόριθµους για τον υπολογισµό της OWD. Η πειραµατική µελέτη τους καταδεικνύει 

ότι η χρήση της συνάρτησης OWD υπερτερεί του αλγορίθµου DTW ως προς την ακρίβεια και την 

απόδοση. 

Αρκετές προσεγγίσεις βασίζονται στο µέτρο οµοιότητας της Μεγαλύτερης Κοινής 

Υποακολουθίας (Longest Common Sub Sequence - LCSS). Η µετρική LCSS ταιριάζει δύο ακολουθίες 

επιτρέποντας τους να τεντωθούν, χωρίς αναδιάταξη της ακολουθίας των στοιχείων, αλλά επιτρέποντας 



 94 

να µην ταιριαστούν κάποια στοιχεία (που είναι το βασικό πλεονέκτηµά της σε σύγκριση µε την 

Ευκλείδεια απόσταση και την DTW). Συνεπώς, η LCSS µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά 

σκοπέλους, θόρυβο, και διάφορους συντελεστές κλιµάκωσης. Οι Vlachos et al. [VKG02] υιοθέτησαν 

τη χρήση της µεθόδου LCSS.  Μέσω εισαγωγής δύο µέτρων οµοιότητας που επιτρέπουν τέντωµα στο 

χρόνο και µεταφράσεις αντίστοιχα, οι γράφοντες πρότειναν µη µετρικές συναρτήσεις οµοιότητας, που 

ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικές παρουσία θορύβου και µας έδωσαν µια ευφυή έννοια της οµοιότητας µεταξύ 

τροχιών προσδίδοντας περισσότερο βάρος στα παρόµοια τµήµατα των τροχιών. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε µία αποτελεσµατική δοµή ευρετηρίου (που βασίζεται στην ιεραρχική συσταδοποίηση) 

για  επερωτήσεις οµοιότητας. Ωστόσο, όπως θα αποδείξουµε στην πειραµατική µας µελέτη, η 

προτεινόµενη µέθοδος πάσχει όταν οι τροχιές έχουν διαφορετικούς ρυθµούς δειγµατοληψίας. 

Στην [COO05] παρουσιάστηκε ένα µέτρο απόστασης, που καλείται Απόσταση Επεξεργασίας σε 

Πραγµατικές Ακολουθίες (Edit Distance on Real Sequences - EDR). Αυτό το µέτρο απόστασης, που 

βασίζεται στη απλή απόσταση επεξεργασίας (edit distance), αποδείχθηκε ότι είναι πιο σθεναρό από τις 

DTW και LCSS σε τροχιές µε θόρυβο. Η αποτελεσµατικότητα αυτού του µέτρου απόστασης 

βελτιώθηκε από την εφαρµογή τριών στρατηγικών κλαδέµατος, που µείωσε το αντίστοιχο 

υπολογιστικό κόστος για υπολογισµούς µεταξύ της επερώτησης και των τροχιών δεδοµένων χωρίς την 

εισαγωγή ψευδών απορρίψεων. Από την άλλη πλευρά, όπως και στην LCSS, η EDR καθορίζει χωρική 

οµοιότητα µόνο, αγνοώντας το χρόνο, ενώ οι τροχιές µε διαφορετικούς ρυθµούς δειγµατοληψίας δεν 

µπορούν να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά, όπως θα αποδειχθεί στην πειραµατική µελέτη. 

Επιπλέον, τόσο οι [VKG02] όσο και [COO05] προτείνουν τη χρήση ευρετηρίων ειδικά για το κλάδεµα 

του χώρου αναζήτησης για να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά την αναζήτηση k-MST. 

Οι Keogh et al. [KWX+06] παρουσίασαν έναν αλγόριθµο (βάσει της συνάρτησης LB_Keogh 

που εισήχθη στην [Keo02]), που µείωσε δραµατικά τη χρονική πολυπλοκότητα του υπολογισµού της 

µέτρησης Ευκλείδειας απόστασης. Η επιτάχυνση αυτή έγινε µεγαλύτερη όταν επετράπη η 

δεικτοδότηση. Ωστόσο, ο ανωτέρω αλγόριθµος, που γενικεύθηκε σε άλλα µέτρα απόστασης, όπως το 

DTW και το LCSS, µπορούσε να εφαρµοσθεί µόνο σε 2D σχήµατα. 

Προσφάτως, οι Pelekis et al. [PKM+07] ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της οµοιότητας τροχιών 

κάτω από µία διαφορετική οπτική. Αντίθετα µε άλλες εργασίες που χρησιµοποιούν µία γενικευµένη 

µετρική οµοιότητας που αγνοεί την χρονική διάσταση, εισάγουν ένα πλαίσιο αναφοράς αποτελούµενο 

από ένα σύνολο τελεστών απόστασης που βασίζονται σε πρωτογενείς (χώρος και χρόνος), όσο και σε 

δευτερογενείς παραµέτρους των τροχιών (όπως η ταχύτητα και η απόσταση). Ως αποτέλεσµα, οι 

[PKM+07] καθορίζουν διαφορετικές µετρικές οµοιότητας για κάθε είδος οµοιότητα µεταξύ τροχιών: 

χωρική, χρονική, χωροχρονική, βασισµένη στην ταχύτητα και οµοιότητα κατεύθυνσης. Η καινοτοµία 

της προσέγγισης βασίζεται όχι µόνο στην παροχή των ποιοτικά διαφορετικών µέσων αποτίµησης της 

οµοιότητας µεταξύ τροχιών, αλλά επιπλέον, στην υποστήριξη της συσταδοποίησης τροχιών και 

εργασιών εξόρυξης και κατηγοριοποίησης, οι οποίες σαφώς απαιτούν έναν τρόπο ποσοτικοποίησης της 

απόσταση µεταξύ των τροχιών. Για κάθε µία από τις προτεινόµενες αποστάσεις παρέχονται 

παραµετρικοί αλγόριθµοι, των οποίων η απόδοση εκτιµάται από µία εκτενή πειραµατική µελέτη. 

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των παραπάνω προτάσεων, στη συνέχεια προτείνουµε 

πρωτότυπες µετρικές και αλγορίθµους για την αναζήτηση k-MST σε δοµές τύπου R-δέντρου. 
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Πίνακας 4.1: Πίνακας συµβόλων 

Σύµβολο Περιγραφή  

D βάση δεδοµένων τροχιών 

Oi ταυτότητα κινούµενου αντικειµένου 

T, Q δεικτοδοτηµένη τροχιά και τροχιά επερώτησης  

Tk, Qk το k-οστό γραµµικό τµήµα της τροχιάς T ή Q 

xk, yk, tk οι συντεταγµένες της τροχιάς T σε ένα χρονικό αποτύπωµα tk 

DistQ,T(t) χρονικές συναρτήσεις της Σύγχρονης Ευκλείδειας Απόστασης µεταξύ τροχιών Q και T 

, ,a b c  συντελεστές του τριωνύµου DistQ,T(t)  

EQ,T Σφάλµα υπολογισµού της ανοµοιότητας µεταξύ τροχιών 

Dist Ευκλείδια απόσταση µεταξύ τροχιών  

V σχετική ταχύτητα µεταξύ κινούµενων αντικειµένων 

N κόµβος R-δέντρου 

MINDIST(Q,N) ελάχιστη απόσταση µεταξύ Q και N 

Vmax 
το άθροισµα της µέγιστης ταχύτητας των δεικτοδοτηµένων τροχιών συν τη µέγιστη 

ταχύτητα της τροχιάς επερώτησης  

SR το σύνολο των γραµµικών τµηµάτων που έχουν ήδη ανακτηθεί από το ευρετήριο 

SC 
το σύνολο των τροχιών µε γραµµικά τµήµατα που έχουν ήδη ανακτηθεί από το ευρετήριο 

αλλά δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί στη δεδοµένη χρονική περίοδο. 

4.3. ∆ιατύπωση Προβλήµατος και Μετρικές για Αναζήτηση Οµοιότερης 

Τροχιάς  

Σ’ αυτή την ενότητα ορίζεται η έννοια των επερωτήσεων Οµοιότερης Τροχιάς σε σχέση µε ένα µέτρο 

ανοµοιότητας και κατόπιν εισάγεται και τυπικά η έννοια της χωροχρονικής ανοµοιότητας που 

χρησιµοποιείται στην προσέγγιση της παρούσας διατριβής. Τέλος καθορίζεται µια σειρά µετρικών και 

ευριστικών για αναζήτηση MST που χρησιµοποιούνται στους αλγόριθµους που παρουσιάζονται στην 

διατριβή. Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο του κεφαλαίου.  

4.3.1. ∆ιατύπωση Προβλήµατος 

Έστω D µια βάση δεδοµένων N κινουµένων αντικειµένων µε ταυτότητες αντικειµένων {O1, O2, …, 

ON} υποθέτοντας γραµµική παρεµβολή µεταξύ των δειγµατοληπτούµενων σηµείων τους. Η τροχιά T 

ενός κινούµενου αντικειµένου Oi αποτελείται από n-1 3D γραµµικά τµήµατα {T1, T2, .. Tn-1}. Κάθε 3D 

γραµµικό τµήµα Tk είναι της µορφής ((xk, yk, tk), (xk+1, yk+1, tk+1)), όπου t0 ≤ tk < tk+1≤ now. Λαµβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι έχουν προταθεί πόλλα µέτρα οµοιότητας στη βιβλιογραφία όπως συζητήθηκε στην 

προηγούµενη ενότητα, ο ορισµός µιας επερώτησης  MST θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

γενικός. Συνεπώς και τύποις ορίζουµε την αναζήτηση MST ως ανεξάρτητη του υποκείµενου µέτρου 

οµοιότητας: 

Ορισµός 4.1: Αν έχουµε µία τροχιά επερώτησης Q, µία βάσης δεδοµένων τροχιών D και ένα µέτρο 

DSIM που µετρά την ανοµοιότητα µεταξύ δύο τροχιών, η επερώτηση οµοιότερης τροχιάς είναι η 

επερώτηση  

( ) ( )( ) ( ) ( ), , , : , , ' 'MST D Q T DSIM Q T DSIM Q T DSIM Q T T D= ≤ ∀ ∈  (4.1) 

που αναζητά στη βάση δεδοµένων D την τροχιά T που έχει την ελάχιστη ανοµοιότητα µε την τροχιά 

επερώτησης Q µεταξύ όλων των τροχιών στη D, καθώς και την ανάλογη τιµή ανοµοιότητας. 
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Ωστόσο, όσον αφορά στο µέτρο οµοιότητας, η πλειονότητα των σχετικών εργασιών στον τοµέα 

της αναζήτησης οµοιότητας τροχιάς, είτε αγνοεί τη χρονική διάσταση της κίνησης, υπολογίζοντας τη 

χωρική οµοιότητα µεταξύ τροχιών είτε υποθέτει ότι οι τροχιές έχουν τα ίδια µήκη (σε όρους του 

αριθµού των χωροχρονικών σηµείων από τα οποία αποτελούνται) και τον ίδιο ρυθµό δειγµατοληψίας. 

Για να υπερβούµε αυτά τα προσκόµµατα, µπορούµε να γενικεύσουµε τη πασίγνωστη µετρική 

Ευκλείδειας Απόστασης και να δώσουµε την έννοια της χωροχρονικής ανοµοιότητας  µεταξύ δύο 

τροχιών T και Q που ισχύουν και οι δύο στη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος [t1, 

tn], ολοκληρώνοντας την Ευκλείδεια απόσταση τους στο χρόνο.  

Ορισµός 4.2: Η ανοµοιότητα DISSIM(Q, T) µεταξύ των τροχιών Q και T που ισχύουν κατά τη χρονική 

περίοδο [t1, tn] ορίζεται ως το ορισµένο ολοκλήρωµα της χρονικής συνάρτησης της Ευκλείδειας 

απόστασης µεταξύ των δύο τροχιών κατά την ίδια χρονική περίοδο: 

( ) ( )
1

,,
nt

Q T

t

DISSIM Q T Dist t dt= ∫ , (4.2) 

όπου DistQ,T(t) είναι η συνάρτηση της Ευκλείδειας απόστασης µεταξύ των τροχιών Q και T στο χρόνο.  

Ωστόσο, επειδή κάθε τροχιά παριστάνεται από ένα σύνολο διακριτών σηµείων όπου εφαρµόζεται 

γραµµική παρεµβολή ενδιαµέσως, ο ορισµός της ανοµοιότητας µετατρέπεται ως εξής: 

( ) ( )
11

,
1

,
k

k

tn

Q T

k t

DISSIM Q T Dist t dt
+−

=

=∑ ∫ , (4.3) 

όπου tk είναι τα χρονικά αποτυπώµατα στα οποία τα αντικείµενα T και Q κατέγραψαν τη θέσης τους. 

Προφανώς, σε εφαρµογές στον πραγµατικό κόσµο, οι ρυθµοί δειγµατοληψίας τροχιών µπορεί να 

ποικίλουν, µε αποτέλεσµα τροχιές µε θέσεις που δειγµατοληπτούνται σε διαφορετικά χρονικά 

αποτυπώµατα· παρόλα αυτά, αν θεωρήσουµε δύο τροχιές µε αυτό το χαρακτηριστικό, η θέση του 

πρώτου αντικειµένου στη χρονική στιγµή κατά την οποία το δεύτερο κατέγραψε τη θέση του µπορεί να 

βρεθεί προσεγγιστικά εφαρµόζοντας γραµµική παρεµβολή.  

Η Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ δύο σηµείων που κινούνται σε γραµµικές χρονικές συναρτήσεις 

µεταξύ διαδοχικών χρονικών αποτυπωµάτων, ορίστηκε στην Eξ.(3.5) και είναι : 

( ) 2
,Q T

Dist t at bt c= + + , (4.4) 

όπου a, b, c είναι οι συντελεστές του τριωνύµου (πραγµατικοί αριθµοί, 0a ≥ ). 

Για να υπολογίσουµε το ολοκλήρωµα της DistQ,T(t), διακρίνουµε τις εξής δύο περιπτώσεις για 

την τιµή του µη αρνητικού συντελεστή a : 

• 0a = . Όπως αποδεικνύεται στην [MB04], αυτό σηµαίνει ότι 0b = . Άρα, 

( )
1

,

1

k

k

t

Q T

k kt

c
Dist t dt

t t

+

+

=
−∫  (4.5) 

• 0a > . Βάσει του  [MB04]: 

( )
1

1 2
2

, 2

2 4 2
arcsinh

4 8 4

i
k

k
i

t
t

Q T

t t

at b b ac at b
Dist t dt at bt c

a a a ac b

+
+  + − +

= + + −   − 
∫  (4.6) 

Για να αποφύγουµε αυτό τον τόσο πολύπλοκο υπολογισµό, χρησιµοποιούµε τον Κανόνα του 

Τραπεζίου (Trapezoid Rule)  για τον υπολογισµό του ολοκληρώµατος, που µας δίνει το ακόλουθο 

λήµµα. 
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Λήµµα 4.1: Η τιµή της ανοµοιότητα µεταξύ δύο σηµείων που κινούνται γραµµικά µε το χρόνο µπορεί να 

δοθεί προσεγγιστικά από τον ακόλουθο τύπο: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
1

, , 1 1
1

1
, ,

2

n

approx Q T k Q T k k k

k

DISSIM Q T DISSIM Q T Dist t Dist t t t
−

+ +
=

≈ = + ⋅ −∑  (4.7) 

µε το σφάλµα της προσέγγισης, που εξαρτάται από τις τιµές tk, tk+1, να έχει όριο: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3

1 (2)
, 1

3
1

1 (2)
, , 1 1

1

3

1 (2)
, 1

,2 212

, 212

, 212

k k

Q T k k

n
k k

Q T Q T k k k

k

k k

Q T k k k

t t
b bDist t t

a a

t t
bE Dist t t t

a

t t
bDist t t t

a

αν

αν

αν

+
+

−
+

+ +
=

+
+

 −
− ≤ − ≤


 −

≤ < < −

 −
 − < <


∑  (4.8) 

Απόδειξη: Σύµφωνα µε τη µέθοδο του τραπεζίου, η τραπεζοειδής προσέγγιση ( )n
T f  της ( )

0

nx

x

f x dx∫  

που σχετίζεται µε τη διαµέριση 0 1 ...
n

x x x< < <   δίνεται από τον: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 1 1

1
2 ... 2

2
n n n nT f x x f x f x f x f x− = − ⋅ + + + +   (4.9) 

Αν η ( )(2)
f x  είναι συνεχής στο 0[ , ]

n
x x , τότε το όριο σφάλµατος ( )n

E f  στον τραπεζοειδή κανόνα 

δίνεται ως εξής: 

( ) ( ) ( )
3

0 (2)

212
n

n

x x
E f f M

n

−
≤ , (4.10) 

όπου ( )(2)
f M  είναι η µέγιστη τιµή της ( )(2)

f x  στο 0[ , ]
n

x x , δηλαδή, 

( ) ( ) [ ](2) (2)
0 , nf M f x x x x≥ ∀ ∈  (4.11) 

Στην περίπτωσή µας, αν θέσουµε 1n = , τελικά υπολογίζουµε: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
1

, , , 1 1

1

2

k

k

t

Q T Q T k Q T k k k

t

Dist t dt Dist t Dist t t t
+

+ +≈ + ⋅ −∫  (4.12) 

µε όριο σφάλµατος της προσέγγισής µας: 

( ) ( )
3

1 (2)
, ,

12k k

k k

Q T Q T

t t
E Dist M

+ −
≤ , (4.13) 

όπου ( )(2)
,Q T

Dist M  είναι η µέγιστη τιµή της ( )(2)
,Q T

Dist t  in 1[ , ]
k k

t t + . Έτσι, προσδιορίζουµε τη µέγιστη 

τιµή της ( )
( )

2
(2)

, 3 22

4

4
Q T

ac b
Dist t

at bt c

−
=

+ +
 στο 1[ , ]

k k
t t + . Επειδή η πρώτη παράγωγος της ( )(2)

,Q T
Dist t , 

( )(3)
,Q T

Dist t  µηδενίζεται στο 2
bt

a
= −  και ( ) ( )

( )

5 2

(4)
, 3 22

3 4
2

4 4
Q T

a a
bD

a
ac b

−
− =

−
 0≤  (επειδή 0a ≥ ), η 

µεγαλύτερη τιµή της (2)
, ( )

Q T
Dist t  στον �  είναι ( )(2)

, 2Q T
bDist

a
− . Τέλος, διακρίνουµε τις εξής τρεις 

περιπτώσεις: 

• 12k k
bt t

a +≤ − ≤ . Σ’ αυτή την περίπτωση, ( )(2)
,Q T

Dist M = ( )(2)
, 2Q T

bDist
a

−  και το σφάλµα είναι 

( ) ( )
3

1 (2)
, , 212k k

k k

Q T Q T

t t
bE Dist

a
+ −

≤ − · 
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• 1 2k k
bt t

a+< < . Σ’ αυτή την περίπτωση, ( )(2)
,Q T

Dist M = ( )(2)
, 1Q T k

Dist t +  και το σφάλµα είναι 

( ) ( )
3

1 (2)
, , 1

12k k

k k

Q T Q T k

t t
E Dist t

+
+

−
≤ · 

• 12 k k
b t t

a +− < < . Σ’ αυτή την περίπτωση, ( )(2)
,Q T

Dist M = ( )(2)
,Q T k

Dist t   και το σφάλµα είναι 

( ) ( )
3

1 (2)
, ,

12k k

k k

Q T Q T

t t
E Dist t

+ −
≤ . 

Τέλος, προσθέτοντας τις n-1 εξισώσεις του υπολογισµού σφάλµατος ανοµοιότητας κατά µέρη, 

υποδηλώνεται ότι το προσεγγιστικό σφάλµα EQ,T υπολογίζεται όπως παρουσιάστηκε στο Λήµµα 4.1� 

Το Σχήµα 4.1 παρουσιάζει την τραπεζοειδή προσέγγιση δείχνοντας το προσεγγιστικό σφάλµα E στις 

τρεις παραπάνω περιπτώσεις: η τιµή του  2
b

a
−  είναι το σηµείο καµπής της (2)

,Q T
Dist · το Ek 

υπολογίζεται βάση της τιµής της ( )(2)
, 1Q T k

Dist t +  (περίπτωση b), το Ek+1 υπολογίζεται βάση της τιµής της 

( )(2)
, 2Q T

bDist
a

−  (περίπτωση a) και το Ek+2 υπολογίζεται βάσει της ( )(2)
, 2Q T k

Dist t + (περίπτωση c). 

 Distance 

t 

tk+2 

tk+1 

2b a−  

tk 

tk+3 

 

Ek 

Ek+1 

Ek+2 

,Q T
D  

 

Σχήµα 4.1: Μέθοδος του τραπεζίου  

Μέχρι τούδε έχουµε ορίσει την ανοµοιότητα µεταξύ δύο τροχιών (Ορισµός 4.2) και έχουµε 

προσεγγίσει τη µέτρησή της µε ένα λιγότερο δαπανηρό υπολογισµό και ένα όριο σφάλµατος. Όπως 

αναφέρθηκε ήδη, η θέση των χρονικών αποτυπωµάτων που δεν καταγράφονται προσεγγίζεται από τη 

γραµµική παρεµβολή µεταξύ διαδοχικά καταγεγραµµένων σηµείων (η υποστήριξη µη γραµµικής π.χ. 

τοξωτής, κίνησης έχει αφεθεί ως ανοικτό θέµα). Στη συνέχεια, θα δώσουµε µια σειρά από µετρικές που 

θα χρησιµοποιηθούν στους αλγορίθµους αναζήτησης MST. 

4.3.2. Μετρικές Εξαρτώµενες από την Ταχύτητα 

Στην ενότητα αυτή καθορίζουµε δύο µετρικές, πιο συγκεκριµένα τις OPTDISSIM και PESDISSIM και 

δίνουµε αρκετά λήµµατα που θα χρησιµοποιηθούν για σκοπούς κλαδέµατος κατά την Αναζήτηση 

MST. Πριν προχωρήσουµε στον πυρήνα της ενότητας, ορίζουµε την Γραµµικά Εξαρτώµενη 

Ανοµοιότητα (Linearly Depended Dissimilarity - LDD) που χρησιµοποιείται για τον ορισµό των 

µετρικών µας: 

Ορισµός 4.3: Η Γραµµικά Εξαρτώµενη Ανοµοιότητα (LDD) µεταξύ δύο κινούµενων αντικειµένων µε 

αρχική απόσταση D που κινούνται συγγραµµικά µε σχετική ταχύτητα V κατά την περίοδο 1[ , ]
n

t t t∆ = , 

δίνεται από την ακόλουθη έκφραση 
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( ) 2

, 0
2

, ,

,
2

V t
t D D V t

LDD D V t
D

ώ
V

αν

αλλι ς

 ⋅∆ ∆ ⋅ + + ⋅∆ ≥ 
 

∆ =



 (4.14) 

Η σχετική ταχύτητα V είναι ένα αρνητικός (θετικός) αριθµός όταν η απόσταση µεταξύ των δύο 

αντικειµένων µειώνεται (αυξάνεται, αντίστοιχα). Για να δείξουµε αυτό τον ορισµό, έστω το Σχήµα 4.2 

όπου η LDD περιγράφεται ως η σκιασµένη επιφάνεια που περικλείεται από την κεκλιµένη γραµµή που 

παριστάνει τη συνάρτηση της απόστασης µεταξύ δύο αντικειµένων που κινούνται το ένα προς το άλλο 

µε σχετική ταχύτητα V, µε τις οριζόντιες γραµµές t1 και tn να ορίζουν το t∆ . Οι δύο περιπτώσεις του 

ορισµού LDD παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2(a) και στο Σχήµα 4.2(b), αντίστοιχα.  

t 

tn 

t1 

LDD 

Distance D 

V<0 

∆t 

  

t 

tn 

t1 

D 

V<0 

∆t 
LDD 

 

Distance 
 

(a) (b) 

Σχήµα 4.2: Ορισµός της LDD  

Έχοντας ορίσει την LDD, µπορούµε να συνεχίσουµε µε τον ορισµό της πρώτης µετρικής που 

χρησιµοποιείται στις στρατηγικές διάταξης και κλαδέµατος κατά τη διαδικασία της αναζήτησης: 

Ορισµός 4.4: Η ελάχιστη DISSIM (MINDISSIM) στη διάρκεια της περιόδου 1[ , ]
n

t t t∆ =  µεταξύ µιας  

τροχιάς που δεικτοδοτείται από µία δοµή τύπου R-δέντρου µε ένα γραµµικό τµήµα που βρίσκεται εντός 

ενός κόµβου ευρετηρίου N και µίας τροχιάς επερώτησης Q, ορίζεται ως: 

( ) ( )( )max, , , , ,MINDISSIM Q N t LDD MINDIST Q N V t∆ = ∆  (4.15) 

όπου Vmax είναι το άθροισµα της (a) µέγιστης ταχύτητας των δεικτοδοτηµένων τροχιών και (b) της 

µέγιστης ταχύτητας της τροχιάς επερώτησης. 

Η µετρική µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς διάταξης και κλαδέµατος λόγω του εξής 

λήµµατος. 

 

t y O1 

t1 

tn 

 
Node N 
 

MINDIST 

x 
  

t 

Node N 

MINDIST 

tn 

t1 

Vmax 

MINDISSIM 

Distance  

(a) (b) 

Σχήµα 4.3: Ορισµός της MINDISSIM  

Λήµµα 4.2: Η DISSIM µεταξύ µιας τροχιάς που δεικτοδοτείται από µία δοµή τύπου R-δέντρου που 

περιέχεται µερικώς εντός ενός κόµβου του ευρετηρίου N και µιας τροχιάς επερώτησης Q στη διάρκεια 
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µιας περιόδου [ ]1,
n

t t  δεν µπορεί να έχει DISSIM µικρότερη από την αντίστοιχη MINDISSIM του 

κόµβου. 

Απόδειξη: Βάσει του παραπάνω ορισµού, η MINDISSIM αντιστοιχεί στην DISSIM ενός κινούµενου 

αντικειµένου που βρίσκεται εντός του N για µία µόνο χρονική στιγµή και κατόπιν µετακινείται προς 

την τροχιά επερώτησης µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα (η σκιασµένη επιφάνεια στην περιοχή στο 

Σχήµα 4.3(b)). Προφανώς, οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο µε τουλάχιστον ένα γραµµικό τµήµα εντός 

της N  θα πλησιάζει την τροχιά επερώτησης µε ταχύτητα µικρότερη ή ίση της Vmax, αυξάνοντας 

συνεπώς τη σκιασµένη τραπεζοειδή επιφάνεια στο Σχήµα 4.3 (ήτοι η κλίση της κεκλιµένης γραµµής 

στο Σχήµα 4.3(b) θα είναι µεγαλύτερη). Επιπλέον, αν το αντικείµενο παραµείνει εντός του N για πάνω 

από µία χρονική στιγµή, η κεκλιµένη γραµµή θα καλύπτει ένα τµήµα του διαστήµατος επερώτησης 

(και όχι το σύνολο), γεγονός που θα οδηγεί σε µία περιοχή µε µεγαλύτερη επιφάνεια. � 

Ανάλογα µε την παρουσία ή απουσία ευρετηρίου, κάθε αλγόριθµος που θα χρησιµοποιείται για 

αναζήτηση MST θα πρέπει να υπολογίζει την ανοµοιότητα µιας τροχιάς επερώτησης και αρκετών 

(δεικτοδοτηµένων ή µη) τροχιών· προφανώς, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της εκτέλεσής του ένας 

τέτοιος αλγόριθµος θα έχει ανακτήσει αρκετά τµήµατα υποψήφιων MSTs.  
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Σχήµα 4.4: Ορισµός της OPTDISSIM  

Παρόλο που δεν µπορούµε να υπολογίσουµε την ακριβή DISSIM αυτών των τροχιών που έχουν 

ανακτηθεί µερικώς από την τροχιά επερώτησης, µπορούµε µε ασφάλεια να εκτιµήσουµε ένα κάτω όριο 

γι’ αυτήν, το οποίο καλείται OPTDISSIM. Έστω, για παράδειγµα, το Σχήµα 4.4 που δείχνει την 

OPTDISSIM µιας µερικώς ανακτηθείσας υποψήφιας τροχιάς T από την τροχιά επερώτησης Q. Η 

OPTDISSIM αποτελείται µερικώς από την ανοµοιότητα των εγγραφών που έχουν ήδη ανακτηθεί από 

το ευρετήριο (η σκιασµένη περιοχή κατά τα χρονικά διαστήµατα [t1,t2] και [t3,t4]). Όσον αφορά την 

περίοδο [t4,t5], η µικρότερη δυνατή ανοµοιότητα δίνεται αν υποθέσουµε ότι το κινούµενο αντικείµενο 

ξεκίνησε από τη θέση του στο t4 προσεγγίζοντας το αντικείµενο επερώτησης µε τη µέγιστη δυνατή 

ταχύτητα (η κεκλιµένη γραµµή µεταξύ t4 και t5). Τέλος, όταν ασχολούµαστε µε τα ενδιάµεσα χρονικά 

διαστήµατα όπως το [t2,t3], πρέπει να υπολογίσουµε τη χρονική στιγµή 2
ot  στην οποία το αντικείµενο 

σταµάτησε την κίνησή του προς την τροχιά επερώτησης (η κεκλιµένη γραµµή µεταξύ t2 και 2
ot ) και 

κατόπιν επέστρεψε στη γνωστή του θέση κατά τη χρονική στιγµή t3 (η κεκλιµένη γραµµή µεταξύ 2
ot  

και t3). Τώρα µπορούµε και επισήµως πλέον να δώσουµε τον ορισµό της OPTDISSIM: 
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Ορισµός 4.5: Η πιο αισιόδοξη DISSIM (OPTDISSIM) µεταξύ µιας τροχιάς επερώτησης Q και µιας 

δεικτοδοτηµένης τροχιάς T µε γραµµικά τµήµατα που έχουν ανακτηθεί µερικώς από το ευρετήριο, κατά 

την περίοδο 1[ , ]
n

t t , ορίζεται ως: 
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∑  (4.16) 

όπου DistQ,T είναι η χρονική συνάρτηση της απόστασης µεταξύ των τροχιών Q και T,  SR είναι το σύνολο 

των γραµµικών τµηµάτων που έχουν ήδη ανακτηθεί από το ευρετήριο, Vmax είναι το άθροισµα της 

µέγιστης ταχύτητας των δεικτοδοτηµένων τροχιών συν τη µέγιστη ταχύτητα της τροχιάς επερώτησης, και 

το o

k
t  εκφράζεται ως: 
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 (4.17) 

Αν θυµηθούµε το Σχήµα 4.4, η τιµή του o

k
t  χρησιµοποιεί απευθείας το γεγονός ότι η κλίση των 

δύο κεκλιµένων γραµµών µεταξύ 2 2[ , ]ot t  και 2 3[ , ]ot t  είναι η ίδια και ισούται µε Vmax. Αφού ορίσαµε 

την OPTDISSIM, µπορούµε να δώσουµε το ακόλουθο λήµµα, το οποίο θα αποβεί χρήσιµο και για 

σκοπούς κλαδέµατος: 

Λήµµα 4.3: Μια τροχιά που δεικτοδοτείται από µια δοµή τύπου R-δέντρου µε γραµµικά τµήµατα 

µερικώς ανακτηθέντα από το ευρετήριο δεν µπορεί να έχει µικρότερη DISSIM από µια τροχιά 

επερώτησης Q κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 1[ , ]
n

t t από την αντίστοιχη OPTDISSIM. 

Απόδειξη: Βάσει του παραπάνω ορισµού, η OPTDISSIM είναι το άθροισµα της DISSIM των 

εγγραφών τροχιάς που έχουν ήδη ανακτηθεί από το ευρετήριο (που ανήκουν στο σύνολο SR), µία τιµή 

που είναι σταθερή, συν την DISSIM ενός αντικειµένου που προσέγγισε την τροχιά επερώτησης µε τη 

µέγιστη δυνατή ταχύτητα (Vmax) κατά τα χρονικά διαστήµατα που δεν έχουν ακόµα ανακτηθεί από το 

ευρετήριο, µε τον περιορισµό ότι το αντικείµενο πρέπει να βρεθεί σε δεδοµένες θέσεις στην αρχή και / 

ή το τέλος του διαστήµατος. Συνεπώς, µιας και τα δύο αντικείµενα προσεγγίζουν το ένα το άλλο µε τη 

µέγιστη δυνατή ταχύτητα κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η απόσταση µεταξύ τους 

ελαχιστοποιείται· ελαχιστοποιείται έτσι και το αντίστοιχο ολοκλήρωµα και κατά συνέπεια και η 

ανοµοιότητα τους. � 

Αντιστοίχως, υιοθετώντας το ίδιο σενάριο όπου ένας αλγόριθµος MST έχει ανακτήσει µερικώς 

µόνο κάποιες τροχιές, µπορούµε να εκτιµήσουµε ένα ανώτατο όριο, για τη DISSIM ανάµεσα στην 

επερώτηση και µία µερικώς ανακτηθείσα τροχιά, που καλείται PESDISSIM. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 

4.5, η PESDISSIM λειτουργεί µε ανάλογο τρόπο µε την OPTDISSIM µε τη διαφορά ότι κατά τα 

χρονικά διαστήµατα όπου η κίνηση του αντικειµένου δεν είναι γνωστή, υποθέτουµε ότι το αντικείµενο 

αποµακρίνεται (και δεν προσεγγίζει) από την τροχιά επερώτησης µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα Vmax. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζουµε και τυπικά την PESDISSIM: 
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Σχήµα 4.5: Ορισµός της PESDISSIM  

Ορισµός 4.6: Η πιο απαισιόδοξη DISSIM (PESDISSIM) µεταξύ µιας τροχιάς επερώτησης Q και µιας 

δεικτοδοτηµένης τροχιάς T µε γραµµικά τµήµατα µερικώς ανακτηθέντα από το ευρετήριο, κατά την 

περίοδο 1[ , ]
n

t t ,ορίζεται ως: 
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όπου DQ,T, SR και Vmax είναι όπως ορίζονται στους προηγούµενους ορισµούς, και το p

k
t  εκφράζεται ως 

εξής: 
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 (4.19) 

Το ακόλουθο λήµµα προκύπτει απευθείας από τον ορισµό της PESDISSIM. 

Λήµµα 4.4: Μια τροχιά που δεικτοδοτείται από µία δοµή τύπου R-δέντρου µε γραµµικά τµήµατα 

µερικώς ανακτηθέντα από το ευρετήριο δεν µπορεί να έχει µεγαλύτερη DISSIM από µία τροχιά 

επερώτησης Q κατά την περίοδο 1[ , ]
n

t t  από την  αντίστοιχη PESDISSIM. 

Απόδειξη: Βάσει του παραπάνω ορισµού, η PESDISSIM είναι το άθροισµα της DISSIM των εγγραφών 

τροχιάς που έχουν ήδη ανακτηθεί από το ευρετήριο (που ανήκουν στο σύνολο SR), τιµή που είναι 

σταθερή, συν την DISSIM ενός αντικειµένου που αποκλίνει την τροχιά επερώτησης µε τη µέγιστη 

δυνατή ταχύτητα (Vmax) κατά τα χρονικά διαστήµατα που δεν έχουν ακόµα ανακτηθεί από το 

ευρετήριο, µε τον περιορισµό ότι το αντικείµενο πρέπει να βρεθεί σε δεδοµένες θέσεις στην αρχή και / 

ή το τέλος του χρονικού διαστήµατος. Συνεπώς, η απόσταση µεταξύ των δύο τροχιών κατά τις 

περιόδους αυτές µεγιστοποιείται, µεγιστοποιώντας έτσι και την ανοµοιότητα τους. � 

4.3.3. Μετρικές Ανεξάρτητες της Ταχύτητας  

Η χρησιµοποίηση των µετρικών που ορίσαµε προηγουµένων σε έναν αλγόριθµο αναζήτησης MST 

µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά την απόδοσή του κλαδεύοντας αρκετές υποψήφιες τροχιές. Ωστόσο, 

αυτές οι µετρικές είναι σχετικά χαλαρές, διότι βασίζονται στη µέγιστη ταχύτητα Vmax που από 

θεωρητικής σκοπιάς, θα µπορούσε να είναι τάξεις µεγέθους υψηλότερη από τη µέση ταχύτητα των 

αντικειµένων. Συνεπώς, πρέπει να καθορίσουµε άλλες µετρικές που δεν επηρεάζονται από την Vmax, 
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που να υποστηρίζουν αλγόριθµους αναζήτησης MST ανεξάρτητους της ταχύτητας. Αυτές οι µετρικές 

µπορούν να αναπτυχθούν όταν ένας αλγόριθµος MST αναφέρει του κόµβους του ευρετηρίου µε 

αύξουσα σειρά της MINDIST τους από την τροχιά επερώτησης. Προφανώς, η υπόθεση αυτή είναι 

λογική αν λάβουµε υπ’ όψιν δοµές τύπου R-δέντρου όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια στρατηγική 

«πρώτα στον καλύτερο» όπως αυτή που προτείνεται στην [HS99]. 

Έστω για παράδειγµα, το Σχήµα 4.6 που περιγράφει την DISSIM µιας µερικώς ανακτηθείσας 

υποψήφιας τροχιάς T από την τροχιά επερώτησης Q. Σύµφωνα µε την προηγούµενη συζήτησή µας, η 

DISSIM µεταξύ [t1,t2] και [t3,t4] ορίζεται µε ακρίβεια. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε το γεγονός ότι οι κόµβοι ευρετηρίου προσπελαύνονται µε αύξουσα σειρά της 

MINDIST  τους από την τροχιά επερώτησης. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε γραµµικό τµήµα δεν έχει 

ανακτηθεί ακόµα από το ευρετήριο, δεν µπορεί να είναι εγγύτερο στην Q από την MINDIST(Q,N) 

όπου N είναι ο επόµενος κόµβος του ευρετηρίου στην ουρά και το κατώτερο όριο της DISSIM γίνεται 

η σκιασµένη περιοχή στο Σχήµα 4.6. 
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Σχήµα 4.6: Ορισµός της OPTDISSIMINC  

Πιο τυπικά, ορίζουµε την OPTDISSIMINC ως εξής: 

Ορισµός 4.7: Αν υποθέσουµε ότι οι κόµβοι του ευρετηρίου αναφέρονται µε αύξουσα σειρά της MINDIST 

τους από την τροχιά επερώτησης, η πιο αισιόδοξη DISSIM µεταξύ µιας τροχιάς επερώτησης Q και µιας 

δεικτοδοτηµένης τροχιάς T στη διάρκεια µιας περιόδου [t1,tn] που έχει ένα γραµµικό τµήµα εντός ενός 

κόµβου δέντρου N, εκφράζεται ως εξής: 
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∑  (4.20) 

όπου SR είναι το σύνολο των ήδη ανακτηθέντων από το ευρετήριο  γραµµικών τµηµάτων. 

Χρησιµοποιώντας τον παραπάνω ορισµό της OPTDISSIMINC, µπορούµε επίσης να ορίσουµε την 

ελάχιστη DISSIM ενός κόµβου ευρετηρίου N: 

Ορισµός 4.8: Αν υποθέσουµε ότι οι κόµβοι ευρετηρίου αναφέρονται µε αύξουσα σειρά της MINDIST 

τους από την τροχιά επερώτησης, η ελάχιστη DISSIM µεταξύ µιας τροχιάς T, που δεικτοδοτείται από µία 

δοµή τύπου R-δέντρου που έχει ένα γραµµικό τµήµα σε ένα κόµβο N, και µιa τροχιά επερώτησης Q κατά 

την περίοδο [t1,tn], ορίζεται ως: 
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όπου SC, είναι το σύνολο των τροχιών µε γραµµικά τµήµατα που έχουν ήδη ανακτηθεί από το ευρετήριο 

αλλά δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί εντός της περιόδου [t1,tn]. 

Λήµµα 4.5: Αν υποθέσουµε ότι οι κόµβοι ευρετηρίου αναφέρονται µε αύξουσα σειρά της MINDIST τους 

από µια τροχιά επερώτησης Q, µια τροχιά που είναι µερικώς αποθηκευµένη σε ένα κόµβο N δεν µπορεί 

να έχει µικρότερη DISSIM από την Q κατά τη χρονική περίοδο [t1,tn] από την αντίστοιχη MINDISSIMINC 

του κόµβου. 

Απόδειξη: Οποιοδήποτε γραµµικό τµήµα εντός του N βρίσκεται σε µία τροχιά που είτε ανήκει στο Sc 

είτε όχι. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρώντας ότι οι κόµβοι αναφέρονται µε αύξουσα σειρά, οι εγγραφές 

τροχιάς που δεν έχουν ακόµα ανακτηθεί δεν µπορούν να βρίσκονται εγγύτερα στο αντικείµενο της 

επερώτησης από τη MINDIST του κόµβου στον οποίο ανήκουν. Έτσι, η ελάχιστη ανοµοιότητα ενός 

αντικειµένου του Sc είναι το άθροισµα της ανοµοιότητας των εγγραφών που έχουν ήδη ανακτηθεί από 

το ευρετήριο, συν την ανοµοιότητα ενός αντικειµένου που είναι όσο κοντά όσο η MINDIST στην 

τροχιά επερώτησης κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της επερώτησης – ένα άθροισµα που 

αντιστοιχεί στον ορισµό του OPTDISSIMINC. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου η τροχιά δεν ανήκει στο 

Sc, το γραµµικό τµήµα δεν µπορεί ν’ ανήκει σε ένα αντικείµενο που έχει ανακτηθεί πλήρως από το 

ευρετήριο γιατί αυτό θα οδηγούσε σε επανάληψη των γραµµικών τµηµάτων στο ευρετήριο. Έτσι το 

γραµµικό τµήµα ανήκει σε ένα κινούµενο αντικείµενο χωρίς ανακτηθέντα τµήµατα από τους κόµβους 

που προσπελάστηκαν προηγουµένως και δεν µπορεί να είναι εγγύτερα στην τροχιά επερώτησης από 

την MINDIST. Έτσι στην καλύτερη περίπτωση, η απόστασή του από το αντικείµενο της επερώτησης 

κατά την περίοδο της επερώτησης είναι ίσο µε τη MINDIST και η DISSIM του είναι ίση µε την 

( , )MINDIST Q N t⋅ ∆ . � 

4.3.4. Ευριστικές  

Tα λήµµατα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες υποστηρίζουν στις ακόλουθες 

ευριστικές που χρησιµοποιούνται απευθείας στους αλγόριθµους Αναζήτησης MST που θα 

παρουσιαστούν στις επόµενες Ενότητες. 

• Ευριστική 1: Κάθε γραµµικό τµήµα τροχιάς που περιέχεται σε ένα κόµβο ευρετηρίου τύπου 

R-δέντρου µε MINDISSIM µεγαλύτερη της τρέχουσας οµοιότερης (ήτοι, αυτής µε τη 

µικρότερη υπολογισµένη DISSIM - ή PESDISSIM αν δεν υπάρχει µία πλήρως υπολογισµένη 

DISSIM) ανήκει σε ένα κινούµενο αντικείµενο που δεν µπορεί να είναι οµοιότερο της τροχιάς 

επερώτησης από το τρέχον οµοιότερο· εποµένως ο κόµβος µπορεί να κλαδευτεί από τη λίστα 

των υποψηφίων. 

• Ευριστική 2: Κάθε τροχιά µε OPTDISSIM µεγαλύτερη της τρέχουσας οµοιότερης δεν µπορεί 

να είναι οµοιότερη της τροχιάς επερώτησης από την τρέχουσα οµοιότερη· άρα µπορεί να 

κλαδευτεί από τη λίστα των υποψηφίων. 

• Ευριστική 3: Όταν αναφέρονται κόµβοι φύλλου και εσωτερικοί κόµβοι µε αύξουσα σειρά 

της MINDIST τους από την τροχιά επερώτησης, κάθε γραµµικό τµήµα της τροχιάς που 

περιέχεται σ΄ ένα κόµβο µε MINDISSIMINC µεγαλύτερη της τρέχουσας οµοιότερης ανήκει σε 

ένα κινούµενο αντικείµενο που δεν µπορεί να είναι οµοιότερο στην τροχιά επερώτησης, εξ’ 
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ου και ο κόµβος µπορεί να κλαδευτεί από τη λίστα των υποψηφίων. Επιπλέον, επειδή κάθε 

κόµβος που αναφέρεται µετά από αυτόν που επεξεργαστήκαµε θα έχει MINDIST µεγαλύτερη 

ή ίση της MINDIST του παρόντος κόµβου (Ορισµός 4.8), το ίδιο θα ισχύει και για τις 

αντίστοιχες τιµές της MINDISSIMINC. Ως αποτέλεσµα, όλοι αυτοί οι κόµβοι θα έχουν 

MINDISSIMINC µεγαλύτερη από την τρέχουσα οµοιότερη και ο αλγόριθµος µπορεί να 

τερµατιστεί γιατί όλοι οι υπόλοιποι κόµβοι µπορούν να κλαδευτούν. 

4.4. Αλγόριθµοι για Αναζήτηση της k-Οµοιότερης Τροχιάς  

Στην ενότητα αυτή περιγράφουµε ενδελεχώς τους αλγόριθµους που απαντούν σε επερωτήσεις MST 

χρησιµοποιώντας τις τρεις ευριστικές που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα και κατόπιν τους 

γενικεύουµε ώστε να υποστηρίξουµε επερωτήσεις k-MST. Παρέχουµε δύο εναλλακτικές: µία «πρώτα 

στο βαθύτερο» και µία «πρώτα στον καλύτερο» η δεύτερη εκ των οποίων υποθέτει ότι οι κόµβοι 

ευρετηρίου αναφέρονται µε αύξουσα σειρά της MINDIST τους. 

4.4.1. Αλγόριθµος Αναζήτησης MST «πρώτα στο βαθύτερο»  

Ο πρώτος αλγόριθµος (DFMSTSearch που φαίνεται στο Σχήµα 4.7) προσπελαύνει τη δενδρική δοµή 

µε τρόπο «πρώτα στο βαθύτερο», κλαδεύοντας τους κόµβους του δέντρου που δεν πληρούν το χρονικό 

περιορισµό της τροχιάς επερώτησης, όπως συµβαίνει και στην ενότητα 3.4.1.1 σχετικά µε τις 

επερωτήσεις πλησιέστερης γείτονα. Ο αλγόριθµος ξεκινά κάνοντας παρεµβολή για να µας δώσει το 

τµήµα της τροχιάς επερώτησης που βρίσκεται πλήρως εντός της χρονικής έκτασης της επερώτησης. Σε 

γενικές γραµµές, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί την DISSIM µεταξύ τροχιών ως µετρική απόστασης και 

όχι την Ευκλείδεια Απόσταση· στα εσωτερικά επίπεδα του ευρετηρίου η µετρική MINDISSIM 

χρησιµοποιείται για να ταξινοµήσει τη λίστα των κλαδιών και να την κλαδέψει χρησιµοποιώντας την 

ευριστική 1 κατά την οπισθοδρόµηση του αλγορίθµου (γραµµές 31-36). Στο επίπεδο των φύλλων, ο 

αλγόριθµος χρησιµοποιεί τρεις δοµές κατακερµατισµού στη κύρια µνήµη: Μία µε τις πλήρεις τροχιές 

(Completed), µία µε τις µερικώς ανακτηθείσες τροχιές (Valid) και µία µε τις µερικώς ανακτηθείσες που 

παρόλα αυτά έχουν ήδη απορριφθεί (Rejected) τροχιές. Οι Completed και Valid δοµές κύριας µνήµης 

αποθηκεύουν λίστες που η καθεµία περιέχει τα χρονικά διαστήµατα του κινούµενου αντικειµένου που 

έχουν ανακτηθεί, και τις αποστάσεις στην αρχή και το τέλους του κάθε ανακτηθέντος τµήµατος, τη 

(µερική) DISSIM του, τον αντίστοιχο υπολογισµό του σφάλµατος και τις τιµές των OPTDISSIM και 

PESDISSIM. Η δοµή της Rejected περιέχει µόνο ταυτότητες τροχιάς.  

Όταν γίνεται επεξεργασίας µιας εγγραφής φύλλου, ο αλγόριθµος ελέγχει αν η εγγραφή ανήκει σε 

ένα Rejected κινούµενο αντικείµενο (απλά χρησιµοποιώντας την ταυτότητά του) και το απορρίπτει αν 

ανήκει (γραµµή 6). Εν συνεχεία ελέγχει κατά πόσο η εγγραφή ανήκει σε ένα Valid κινούµενο 

αντικείµενο και αν ανήκει ανακτά τη λίστα του L· αλλιώς δηµιουργεί µία νέα λίστα και την προσθέτει 

στην Valid (γραµµές 7-11). Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µία µέθοδο σάρωσης επιπέδου που εξετάζει τις 

εγγραφές των φύλλων και τα τµήµατα της τροχιάς στη χρονική τους διάσταση σε ένα µόνο πέρασµα. 

Κάτι τέτοιο απαιτεί οι εγγραφές του φύλλου να έχουν προηγουµένως ταξινοµηθεί βάσει της χρονικής 

τους σειράς (γραµµή 4), εκτός και αν η αντίστοιχη δοµή δέντρου (όπως το TB-δέντρο και το TB*-

δέντρο) τις αποθηκεύει µε χρονική σειρά ούτως ή άλλως. 
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Algorithm DFMSTSearch(node N, trajectory Q, time period Qper, struct 

                      MSim, Hash Valid, Hash Completed, Hash Rejected)

   Q = Interpolate(Q, Max(Q.TS, Qper.TS), Min(Q.TE, Qper.TE)) 

   IF N is leaf 

      Sort(N,TS) 

      FOR EACH leaf entry E IN leaf node N 

         IF Rejected not contains E.Id 

            IF Valid contains E.Id  

               retrieve list L 

            ELSE  

               create list L; Add L in Valid  

            ENDIF 

            Find next query entry QS with QS.Te<N.TS; QE=QS 

            DO UNTIL QE.Ts > E.Te 

               Interpolate to produce nE, nQE in period (T1,T2) 

               Add (T1,T2) in L 

               Calc(DISSIM,PESDISSIM,OPTDISSIM,ERR) 

               IF L is completed  

                  Move L from Valid to Completed 

                  IF DISSIM<MSim.DISSIM Update MSim with nE.Id,DISSIM 

               ELSE  

                  IF PESDISSIM<MSim.DISSIM  

                     Update MSim with nE.Id,PESDISSIM 

                  ENDIF 

                  IF OPTDISSIM>MSim.DISSIM  

                     Move L from Valid to Rejected 

                  ENDIF 

               ENDIF 

         NEXT query entry QE 

         Return QE in the query entry QS 

      NEXT 

   ELSE 

      BranchList=GenTrajectoryBranchList(Q,N) 

      SortBranchList(BranchList) 

      FOR EACH entry E IN BranchList 

         DFMSTSearch E.ChNode, E.Trajectory, MSim 

         PruneBranchList(BranchList) 

      NEXT 

   ENDIF 
 

Σχήµα 4.7: Αλγόριθµος αναζήτησης οµοιότερης  τροχιάς «πρώτα στο βαθύτερο» (αλγόριθµος 

DFMSTSearch)  

Όταν µία εγγραφή φύλλου και αλληλεπικαλύπτεται µε τη τροχιά επερώτησης στη χρονική τους 

διάσταση ο αλγόριθµος προσθέτει την αντίστοιχη περίοδο στη λίστα L (γραµµές 14-15), και υπολογίζει 

τις DISSIM, OPTDISSIM και PESDISSIM, µαζί µε το αντίστοιχο σφάλµα υπολογισµού (γραµµή 16). 

Αν η λίστα L συµπληρωθεί, αφαιρείται από τη Valid και προστίθεται στην Completed, η DISSIM της 

ελέγχεται βάσει της τρέχουσας οµοιότερης και, αν είναι µικρότερη, παίρνει τη θέση της στη µεταβλητή 

που αποθηκεύει τη τρέχουσα τιµή της πιο όµοιας τροχιάς MSim (γραµµές 18-19). Στην περίπτωση που 

η L δεν έχει ακόµα συµπληρωθεί, η PESDISSIM της ελέγχεται σε σχέση µε την τρέχουσα οµοιότερη 

και εάν είναι µικρότερη, παίρνει τη θέση της στην MSim (γραµµές 21-24)· η OPTDISSIM της 

συγκρίνεται επίσης µε την τρέχουσα οµοιότερη και εάν είναι µεγαλύτερη, η λίστα µετακινείται από τη 

Valid στη Rejected µε εφαρµογή της ευριστικής 2 (γραµµές 24-26). 
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Algorithm BFMSTSearch (R-tree R, trajectory Q, period Qper) 

   Q = Interpolate(Q, Max(Q.TS, Qper.TS), Min(Q.TE, Qper.TE)) 

   EnQueue Queue, R.RootNode, 0, Q 

   DO WHILE Queue.Count > 0 

      Element = DeQueue(Queue); N=Element.Node; Q=Element.QueryTrajectory 

      IF Completed.Count>0  

         IF MINDISSIMINC(Q,N)>MSim.DISSIM RETURN MSim 

      ELSE 

         IF N is leaf node 

            Sort(N, TS) 

            FOR EACH leaf entry E IN leaf node N 

               IF Rejected not contains E.Id 

                  IF Valid contains E.Id  

                     retrieve list L  

                  ELSE  

                     create list L; Add L in Valid 

                  ENDIF 

                  Find next query entry QS in Q with QS.Te<N.TS; QE=QS 

                  DO UNTIL QE.TS > E.Te 

                     Interpolate to produce nE, nQE period (T1,T2) 

                     Add (T1,T2) in L 

                     Calc DISSIM, PESDISSIM, OPTDISSIM, ERR  

                     IF L is completed  

                        Move L from Valid to Completed 

                     ENDIF 
                     IF DISSIM<MSim.DISSIM  

                        Update Msim with nE, DISSIM 

                     ELSE  

                        IF PESDISSIM<MSim.DISSIM  

                           Update MSim with nE, PESDISSIM 

                        ENDIF 

                        IF OPTDISSIM>MSim.DISSIM  

                           Move L from Valid to Rejected 

                        ENDIF 

                     ENDIF 
                  NEXT query entry QE 

               ENDIF 

               Return QE in the query entry QS 

            NEXT 

         ELSE 

            FOR EACH entry E IN the node Element 

               IF (Q.TS,Q.TE) Overlaps (E.TS,E.TE) 

                  Interpolate to produce nQE in period (T1,T2) 

                  Dist = MinDist_Trajectory_Rectangle(nQ, E) 

                  EnQueue Queue, E, Dist, nQ 

               ENDIF 

            NEXT 

         ENDIF 

      ENDIF 

   LOOP 

 

Σχήµα 4.8. Αλγόριθµος αναζήτηση οµοιότερης τροχιάς «πρώτα στον καλύτερο» (αλγόριθµος 

BFMSTSearch)  

4.4.2. Αλγόριθµος Αναζήτησης MST «πρώτα στον καλύτερο»  

Ο δεύτερος αλγόριθµος (BFMSTSearch, φαίνεται στο Σχήµα 4.8) προσπελαύνει τη δενδρική δοµή µε 

τρόπο «πρώτα στον καλύτερο», υπολογίζοντας τις κατάλληλες MINDISTs µεταξύ της τροχιάς 

επερώτησης και των κόµβων του δέντρου, αναφέροντας έτσι φύλλα και εσωτερικούς κόµβους σε 

αύξουσα σειρά της MINDIST τους από την τροχιά επερώτησης.  

Και πάλι, ο αλγόριθµος ξεκινά εφαρµόζοντας παρεµβολή για την παραγωγή του τµήµατος της 

τροχιάς επερώτησης που βρίσκεται πλήρως εντός της χρονικής έκτασης της επερώτησης. Εν συνεχεία, 

κατά την επεξεργασία ενός εσωτερικού κόµβου (γραµµές 35-39), ο αλγόριθµος υπολογίζει τη 
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MINDIST µεταξύ του κόµβου και του τµήµατος της τροχιάς επερώτησης Q που βρίσκεται εντός της 

χρονικής έκτασης του κόµβου χρησιµοποιώντας τη µετρική MinDist_Trajectory_Rectangle (που 

χρησιµοποιείται επίσης στους αλγορίθµους εύρεσης του πλησιέστερου γείτονα τροχιάς) και κατόπιν 

µπαίνει στην ουρά. Κατά την επεξεργασία των φύλλων (γραµµές 9-30), ο αλγόριθµος επεξεργάζεται 

εγγραφές µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον αλγόριθµο DFMSTSearch. Και στις δύο περιπτώσεις 

επεξεργασίας ενός φύλλου ή εσωτερικού κόµβου, ο αλγόριθµος ελέγχει πρώτα αν η MINDISSIMINC 

είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα οµοιότερη και αν είναι, ο αλγόριθµος τερµατίζεται εφαρµόζοντας 

την ευριστική 3 και επιστρέφει την τρέχουσα οµοιότερη ως απάντηση της επερώτησης (γραµµές 5-7). 

Σηµειώστε ότι προκειµένου να αποφύγουµε τον υπολογισµό όλων των OPTDISSIMINC τιµών που 

περιλαµβάνονται στον ορισµό της MINDISSIMINC (δηλαδή όλων των 
C

T S∈  στον ορισµό 6), 

ελέγχουµε πρώτα κατά πόσον η τιµή 1( , ) ( )
n

MINDIST Q N t t⋅ −  του κόµβου είναι µικρότερη της 

τρέχουσας οµοιότερης. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο υπολογισµός των τιµών OPTDISSIMINC 

παραλείπεται, αφού η τιµή της MINDISSIMINC θα είναι µικρότερη της τρέχουσας οµοιότερης 

ανεξάρτητα των τιµών της OPTDISSIMINC. 

4.4.3. Επέκταση σε k-MST αλγόριθµους 

Όπως στην [RKV95] και στην εργασία µας για επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα που παρουσιάστηκε 

στο προηγούµενο κεφάλαιο, γενικεύουµε τους δύο ανωτέρω αλγόριθµους για να υποστηρίζουν την  

αναζήτηση της k-οµοιότερης τροχιάς λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 

• χρήση µιας προσωρινής µνήµης από το πολύ k (τρεχουσών) οµοιότερων τροχιών που 

ταξινοµούνται βάσει της πραγµατικής τους ανοµοιότητας µε την τροχιά επερώτησης, και 

• είτε κλάδεµα βάσει της ανοµοιότητας του πιο ανόµοιου αντικειµένου στην προσωρινή µνήµη, 

όταν επεκτείνεται ο  αλγόριθµος DFMSTSearch, είτε  

• ολοκλήρωση της εκτέλεσης του αλγόριθµου όταν γίνει επεξεργασία ενός κόµβου µε 

MINDISSIMINC µεγαλύτερη της ανοµοιότητας του πιο ανόµοιου αντικειµένου στην 

προσωρινή µνήµη, όταν επεκτείνεται ο  αλγόριθµος BFMSTSearch. 

4.4.4. ∆ιαχείριση Σφάλµατος 

Και οι δύο παραπάνω αλγόριθµοι υπολογίζουν τις ανοµοιότητες µεταξύ τροχιάς επερώτησης και 

δεικτοδοτηµένων τροχιών χρησιµοποιώντας την προσέγγιση που παρουσιάστηκε στο Λήµµα 4.1 

υπολογίζοντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο όριο του σφάλµατος (σηµειώνεται ως ERR και στο Σχήµα 

4.7 και στο Σχήµα 4.8). Ωστόσο, περά από τον υπολογισµό του, η χρήση του ορίου του σφάλµατος 

είναι θεµελιώδης προκειµένου να υπολογίσουµε ακριβή και ορθά αποτελέσµατα, κάτι το οποίο δεν 

περιγράφεται ρητά στους δύο αλγόριθµους για λόγους σαφήνειας. Στην πράξη, πρέπει να εισαγάγουµε 

τρεις τροποποιήσεις και στους δύο αλγόριθµους για να συµπεριλάβουµε το ρόλο του προσεγγιστικού 

σφάλµατος:  

• Μία υποψήφια οµοιότερη τροχιά, που δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, συγκρίνεται µε την 

τρέχουσα k-στη οµοιότερη χρησιµοποιώντας την τιµή του PESDISSIM-ERR. 

• Μια συµπληρωµένη υποψήφια οµοιότερη τροχιά συγκρίνεται µε την τρέχουσα k-στη 

οµοιότερη χρησιµοποιώντας την τιµή DISSIM-ERR.  
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• Αντί της χρήσης µιας k-στης οµοιότερης, απαιτείται η χρήση µιας προσωρινής µνήµης των 

υποψήφιων k-στων οµοιότερων τροχιών. Αυτές θα είναι όλες οι τροχιές µε DISSIM 

µεγαλύτερη από την k-στη οµοιότερη και DISSIM-ERR µικρότερο. 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα και οι δύο αλγόριθµοι µπορεί να τερµατιστούν µε m>k υποψήφιες 

οµοιότερες τροχιές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται ένα βήµα επεξεργασία µετά την εκτέλεση και 

των δύο αλγορίθµων προκειµένου να προσδιορίσουµε τις οριστικές k οµοιότερες τροχιές 

υπολογίζοντας την πραγµατική ανοµοιότητα κάθε υποψήφιας τροχιάς σε σχέση µε την τροχιά 

επερώτησης. Παρόλο, που υπολογιστικά η διαδικασία είναι επίπονη, γίνεται µόνον όταν η προσωρινή 

µνήµη που αποθηκεύει τις υποψήφιες τροχιές περιέχει παραπάνω από µία τροχιά, ή όταν η σειρά µε 

την οποία αναφέρονται οι τροχιές από την k-προσωρινή µνήµη µπορεί να επηρεαστεί από το σφάλµα 

υπολογισµού της οµοιότητας κάθε τροχιάς. 

4.5. Πειραµατική Μελέτη 

Οι  δύο αλγόριθµοι DFMSTSearch και BFMSTSearch που παρουσιάστηκαν µπορούν να 

εφαρµοσθούν σε οποιαδήποτε δοµή τύπου R-δέντρου που αποθηκεύει ιστορικές πληροφορίες 

κινούµενων αντικειµένων όπως στο 3D R-δέντρο, στο STR-δέντρο [PJT00], στο TB-δέντρο [PJT00] 

και στο TB*-δέντρο. Μεταξύ αυτών, εφαρµόσαµε τους αλγόριθµους χρησιµοποιώντας το 3D R-, το 

TB- και το TB*-δέντρο.  

4.5.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων, χρησιµοποιήσαµε σελίδα µεγέθους 4 KB και µία (µεταβλητού 

µεγέθους) προσωρινή µνήµη χωρητικότητας 10% του µεγέθους ευρετηρίου, µε µέγιστη χωρητικότητα 

1000 σελίδες. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε PC µε Microsoft Windows XP µε επεξεργαστή AMD 

Athlon 64 3GHz, 512 MB RAM και χώρο δίσκο αρκετά GB.  

Όσον αφορά τα σύνολα δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό της µελέτης, τα 

πραγµατικά σύνολα δεδοµένων που  χρησιµοποιούνται από ανάλογες εργασίες οµοιότητας τροχιάς 

([COO05], [VKG02]), δεν είναι κατάλληλα για τους στόχους µας λόγω του γεγονότος ότι 

αποτελούνται από 2D προβολές τροχιών χωρίς καµία πληροφορία για τα δειγµατοληπτούµενα χρονικά 

αποτυπώµατα· λογικό βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς ότι η οµοιότητα που µετράται σε εκείνες τις 

εργασίες εξαρτάται µόνο από τη χωρική και όχι από τη χωροχρονική οµοιότητα τροχιάς. Για το λόγο 

αυτό χρησιµοποιήσαµε το σύνολο δεδοµένων Trucks (ενότητα 1.5.1) ώστε να αξιολογήσουµε την 

ποιότητα της προτεινόµενης µέτρησης οµοιότητας (ενότητα 4.5.2). Ωστόσο, επειδή αυτό το σύνολο 

δεδοµένων είναι σχετικά µικρό (273 τροχιές και 112203 γραµµικά τµήµατα), δεν µπορούσε να µας 

δώσει την πραγµατική απόδοση των αλγόριθµων· συνεπώς, η µελέτη απόδοσης (ενότητα 4.5.3) έγινε 

χρησιµοποιώντας συνθετικά σύνολα δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν από µία γεννήτρια που 

αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της µελέτης και βασίστηκε στη γεννήτρια δεδοµένων GSTD 

[TSN99]. Ο κύριος σκοπός για τον οποίο χρησιµοποιήθηκε αυτή η ειδικής κατασκευής γεννήτρια 

δεδοµένων και όχι η ευρύτατα χρησιµοποιούµενη GSTD, είναι ότι µία θεµελιώδης παράµετρος που 

επηρεάζει την απόδοση των προτεινόµενων αλγόριθµων είναι η σχέση µεταξύ της µέσης και της 

µέγιστης ταχύτητας των κινούµενων αντικειµένων που δεικτοδοτούνται από το δέντρο, κάτι που δεν 

µπορεί να ελεγχθεί από τη GSTD. 
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Για να επιτύχουµε κλιµάκωση στον όγκο των δεδοµένων, δηµιουργήσαµε συνθετικές τροχιές 

των 100, 250, 500 και 1000 κινούµενων αντικειµένων µε αποτέλεσµα σύνολα δεδοµένων των 200K, 

500K, 1000K, και 2000K εγγραφών, αντίστοιχα (η θέση κάθε αντικειµένου αποτέλεσε αντικείµενο 

δειγµατοληψίας περίπου 2000 φορές), δηµιουργώντας έτσι ευρετήρια µεγέθους µέχρι και 100 MB. Ο 

λόγος µέγιστη / µέση ταχύτητα (που στο υπόλοιπο του κεφαλαίου συµβολίζεται µε MMS) των 

συνόλων δεδοµένων τίθεται εξ’ ορισµού στο 10, που είναι λογική τιµή αν λάβουµε υπ’ όψιν 

εφαρµογές στον πραγµατικό κόσµο όπου οι τροχιές αντιπροσωπεύουν πεζούς ή κινούµενα οχήµατα. 

Παρόλα αυτά, για να µελετήσουµε την ευαισθησία των αλγόριθµων ως προς αυτή την παράµετρο, 

παρήχθησαν 3 επιπλέον σύνολα 500 κινούµενων αντικειµένων µε τον MMS στο 2, 5 και 20, 

αντίστοιχα. Για τις υπόλοιπες παραµέτρους της γεννήτριας, η αρχική κατανοµή και η κατεύθυνση των 

αντικειµένων σε όλες τις περιπτώσεις ήταν τυχαία, ενώ η ταχύτητα τους δίνεται από µία κανονική ή 

λογαριθµική κανονική κατανοµή ανάλογα µε τον επιθυµητό MMS. Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει 

συνοπτικές πληροφορίες για τα πραγµατικά και τα παραγόµενα σύνολα δεδοµένων και τα αντίστοιχα 

ευρετήρια. Σηµειώστε ότι κάθε συνθετικό σύνολο δεδοµένων συµβολίζεται µε βάση το πλήθος του και 

το MMS του (π.χ. το S0100,10 αποτελείται από 100 τροχιές µε το MMS να ισούται µε 10). 

Πίνακας 4.2: Συνοπτικές πληροφορίες συνόλων δεδοµένων 

Κατανοµή  Ταχύτητας  Μέγεθος Ευρετηρίου (MB) 

Σ
ύν
ο
λο

 δ
εδ
ο
µ
έν
ω
ν 

#
 Α
ντ
ικ
ει
µ
έν
ω
ν 

M
M

S
 

#
  

Ε
γγ
ρ
α
φ
ώ
ν 

(x
1

K
) 

Τύπος µ Σ 3D R- δέντρο 
TB- 

δέντρο 

TB*- 

δέντρο 

Trucks 276 16 112 Real data 3.2 1.8 1.0 

S0100,10 100 10 200 Lognormal 1 0.6 10.7 5.2 2.4 

S0250,10 250 10 500 Lognormal 1 0.6 25.8 13.1 6.1 

S0500,10 500 10 1000 Lognormal 1 0.6 51.0 26.2 12.2 

S1000,10 1000 10 2000 Lognormal 1 0.6 99.1 52.4 24.5 

S0500,2 500 2 1000 Normal 3 1.0 51.4 26.2 12.2 

S0500,5 500 5 1000 Lognormal 1 0.4 51.1 26.2 12.2 

S0500,20 500 20 1000 Lognormal 1 0.8 50.3 26.2 12.2 

4.5.2. Πειράµατα ως προς την Ποιότητα 

Για να αξιολογήσουµε την ποιότητα της προτεινόµενης µετρικής οµοιότητας κάναµε µία εκτεταµένη 

σειρά πειραµάτων χρησιµοποιώντας το πραγµατικό σύνολο δεδοµένων Trucks. Όλες οι τροχιές του 

συνόλου δεδοµένων συµπιέστηκαν χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο TD-TR της [MB04] παράγοντας 

συνεπώς τεχνητές τροχιές, που ήταν παρόµοιες (αλλά όχι πανοµοιότυπες) µε αυτές του αρχικού 

συνόλου δεδοµένων. Μετά, χρησιµοποιήσαµε κάθε συµπιεσµένη τροχιά για να κάνουµε επερωτήσεις 

στο αρχικό σύνολο δεδοµένων, µε προοπτική ο αλγόριθµος να µας δώσει την αντίστοιχη αρχική τροχιά 

ως οµοιότερη. Τρέξαµε ένα σύνολο επερωτήσεων θέτοντας k=1 και µετρήσαµε πόσες φορές η 

επερώτηση δεν µας έδωσε την αρχική τροχιά ως οµοιότερη. Κλιµακώσαµε επίσης την τιµής της 

παραµέτρου (κατωφλίου p) του TD-TR από 0.1% έως 10% του µήκους κάθε τροχιάς, για να 

επιτύχουµε διαφορετικές τιµές οµοιότητας δεδοµένου ότι µία αυξανόµενη παράµετρος TD-TR παράγει 

µία συµπιεσµένη τροχιά µε λιγότερα δειγµατοληπτούµενα σηµεία και µεγαλύτερη ανοµοιότητα ως 
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προς την αρχική τροχιά. Επί παραδείγµατι, το Σχήµα 4.9 δείχνει (a) µία αρχική τροχιά και τις τροχιές 

που παράγονται χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµοTD-TR  µε (b, c, d) διάφορες τιµές του p. Μια βασική 

παρατήρηση που προκύπτει από το Σχήµα 4.9 είναι ότι ενώ το γενικό σχήµα της τροχιάς παραµένει 

ανεπηρέαστο µε την αύξηση της τιµής του p, ο αριθµός των κορυφών που καθορίζουν την τροχιά 

µειώνεται και οι κατά τόπους λεπτοµέρειες εξαφανίζονται.  

    

p=0 

 (168 κορυφές) 

p=0.1 % 

(65 κορυφές) 

p=1 % 

(29 κορυφές) 

p=2 % 

(22 κορυφές) 

(a) (b) (c) (d) 

Σχήµα 4.9: ∆ιαφορετικός βαθµός συµπίεσης σε µία τροχιά 

Από τις σχετικές εργασίες επιλέξαµε να κάνουµε τα ίδια πειράµατα χρησιµοποιώντας τις LCSS 

[VKG02] και EDR [COO05] ως µέτρα οµοιότητας. ∆εν έχουµε συµπεριλάβει την DTW [BC96] στην 

πειραµατική µας µελέτη, καθώς τόσο η LCSS όσο και η EDR αποδείχθηκε ότι υπερέχουν [VKG02], 

[COO05]. Καθορίζουµε την τιµή της παραµέτρου ε γι’ αυτές τις δύο µετρήσεις στο ένα τέταρτο της 

µέγιστης τυπικής απόκλισης των τροχιών, που οδηγεί στα βέλτιστα αποτελέσµατα συσταδοποίησης, 

όπως αναφέρεται στην [COO05]. Επίσης κανονικοποιήσαµε το σύνολο δεδοµένων όπως προτείνεται 

στην ίδια εργασία. Επιπλέον, για να είναι δίκαιη η σύγκριση, κάναµε µία προφανή βελτίωση στις 

LCSS και EDR, προσθέτοντας χειροκίνητα σηµεία στην συµπιεσµένη τροχιά (την τροχιά επερώτησης) 

µε γραµµική παρεµβολή στα χρονικά αποτυπώµατα στα οποία η ελεγχόµενη τροχιά του συνόλου 

δεδοµένων έχει σηµεία δειγµατοληψίας. Ονοµάσαµε αυτές τις βελτιωµένες εκδοχές LCSS-I και EDR-I 

αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που αξιολογούν την ποιότητα της προτεινόµενης µετρικής 

οµοιότητας φαίνονται στο Σχήµα 4.10. Προφανώς, η προτεινόµενη µέτρηση ανοµοιότητας (DISSIM) 

υπερέχει και των δύο ανταγωνιστών της σε όλες τις περιπτώσεις και ως προς τις βελτιωµένες τους 

εκδοχές. Στην πράξη, στο µεγαλύτερο τµήµα των πειραµάτων, η DISSIM ορθώς εντοπίζει την αρχική 

τροχιά από την οποία έχει παραχθεί η επερώτηση. Αφ’ ετέρου, παράγει λανθασµένες  απαντήσεις µόνο 

όταν η τιµή του p υπερβαίνει το 5%, επαληθεύοντας ότι είναι µία πολύ εύρωστη µετρική οµοιότητας. 

Η LCSS (και LCSS-I) επιτυγχάνουν επίσης καλή ποιότητα ταξινοµώντας ορθά την τροχιά επερώτησης 

στην πλειονότητα των πειραµατικών ρυθµίσεων · παρόλα αυτά, είναι πάντα λιγότερο ακριβής από την 

DISSIM. Για τις EDR και EDR-I, αποδεικνύεται ότι για τιµές p µεγαλύτερες του 1% αποτυγχάνουν 

εντελώς να περιγράψουν την οµοιότητα µεταξύ τροχιών, δεδοµένου ότι οι λανθασµένες απαντήσεις 

υπερβαίνουν το 60%.  
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Σχήµα 4.10: Λανθασµένα αποτελέσµατα αυξάνοντας την τιµή της παραµέτρου TD-TR 

Ο λόγος για την κακή απόδοση που εµφανίζει η µέτρηση οµοιότητας EDR σε αυτά τα πειράµατα 

εξηγείται λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον ορισµό της: η EDR είναι ο αριθµός των διαδικασιών εισαγωγής, 

διαγραφής ή αντικατάστασης (insert, delete, or replace) που απαιτούνται για τη µετατροπή της τροχιάς 

A σε B [COO05]. Έτσι, αν υποθέσουµε ότι n είναι ο αριθµός των κορυφών στην A και m είναι ο 

αριθµός των κορυφών στην (συµπιεσµένη) Ac, η ( , )
c

EDR A A n m≥ − αφού απαιτείται να προστεθούν 

τουλάχιστον n-m κορυφές στην Ac ώστε να µετατραπεί στην A. Για ένα αυθαίρετο σύνολο δεδοµένων 

τροχιάς T µε k κορυφές οι οποίες χωρικά απέχουν της A, αποδεικνύεται εύκολα ότι η EDR µεταξύ των 

T και Ac είναι το πολύ max(m, k). Συνεπώς, αν ένα σύνολο δεδοµένων περιέχει µια τροχιά T µε k 

κορυφές και max( , )m k n m≤ − , π.χ. µια τροχιά που αποτελείται από ένα µικρότερο αριθµό κορυφών, 

τότε ισχύει επίσης ότι ( , ) ( , )
c c

EDR T A EDR A A≤ . 

4.5.3. Πειράµατα ως προς την Απόδοση 

Και οι δύο αλγόριθµοι αξιολογήθηκαν µε τέσσερα σύνολα των 500 επερωτήσεων βάσει των 

ρυθµίσεων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.3). Τα αποτελέσµατα των 

αλγορίθµων σε σχέση µε το πλήθος (Q1), το MMS (Q2), το µήκος επερώτησης (Q3) και το k (Q4) 

αξιολογήθηκαν χρησιµοποιώντας το 3D R-, το TB- και το TB*-δέντρο.  

Πίνακας 4.3: Ρυθµίσεις Επερωτήσεων 

Σύνολο 

Επερωτήσεωνη 
Σύνολα δεδοµένων  

Τροχιά επερώτησης (ως τµήµα µιας τυχαίας τροχιάς 

δεδοµένων) 
k 

Q1 S0100,10 … S1000,10 5% 1 

Q2 S0500,02 … S0500,20 5% 1 

Q3 S0500,10 1% … 100% 1 

Q4 S0500,10 5% 1..10 

 

Το Σχήµα 4.11 δείχνει το χρόνο εκτέλεσης και τον επιτευχθέντα κλαδεµένο χώρο για το σύνολο 

επερώτησης Q1 (κλιµακούµενο µε το πλήθος του συνόλου δεδοµένων) αξιολογώντας τους αλγορίθµους  

DFMSTSearh and BFMSTSearch. Είναι σαφές ότι, ο αλγόριθµος BFMSTSearch υπερέχει του 

DFMSTSearch όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης, ενώ και οι δύο επιδεικνύουν πολύ καλή ισχύ 

κλαδέµατος (άνω του 80% σε όλα τα πειράµατα). Ο λόγος για την ελαφρά χειρότερη ισχύ κλαδέµατος 

του αλγορίθµου DFMSTSearch είναι η επίδραση της παραµέτρου Vmax στον ορισµό των µετρικών 

MINDISSIM, OPTDISSIM και PESDISSIM, γεγονός που οδηγεί σε σχετικά «χαλαρές» ευριστικές. 
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Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των κινούµενων αντικειµένων, η Vmax γίνεται αρκετές φορές µεγαλύτερη 

από την ταχύτητα της πλειονότητας των κινούµενων αντικειµένων, µειώνοντας την 

αποτελεσµατικότητα των παραπάνω µετρικών και κατά συνέπεια της απόδοσης του αλγορίθµου MST .  
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Σχήµα 4.11: Κλιµάκωση µε το πλήθος του συνόλου δεδοµένων (Q1) 

Μία άλλη παρατήρηση που προκύπτει από το Σχήµα 4.11 είναι ότι ενώ ο αλγόριθµος 

DFMSTSearch παρουσιάζει καλή ισχύ κλαδέµατος, ο χρόνος εκτέλεσής του δεν ακολουθεί ανάλογη 

συµπεριφορά. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το κλάδεµα στον αλγόριθµο MST οφείλεται κυρίως 

στην ευριστική OPTDISSIM, που απαιτεί ο αλγόριθµος να διαβάζει τις εγγραφές των φύλλων και να 

τις απορρίπτει χωρίς να τις επεξεργάζεται (αν οι ταυτότητές τους ανήκουν σε ένα κινούµενο 

αντικείµενο Rejected). Αφ’ ετέρου, ο αλγόριθµος BFMSTSearch κλαδεύει κυρίως µέσω της 

ευριστικής MINDISSIMINC η οποία απορρίπτει απευθείας όλους τους κόµβους του δέντρου που δεν 

έχουν ακόµα υποστεί επεξεργασία. 

Η επιρροή της παραµέτρου Vmax γίνεται εµφανής στο δεύτερο σύνολο πειραµάτων µε το σύνολο 

επερώτησης Q2, κλιµακούµενο µε την τιµή του MMS (Σχήµα 4.12). Όπως διαπιστώνουµε, ο χρόνος 

εκτέλεσης του αλγορίθµου DFMSTSearch αυξάνεται γραµµικά µε την τιµή του MMS. Ο χρόνος 

εκτέλεσης του αλγορίθµου BFMSTSearch παραµένει σταθερός, αφού δεν χρησιµοποιεί την ταχύτητα 

των αντικειµένων. Και πάλι, και οι δύο αλγόριθµοι επιτυγχάνουν πολύ καλό κλάδεµα του χώρου 

αναζήτησης.  
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Σχήµα 4.12: Κλιµάκωση µε το MMS (Q2) 
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Ανάλογα συµπεράσµατα µε τα παραπάνω συνάγονται και από το σύνολο επερωτήσεων Q3, που 

δείχνει την κλιµάκωση των αλγορίθµων µε το µήκος της επερώτησης (Σχήµα 4.13). Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να τονίσουµε την «κακή» συµπεριφορά του TB-δέντρου ως προς την ισχύ 

κλαδέµατός του, καθώς αυξάνεται µε τη διάρκεια της περιόδου επερώτησης. Η παρατήρηση αυτή 

εξηγείται αν λάβουµε υπ’ όψιν τον αλγόριθµο εισαγωγής του TB-δέντρου που αποθηκεύει σε κάθε 

κόµβο φύλλου τµήµατα που ανήκουν στην ίδια τροχιά. Το κύριο µειονέκτηµα αυτού είναι ότι τµήµατα 

µε χωρική εγγύτητα από διαφορετικές τροχιές αποθηκεύονται σε διαφορετικούς κόµβους. Άρα, το TB-

δέντρο διατηρεί τη χρονική διάταξη των θέσεων των κινούµενων αντικειµένων, ενώ αγνοεί το χωρικό 

τους καταµερισµό. Ωστόσο όσο η χρονική έκταση της επερώτησης αυξάνεται, η ισχύς κλαδέµατος του 

TB-δέντρου επιδεινώνεται, διότι το µειονέκτηµα του ακατάλληλου χωρικού καταµερισµού των θέσεων 

των κινούµενων αντικειµένων υπερβαίνει το όφελος που αποκοµίζεται από την αποθήκευση τους µε 

χρονική σειρά. Εδώ, θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε το πλεονέκτηµα του TB*-δέντρου που 

φαίνεται να είναι ο αδιαµφισβήτητος νικητής σε όλες τις πειραµατικές ρυθµίσεις. Προκύπτει ότι η 

στρατηγική «διαγραφή και επανεισαγωγή»  (“delete και re-insert”) που υιοθετείται από το TB*-δέντρο 

σε συνδυασµό µε την αυξηµένη χωρητικότητα των κόµβων του είναι επαρκώς αποτελεσµατική στην 

αναζήτηση οµοιότητας.  
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Σχήµα 4.13: Κλιµάκωση µε το µήκος επερώτησης (Q3) 

Τέλος, το Σχήµα 4.14 παρουσιάζει τη συµπεριφορά των προτεινόµενων αλγορίθµων ως προς τον 

αριθµό των οµοιότερων τροχιών που ζητούνται. Και πάλι ο BFMSTSearch επιτυγχάνει υψηλή ισχύ 

κλαδέµατος και µικρό χρόνο εκτέλεσης, ενώ η απόδοσή του µειώνεται µε το k σε µικρή σχετικά 

αναλογία. Από την άλλη πλευρά, παρόλο που αλγόριθµος DFMSTSearch επιδεικνύει καλή ισχύ 

κλαδέµατος – αλλά πάντοτε χειρότερη από αυτή του BFMSTSearch – ο χρόνος εκτέλεσης είναι 

αρκετές φορές υψηλότερος του αντίστοιχου χρόνου εκτέλεσης του ανταγωνιστή του, για τον ίδιο λόγο 

µε προηγουµένως. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της πειραµατικής µας µελέτης, και οι δύο αλγόριθµοι 

επιδεικνύουν υψηλή ισχύ κλαδέµατος ενώ ο BFMSTSearch πάντα υπερέχει του DFMSTSearch 

κατά αρκετές τάξεις µεγέθους. Η ισχύς κλαδέµατος του DFMSTSearch εξαρτάται από το µέγεθος του 

συνόλου δεδοµένων, το MMS, το µήκος της επερώτησης και τον αριθµό του k, ενώ αυτή του 

BFMSTSearch εξαρτάται µόνον από το χρονικό µήκος (διάρκεια) της επερώτησης και (σε µικρότερο 



 115 

βαθµό) από των αριθµό του k. Επιπλέον, ο BFMSTSearch πάντα επιτυγχάνει ισχύ κλαδέµατος άνω 

του 90%. Όσον αφορά στο χρόνο εκτέλεσης, ο BFMSTSearch πάντοτε υπερέχει του DFMSTSearch 

λόγω της χρήσης της ευριστικής MINDISSIMINC που απορρίπτει απευθείας όλους τους κόµβους 

δέντρου που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία µέχρι να ολοκληρωθεί. 
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Σχήµα 4.14: Κλιµάκωση µε τον αριθµό των k οµοιότερων τροχιών (Q4) 

4.6. Συµπεράσµατα 

Οι υπάρχουσες σχετικές εργασίες επάνω σε επερωτήσεις οµοιότητας τροχιών βασίζονται στο πλαίσιο 

της ανάλυσης χρονοσειρών ή του µοντέλου LCSS [VKG02] και του προσφάτως προταθέντος EDR 

[COO05]. Ωστόσο, το βασικό µειονέκτηµα όλων αυτών των µεθόδων είναι ότι είτε αγνοούν τη 

χρονική διάσταση της κίνησης, υπολογίζοντας συνεπώς τη χωρική (και όχι τη χωροχρονική) οµοιότητα 

µεταξύ των τροχιών, ή υποθέτουν ότι οι τροχιές είναι του ίδιου µήκους και έχουν τον ίδιο ρυθµό 

δειγµατοληψίας. Επιπλέον, η πλειονότητα των προτεινόµενων προσεγγίσεων εκµεταλλεύονται 

εξειδικευµένες δοµές ευρετηρίου για να κλαδέψουν το χώρο αναζήτησης και να ανακτήσουν την 

οµοιότερη σε µία τροχιά επερώτησης. 

Στη διατριβή αυτή αποδεσµευτήκαµε από αυτές τις υποθέσεις ορίζοντας µια νέα µετρική, που 

ονοµάζεται DISSIM και κατόπιν παρουσιάσαµε µία πλήρη επεξεργασία των ιστορικών επερωτήσεων 

MST σε τροχιές κινούµενων αντικειµένων που αποθηκεύονται σε δοµές παρόµοιες µε το R-δέντρο 

αποφεύγοντας τα µειονεκτήµατα των υπαρχόντων µεθόδων. Προτείναµε µία σειρά από µετρικές, βάσει 

απλών εννοιών της τροχιάς, όπως της µέγιστης ταχύτητας του συνόλου δεδοµένων, και για την 

καθεµία από αυτές ακολούθησε ένα λήµµα προς υποστήριξη των στρατηγικών διάταξης και 

κλαδέµατος των αλγορίθµων µας. Κατόπιν παρουσιάσαµε δύο αλγορίθµους MST σε τροχιές που 

δεικτοδοτούνται από δοµές τύπου R-δέντρου ακολουθώντας τα παραδείγµατα του «πρώτα στο 

βαθύτερο» [RKV95] και «πρώτα στον καλύτερο» [HS99]. 

Για αρκετά συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων τροχιάς, αποδείξαµε την ανωτερότητα 

της προτεινόµενης µετρικής DISSIM σε αντιπαράθεση µε άλλους ανταγωνιστές [VKG02], [COO05], 

από άποψη ποιότητας, ενώ οι αλγόριθµοι µας παρουσιάζουν υψηλή ισχύ κλαδέµατος κατά την 

επεξεργασία επερωτήσεων MST, γεγονός που επαληθεύεται επίσης και για την περίπτωση των k-MST. 

Μεταξύ των προτεινόµενων αλγόριθµων, ο BFMSTSearch που ακολουθεί το παράδειγµα του «πρώτα 
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στον καλύτερο» [HS99] φαίνεται πιο πολλά υποσχόµενος δεδοµένου ότι παρουσιάζει καλύτερη 

απόδοση σε σχέση µε τον ανταγωνιστή του DFMSTSearch· πιο συγκεκριµένα, επιδεικνύει γραµµική 

συµπεριφορά από πλευράς χρόνου εκτέλεσης και προσπελάσεων κόµβων, ενώ η ισχύς κλαδέµατος που 

παρέχει είναι άνω του 90% σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαµε κατά την πειραµατική µελέτη (ενώ 

η ισχύς κλαδέµατος του DFMSTSearch υποβαθµίζεται σε πολύ χαµηλές τιµές καθώς αυξάνεται το 

χρονικό µήκος της επερώτησης). 

Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι δεν απαιτούν κάποια 

συγκεκριµένη δοµή ευρετηρίου και µπορούν να εφαρµοσθούν απευθείας σε οποιοδήποτε µέλος της 

οικογένειας των R-δέντρων που χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση τροχιών, όπως για παράδειγµα 

το 3D R-δέντρο, το TB-δέντρο και το TB*-δέντρο που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή µας. 
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5. ∆ιαχείριση της Επίδρασης της Αβεβαιότητας 

Θέσης σε Βάσεις ∆εδοµένων Τροχιών  

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχουµε το θεωρητικό µας µοντέλο για την εκτίµηση της επίδρασης της 

αβεβαιότητας σε χωροχρονικές επερωτήσεις. Το κεφάλαιο διαρθρώνεται ως εξής. Η ενότητα 5.1 δίνει 

το σκοπό του κεφαλαίου. Η Ενότητα 5.2 παρουσιάζει τις σχετικές εργασίες, ενώ η Ενότητα 5.3 

περιγράφει τη θεωρητική ανάλυση της επίδρασης της αβεβαιότητας βάσει διαφόρων υποθέσεων 

οµοιοµορφίας. Στην Ενότητα 5.4 επεκτείνεται το προτεινόµενο µοντέλο για να υποστηρίξει µη 

οµοιόµορφες κατανοµές στις παραµέτρους του προβλήµατος. Η Ενότητα 5.5 αξιολογεί την ακρίβεια 

του µοντέλου µέσω µιας εκτεταµένης πειραµατικής µελέτης σε συνθετικά και πραγµατικά σύνολα 

δεδοµένων, ενώ η Ενότητα 5.6 συζητά τη χρήση του προτεινόµενου µοντέλου στο πλαίσιο των 

χωρικών βάσεων δεδοµένων. Τέλος, η Ενότητα 5.7 µας δίνει τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου.  

5.1. Εισαγωγή  

Μία κοινή υπόθεση που υιοθετείται σε χωρικές και χωροχρονικές βάσεις δεδοµένων είναι ότι η θέση 

των αντικειµένων είναι γνωστή επακριβώς. Ωστόσο, διάφοροι λόγοι, όπως επί παραδείγµατι σφάλµατα 

GPS και δειγµατοληψίας, µπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια των θέσεων των τροχιών που 

καταγράφονται, δεδοµένου ότι τα δεδοµένα θέσεων που λαµβάνονται από συσκευές µέτρησης είναι 

εγγενώς ανακριβή. Επιπλέον, αρκετές πρόσφατες εργασίες [BS03], [CZBP06], [GL05] προτείνουν ότι 

θα πρέπει να προστατεύεται το «απόρρητο» της θέσης των κινητών χρηστών προσθέτοντας έναν 

ελεγχόµενο βαθµό θορύβου στη µετρούµενη θέση κάθε αντικειµένου. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα 

σφάλµατα εισαγάγουν ένα παράγοντα αβεβαιότητας στις απαντήσεις των παραδοσιακών επερωτήσεων 

επάνω σε τέτοιου είδους δεδοµένα.  

Η βιβλιογραφία για διαχείριση της αβεβαιότητας θέσης χωροχρονικών αντικειµένων µέχρι 

τούδε, ασχολείται είτε µε θέµατα αναπαράστασης της αβεβαιότητας [Tra03], [TWHC04], [WSCY99] 

ή µε πιθανοτικούς αλγορίθµους [CKP04] που επεξεργάζονται επερωτήσεις παρουσία αβεβαιότητας, 

εκτιµώντας την πιθανότητα κάθε τροχιά να συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της επερώτησης. 

Από την άλλη πλευρά, σε αυτή τη διατριβή θεωρούµε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο χρήστης θα 

προτιµούσε να γνωρίζει την επίδραση του σφάλµατος µέτρησης στα αποτελέσµατα της επερώτησης, 

χωρίς να εκτελείται στην πράξη η επερώτηση.  Η πρόκληση συνεπώς στην οποία καλούµαστε ν’ 

ανταποκριθούµε σε αυτό το κεφάλαιο, είναι να δώσουµε ένα θεωρητικό πλαίσιο που να εκτιµά το 

σφάλµα που εισάγεται λόγω της αβεβαιότητας των θέσεων των κινούµενων αντικειµένων στα 
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αποτελέσµατα των χωροχρονικών επερωτήσεων. Μεταξύ των χωροχρονικών τύπων επερωτήσεων, το 

ενδιαφέρον µας εστιάζεται στις επερωτήσεις χρονικής στιγµής, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την ανάκτηση των κινούµενων αντικειµένων σε ένα δεδοµένο χρονικό σηµείο στο παρελθόν και 

µπορεί να θεωρηθούν ως ειδική περίπτωση των χωροχρονικών επερωτήσεων εύρους, µε τη χρονική 

τους έκταση ίση µε µηδέν [PJT00]. Αυτός ο τύπος επερώτησης µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως 

συνδυασµός χωρικής (ήτοι παραθύρου επερώτησης W) και χρονικής (ήτοι χρονικού αποτυπώµατος t) 

συνιστώσας. Όπως θα συζητήσουµε στο Κεφάλαιο 7, η επέκταση του µοντέλου που παρέχεται από 

αυτή την εργασία για να υποστηρίξει τις επερωτήσεις εύρους µε µη µηδενική χρονική έκταση σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί απλοϊκός στόχος και το αφήνουµε ως µελλοντική εργασία. Εξ’ 

όσων γνωρίζουµε, η διατριβή µας είναι η πρώτη που ασχολείται µε το εν λόγω πρόβληµα.  

Για το σκοπό αυτό, αρχικώς υιοθετούµε το µοντέλο που προτείνεται στις [TWHC04], 

[TWZC02] σχετικά µε την αβεβαιότητα των δεδοµένων τροχιάς. Πιο συγκεκριµένα η [TWHC04] 

προτείνει ότι οι τροχιές των κινούµενων αντικειµένων θα πρέπει να µοντελοποιούνται ως 3D 

κυλινδρικοί όγκοι γύρω από την εντοπισµένη τροχιά (θυµηθείτε το Σχήµα 1.5)· έτσι, όταν εκτελείται 

µια επερώτηση χρονικής στιγµής στη βάση δεδοµένων τροχιών, η αρχική τροχιά µετατρέπεται σε ένα 

σηµείο και ο κυλινδρικός όγκος σε δίσκο (Σχήµα 5.1) που καλείται δίσκος αβεβαιότητας και η ακριβής 

θέση του κινούµενου αντικειµένου σε αυτό το συγκεκριµένο χρονικό αποτύπωµα θεωρείται ότι 

κατανέµεται οµοιόµορφα εντός του δίσκου. Παρόλο που το µοντέλο που προτείνεται στην [TWHC04] 

(και κατά συνέπεια, την οµοιόµορφη κατανοµή) µπορούµε να το (την) υποθέσουµε όταν εισάγουµε µε 

τεχνητό τρόπο αβεβαιότητα στη θέση των κινούµενων αντικειµένων όπως προτείνεται από την [BS03], 

[CZBP06], [GL05], είναι µάλλον ουτοπικό να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει το πραγµατικό 

σφάλµα µέτρησης και δειγµατοληψίας που εισάγεται από διάφορες συσκευές και µεθόδους 

παρεµβολής που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της θέσης του κινούµενου αντικειµένου µεταξύ 

διαδοχικών θέσεων δειγµατοληψίας. Συνεπώς, στη συνέχεια χρησιµοποιούµε άλλες στατιστικές 

κατανοµές [Lei95], [PTJ05] και επαυξηµένα ιστογράµµατα προκειµένου να υποστηρίξουµε πιο 

ρεαλιστικά σενάρια κατανοµής αβεβαιότητας. 
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Σχήµα 5.1: ∆ιατύπωση Προβλήµατος 

Το µοντέλο που περιγράφεται σε αυτή τη διατριβή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε MODs για να 

εκτιµήσουµε το µέσο αριθµό λανθασµένων αποτελεσµάτων σε αποτελέσµατα επερωτήσεων λόγω της 

αβεβαιότητας θέσης που υπάρχει στα χωροχρονικά δεδοµένα · έτσι, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

σε ένα διαδραστικό γραφικό δηµιουργό / αναλυτή επερωτήσεων, παρέχοντας µία προσέγγιση του 

ποσοστού των λανθασµένων αποτελεσµάτων λόγω της αβεβαιότητας θέσης καθώς και άλλων 

εκτιµήσεων, όπως η επιλεκτικότητα, ο χρόνος εκτέλεσης κλπ. Επιπλέον, η προτεινόµενη µεθοδολογία 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας στα υπάρχοντα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Χωρικών Βάσεων 

∆εδοµένων (Spatial Database Management Systems - SDBMS) προκειµένου να καλύψουν τις ίδιες 

ανάγκες · στην πράξη, η πλειονότητα των τεχνικών που αναπτύσσονται σε αυτό το κεφάλαιο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί απευθείας στο πλαίσιο των παραδοσιακών Χωρικών Βάσεων ∆εδοµένων, δεδοµένου 

ότι η φέτα (slice) µιας χωροχρονικής βάσης δεδοµένων στην πραγµατικότητα µας δίνει ένα 

στιγµιότυπο (snapshot) ενός συνόλου σταθερών χωρικών αντικειµένων (Σχήµα 5.1).  

Ένα πιο ζωντανό παράδειγµα που αποδεικνύει πόσες εφαρµογές έχει το προτεινόµενο µοντέλο 

λαµβάνεται από την εξής κατάσταση, που έχουµε εµπνευστεί από το παράδειγµα των αναδυόµενων 

ανοικτών αγορών [Ioa07]: έστω ένας χρήστης που θέλει να θέσει µια επερώτηση χρονικής στιγµής σε 

αρκετές κατανεµηµένες πηγές δεδοµένων που παρέχουν δεδοµένα στους συνδροµητές τους και 

περιλαµβάνουν τις ίδιες τροχιές, αλλά σε διάφορα επίπεδα αβεβαιότητας, λόγω των διαφορετικών 

µεθόδων µέτρησης και κατά συνέπεια, διαφορετικών σφαλµάτων· παρά το γεγονός ότι το κριτήριο που 

χρησιµοποιείται για να επιλέξουµε µεταξύ των είναι η βελτιστοποίηση, ήτοι η ελαχιστοποίηση της 

αβεβαιότητας που εισάγεται στα τελικά αποτελέσµατα της επερώτησης, οι πηγές δεδοµένων στη 

διάρκεια του διαπραγµατευτικού βήµατος [Ioa07] παρέχουν στους εν δυνάµει πελάτες-χρήστες µόνο 

συγκεντρωτικά δεδοµένα. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, µόνο το µοντέλο που προτείνεται σε αυτή τη 

διατριβή µπορεί να προσδώσει στο βελτιστοποιητή της επερώτησης, ο οποίος βρίσκεται στην πλευρά 

του χρήστη, το σφάλµα που εισάγεται στα αποτελέσµατα της επερώτησης για κάθε διαφορετική πηγή 

δεδοµένων.  

Επιπλέον, το προτεινόµενο µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να καθορίσουµε τη 

µέγιστη επιτρεπόµενη (αν)ακρίβεια των τροχιών που θα τροφοδοτήσουν µια MOD (και κατά συνέπεια, 

ένα SDBMS) δεδοµένης της απαιτούµενης ακρίβειας στα αποτελέσµατα των επερωτήσεων χρονικής 

στιγµής (αντίστοιχα, εύρους). Έτσι, το DBMS µπορεί να κατευθύνει τους χρήστες ως προς την 

κατάλληλη, λιγότερο ή περισσότερο ακριβή – γεγονός που σηµαίνει και λιγότερο / περισσότερο 

δαπανηρή – µέθοδο εντοπισµού θέσης που θα χρησιµοποιηθεί για να συλλεχθούν τα δεδοµένα που θα 

τροφοδοτήσουν το σύστηµα.  

Πέραν αυτών, η πλέον εξέχουσα εφαρµογή του αναπτυχθέντος µοντέλου είναι επάνω σε 

συνόψεις, που περιλαµβάνουν µόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες αντί για τα πραγµατικά αντικείµενα 

π.χ. τον αριθµό των διακριτών τροχιών εντός µιας χωρικής περιοχής σε ένα χρονικό αποτύπωµα (ή τον 

αριθµό των χωρικών αντικειµένων εντός µιας δεδοµένης χωρικής περιοχής, στην περίπτωση των 

απλών χωρικών δεδοµένων). Έστω, για παράδειγµα, η περίπτωση των Αποθηκών ∆εδοµένων Τροχιών 

(Trajectory Data Warehouse - TDW) [MFN+08], όπου η συνάθροιση µπορεί να παρουσιάζει σχέσεις 

µερικής περιεκτικότητας αντί για τις σχέσεις ολικής περιεκτικότητας που έχουµε συνήθως στις 

συµβατικές αποθήκες δεδοµένων · δηλαδή, ένα χωρικό κελί µπορεί να περιέχεται σε µία πόλη A κατά 

30% και µία πόλη B κατά 70%. ∆εδοµένου ότι οι πληροφορίες προ της συνάθροισης αποθηκεύονται 

µόνο στο κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας της διάστασης «θέση» της αποθήκης δεδοµένων ήτοι στα 

κελιά ή βασικά κυβοειδή, µία διαδικασία γυρίσµατος (roll-up) σε επίπεδο πόλης  σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό αποτύπωµα, θα συνάθροιζε, µεταξύ άλλων, και έναν αριθµό κελιών που περιέχονται µερικώς 

στην κάθε πόλη. Η παραπάνω κατάσταση φαίνεται στο Σχήµα 5.2, που παρουσιάζονται τα όρια µεταξύ 

τεσσάρων πόλεων, A, B, C και D, καθώς και ένα στιγµιότυπο (snapshot) ενός συνόλου αβέβαιων 
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τροχιών (που έχουν µετατραπεί σε σηµεία δεδοµένων µε τους δίσκους αβεβαιότητάς τους), και ένα 

κανονικό πλέγµα που αναπαριστά τα κελιά που περιέχουν τις πληροφορίες προ της συγκέντρωσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε την επιλογή των πιθανοτικών επερωτήσεων, 

διότι απαιτείται η παρουσία των πραγµατικών δεδοµένων µε την κατανοµή της αβεβαιότητάς τους. 

Από την άλλη πλευρά, το µοντέλο που αναπτύχθηκε σε αυτή τη διατριβή µπορεί και πάλι να 

εφαρµοσθεί απευθείας χρησιµοποιώντας συγκεντρωτικές πληροφορίες, δηλαδή τον αριθµό των 

αντικειµένων και των ακτινών του δίσκου αβεβαιότητας ή της τυπικής απόκλισης της κανονικής 

κατανοµής, δίνοντας τελικά µια προσέγγιση του σφάλµατος που εισάγεται στα συναθροισµένα 

αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι το µοντέλο µας µπορεί να προσδιορίσει το 

αποτέλεσµα της αβεβαιότητας θέσης στο Ελάχιστο Περιβάλλον Παραλληλόγραµµο (Minimum 

Bounding Rectangle - MBB) µιας πόλης A θεωρώντας το ως επερώτηση εύρους, τότε µπορεί να 

προσεγγίσει την επίδραση στο πραγµατικό χωρικό αντικείµενο A, εµπλέκοντας µόνο το πλήθος κάθε 

κελιού, το MBB και την ακτίνα αβεβαιότητας. 

City A 

City C City B 

City D 

City A MBR 

 

Σχήµα 5.2: Μερική περιεκτικότητα σε αποθήκες δεδοµένων τροχιών 

Εξ’ όσων γνωρίζουµε, δεν υπάρχει θεωρητική µελέτη για τη µοντελοποίηση του σφάλµατος που 

εισάγεται σε χωροχρονικά (ή χωρικά) αποτελέσµατα επερώτησης σε όρους λανθασµένων 

αποτελεσµάτων λόγω της αβεβαιότητας των τροχιών (ή των χωρικών αντικειµένων). Για να 

σκιαγραφήσουµε τα βασικά θέµατα που θα αντιµετωπίσουµε, οι κύριες συνεισφορές του κεφαλαίου 

είναι οι εξής: 

• Αποδεικνύονται δύο λήµµατα, που εκτιµούν τον αριθµό των λανθασµένων θετικών και 

λανθασµένων αρνητικών που προκύπτουν από επερωτήσεις χρονικής στιγµής σε οµοιόµορφα 

κατανεµηµένες αβέβαιες τροχιές που µοντελοποιούνται µέσω της πρότασης [TWHC04] · και 

τα δύο σφάλµατα εξαρτώνται από την ακτίνα του κυλινδρικού όγκου και της περιµέτρου του 

παραθύρου επερώτησης χρονικής στιγµής και όχι από την επιφάνεια του.  

• Για να αποδεσµευτούµε από την υπόθεση της οµοιοµορφίας αβεβαιότητας θέσης (η οποία 

προκύπτει απευθείας από το µοντέλο της [TWHC04]) και να χρησιµοποιήσουµε τη 

διµεταβλητή κανονική κατανοµή που εµφανίζεται στον πραγµατικό κόσµο [Lei95], [PTJ05], 

την προσεγγίζουµε αποτελεσµατικά µε την κατανοµή διαφοράς οµοιοµορφίας. Τα 

αποτελέσµατα είναι αρκετά κοντά στην αρχική ανάλυση.  

• Χρησιµοποιούµε καινοτόµα χωροχρονικά και άλλα επαυξηµένα ιστογράµµατα για να 

εκτιµήσουµε το µέσο αριθµό λανθασµένων αποτελεσµάτων όταν αποδεσµευόµαστε από την 

υπόθεση οµοιοµορφίας της κατανοµής των αντικειµένων στο χώρο, καθώς και για να 

υποστηρίξουµε διάφορες κατανοµές της ακτίνας αβεβαιότητας. Η ίδια µεθοδολογία 
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χρησιµοποιείται επίσης και σε άλλες µορφές συνοπτικών δεδοµένων, π.χ. αποθήκες 

δεδοµένων, για να περιγράψουµε το αποτέλεσµα της αβεβαιότητας.  

• Εκτελείται µία πλήρης σειρά πειραµάτων που αποδεικνύουν την ορθότητα και την ακρίβεια 

της ανάλυσης. 

• Τέλος, δείχνεται πως µπορούν να εφαρµοσθούν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σε χωρικά 

σύνολα δεδοµένων: οι λύσεις που προτείνονται σε αυτό το κεφάλαιο εφαρµόζονται σε ένα 

εµπορικό SDBMS, εν προκειµένω, το PostgreSQL [Post08a] µε χωρική επέκταση PostGIS 

[Post08b]. Αξίζει εδώ να τονίσουµε ότι τα πιο συνηθισµένα χωρικά ιστογράµµατα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται ήδη σε SDBMS για την εκτίµηση της επιλεκτικότητας των επερωτήσεων, 

υποστηρίζουν το προτεινόµενο µοντέλο χωρίς επιπλέον απαιτήσεις. 

5.2. Σχετικές Εργασίες 

Οι Wolfson et al. [WSCY99] αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ανακρίβειας στη θέση των κινούµενων 

αντικειµένων προτείνοντας µια σειρά πολιτικών ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων που αποθηκεύει τις 

θέσεις των αντικειµένων. Η βασική ιδέα είναι ότι η βάση δεδοµένων ενηµερώνεται όποτε η απόσταση 

µεταξύ της πραγµατικής θέσης ενός αντικειµένου και της τιµής που είναι αποθηκευµένη στη βάση 

δεδοµένων υπερβαίνει ένα κατώφλι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται ένας παράγοντας αβεβαιότητας 

στη θέση του κάθε αντικειµένου, καθόσον τα αντικείµενα βρίσκονται σε απόσταση 1Km από τις 

τελευταίες καταγεγραµµένες θέσεις. Υιοθετώντας τη χρήση των συναρτήσεων πυκνότητας 

πιθανότητας (probability density function - pdf), περιγράφουν έναν αλγόριθµο που επεξεργάζεται µία 

πιθανοτική επερώτηση χωρικού εύρους που εφαρµόζεται στην παραπάνω βάση δεδοµένων. Το 

αποτέλεσµα αυτής της µορφής επερώτησης,  που µας δίνει το σύνολο των αντικειµένων που είναι 

εντός µιας περιοχής R, αποτελείται από ζεύγη της µορφής (Oi, Pi), όπου Pi είναι η πιθανότητα το 

αντικείµενο Oi να τέµνει την περιοχή επερώτησης R. Οι Cheng et al. [CKP04] υιοθετούν τον ορισµό 

της πιθανοτικής επερώτησης που εισάγεται στην [WSCY99] και τον προεκτείνουν στην περίπτωση 

των επερωτήσεων πλησιέστερου γείτονα (NN). 

Οι Pfoser και Jensen [PJ99] προτείνουν µία αναπαράσταση της αβεβαιότητας θέσης λόγω 

σφαλµάτων µέτρησης και δειγµατοληψίας. Εκεί, η χωρική προβολή της τροχιάς ενός αντικειµένου 

µοντελοποιείται ως µία 2D ελλειπτική επιφάνεια, που ορίζεται από δύο διαδοχικές θέσεις του 

αντικειµένου. Παρουσιάζουν επίσης την επίδραση της αβεβαιότητας θέσης στην επεξεργασία των  

πιθανοτικών επερωτήσεων εύρους και προτείνουν µία µέθοδο προεπιλογής και διαλογής για την 

απάντησή τους. 

Η αβεβαιότητα θέσης των κινούµενων αντικειµένων αναφέρεται επίσης από τους Trajcevski et 

al. [Tra03], [TWHC04], όπου µια τροχιά ενός αντικειµένου µοντελοποιείται ως ένας 3D κυλινδρικός 

όγκος γύρω από την τροχιά. Στην ίδια εργασία, εισάγονται δύο κατηγορίες τελεστών για τροχιές 

επερωτήσεων µε αβεβαιότητα, σε επερωτήσεις χωροχρονικού σηµείου και εύρους, ενώ επιπλέον 

παρουσιάζονται και αποτελεσµατικοί αλγόριθµοι για την εφαρµογή των προτεινόµενων τελεστών. 

Οι Ni et al. [NRB03] προτείνουν ένα πιθανοτικό µοντέλο χωρικών δεδοµένων για την ακρίβεια 

της θέσης πολυγωνικών δεδοµένων. Βάσει αυτού του µοντέλου, κάθε πολύγωνο χωρίζεται σε ξένα 

µεταξύ τους κοµµάτια. Κάθε κοµµάτι είναι µία σειρά κορυφών µε πλήρως συσχετισµένες 
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αβεβαιότητες θέσης. Βάσει του παραπάνω µοντέλου, περιγράφεται ένας πιθανοτικός αλγόριθµος 

χωρικής ένωσης, στον οποίο τα ζεύγη του αντικειµένου του αποτελέσµατος συσχετίζονται µε την 

πιθανότητα τοµής µεταξύ κάθε ζεύγους. Εισάγεται µία παραλλαγή του R-δέντρου, που ονοµάζεται 

πιθανοτικό R-δέντρο, προς υποστήριξη της πιθανοτικής προεπιλογής (filtering) του αλγορίθµου 

ένωσης, στον οποίο κάθε προσέγγιση MBB του δένδρου επαυξάνεται µε την κατανοµή πιθανότητας 

του ορίου του MBB. 

Οι Cheng et al. [CXP+04] ερεύνησαν το πρόβληµα της δεικτοδότησης αβέβαιων δεδοµένων για 

να απαντήσουν αποτελεσµατικά σε κατωφλιωµένες πιθανοτικές επερωτήσεις, στις οποίες το 

αποτέλεσµα της επερώτησης περιλαµβάνει µόνο σηµεία µε πιθανότητα που υπερβαίνει ένα δεδοµένο 

κατώφλι. Προτείνονται δύο δοµές δεικτοδότησης. Η ισχύς κλαδέµατος του πρώτου ευρετηρίου 

βασίζεται στη χρήση των αβέβαιων πληροφοριών που επαυξάνουν στους εσωτερικούς κόµβους του 

ευρετηρίου, ενώ στο δεύτερο ευρετήριο τα σηµεία δεδοµένων µε παρόµοιους βαθµούς αβεβαιότητας 

συσταδοποιούνται µαζί. Προσφάτως οι Tao et al. [TCX+05] µελέτησαν έναν παρόµοιο τύπο 

επερώτησης, την πιθανοτική επερώτηση εύρους, που ανακτά τα αντικείµενα που εµφανίζονται σε µία 

ορθογώνια επιφάνεια µε πιθανότητα τουλάχιστον µιας προκαθορισµένης τιµής. Εισήγαγαν µία 

ολότελα δυναµική δοµή ευρετηρίου για αβέβαια δεδοµένα. Η δοµή αυτή, που ονοµάζεται U-δέντρο, 

διατηρεί «βοηθητικές πληροφορίες» σε όλα του τα επίπεδα για τα αντίστοιχα δεικτοδοτηµένα 

αντικείµενα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επαλήθευση της παρουσίας ενός αντικειµένου 

στα αποτελέσµατα µιας πιθανοτικής επερώτησης εύρους, χωρίς τον υπολογισµό της δαπανηρής από 

πλευράς υπολογισµών πιθανότητας εµφάνισης.  

Οι Dai et al. [DYM+05] µελέτησαν το πρόβληµα της αξιολόγησης χωρικών επερωτήσεων για 

υπαρξιακά αβέβαια δεδοµένα· σ’ αυτή την περίπτωση, η αβεβαιότητα δεν αναφέρεται σε θέσεις των 

αντικειµένων αλλά στην ύπαρξή τους. Οι γράφοντες καθορίζουν δύο πιθανοτικούς τύπους 

επερωτήσεων: τις λεγόµενες επερωτήσεις κατωφλίου και ταξινόµησης (thresholding and ranking) στην 

οποία το αποτέλεσµα ελέγχεται είτε θέτοντας ένα κατώφλι στα αποτελέσµατα χαµηλής πιθανότητας ή 

ταξινοµώντας τα και επιλέγοντας αυτά µε τη υψηλότερη πιθανότητα αντίστοιχα. Εν συνεχεία, 

παρουσιάζονται πιθανοτικές παραλλαγές των επερωτήσεων χωρικού εύρους και NN για αντικείµενα 

που δεικτοδοτούνται από ένα 2D ευρετήριο, όπως το R-δέντρο. Τέλος, για να βελτιώσουν την 

αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων αλγορίθµων τους, προτείνουν µια προέκταση του R-δέντρου, 

στην οποία οι εγγραφές των εσωτερικών κόµβων επαυξάνονται µε την µέγιστη υπαρξιακή πιθανότητα 

των αντικειµένων που δεικτοδοτούνται από αυτές. 

Η µελέτη που ίσως σχετίζεται περισσότερο µε τη δουλειά µας είναι αυτή των Yu και Mehrotra 

[YM03], όπου συζητείται το αποτέλεσµα της αβεβαιότητας σε πιθανοτικές χωρικές επερωτήσεις, 

οµοίως προς τα όσα παρουσιάζονται στην [NRB03]. Μέσω µιας θεωρητικής ανάλυσης, παρέχεται µία 

νέα τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να καθορίσει την απαιτούµενη ακρίβεια των 

δεδοµένων που θα συλλεχθούν, προκειµένου να δοθεί µία πιθανοτική εγγύηση για την αβεβαιότητα 

στις απαντήσεις χωρικών επερωτήσεων. Το πρώτο αποτέλεσµα της ανάλυσης είναι το πλήθος των 

τριών υποσυνόλων του αποτελέσµατος µίας επερώτησης εύρους, πιο συγκεκριµένα των συνόλων 

MUST, MAY και ANS: το MUST είναι το σύνολο των αντικειµένων που σε κάθε περίπτωση «πρέπει» 

να εντοπισθούν εντός του παραθύρου της επερώτησης, το MAY είναι το σύνολο των αντικειµένων που 
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«ίσως» εντοπισθούν εντός του παραθύρου επερώτησης και το ANS είναι η προσεγγιστική απάντηση 

του συνόλου των αντικειµένων των οποίων οι καταγεγραµµένες θέσεις είναι στην περιοχή της 

επερώτησης. Το δεύτερο αποτέλεσµα είναι µία µέθοδος για να καθορίσουµε τη µεγαλύτερη δυνατή 

ανακρίβεια δηλαδή την ακτίνα αβεβαιότητας της ανάλυσής µας, δεδοµένου ότι η απάντηση σε µία 

τυχαία επερώτηση COUNT θα πρέπει να περιλαµβάνει µία αβεβαιότητα δ ≤ δ0, ήτοι το πλήθος του 

συνόλου MAY να είναι λιγότερο από µία τιµή, µε πιθανότητα P ≥ P0.  

Συγκρίνοντας το προτεινόµενο σε αυτή τη διατριβή µοντέλο µε την [YM03], η πρώτη 

παρατήρηση είναι ότι οι αριθµοί EN και EP των λανθασµένων αποτελεσµάτων είναι στην πράξη µία 

διαλογή (refinement), ήτοι ένα υποσύνολο του συνόλου MAY που εκτιµάται από την [YM03] και δεν 

γίνεται να αποµακρύνουµε απευθείας την υπερεκτίµηση που δίνεται από την [YM03] εκτός εάν 

χρησιµοποιείται το µοντέλο µας· αυτή η υπερεκτίµηση παρουσιάζεται σαφώς στα πειραµατικά 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.6.2.1. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το 

µοντέλο που παρουσιάστηκε στην [YM03] βασίζεται στην υπόθεση της οµοιοµορφίας, ενώ η µελέτη 

µας ασχολείται µε πιο ρεαλιστικές απαιτήσεις.  

5.3. Μοντελοποίηση του Σφάλµατος λόγω Αβεβαιότητας Θέσης  

Έστω ένα σύνολο δεδοµένων P που αποτελείται από N τροχιές Ti, i = 1, …, N, που είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένες στο µοναδιαίο χωροχρονικό διάστηµα S = [0,1] × [0,1] × [0,1], δηλαδή, όλες οι 

διαστάσεις κανονικοποιούνται στο διάστηµα µεταξύ του 0 και του 1. Αρχικά δίνουµε την έννοια των 

οµοιόµορφα κατανεµηµένων τροχιών: ένα σύνολο τροχιών P είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο όταν και 

µόνο όταν οι θέσεις των κινούµενων αντικειµένων που λαµβάνονται από ένα στιγµιότυπο του P σε ένα 

τυχαίο χρονικό αποτύπωµα παράγει ένα σύνολο σηµείων Ti,k, i = 1, …, N, και k=1…now το οποίο είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένο. Επιπλέον, το προϊόν της ίδιας στιγµιαίας αποτύπωσης του S είναι ο χώρος 

Sk = [0,1] × [0,1]. 

Βάσει της [TWHC04], οι τροχιές των κινούµενων αντικείµενων θα πρέπει να µοντελοποιούνται 

ως κυλινδρικοί όγκοι σταθερής ακτίνας d γύρω από τις πραγµατικές δειγµατοληπτούµενες θέσεις των 

κινούµενων αντικειµένων και την αντίστοιχη παρεµβαλλόµενη τροχιά. Έτσι, µια στιγµιαία εικόνα της 

τροχιάς Ti στο χρονικό αποτύπωµα tk παράγει έναν δίσκο αβεβαιότητας µε κέντρο Ti,k και ακτίνα d, 

εντός της οποίας η πραγµατική θέση †
,i kT  της τροχιάς Ti στο χρονικό αποτύπωµα tk, είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένη. Έστω επίσης R το σύνολο όλων των επερωτήσεων χρονικής στιγµής που τέθηκαν στο 

σύνολο δεδοµένων P, Rk το υποσύνολο του R στο χρονικό αποτύπωµα tk, και Rk,a×b το υποσύνολο του 

Rk που περιέχει όλες τις επερωτήσεις χρονικής στιγµής που έχουν πλευρές µήκους 2a και 2b κατά τον 

άξονα x- και y-, αντίστοιχα.  

∆ύο τύποι σφαλµάτων εισάγονται όταν εκτελείται µία επερώτηση χρονικής στιγµής Wk ∈ Rk,a×b 

στο σύνολο δεδοµένων P:  

• Το EN είναι το σύνολο των λανθασµένων αρνητικών (false negatives), ήτοι, τροχιών που 

περνούν από το παράθυρο επερώτησης αλλά δεν ανακτώνται· επισήµως, 

{ }†
, ,: |

N i i k j i k j
E T P T W T W= ∈ ∉ ∈ , και 
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• EP είναι το σύνολο των λανθασµένων θετικών (false positives), ήτοι, τροχιές που ανακτώνται 

παρόλο που δεν περνούν από το παράθυρο επερώτησης· επισήµως, 

{ }†
, ,: |

P i i k j i k j
E T P T W T W= ∈ ∈ ∉ . 

Πίνακας 5.1: Πίνακας συµβόλων 

Σύµβολο Περιγραφή  

S, P, N 
το µοναδιαίο χωροχρονικό διάστηµα δεδοµένων [0,1]×[0,1]×[0,1] το σύνολο των 

τροχιών και το πλήθος του (επίσης, πυκνότητα) 

tk, Sk ένα χρονικό αποτύπωµα και η στιγµιαία εικόνα του S στο χρονικό αποτύπωµα tk 

Ti, Ti,k, 
†
,i kT , d Μια τροχιά, η (καταγεγραµµένη ή παρεµβαλλόµενη) θέση του Ti στο χρονικό 

αποτύπωµα tk, η πραγµατική θέση του και η ακτίνα του δίσκου αβεβαιότητας 

Wj , Wj,c1  - Wj,c4 
το παράθυρο µιας επερώτησης χρονικής στιγµής και οι τέσσερις γωνίες του (µε τη 

φορά των δεικτών του ρολογιού, µε πρώτη την κάτω αριστερά) 

, , , ,, , ,x L x U y L y U

j j j jW W W W  οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές του παραθύρου επερώτησης χρονικής στιγµής Wj 

κατά µήκος των αξόνων x- και y-.  

R, Rk, Rk,a×b  

το σύνολο όλων των επερωτήσεων χρονικής στιγµής στο P, το υποσύνολο του που 

καλείται στο χρονικό αποτύπωµα tk, και το υποσύνολό του µε µήκος µισής πλευράς a 

και b κατά µήκος των αξόνων x- και y-, αντιστοίχως  

C(Ti,k,d), Ai,j 

ο δίσκος αβεβαιότητας της (καταγεγραµµένης ή παρεµβαλλόµενη) θέσης του Ti στο 

χρονικό αποτύπωµα tk µε ακτίνα d και το τµήµα της επιφάνειας του που βρίσκεται 

εντός (για την περίπτωση των λανθασµένων αρνητικών) ή εκτός (στην περίπτωση 

των λανθασµένων θετικών) Wj  

( ),
,

i k jT WDist  
η ελάχιστη Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ της (καταγεγραµµένης ή παρεµβαλλόµενης) 

θέσης του Ti στο χρονικό αποτύπωµα tk και το όριο του Wj 

rx, ry 
η απόσταση προς το πλησιέστερο σηµείο Ti,k του ορίου του Wj κατά µήκος των 

αξόνων x- και y-, αντίστοιχα. 

1 ( , )x x yA r r
  

1 ( , )y x yA r r
 

η επιφάνεια που περικλείεται από µία χορδή κατακόρυφη στον x- (ή y-) άξονα µε rx 

(ή ry) απόσταση αντίστοιχα από το Ti,k και το αντίστοιχο τόξο του δίσκου 

αβεβαιότητας  

2 ( , )x yA r r  
η αλληλεπικαλυπτόµενη περιοχή µεταξύ του δίσκου αβεβαιότητας της Ti,k και µίας 

γωνίας του παραθύρου που βρίσκεται εντός του δίσκου µε συντεταγµένες rx και ry σε 

σχέση προς την Ti,k. 

Vi,j, 1 ( , )x x yV r r , 

1 ( , )y x yV r r , 2 ( , )x yV r r  

οι όγκοι των κωνικών τµηµάτων, που ισοδυναµούν µε τις επιφάνειες Ai,j, 1 ( , )x x yA r r , 

1 ( , )y x yA r r , 2 ( , )x yA r r  όταν ακολουθείται η υπόθεση διαφοράς οµοιοµορφίας της 

αβεβαιότητας. 

AvgPi,P(Rk,a×b), 

AvgPi,N(Rk,a×b) 

η µέση πιθανότητα µια τροχιά Ti να είναι λανθασµένη θετική (ή λανθασµένη 

αρνητική) σε σχέση προς όλα τα παράθυρα επερώτησης Wj ∈ Rk,a×b 

( ),P k a bE R × , ( ),N k a bE R ×  ο µέσος αριθµός λανθασµένων θετικών (ή λανθασµένων αρνητικών) στα 

αποτελέσµατα µιας επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Rk,a×b 

 

Το πρόβληµα είναι να γίνει µία όσο το δυνατόν πιο ακριβής εκτίµηση των λανθασµένων 

αρνητικών και λανθασµένων θετικών για ένα τυχαίο Wj στο χρονικό αποτύπωµα tk, βασισµένο µόνο σε 

γνωστά παραµέτρους του συνόλου δεδοµένων και της επερώτησης. Από τον παραπάνω ορισµό του 

προβλήµατος, είναι σαφές ότι αρχικώς κάνουµε τέσσερις κύριες υποθέσεις:  
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• AI – υπόθεση οµοιοµορφίας αβεβαιότητας θέσης (uncertainty uniformity assumption): η 

πραγµατική θέση †
,i kT  της τροχιάς Ti στο χρονικό αποτύπωµα tk κατανέµεται οµοιόµορφα 

εντός του δίσκου αβεβαιότητας C(Ti,k,d),  

• AII – υπόθεση οµοιοµορφίας δεδοµένων (data uniformity assumption): οι τροχιές Ti (και κατά 

συνέπεια, τα σηµεία Ti,k στο χρονικό αποτύπωµα tk), κατανέµονται οµοιόµορφα στο χώρο 

δεδοµένων,  

• AIII – υπόθεση σταθερής ακτίνας αβεβαιότητας (constant uncertainty radius assumption): η 

ακτίνα d του κυλινδρικού όγκου (και κατά συνέπεια, του δίσκου αβεβαιότητας) είναι 

σταθερή, και, χωρίς να προκύπτει απευθείας από τον ορισµό του προβλήµατος,  

• AIV – υπόθεση µεγέθους αβεβαιότητας (uncertainty size assumption): η ακτίνα d είναι πάντα 

λιγότερη από το ήµισυ του µήκους της µικρότερης πλευράς του παραθύρου επερώτησης Wj.  

Όσον αφορά τις πρώτες τρεις υποθέσεις (AI - AIII), θα αποδεσµευτούν στην επέκταση του 

µοντέλου που θα παρουσιαστεί στην Ενότητα 5.4. Για την υπόθεση AIV, θεωρούµε ότι αυτή είναι µια 

λογική ιδιότητα των εµπλεκοµένων χωρικών αντικειµένων, διότι τα τυπικά µεγέθη του παραθύρου 

επερώτησης Wj είναι συνήθως τάξεις µεγέθους µεγαλύτερα από την d· για παράδειγµα, οι τροχιές που 

δειγµατοληπτούνται µε συσκευές GPS εισάγουν ένα σφάλµα µερικών µέτρων (συνήθως λιγότερο των 

10m), ενώ τα παράθυρα επερώτησης σε πραγµατικές εφαρµογές αναµένεται να είναι τουλάχιστον 

εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα.  

Μετά την περιγραφή του πλαισίου εργασίας µας, στην επόµενη ενότητα αποδεικνύουµε δύο 

λήµµατα που είναι θεµελιώδη για το µοντέλο µας. Ο Πίνακας 5.1 συνοψίζει τα σύµβολα που 

χρησιµοποιούνται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

5.3.1. Εκτίµηση του Αριθµού των Λανθασµένων Αρνητικών  

Στην ενότητα αυτή αποδεικνύουµε ένα λήµµα βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισµός του µέσου 

αριθµού λανθασµένων αρνητικών. 

Λήµµα 5.1: Ο µέσος αριθµός EN(Rk,a×b) των λανθασµένων αρνητικών στα αποτελέσµατα µιας 

επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Rk,a×b µε πλευρές µήκους 2a και 2b στο χρονικό αποτύπωµα tk σε ένα 

σύνολο δεδοµένων τροχιών που ακολουθεί τις υποθέσεις οµοιοµορφίας δεδοµένων και οµοιοµορφίας 

αβεβαιότητας δίνεται από τον τύπο: 

( ) ( )
2

,

8

3 2
N k a b

d d
E R N a b

π π×

 
= ⋅ + − 

 
 (5.1) 

όπου d είναι η ακτίνα του δίσκου αβεβαιότητας. 

Απόδειξη:  Ο µέσος αριθµός EN(Rk,a×b) των τροχιών που είναι λανθασµένες αρνητικές στα 

αποτελέσµατα της επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Rk,a×b, ήτοι,
†

, ,|
i k j i k j

T W T W∉ ∈ , µπορεί να 

ληφθεί από τη µέση πιθανότητα AvgPi,N(Rk,a×b) µια αυθαίρετη τροχιά Ti να είναι λανθασµένη αρνητική 

σε σχέση µε ένα αυθαίρετο παράθυρο επερώτησης Wj ∈ Rk,a×b, πολλαπλασιασµένο µε το συνολικό 

αριθµό N των τροχιών: 

( ) ( ), , ,N k a b i N k a bE R N AvgP R× ×= ⋅  (5.2) 
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Προφανώς, ο στόχος µας είναι να προσδιορίσουµε την AvgPi,N(Rk,a×b). Για να επιτύχουµε το στόχο µας, 

διατυπώνουµε την πιθανότητα να συµβαίνει το †
, ,|

i k j i k j
T W T W∉ ∈ . Αυτή η πιθανότητα δίνεται από το 

λόγο της επιφάνειας Ai,j του τµήµατος του δίσκου αβεβαιότητας C(Ti,k,d) που περιλαµβάνεται εντός του 

παραθύρου επερώτησης, προς στην συνολική επιφάνεια του C(Ti,k,d). Ωστόσο, το Ai,j είναι µηδέν σε 

περιπτώσεις όπου το C(Ti,k,d) δεν αλληλεπικαλύπτεται µε το όριο της επερώτησης. 

Case 1 

Case 3 

Case 2 

a 
 

b 

Wj 
 

 

Σχήµα 5.3: Στιγµιαία αποτύπωση των τροχιών που συνεισφέρουν στον αριθµό των λανθασµένων 

αρνητικών  

Το Σχήµα 5.3 απεικονίζει ένα παράθυρο επερώτησης χρονικής στιγµής Wj που επεκτείνεται από µία 

ζώνη επιρροής (buffer) πλάτους d, σε ένα υποσύνολο οµοιόµορφα κατανεµηµένων σηµείων, που 

αντιστοιχούν σε ένα στιγµιότυπο του P κοντά στο Wj στο χρονικό αποτύπωµα tk: οι τροχιές που 

συµβολίζονται ως σηµεία µε δίσκους αβεβαιότητας και βρίσκονται εντός του παραθύρου επερώτησης, 

ήτοι αυτές που συµβολίζονται ως “case 1”, δεν µπορούν να είναι λανθασµένες αρνητικές γιατί θα 

ανακτηθούν τελικά από την επερώτηση. Το ίδιο ισχύει και για τα σηµεία µε δίσκους αβεβαιότητας που 

βρίσκονται εκτός της περιοχής της ζώνης επιρροής και συµβολίζονται ως “case 2” στο Σχήµα 5.3. Η 

µόνη περίπτωση όπου η Ti,k δεν ανακτάται από την επερώτηση ενώ η †
,i k

T  µπορεί να βρεθεί εντός του 

Wj είναι όταν η Ti,k βρίσκεται εντός της περιοχής της ζώνης επιρροής που περιβάλλει το Wj, που 

απεικονίζεται ως “case 3” στο Σχήµα 5.3. 

Η παραπάνω συζήτηση εκφράζει το γεγονός ότι η τροχιά Ti είναι υποψήφια να είναι λανθασµένη 

αρνητική αν και µόνον αν η Ti,k βρίσκεται εκτός του παραθύρου επερώτησης, ενώ ο αντίστοιχος δίσκος 

αβεβαιότητας C(Ti,k,d) τέµνει το όριο της επερώτησης. Εναλλακτικά, η Ti,k θα πρέπει να βρίσκεται 

εντός της περιοχής Minkowski (Minkowski region) του Wj µε ακτίνα d προκειµένου να είναι υποψήφια 

για να είναι λανθασµένη αρνητική· η περιοχή αυτή µπορεί να προσδιορισθεί επεκτείνοντας το Wj µε 

απόσταση d προς όλες τις κατευθύνσεις [TZPM04]. Οι περιοχές Minkowski προκύπτουν απευθείας 

από την έννοια του αθροίσµατος Minkowski (Minkowski sum) [AFH02] ανάµεσα στο παράθυρο 

επερώτησης Wj και ένα δίσκο ακτίνας d, ο οποίος, στην περίπτωσή µας, αποτελείται από ένα σύνολο 

γραµµικών τµηµάτων και κυκλικών τόξων, που απεικονίζεται ως το όριο που είναι στο εξωτερικό του 

Wj στο Σχήµα 5.3. Τώρα, η πιθανότητα της τροχιάς Ti να είναι λανθασµένη αρνητική, σε σχέση µ’ ένα 

παράθυρο επερώτησης Wj, είναι: 

( ) ( ),

,
† ,2

, ,

, ,
|

0,

i k

i j

i k j j
i k j i k j

T W
A

T W Dist d
P T W T W d

ώ

αν και
π

αλλι ς


∉ ≤

∉ ∈ = 


 (5.3) 

Η επιφάνεια Ai,j, που απεικονίζεται στο Σχήµα 5.4, καθορίζεται, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την υπόθεση 

µεγέθους αβεβαιότητας, διακρίνοντας µεταξύ τριών περιπτώσεων που απεικονίζονται στο Σχήµα 

5.4(b) – (d): Στις πρώτες δύο περιπτώσεις, όπου η απόσταση µεταξύ Ti,k και καθεµίας από τις δύο 
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γωνίες του Wj είναι µεγαλύτερη από το d, Ai,j είναι το τµήµα του δίσκου αβεβαιότητας που 

περικλείεται από (a) τη χορδή c1c2 που σχηµατίζεται από την πλευρά της επερώτησης και (b) το 

αντίστοιχο τόξο �1 2c c . Έτσι, µπορεί να υπολογιστεί ως το ολοκλήρωµα της συνάρτησης του µήκους 

χορδής D, που δίνεται ως έκφραση της απόστασής του, ry ή rx (ανάλογα µε το ποια πλευρά της 

επερώτησης εξετάζεται) από το κέντρο του δίσκου. 

 

(a) (b) (c) (d) 

Σχήµα 5.4: Ο µοναδιαίος χώρος (a) και τρεις λεπτοµέρειες του (b, c, d) 

Έστω ότι η χορδή c1c2 είναι παράλληλη στον άξονα x (Σχήµα 5.4(b)), ισχύει ότι 2 2( , ) 2x y yD r r d r= −  

και ,i j
A = 1 ( , )

y x y
A r r =  2 2( , ) 2

y y

d d

x y y y y
r r

D r r dr d r dr= −∫ ∫ , που έχει ως αποτέλεσµα1: 

2

2 2 2
, 1 ( , ) arctan 1

i j y x y y y

y

d
A A r r d r d r

r

   = = − − −   
   

 (5.4) 

Αντιστοίχως, έστω ότι η χορδή c1c2 είναι παράλληλη στον άξονα y (Σχήµα 5.4(c)), η επιφάνεια Ai,j = 

A1x(rx, ry) υπολογίζεται αντικαθιστώντας το ry µε το rx στην Εξ.(5.4). Στην τρίτη περίπτωση, όπου η 

απόσταση µεταξύ του Ti,k και µίας από τις τέσσερις γωνίες του Wj είναι λιγότερο του d (Σχήµα 5.4(d)), 

η Ai,j µπορεί να προσδιοριστεί µε παρόµοιο τρόπο δίνοντας τελικά: 

, 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

( , )

1
arccot arctan 2

2

i j x y

y x

y y x x x y

y x

A A r r

r r
d d r d r r d r r r

R r R r

= =

    
   − − − − − +    − −   

 (5.5) 

Η µέση, σε σχέση µε οποιοδήποτε παράθυρο επερώτησης στην Rk,axb, πιθανότητα µιας τροχιάς Ti να 

είναι λανθασµένη αρνητική υπολογίζεται ολοκληρώνοντας την Εξ.(5.3) σε όλα τα πιθανά παράθυρα 

επερώτησης: 

( ) ( ) ( )
,

† †
, , , , , ,| |

j k a b k

i N k a b i k j i k j i k j i k j

W R S

AvgP R P T W T W dW P T W T W dxdy

×

×

∈

= ∉ ∈ = ∉ ∈∫ ∫∫  
(5.6) 

Για να υπολογίσουµε το παραπάνω ολοκλήρωµα, είναι απαραίτητο, να καθορίσουµε τις κύριες 

περιοχές εντός των οποίων η επιφάνεια Ai,j µπορεί να εκφραστεί ως απλή συνάρτηση. Για να 

διευκολύνουµε τη συζήτηση, το Σχήµα 5.5(a) δείχνει το γεγονός ότι η επιφάνεια που καθορίζεται από 

την Dist(Ti,k,Wj)≤d µπορεί να χωριστεί σε τρία σύνολα ζωνών εντός των οποίων µπορεί να βρεθεί το 

σηµείο Ti,k σχετικά µε τη θέση του παραθύρου επερώτησης: το πρώτο µε τις κάθετες γραµµές, το 

δεύτερο µε τις οριζόντιες και το σκιασµένο, που καλούνται Z1, Z2 και Z3, αντίστοιχα. Οι περιοχές Z1 

περιέχουν τέτοια σηµεία δεδοµένων που η επιφάνεια που προκύπτει από την τοµή της επιφάνειας 

αβεβαιότητάς τους µε το Wj σχηµατίζει ένα πλήρες κυκλικό τµήµα · εναλλακτικά, οι περιοχές Z1 είναι 

                                                 
1 Όλοι οι προηγµένοι υπολογισµοί στο κεφάλαιο αυτό εκτελέστηκαν χρησιµοποιώντας λογισµικό 
Mathematica [28]. 
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ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του χώρου που είναι εκτός του Wj, η απόσταση τους από το Wj είναι 

µικρότερη της d και η απόστασή τους από τις τέσσερις γωνίες του Wj είναι µεγαλύτερη της d. Οι 

περιοχές Z2 είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του χώρου όπου τα σηµεία είναι εκτός του Wj, η 

απόστασή τους από το Wj είναι µικρότερη της d και οι συντεταγµένες τους x και y είναι εντός της 

προβολής του Wj κατά µήκος του άξονα x- ή y-, αντιστοίχως· οµοίως, οι περιοχές Z3 διαφέρουν µόνο 

ως προς το ότι οι συντεταγµένες x και y των σηµείων τους είναι εκτός της προβολής του Wj κατά 

µήκος του x- ή y- άξονα.  

Wj 
 

Z1x 
 

Z2 

 
Z3 
 

Z2 
 

Z3 
 

Z1y 
 

Z1x 
 

Z2 
 

Z1y 
 

Z2 
 

Z2 
 Z2 

 

Z2 
 

Z2 
 

Z3 
 

Z3 
 

a 

b 

a 

 

Ti,k 

Wj 
 

Ai,j 
 

 

 

Ai,j 
 

Ti,k 
 

Wj 
 

 

 

Ti,k 
a 

Wj 
 Ai,j 

 

 
(a) (b) (c) (d) 

Σχήµα 5.5: Περιοχές όπου η επιφάνεια Ai,j που συνεισφέρει σε λανθασµένες αρνητικές απαντήσεις 

εκφράζεται ως απλή συνάρτηση  

Οι περιοχές Z1,j, Z2,j και Z3,j που σχετίζονται µε το παράθυρο επερώτησης Wj ορίζονται και επισήµως 

από τους ακόλουθους τύπους: 

( ) ( ){ }1, , , , ,: , , , 1..4
ij i i k j i k j i k j c

Z T P T W Dist T W d Dist T W d i= ∈ ∉ ∧ ≤ ∧ ≥ =  (5.7) 

( ) ( )
( )

, , , ,

2, , , , ,
, ,

: , , , 1..4

, ,

ii i k j i k j i k j c

j
x x L x U y y L y U

i k j j i k j j

T P T W Dist T W d Dist T W d i
Z

T W W T W W

 ∈ ∉ ∧ ≤ ∧ ≤ = ∧ 
=  

   ∈ ∨ ∈     

 (5.8) 

( ) ( )
( )

, , , ,

3, , , , ,
, ,

: , , , 1..4

, ,

ii i k j i k j i k j c

j
x x L x U y y L y U

i k j j i k j j

T P T W Dist T W d Dist T W d i
Z

T W W T W W

 ∈ ∉ ∧ ≤ ∧ ≤ = ∧ 
=  

   ∉ ∧ ∉     

 (5.9) 

Όσον αφορά τις περιοχές τύπου Z1, δηλαδή αυτές που συµβολίζονται Z1x και Z1y στο Σχήµα 5.5(b), η 

επιφάνεια Ai,j µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την Eξ.(5.4). Όταν η σχετική θέση των Ti,k και 

Wj σχηµατίζει µια περιοχή τύπου Z2, η Ai,j µπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας την µικρή περιοχή στην 

άνω δεξιά γωνία του δίσκου αβεβαιότητας (Σχήµα 5.5(c)), που δίνεται από την Eξ.(5.5), από το 

συνολικό δίσκο αβεβαιότητας που βρίσκεται πάνω από τη χαµηλότερη πλευρά επερώτησης (Eξ.(5.4)). 

Τέλος, για τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τροχιές εντός περιοχών τύπου Z3, όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 5.5(d), η Ai,j µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την Eξ.(5.5). Συνοψίζοντας, to Ti,k µπορεί 

να βρεθεί µέσα σε: 

• µία από δύο ζώνες Z1x (πάνω και κάτω στο Σχήµα 5.5(a)), και δύο ζώνες Z1y (αριστερά και 

δεξιά στο Σχήµα 5.5(a)). σε αυτές τις περιπτώσεις το Ai,j υπολογίζεται από τις A1x και A1y, 

αντιστοίχως, 

• µία από τέσσερις ζώνες Z3, µία για κάθε γωνία του παραθύρου της ερώτησης. σε αυτές τις 

περιπτώσεις, Ai,j=A2, 

• µία από τέσσερις ζώνες Z2, για κάθε γωνία του παραθύρου της ερώτησης κατά µήκος του x- 

και άλλες τέσσερις κατά µήκος του y- άξονα. σε αυτές τις περιπτώσεις, ( ), 1 2i j x
A A A= −  

και ( ), 1 2i j yA A A= − , αντίστοιχα, 
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• σε οποιαδήποτε άλλη θέση. σε αυτή τη περίπτωση το Ai,j µηδενίζεται.  

Φέρνοντας στο µυαλό ότι (α) η Εξ.(5.6) ολοκληρώνει την τιµή 

( )† 2
, , ,|i k j i k j i jP T W T W A dπ∉ ∈ =  σε όλο το χώρο Sk, και (β) η τιµή του Ai,j είναι µηδέν σε 

οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός των ζωνών Z1, Z2, Z3 όπου το Ai,j παρέχεται σε όρους της σχετικής 

θέσης µεταξύ του Τi,k και του Wj, δηλαδή των rx και ry, η Εξ.(5.6) µπορεί να ξαναγραφτεί όπως 

ακολουθεί: 

( )
( ) ( )
1 1 3

2 2

1 1 2

, , 2

1 2 1 2

2 ( , ) 2 ( , ) 4 ( , )
1

4 ( , ) ( , ) 4 ( , ) ( , )

x y
x x y y x y x y y x x y y x

Z Z Z

i N k a b

x x y x y y x y x y x y y x
Z Z

A r r dr dr A r r dr dr A r r dr dr

AvgP R
d A r r A r r dr dr A r r A r r dr drπ×

 + +
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− + − 
 

∫∫ ∫∫ ∫∫

∫∫ ∫∫
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1 2 1 2 3

, ,

1 1 22 2 2

1
2 ( , ) 2 ( , ) 4 ( , )
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i N k a b

x x y y x y x y y x x y y x
Z Z Z Z Z

AvgP R

A r r dr dr A r r dr dr A r r dr dr
dπ

×

+ +

=

 + − 
 ∫∫ ∫∫ ∫∫

 (5.10)

Οι δύο 1 22
x

Z Z+  περιοχές που εµπλέκονται στα παραπάνω ολοκληρώµατα µπορούν να ειδωθούν ως 

το επάνω και κάτω παραλληλόγραµµο στο Σχήµα 5.5(a) που σχηµατίζονται από το Z1x και τις δύο Z2 

περιοχές που το περικλείουν, και το µέγεθός τους κατά µήκος των x- και y- αξόνων είναι 2a και d, 

αντίστοιχα. Το ίδιο επίσης ισχύει σε σχέση µε τις δύο 1 22
y

Z Z+  περιοχές, µε έκταση d και 2b κατά 

µήκος του x- και y- άξονα, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, η παραπάνω σχέση µπορεί να 

ξαναγραφτεί ως ακολούθως: 

( )

( ) ( ) ( )
2 2

, ,

2 2

1 1 22 0 0 0 0 0 0

1
2 , 2 , 4 ,

i N k a b

d a b d d d x

x x y x y y x y x y x y x y

AvgP R

A r r dr dr A r r dr dr A r r dr dr
dπ

×

−

=

 
⋅ + − 
 
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

 (5.11)

Αντικαθιστώντας ( )10
,

d

y x y y
A r r dr∫ = ( )10

,
d

x x y x
A r r dr∫ µε 32

3
d , και ( )

2 2

20 0
,

d d x

x y y
A r r dr dr

−

∫ ∫  µε 41

8
d  

στην παραπάνω εξίσωση, παίρνουµε τον απλό τύπο: 

( ) ( )
2

, ,

8

3 2
i N k a b

d d
AvgP R a b

π π× = + −  (5.12) 

Αντικαθιστώντας την Eξ.(5.12) στην Εξ.(5.2) αποδεικνύεται το Λήµµα 5.1. � 

5.3.2. Εκτίµηση του Αριθµού των Λανθασµένων Θετικών 

Στη συνέχεια αποδεικνύουµε ένα παρόµοιο λήµµα σχετικά µε το µέσο αριθµό των λανθασµένων 

θετικών: 

Λήµµα 5.2: Ο µέσος αριθµός EP(Rk,a×b) των λανθασµένων θετικών στα αποτελέσµατα µιας επερώτησης 

χρονικής στιγµής Wj ∈ Rk,a×b µε πλευρές µήκους 2a και 2b στο χρονικό αποτύπωµα tk σε ένα σύνολο 

δεδοµένων τροχιάς που ακολουθεί τις υποθέσεις οµοιοµορφίας δεδοµένων και οµοιοµορφίας 

αβεβαιότητας δίνεται από τον τύπο: 

( ) ( )
2

,

8

3 2
P k a b

d d
E R N a b

π π×

 
= ⋅ + − 

 
  (5.13) 

όπου d είναι η ακτίνα του δίσκου αβεβαιότητας. 

Απόδειξη: Ο µέσος αριθµός EP(Rk,a×b) των τροχιών που είναι λανθασµένες θετικές στα αποτελέσµατα 

µιας επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Rk,a×b, δηλαδή, †
, ,|

i k j i k j
T W T W∈ ∉ , µπορεί να ληφθεί από τη 
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µέση πιθανότητα AvgPi,P(Rk,a×b) µια αυθαίρετη τροχιά Ti να είναι λανθασµένη θετική σε σχέση µε ένα 

αυθαίρετο παράθυρο επερώτησης Wj ∈ Rk,a×b, πολλαπλασιάζοντάς το µε το συνολικό αριθµό N 

τροχιών στο χώρο δεδοµένων: 

( ) ( ), , ,P k a b i P k a bE R N AvgP R× ×= ⋅  (5.14)

Κατόπιν, ακολουθώντας µεθοδολογία αντίστοιχη αυτής που ακολουθήσαµε στην απόδειξη του 

λήµµατος 5.1, αποδεικνύεται ότι η πιθανότητα †
, ,|

i k j i k j
T W T W∈ ∉  είναι: 

( ) ( ),

,
† ,2

, ,

, ,
|

0,

i k

i j

i k j j
i k j i k j

T W
A

if T W and Dist d
P T W T W d

otherwise

π


∈ ≤
∈ ∉ = 



 (5.15)

και η µέση, σε σχέση µε οποιοδήποτε παράθυρο επερώτησης Rk,axb, πιθανότητα µια τροχιά Ti να είναι 

λανθασµένη θετική: 

( ) ( ) ( )
,

† †
, , , , ,| |

j k a b k

i P a b i k j i k j i k j i k j

W R S

AvgP R P T W T W dW P T W T W dxdy

×

×

∈

= ∈ ∉ = ∈ ∉∫ ∫∫  
(5.16) 

Το παραπάνω ολοκλήρωµα υπολογίζεται εκ νέου προσδιορίζοντας τις περιοχές εντός των οποίων η Ai,j 

εκφράζεται ως απλή συνάρτηση. Αυτές οι ζώνες βρίσκονται εντός της περιοχής που σχηµατίζεται από 

το αρχικό παράθυρο της ερώτησης και τη διαφορά Minkowski (Minkowski difference) του Wj µε ένα 

δίσκο ακτίνας d [TWHC04]. Η διαφορά Minkowski, είναι συµπληρωµατική του αθροίσµατος 

Minkowski [TWHC04] που έχει εξεταστεί ενδελεχώς στον χώρο των γραφικών υπολογιστών, ενώ ο 

υπολογισµός της για κυρτά πολύγωνα είναι µία ξεκάθαρη διαδικασία που απαιτεί γραµµικό χρόνο 

εκτέλεσης [TWHC04]. Το Σχήµα 5.6(a) παρουσιάζει τα τρία σύνολα αυτών των ζωνών, πιο 

συγκεκριµένα των Z1, Z2 και Z3, που µπορεί να οριστούν µε τρόπο ανάλογο αυτού που 

χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των λανθασµένων αρνητικών. Επισήµως: 

( )
( )

, ,

1, , , , ,
, ,

: ,

, ,

i i k j i k j

j x x L x U y y L y U

i k j j i k j j

T P T W Dist T W d
Z

T W d W d T W d W d

 ∈ ∈ ∧ ≤ ∧ 
=  

   ∈ + − ∨ ∈ + −     

 (5.17) 

( ) ( ){ }2, , , 1, , , ,: , , , 1..4
ij i i k j i k j i k j i k j c

Z T P T W T Z Dist T W d Dist T W d i= ∈ ∈ ∧ ∉ ∧ ≤ ∧ ≥ =  (5.18) 

( ){ }3, , , ,: , , 1..4
ij i i k j i k j c

Z T P T W Dist T W d i= ∈ ∈ ∧ ≤ =  (5.19) 

 

 

Wj 
 

a 

b 

Z1y 
 

Z1x 
 

Z1y 
 

Z1x 
 

Z3 
 

Z3 
 

Z3 
 

Z3 
 

Z2 
 

Z2 
 

Z2 
 

Z2 
 

 

 
Wj 

 

Ti,k

 

Ai,j 

 

 

Ai,j 

Ti,k 
 

Wj 
 

 

 

Ai,j 

Ti,k 
 

Wj 
 

 

(a) (b) (c) (d) 

Σχήµα 5.6: Οι περιοχές όπου η επιφάνεια Ai,j συνεισφέρει σε λανθασµένες θετικές απαντήσεις 

εκφράζεται ως απλή συνάρτηση  

Όσον αφορά τις περιοχές Z1x και Z1y, η επιφάνεια Ai,j υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την Eξ.(5.4) 

(Σχήµα 5.6(b)). Όταν ασχολούµαστε µε την περιοχή Z2, η Ai,j καθορίζεται προσθέτοντας την Eξ.(5.4) 

κατά µήκος των αξόνων x και y (Σχήµα 5.6(c)). Τέλος, τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τις τροχιές 
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εντός του Z3 υπολογίζονται επίσης προσθέτοντας την Eξ.(5.4) κατά µήκος των αξόνων x και y και 

αφαιρώντας την µικρή περιοχή στην κάτω αριστερά γωνία του δίσκου αβεβαιότητας (Σχήµα 5.6(d)), 

που δίνεται από την Εξ.(5.5). Συνοψίζοντας, το Ti,j  µπορεί να βρεθεί µέσα: 

• σε µία από δύο ζώνες Z1x (πάνω και κάτω στο Σχήµα 5.6(a)). σε αυτές τις περιπτώσεις, η Ai,j 

υπολογίζεται από την A1x, 

• µία από δύο ζώνες Z1y (αριστερά και δεξιά στο Σχήµα 5.6(a)). σε αυτές τις περιπτώσεις, η Ai,j 

υπολογίζεται από την A1y, 

• µία από τέσσερις ζώνες Z3, µία για κάθε γωνία του παραθύρου της ερώτησης. σε αυτές τις 

περιπτώσεις, Ai,j=A1x+A1y, 

• µία από τέσσερις ζώνες Z2, µία για κάθε γωνία του παραθύρου της ερώτησης; σε αυτές τις 

περιπτώσεις , Ai,j=A1x+A1y-A2, 

και η Εξ.(5.16) αναδιατυπώνεται ως εξής: 

( )
( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )
1 1 2

3

, ,

1 1 1 1

2

1 1 2

2 ( , ) 2 ( , ) 4 , ,
1

4 , , ,

y x

i P k a b

y x y y x x x y y x x x y y x y y x
Z Z Z

x x y y x y x y y x
Z

AvgP R

A r r dr dr A r r dr dr A r r A r r dr dr

d A r r A r r A r r dr drπ

× =

 + + +
 ⋅ 

+ − 
 

∫∫ ∫∫ ∫∫

∫∫

 (5.20) 

που, µετά τους απαραίτητους υπολογισµούς, µας δίνει: 

( ) ( )
2

, ,

8

3 2
i P k a b

d d
AvgP R a b

π π× = + −  (5.21) 

Αντικαθιστώντας την Εξ.(5.21) στην Eξ.(5.14) έχουµε αποδείξει το Λήµµα 5.2. � 

5.3.3. Συζήτηση  

Συνοψίζοντας, το αναλυτικό µοντέλο για την πρόβλεψη των λανθασµένων θετικών και λανθασµένων 

αρνητικών όταν εκτελείται µία επερώτηση χρονικής στιγµής σε οµοιόµορφα κατανεµηµένα δεδοµένα 

τροχιών, αποτελείται από το Λήµµα 5.1 και το Λήµµα 5.2 που αποδείχθηκαν στις προηγούµενες 

ενότητες. Προκύπτει ότι ο µέσος αριθµός λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών µιας 

αυθαίρετης επερώτησης χρονικής στιγµής στο χρονικό αποτύπωµα tk µε γνωστό µέγεθος 2a και 2b 

κατά µήκος των αξόνων x- και y- αντίστοιχα, είναι µία συνάρτηση των a, b, της ακτίνα αβεβαιότητας d 

και του πλήθους N του συνόλου δεδοµένων. Ένα αποτέλεσµα που προκύπτει ως επακόλουθο είναι ότι, 

θεωρητικά, ο µέσος αριθµός των λανθασµένων αρνητικών είναι ίσος µε το µέσο αριθµό των 

λανθασµένων θετικών: 

( ) ( ), ,N k a b P k a bE R E R× ×=  (5.22)

Ενώ εκ πρώτης όψεως ένα τέτοιο αποτέλεσµα ακούγεται περίεργο, αποδεικνύεται λογικό όταν 

λάβουµε υπ’ όψιν ότι, αφ’ ενός, ο αριθµός των τροχιών που συνεισφέρουν στον αριθµό των 

λανθασµένων αρνητικών, που απεικονίζεται ως η σκιασµένη περιοχή στο Σχήµα 5.5(a), είναι 

µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των λανθασµένων θετικών (Σχήµα 5.6(a)) και, αφ’ ετέρου, η 

επιφάνεια Ai.j του δίσκου αβεβαιότητας κάθε τροχιάς που συνεισφέρει στον αριθµό των λανθασµένων 

αρνητικών (Σχήµα 5.5(d)) είναι µικρότερη από την αντίστοιχη για τις λανθασµένες θετικές (Σχήµα 

5.6(d)). Ο αναλυτικός µας υπολογισµός των of EN(Ra×b) και EP(Ra×b) αποδεικνύει ότι αυτοί οι δύο 

συµπληρωµατικοί όροι τελικά καταλήγουν σε δύο ίσες τιµές για τον αριθµό των λανθασµένων θετικών 

και αρνητικών, καταλήγοντας στην Εξ.(5.22). 
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Επιπλέον, προκύπτει από τις Eξ.(5.1) και Eξ.(5.13) ότι ο µέσος αριθµός των λανθασµένων 

αρνητικών και λανθασµένων θετικών µιας επερώτησης χρονικής στιγµής εξαρτάται από την περίµετρο 

της επερώτησης (a+b) και όχι από την επιφάνειας επερώτησης ( a b⋅ ). Μία τελευταία παρατήρηση 

είναι ότι όταν το µοντέλο µας χρησιµοποιείται για να καθορίσει τη µέγιστη επιτρεπόµενη (αν)ακρίβεια 

των δεδοµένων που θα τροφοδοτήσουν µία MOD, οι Eξ.(5.1) και Eξ.(5.13) µπορούν να λυθούν για την 

τιµή της ακτίνας αβεβαιότητας d, αν δοθούν οι τιµές της απαιτούµενης ακρίβειας σε όρους 

λανθασµένων αποτελεσµάτων και τυπικής έκτασης της επερώτησης. 

∆ιαισθητικά, τα δύο τµήµατα του πολλαπλασιαστή του N στην Eξ.(5.1) και την Eξ.(5.13), 

δηλαδή το  ( )8

3

d
a b

π
+  και το 

2

2

d

π
, αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά στο συνολικό αριθµό 

λανθασµένων αποτελεσµάτων, του µήκους της περιµέτρου επερώτησης και των τεσσάρων γωνιών του 

παραθύρου επερώτησης, αντίστοιχα. Η λεπτοµέρεια αυτή θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη στην επόµενη 

ενότητα όταν θα χαλαρώσουµε την υπόθεση της οµοιοµορφίας δεδοµένων µε τη βοήθεια των 

ιστογραµµάτων. 

Τέλος, θα πρέπει εκ νέου να επισηµάνουµε, ότι οι παραπάνω τύποι, καθώς και η πλειονότητα 

αυτών που παρουσιάζονται από τούδε και στο εξής, µπορεί να εφαρµοσθεί απευθείας στα απλά χωρικά 

δεδοµένα χωρίς την ανάγκη οιασδήποτε τροποποίησης · αυτό λόγω του γεγονότος ότι µία επερώτηση 

χρονικής στιγµής σε ένα σύνολο τροχιών µπορεί να θεωρηθεί ως επερώτηση παραθύρου εύρους σε µία 

στιγµιαία αποτύπωση των τροχιών στο χρονικό αποτύπωµα που προσδιορίζεται από την επερώτηση 

χρονικής στιγµής. Έτσι, ο µέσος αριθµός EN(Ra×b) και EP(Ra×b) των λανθασµένων αρνητικών και 

λανθασµένων θετικών στα αποτελέσµατα των επερωτήσεων παραθύρου εύρους µε µήκος πλευρών 2a 

και 2b σε απλά χωρικά δεδοµένα, µε βάση τις τέσσερις υποθέσεις που αναφέρθηκαν στην αρχή της 

ενότητας είναι: 

( ) ( ) ( )
28

3 2
N a b P a b

d d
E R E R N a b

π π× ×

 
= = ⋅ + − 

 
 (5.23) 

Η ίδια αιτιολόγηση (και το ίδιο αποτέλεσµα) ισχύει και για όλους τους τύπους που αναπτύσσονται στις 

επόµενες ενότητες, όπου και χαλαρώνουµε τις υποθέσεις οµοιοµορφίας. Θα αποδειχθεί, περαιτέρω, 

κατά την πειραµατική µελέτη ότι το αναπτυχθέν µοντέλο έχει πολλές εφαρµογές σε εµπορικά SDBMS.  

5.4. Χαλάρωση των Υποθέσεων Οµοιοµορφίας 

Στην ενότητα αυτή αποδεσµευόµαστε από τις τρεις υποθέσεις AI – AIII, που κάναµε κατά την 

διατύπωση του προβλήµατος στην Ενότητα 5.3. Αυτό θα γίνει σταδιακά µε αύξουσα σειρά. Πρώτον θα 

δείξουµε πως υποστηρίζουµε µη οµοιόµορφες κατανοµές αβεβαιότητας του πραγµατικού κόσµου 

χαλαρώνοντας συνεπώς την AI (Ενότητα 5.4.1), κατόπιν χρησιµοποιούµε χωροχρονικά ιστογράµµατα 

για να χαλαρώσουµε την AII (Ενότητα 5.4.2) και τέλος, δείχνουµε πως τα ιστογράµµατα µπορούν να 

επαυξηθούν για να χαλαρώσουµε την AIII (Ενότητα 5.4.3). 

5.4.1. Χαλάρωση της Υπόθεσης Οµοιµορφίας Αβεβαιότητας Θέσης 

Η ανάλυση που έγινε στην Ενότητα 5.3 βασίστηκε στην υπόθεση οµοιόµορφης αβεβαιότητας θέσης, 

που σηµαίνει ότι η ακριβής θέση κάθε σηµείου τροχιάς σε ένα δεδοµένο χρονικό αποτύπωµα είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένη εντός του δίσκου αβεβαιότητας µε το σηµείο που αντιπροσωπεύει την 



 133 

τροχιά στο κέντρο και γνωστή ακτίνα. Μολαταύτα, σε αυτή την ενότητα επεκτείνουµε το 

προτεινόµενο µοντέλο προς µη οµοιόµορφες κατανοµές της αβεβαιότητας θέσης. Η λογική που διέπει 

αυτή την επέκταση είναι ότι αν το ακριβές σηµείο †
,i k

T  βρίσκεται εντός µίας κυκλικής γειτονιάς του 

Ti,k, είναι πολύ πιο πιθανό η πιθανότητα µιας θέσης να είναι η ακριβής θέσης του †
,i k

T  να µειώνεται όσο 

αυξάνεται η απόστασή του από το Ti,k. Πολλώ δε µάλλον, που είναι γνωστό ότι το σφάλµα που 

σχετίζεται µε θέσεις εντοπισµένες µέσω GPS κατανέµεται κανονικά, δηλαδή ακολουθώντας τη 

διµεταβλητή κανονική κατανοµή µε ασυσχέτιστες µεταβλητές x και y, που είναι η επέκταση της 

κανονικής κατανοµής στο 2D χώρο [Lei95]· δεδοµένου δε ότι η χρήση του GPS επιτρέπει υψηλούς 

ρυθµούς δειγµατοληψίας το συνολικό σφάλµα σε αυτές τις περιπτώσεις κυριαρχείται από το σφάλµα 

που εισάγεται από τη συσκευή εντοπισµού. Όντως λοιπόν, το επιχείρηµα ότι η αβεβαιότητα σε 

πραγµατικά χωροχρονικά (και σταθερά χωρικά) δεδοµένα τείνει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη 

είναι εύλογο[CC07], [NRB03], [PTJ05]. 

Βάσει της προηγούµενης συζήτησης, ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να χαλαρώσουµε την 

υπόθεση οµοιοµορφίας στην αβεβαιότητα θέσης των κινούµενων αντικειµένων και να κάνουµε το 

προτεινόµενο µοντέλο να υποστηρίζει την διµεταβλητή κανονική κατανοµή. Η αντίστοιχη συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας (probability density function - pdf), όταν οι µεταβλητές x, y δεν είναι 

συσχετισµένες, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο [PTJ05]: 

2 2

22
2

1
( , )

2

x y

BN
P x y e σ

πσ

+
−

=  (5.24)

όπου σ2 είναι η διασπορά κατά µήκος των αξόνων x- και y- · άρα σ είναι η αντίστοιχη τυπική 

απόκλιση. Ωστόσο, ο υπολογισµός των αντίστοιχων τύπων όπως γίνεται στην Ενότητα 5.3 είναι µια 

επώδυνη διαδικασία που προϋποθέτει την ολοκλήρωση αρκετών εκθετικών συναρτήσεων.  

P(x) 

x d   

pi 
 d 

P(x,y) 
 

 
(a) (b) 

Σχήµα 5.7: Κατανοµή διαφοράς οµοιοµορφίας σε (a) 1D και (b) 2D χώρο 

Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση πυκνότητας της διµεταβλητής κανονικής κατανοµής 

προσεγγίζεται αποτελεσµατικά από τη δυσδιάστατη κατανοµή διαφοράς οµοιοµορφίας ( two-

dimensional uniform difference distribution - 2d-UDD) που είναι η επέκταση της κατανοµής διαφοράς 

οµοιοµορφίας (uniform difference distribution) στο δυσδιάστατο χώρο, ήτοι, η κατανοµή της διαφοράς 

µεταξύ δύο οµοιόµορφα κατανεµηµένων µεταβλητών στην [0, d]. Η pdf της 2d-UDD είναι: 

( )
2 2 2 2

2 2

1
13

,

0
d UDD

x y if x y d
P x y d

d
otherwise

π−

 − + + ≤
= ⋅ 



 (5.25)

που είναι η επέκταση στο δυσδιάστατο χώρο της κατανοµής διαφοράς οµοιοµορφίας µε την εξής pdf : 
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( ) 1 1

0
UDD

x
if x d

P x d
d

otherwise


− ≤
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 (5.26)

Και οι δύο κατανοµές απεικονίζονται στο Σχήµα 5.7 που παρουσιάζει το περίγραµµα των pdfs τους· 

στην πράξη, η P2d-UDD σχηµατίζει µία κωνική επιφάνεια µε ακτίνα βάσης d και µοναδιαίο όγκο όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 5.7(b). 

Για την αναδιατύπωση του προτεινόµενου µοντέλου, η υπόθεση οµοιοµορφίας αβεβαιότητας 

θέσης πρέπει να αντικατασταθεί από την ακόλουθη υπόθεση διαφοράς οµοιµορφίας αβεβαιότητας 

θέσης (uncertainty uniformity difference assumption): η πραγµατική θέση Ti,k κάθε τροχιάς Ti στο 

χρονικό αποτύπωµα tk δίνεται από την κατανοµή P2d-UDD που περιγράφηκε παραπάνω. Βάσει αυτής της 

υπόθεσης, διατυπώνεται το ακόλουθο λήµµα: 

Λήµµα 5.3: Οι µέσοι αριθµοί EN(Rk,a×b) και EP(Rk,a×b) των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων 

θετικών, αντίστοιχα, στα αποτελέσµατα µίας επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Rk,a×b µε πλευρές µήκους 

2a και 2b στο χρονικό αποτύπωµα tk σε ένα σύνολο δεδοµένων τροχιάς που ακολουθεί τις υποθέσεις 

οµοιοµορφίας δεδοµένων και διαφοράς οµοιοµορφίας αβεβαιότητας θέσης δίνονται από τον τύπο: 

( ) ( ) ( )
2

, ,

2 3

10
N k a b P k a b

d d
E R E R N a b

π π× ×

 
= = ⋅ + − 

 
 (5.27)

όπου d είναι η ακτίνα του δίσκου αβεβαιότητας. 

Απόδειξη: Τα EN(Rk,a×b) και EP(Rk,a×b) λαµβάνονται από τις µέσες πιθανότητες AvgPi,N(Rk,a×b) και 

AvgPi,P(Rk,a×b), αντίστοιχα, πολλαπλασιασµένες επί το συνολικό αριθµό N των αντικειµένων στο χώρο 

δεδοµένων. Η πιθανότητα µία τροχιά Ti να είναι λανθασµένη αρνητική ή λανθασµένη θετική, σε σχέση 

µε ένα παράθυρο επερώτησης Wj, στο χρονικό αποτύπωµα tk είναι: 

( ) ( ),, ,†
, ,

, ,
|

0,

i ki j i k j j

i k j i k j

T WV if T W and Dist d
P T W T W

otherwise

 ∉ ≤
∉ ∈ = 
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αντίστοιχα 

( ) ( ),, ,†
, ,

, ,
|

0,

i ki j i k j j

i k j i k j

T WV if T W and Dist d
P T W T W

otherwise

 ∈ ≤
∈ ∉ = 


 (5.29)

όπου Vi,j είναι ο όγκος της 2d-UDD pdf P2d-UDD, που βρίσκεται πλήρως εντός ή εκτός του Wj, 

αντίστοιχα.  

Ο όγκος Vi,j, της P2d-UDD που βρίσκεται εντός (εκτός, αντίστοιχα) του παραθύρου επερώτησης 

προσδιορίζεται ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία όπως στην απόδειξη του Λήµµατος 5.1 (Λήµµα 

5.2, αντίστοιχα), λαµβάνοντας επιπλέον υπ’ όψιν την υπόθεση αβεβαιότητας µεγέθους. Πιο 

συγκεκριµένα, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι τα (b) – (d) στο Σχήµα 5.4 παρουσιάζουν και την προβολή της 

P2d-UDD στο επίπεδο x-y, µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε στη συζήτησή µας: στις πρώτες δύο 

περιπτώσεις (Σχήµα 5.4(b) και 4(c)) όπου η απόσταση µεταξύ του Ti,k και καθεµιάς από τις τέσσερις 

γωνίες του Wj είναι µεγαλύτερη της d, το Vi,j ισούται µε το V1x(rx,ry) (ή V1y(rx,ry)) που είναι το τµήµα 

της P2d-UDD που βρίσκεται πάνω (ή δεξιά, αντίστοιχα) του κάθετου επιπέδου που περνά από τη c1c2. 

Στην τρίτη περίπτωση, όπου η απόσταση µεταξύ της Ti,k και µιας από τις τέσσερις γωνίες του Wj είναι 

µικρότερη του d (Σχήµα 5.4(d)), η Vi,j ισούται µε V2(rx,ry), που είναι το τµήµα της P2d-UDD που 
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βρίσκεται δεξιά του κάθετου επιπέδου που περνά από τη c1c2 και πάνω από αυτό που περνά από τη 

c2c3. 

Η µέση, σε σχέση µε οποιοδήποτε παράθυρο επερώτησης στο Rk,axb, πιθανότητα µια τροχιά Ti να είναι 

λανθασµένη αρνητική (λανθασµένη θετική, αντίστοιχα) στο χρονικό αποτύπωµα tk υπολογίζεται 

ολοκληρώνοντας την Εξ.(5.28) (Εξ.(5.29), αντίστοιχα) σε όλες τις θέσεις επερώτησης όπως και στην 

Εξ.(5.6) (Εξ.(5.16), αντίστοιχα). Το αντίστοιχο ολοκλήρωµα υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που 

ακολουθήσαµε και για την απόδειξη του Λήµµατος 5.1 (Λήµµα 5.2, αντίστοιχα) αντικαθιστώντας τις 

τιµές των A1x(rx,ry), A1y(rx,ry) και A2(rx,ry) µε V1x(rx,ry), V1y(rx,ry) και V2(rx,ry) στην Εξ.(5.11) (Εξ.(5.20), 

αντίστοιχα). Έτσι, αντικαθιστώντας ( )10
,

d

y x y y
V r r dr∫ = ( )10

,
d

x x y x
V r r dr∫ =

2

d

π
, και 

( )
2 2

20 0
,

d d x

x y y x
V r r dr dr

−

∫ ∫  = 
23

40

d

π
 στους αντίστοιχους τύπους και εκτελώντας τους απαραίτητους 

υπολογισµούς έχουµε: 

( ) ( )
2

, ,

2 3

10
i N k a b

d d
AvgP R a b

π π× = + −  (5.30) 

και 

( ) ( )
2

, ,

2 3

10
i N k a b

d d
AvgP R a b

π π× = + −  (5.31) 

Πολλαπλασιάζοντας τους παραπάνω τύπους επί N αποδεικνύεται το Λήµµα 5.3. � 

Ως εδώ, δεδοµένου ότι η θέση του πραγµατικού σηµείου ακολουθεί την υπόθεση διαφοράς 

οµοιοµορφίας αβεβαιότητας, το µοντέλο µας αποτελείται από την Εξ.(5.27), που µοιάζει πολύ µε αυτές 

της Ενότητας 5.3 υπό την υπόθεση οµοιοµορφίας αβεβαιότητας. Πιο συγκεκριµένα, αν η Εξ.(5.27) 

συγκριθεί µε τις Εξ.(5.1) και Εξ.(5.13), οι τύποι διαφέρουν µόνο στα βάρη των µεταβλητών της 

συνάρτησης d(a+b) και d2. Παρόλο που το µοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω δεν λαµβάνει άµεσα 

υπ’ όψιν την διµεταβλητή κανονική κατανοµή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποτελεσµατική 

προσέγγισή της. Έστω, για παράδειγµα, το Σχήµα 5.8 που παρουσιάζει την συνάρτηση πιθανότητας 

της διµεταβλητής κανονικής κατανοµής µε µη συσχετισµένες µεταβλητές (Σχήµα 5.8(a)), τη 

συνάρτηση πιθανότητας της 2d-UDD (Σχήµα 5.8(b)), και το περίγραµµα των δύο κατανοµών στο 1D 

χώρο (Σχήµα 5.8(c))· οι δύο συναρτήσεις πιθανότητας αποδεικνύονται πολύ κοντά η µία µε την άλλη. 

Άρα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ελάχιστα τετράγωνα και να εκτιµήσουµε την ακτίνα του κώνου 

που ταιριάζει καλύτερα στην «καµπάνα» του Gauss της διµεταβλητής κανονικής κατανοµής.  
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Σχήµα 5.8: (a) ∆ιµεταβλητή κανονική κατανοµή (b) ∆υσδιάστατη UDD, και, (c) καλύτερο ταίριασµα 

µεταξύ των δύο κατανοµών σε µία διάσταση (c) 
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Επισήµως, διατυπώνεται το ακόλουθο λήµµα: 

Λήµµα 5.4: Η δυσδιάστατη κατανοµή διαφοράς οµοιοµορφίας που προσεγγίζει µε το βέλτιστο τρόπο τη 

διµεταβλήτη κανονική κατανοµή µε µη συσχετισµένες µεταβλητές, λαµβάνεται όταν η ακτίνα d του δίσκου 

αβεβαιότητας είναι: 

2.36533d σ≈ ×  (5.32)

όπου σ είναι η τυπική απόκλιση της διµεταβλητής κανονικής κατανοµής κατά µήκος των αξόνων x- και y. 

Απόδειξη: Βάσει της Θεωρίας των Ελαχίστων Τετραγώνων, η βέλτιστη προσέγγιση µιας συνάρτησης f 

από µία άλλη συνάρτηση g στο ίδιο πεδίο D δίνεται ελαχιστοποιώντας το ολοκλήρωµα 

( ) ( )( )2

D
f x g x dx−∫∫  του τετραγώνου της διαφοράς τους κατά µήκος του D. Κατά συνέπεια, για να 

αποδείξουµε το λήµµα πρέπει να προσδιορίσουµε την τιµή του d που ελαχιστοποιεί το 

( ) ( )( )2

2

2 , ,
d UDD BN

P x y P x y dxdy− −∫∫� . Προς τούτο, ισχύει ότι: 

( ) ( )( )2

2

2 , ,
d UDD BN

P x y P x y dxdy− − =∫∫�  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2

2 2

2 2(0, ) (0, )
, , , ,

d UDD BN d UDD BN
C d C d

P x y P x y dxdy P x y P x y dxdy− −−
− + −∫∫ ∫∫�  

(5.33)

όπου C(0,d) είναι ο δίσκος µε κέντρο (0,0) και ακτίνα d. Εφαρµόζοντας τις Εξ.(5.25) και Εξ.(5.24) 

στην Εξ.(5.33), έχουµε: 
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 (5.34)

Σ’ αυτό το σηµείο χρησιµοποιούµε το µετασχηµατισµό από καρτεσιανές σε πολικές συντεταγµένες, 

που µετατρέπει τα (x, y) σε (ρ, θ) σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

( ),f x y dxdy =∫∫  ( )cos , sinf d dρ θ ρ θ ρ ρ θ∫∫  (5.35) 

Αν εφαρµόσουµε τον παραπάνω µετασχηµατισµό στην Εξ.(5.34), έχουµε: 
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Άρα 
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d
d d
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d

σ πσ
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πσ−

 
− +  

 − =∫∫�  
(5.36) 

όπου Erf[x] είναι η συνάρτηση του σφάλµατος που εντοπίζεται όταν ολοκληρώνουµε την κανονική 

κατανοµή. Κατόπιν, υπολογίζουµε την πρώτη παράγωγο της Εξ.(5.36) σε σχέση µε τη d: 

( ) ( )( )
2

2

2

22

2

4

9 6 9 2 Erf, , 2

d

d UDD BN

d
d de

P x y P x y dxdy

d d

σ π
σ

π

−

−

 
+ −  ∂ −  = −

∂
∫∫�  

(5.37) 

και αντικαθιστώντας το d /σ µε µία µεταβλητή a ( 0a ≠ ), έχουµε ότι: 

( ) ( )( )
2

2

22

2

3

9 6 9 2 Erf, , 2

a

d UDD BN

a
a ae

P x y P x y dxdy

d ad

π

π

−

−

 
+ −  ∂ −  =

∂
∫∫�  

(5.38) 
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που µηδενίζεται όταν ο αριθµητής γίνει µηδέν. Άρα, η πρώτη παράγωγος της Εξ.(5.36) µηδενίζεται 

όταν  

2

29 6 9 2 Erf 0
2

a
a

a ae π
−  

+ − = 
 

 (5.39) 

Μετά από επίλυση µε αριθµητικές µεθόδους στην Εξ.(5.39) προκύπτει ότι  

2.36533a ≈  (5.40) 

∆εδοµένου ότι a = d /σ  αποδεικνύεται το Λήµµα 5.4. � 

Εν κατακλείδι, το προταθέν µοντέλο για κανονικά κατανεµηµένη αβεβαιότητα αποτελείται από 

τις Εξ.(5.27) και Εξ.(5.32)· η τιµή της d που δίνεται από την Εξ.(5.32) µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

απευθείας στην Εξ.(5.27) για να προσεγγίσουµε την κανονική κατανοµή αρκετά αποτελεσµατικά όπως 

θα αποδειχθεί αργότερα στην πειραµατική µελέτη.  

5.4.2. Χαλάρωση της Υπόθεσης Οµοιµορφίας Κατανοµής ∆εδοµένων  

Οι Ενότητες 5.3 και 5.4.1 υποθέτουν ότι οι τροχιές και κατά συνέπεια τα σηµεία που λαµβάνονται από 

ένα στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο χώρο. Στην ενότητα αυτή, 

χαλαρώνουµε την υπόθεση οµοιόµορφης κατανοµής δεδοµένων και εφαρµόζουµε την προτεινόµενη 

προσέγγιση σε αυθαίρετα κατανεµηµένα δεδοµένα µε τη χρήση ιστογραµµάτων [Ioa93], [IP95]. Τα 

ιστογράµµατα χρησιµοποιούνται ευρέως σε θέµατα βελτιστοποίησης επερωτήσεων, όπως χωρική και 

χωροχρονική εκτίµηση επιλεκτικότητας [APR99], [TS96], [CC02], [HKT03], [TSP03], για να 

υπερκεράσουµε παρόµοιες υποθέσεις που γίνονται όταν εκτιµάται ο αριθµός των προσπελάσεων 

σελίδων δίσκου που απαιτούνται για την απάντηση µιας επερώτησης. Η υφέρπουσα ιδέα είναι ότι όταν 

τα δεδοµένα περιλαµβάνονται σε ένα µικρό χώρο, µπορούν να θεωρηθούν ως οµοιόµορφα παρόλο που 

η κατανοµή όλου του συνόλου δεδοµένων µπορεί να διαφέρει αρκετά. Ο στόχος συνεπώς όταν 

χρησιµοποιούµε ιστογράµµατα, είναι ο κατακερµατισµός του χώρου σε µικρές περιοχές, που 

ονοµάζονται κάδοι (buckets), που µπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχουν οµοιόµορφα δεδοµένα. Μεταξύ 

των όσων προτείνονται, υιοθετούµε την πρόταση του [APR99], διότι µπορεί να τροποποιηθεί απλά για 

να την εφαρµόσουµε στις απαιτήσεις µας. 

Πιο συγκεκριµένα, οι Acharya et al. [APR99] παρουσιάζουν αρκετές τεχνικές διαµέρισης χώρου 

για την κατασκευή χωρικών ιστογραµµάτων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της 

επιλεκτικότητας των επερωτήσεων εύρους. Μεταξύ αυτών, έχει αποδειχθεί ότι η τεχνική MinSkew 

παρέχει τις πιο ακριβείς εκτιµήσεις επιλεκτικότητας για χωρικές επερωτήσεις. Η MinSkew είναι µία 

δυαδική τεχνική διαµέρισης χώρου (binary space partitioning -BSP) που χρησιµοποιεί τον ορισµό της 

χωρικής ασυµµετρίας (spatial skew), που δίνεται στην [APR99]. Πιο συγκεκριµένα, η χωρική 

ασυµµετρία ενός κάδου είναι η στατιστική διακύµανση των χωρικών πυκνοτήτων όλων των σηµείων που 

οµαδοποιούνται εντός του κάδου και η χωρική ασυµµετρία όλου του συνόλου είναι το σταθµισµένο 

άθροισµα όλων των χωρικών ασυµµετριών όλων των κάδων. Η προτεινόµενη τεχνική χρησιµοποιεί 

αρχικά ένα οµοιόµορφο πλέγµα περιοχών και τις χωρικές τους πυκνότητες ως είσοδο· άρα παράγει µία 

συµπαγή προσέγγιση των δεδοµένων εισόδου στη θέση των αρχικών για να δηµιουργήσει το 

ιστόγραµµα στη κύρια µνήµη. Κατόπιν, ο αλγόριθµος κατασκευής διαµερίζει κατ’ επανάληψη το 

δεδοµένο σύνολο περιοχών ώστε η χωρική ασυµµετρία να ελαχιστοποιείται σε κάθε βήµα µέχρι να µην 

είναι διαθέσιµοι άλλοι κάδοι για το ιστόγραµµα. Επειδή διαµερίζει µία υπάρχουσα περιοχή σε δύο, το 
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αποτέλεσµα είναι µία διαµέριση BSP. Ως αποτέλεσµα, το κατασκευασµένο ιστόγραµµα H είναι το 

σύνολο των n κάδων ( ) ( ){ }:i i iH B B S B= = ∧ = ∅∪ ∩ και { }, , , ,, , ,
i i L i U i L i U

B x x y y   =     . Το κύριο 

πλεονέκτηµα της προτεινόµενης τεχνικής είναι ότι οι αρχικές κυψέλες που οµαδοποιούνται στον ίδιο 

κάδο έχουν µικρή χωρική ασυµµετρία, δηλαδή διακύµανση. Αναµένεται εποµένως ότι τα κελιά που 

περιέχονται µέσα στον ίδιο κάδο θα περιέχουν περίπου το ίδιο πλήθος δεδοµένων. ως αποτέλεσµα, 

συνήθως γίνεται δεκτό ότι η κατανοµή των δεδοµένων µέσα στον κάθε κάδο Bi είναι οµοιόµορφη. 

Στην πραγµατικότητα, αυτό η υπόθεση, όπως δείχνεται τόσο στο [APR99] όσο και στα δικά µας 

πειράµατα, είναι µάλλον λογική, ακόµα και κάτω από την παρουσία ολικά ασύµµετρων δεδοµένων, 

όπως το σύνολο δεδοµένων Charminar [APR99]. 

Η κύρια χρήση των τοπικών ιστογραµµάτων είναι να παρέχουν εκτιµήσεις για την τοπική 

πυκνότητα (local density) του συνόλου δεδοµένων, δεδοµένης µιας χωρικής περιοχής. Προς τούτο, 

αρχικά καθορίζονται οι κάδοι που αλληλεπικαλύπτονται µε τη χωρική επερώτηση και κατόπιν, 

υπολογίζεται η τοπική πυκνότητα µέσω του σταθµισµένης µέσης τιµής των πυκνοτήτων των κάδων 

που αλληλεπικαλύπτονται Ni. Αυτό γίνεται σταθµίζοντας την πυκνότητα Ni του κάθε κάδου Bi µε την 

αντίστοιχη περιοχή Ai που καλύπτει µερικώς τη δεδοµένη περιοχή, κανονικοποιηµένη από τη συνολική 

επιφάνεια: 

1..

1
' ( )

4
i i

i n

N N A
ab =

= ⋅∑  (5.41)

Παρακάτω, δείχνεται πώς µπορεί να τροποποιηθεί καταλλήλως η δοµή του ιστογράµµατος 

MinSkew ώστε να υποστηρίζει χωροχρονικές επερωτήσεις χρονικής στιγµής. 

5.4.2.1. Χωροχρονικά Ιστογράµµατα για Επερωτήσεις Χρονικής Στιγµής  

Tο πρώτο βήµα για την κατασκευή ενός χωροχρονικού ιστογράµµατος που υποστηρίζει την εκτίµηση 

της επιλεκτικότητας των επερωτήσεων χρονικής στιγµής, είναι να επαυξηθεί ο χώρος (το πεδίο 

αναφοράς των δεδοµένων) που χρησιµοποιείται αρχικώς από την [APR99] ώστε να περιλαµβάνει και 

τη χρονική διάσταση. Άρα, το προτεινόµενο ιστόγραµµα είναι ( ) ( ){ }:i i iH B B S B= = ∧ = ∅∪ ∩  και  

{ }, , , , , ,, , , , ,
i i L i U i L i U i L i U

B x x y y t t     =       . Η βασική ιδέα που µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη 

διαµέριση MinSkew για τους σκοπούς µας συνοψίζεται στα εξής: εφαρµογή ενός οµοιόµορφου 

πλέγµατος n διαστηµάτων σε κάθε χωρική διάσταση που σχηµατίζει n
2 χωρικές περιοχές Gi,, 

επανάληψη του πλέγµατος σε αρκετά οµοιόµορφα κατανεµηµένα χρονικά αποτυπώµατα tk (k = 1...now 

– 1), και υπολογισµός του αριθµού των τροχιών mi,k που βρίσκονται εντός κάθε Gi σε κάθε tk. Αν 

χρησιµοποιηθεί ένας αρκετά µεγάλος αριθµός tk, τότε, ο αριθµός των τροχιών που βρίσκονται εντός 

της περιοχής Gi σε κάθε χρονικό αποτύπωµα κατά την περίοδο [tk, tk+1], µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

ίσος µε mi,k· µ’ άλλα λόγια, οι τροχιές µπορούν να θεωρηθούν σταθερές µεταξύ tk και tk+1 αν το µήκος 

της περιόδου [tk, tk+1] είναι αρκετά µικρό. Κατόπιν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε απευθείας τον 

αλγόριθµο κατασκευής της [APR99] εφαρµόζοντας το ίδιο σύνολο ευριστικών ώστε να 

ελαχιστοποιήσουµε τη χωρική ασυµµετρία των κατασκευασµένων κάδων: στόχος και πάλι είναι να 

οµαδοποιήσουµε αρκετές περιοχές πλέγµατος Gi σε αρκετά χρονικά αποτυπώµατα tk που έχουν 

παρόµοιες τιµές mi,k, οδηγώντας έτσι σε µία οµαδοποίηση µε όσο το δυνατόν µικρότερη χωρική 

ασυµµετρία. 
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Τέλος, η τοπική πυκνότητα N’ της επερώτησης χρονικής στιγµής που εκτελείται σε ένα χρονικό 

αποτύπωµα tk υπολογίζεται από το σταθµισµένο µέσο όρο των πυκνοτήτων των κάδων που 

αλληλεπικαλύπτονται Ni που είναι ταυτόχρονα σε ισχύ σε αυτό το συγκεκριµένο χρονικό αποτύπωµα:  

, ,:

1
' ( )

4
i L k i U

i i

i t t t

N N A
ab ≤ <

= ⋅∑  (5.42)

Η Εξ.(5.42) εκφράζει το γεγονός ότι η τοπική πυκνότητα N’ υπολογίζεται από τη σταθµισµένη 

πυκνότητα Ni κάθε κάδου Bi µε την αντίστοιχη περιοχή Ai που καλύπτει µερικώς τη δεδοµένη περιοχή, 

κανονικοποιηµένη από τη συνολική επιφάνεια. 

5.4.2.2. Εκτίµηση της Επίδρασης της Αβεβαιότητας Χρησιµοποιώντας Χωροχρονικά 

Ιστογράµµατα  

Για να περάσουµε τώρα στο βασικό µας πρόβληµα, τα χωροχρονικά ιστογράµµατα MinSkew µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για να εφαρµόσουµε την ανάλυσή µας σε µη οµοιόµορφα δεδοµένα και να 

εκτιµήσουµε το σφάλµα που εισάγεται στα αποτελέσµατα επερώτησης χωρίς να εκτελείται στην πράξη 

η επερώτηση. Πιο συγκεκριµένα, προτείνονται δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση των 

EP(Rk,axb) και EN(Rk,axb). Η πρώτη είναι να χρησιµοποιήσουµε απλά την εκτίµηση της τοπικής 

πυκνότητας που παράγεται από το χωροχρονικό ιστόγραµµα που έχουµε για την πυκνότητα που 

χρησιµοποιείται στο προτεινόµενο µοντέλο· αυτό µπορεί να επιτευχθεί αξιολογώντας τις Εξ.(5.1), 

Εξ.(5.13) ή Εξ.(5.27) χρησιµοποιώντας την τοπική πυκνότητα N ', που προκύπτει από Εξ.(5.42), αντί 

της συνολικής πυκνότητας χώρου N. 

Ως εναλλακτική προσέγγιση, αντί του υπολογισµού της συνολικής τοπικής πυκνότητας N ' για το 

συνολικό παράθυρο επερώτησης χρονικής στιγµής, µπορούµε να θεωρήσουµε τις διάφορες 

συνεισφορές των πλευρών του παραθύρου επερώτησης και των γωνιών του παραθύρου επερώτησης 

στο συνολικό αριθµό των λανθασµένων αποτελεσµάτων, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.3.3. 

Συνεπώς, δεδοµένου ενός χωροχρονικού ιστογράµµατος που περιέχει n ξένους µεταξύ τους 

χωροχρονικούς κάδους Bi, η εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων θετικών και λανθασµένων 

αρνητικών στα αποτελέσµατα µιας επερώτησης χρονικής στιγµής που καλείται στο χρονικό 

αποτύπωµα tk βάσει της υπόθεσης οµοιοµορφίας αβεβαιότητας, µπορεί να προσδιοριστεί 

χρησιµοποιώντας τον τύπο: 

( ) ( )
, ,

2

, ,
:

2

3 8
i L k i U

P k a b N k a b i i i

i t t t

d d
E R E R N L s

π π× ×
≤ <

  
= = ⋅ − ⋅     

∑ , (5.43)

όπου Li είναι το µήκος του τµήµατος της περιµέτρου επερώτησης που αλληλεπικαλύπτεται χωρικά µε 

το Bi και si είναι ο αριθµός των γωνιών του παραθύρου επερώτησης χρονικής στιγµής που βρίσκονται 

εντός Bi.  

Η  Εξ. (5.43) διατυπώνει το γεγονός ότι ο συνολικός αριθµός των λανθασµένων αρνητικών ή 

θετικών είναι το άθροισµα των συνεισφορών των διαφόρων συστατικών όπως συζητήθηκε στην 

Ενότητα 2.3. Πιο συγκεκριµένα, το τµήµα 
2

3
i

d
L

π
 της Εξ.(5.43) προκύπτει από το ( )8

3

d
a b

π
+  της 

Εξ.(5.1) και Εξ.(5.13), επί το µήκος της περιµέτρου επερώτησης Li που αλληλεπικαλύπτεται µε τον 

κάδο Bi και διαιρείται µε το συνολικό µήκος επερώτησης 4(a+b)· κατά τον ίδιο τρόπο, το τµήµα 
2

8
i

d
s

π
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Εξ.(5.43) είναι ο µετασχηµατισµός του τµήµατος 
2

2

d

π
 της Εξ.(5.1) και Εξ.(5.13), επί του πραγµατικού 

αριθµού των γωνιών του παραθύρου επερώτησης si που βρίσκονται χωρικά εντός του κάδου Bi, δια του 

συνολικού τους αριθµού, ήτοι, 4. 
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d 
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(1,0,0) 

(1,1,0)

(1,1,1)

W 

 

(a) (b) 

Σχήµα 5.9: (a) Ένα παράθυρο επερώτησης χρονικής στιγµής σε µία στιγµιαία εικόνα του 

χωροχρονικού ιστογράµµατος (b) ένα παράθυρο επερώτησης χρονικής στιγµής σε µία στιγµιαία εικόνα 

του επαυξηµένου 4D χώρου. 

Έστω, για παράδειγµα, το Σχήµα 5.9(a) που απεικονίζει την στιγµιαία εικόνα του παραθύρου 

επερώτησης χρονικής στιγµής W στο χρονικό αποτύπωµα tk, που αλληλεπικαλύπτεται σε αυτό το 

συγκεκριµένο χρονικό αποτύπωµα µε τέσσερεις κάδους του ιστογράµµατος (B1 … B4). Επειδή τα 

λανθασµένα αποτελέσµατα µπορούν να βρεθούν µόνο κοντά στο όριο του W, ο αριθµός λανθασµένων 

θετικών ή λανθασµένων αρνητικών στον κάδο B1 εξαρτάται από το µήκος της περιµέτρου επερώτησης 

µε την οποία αλληλεπικαλύπτεται, δηλαδή από το µήκος των γραµµών 1 1 1 2m c c m+  και τον αριθµό 

των γωνιών s1=1. Αξίζει επίσης να επισηµάνουµε ότι χρησιµοποιώντας την παραπάνω διαδικασία, το 

παράθυρο επερώτησης δεν κατακερµατίζεται κατά µήκος των ορίων των κάδων ιστογραµµάτων, διότι 

µία τέτοια προσέγγιση θα αύξανε τη συνολική περίµετρο και κατά συνέπεια θα µείωνε την ακρίβεια 

του µοντέλου. Επιπλέον, στην περίπτωση της κατανοµής αβεβαιότητας 2d-UDD, ο τύπος για την 

εκτίµηση των λανθασµένων θετικών και λανθασµένων αρνητικών είναι: 

( ) ( )
, ,

2

, ,
:

3

2 40
i L k i U

P k a b N k a b i i i

i t t t

d d
E R E R N L s

π π× ×
≤ <

  
= = ⋅ − ⋅     

∑ , (5.44)

Ο παραπάνω τύπος προκύπτει υπολογίζοντας τις συνεισφορές των πλευρών και γωνιών της 

επερώτησης στην Εξ.(5.27) κατά τρόπο ανάλογο µε τα παραπάνω. Πιο συγκεκριµένα, το τµήµα 
2

i

d
L

π
 

της Εξ.(5.44) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ( )2d
a b

π
+  της Εξ.(5.27) επί του τµήµατος της 

περιµέτρου της επερώτησης Li που αλληλεπικαλύπτεται χωρικά µε τον κάδο Bi, διαιρώντας το µε το 

συνολικό µήκος επερώτησης 4(a+b), ενώ το τµήµα 
23

40
i

d
s

π
 της Εξ.(5.44) προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας το τµήµα 
23

10

d

π
 της Εξ. (5.27) µε τον πραγµατικό αριθµό των γωνιών του 

παραθύρου επερώτησης si που βρίσκονται χωρικά εντός του κάδου Bi, δια του συνολικού τους 

αριθµού, ήτοι, 4. 
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Η ίδια µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοσθεί σε οποιοδήποτε σχήµα αποθήκευσης δεδοµένων που 

περιλαµβάνει συνοπτικές πληροφορίες, όπως σε κύβους δεδοµένων σε αποθήκες δεδοµένων τροχιάς 

(TDW). Επειδή ένας κύβος δεδοµένων αποτελείται από ξένους µεταξύ του χωροχρονικούς κάδους, 

ήτοι, τα βασικά κυβοειδή, µαζί µε συγκεντρωτικές πληροφορίες, οι Εξ.(5.43) και Εξ.(5.44), ανάλογα 

µε τον τύπο της κατανοµής αβεβαιότητας, µπορούν να εφαρµοσθούν σε λειτουργίες OLAP και να µας 

δώσουν µια εκτίµηση του συνολικού αριθµού λανθασµένων θετικών ή λανθασµένων αρνητικών. Για 

παράδειγµα, όταν συναθροίζουµε στοιχεία, από το επίπεδο του κελιού στο επίπεδο της πόλης όπως 

αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ήτοι, εκτελώντας δηλαδή µία λειτουργία roll-up, το MBB µιας πόλης 

µπορεί να θεωρηθεί ως παράθυρο επερώτησης και να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των 

λανθασµένων αποτελεσµάτων που εισήχθησαν στη συνάθροιση στοιχείων. ∆εδοµένου, ωστόσο, ότι η 

πυκνότητα µεταξύ του ορίου της πραγµατικής πόλης και του MBB της µπορεί να είναι πολύ 

διαφορετική, το Ni που περιλαµβάνεται στην Εξ.(5.43) ή Εξ.(5.44) θα πρέπει να προσδιοριστεί 

χρησιµοποιώντας την πραγµατική περίµετρο του πολυγώνου της πόλης αντί του MBB της και τα µήκη 

Li θα πρέπει να σταθµιστούν αναλόγως χρησιµοποιώντας το MBB και την περίµετρο του πολυγώνου. 

Η προσέγγιση αυτή θα αποτελέσει αντικείµενο δοκιµής στις επόµενες ενότητες για τα απλά χωρικά 

δεδοµένα και όπως θα αποδειχθεί µας δίνει πολύ καλές εκτιµήσεις. 

5.4.3. Χαλάρωση της Υπόθεσης Σταθερής Ακτίνας Αβεβαιότητας  

Η τρίτη επέκταση του µοντέλου που παρουσιάζεται σε αυτή τη διατριβή για να υποστηρίξουµε 

σενάρια εφαρµογής στον πραγµατικό κόσµο, είναι να ασχοληθούµε µε σύνολα δεδοµένων τροχιών που 

έχουν διαφορετικές τιµές ακτίνας αβεβαιότητας ή σταθερή απόκλιση για καθένα από αυτά. Έστω για 

παράδειγµα, m σύνολα Pj που περιλαµβάνουν Nj τροχιές το καθένα, που έχουν ληφθεί 

χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνολογίες εντοπισµού θέσης, όπως GPS, εντοπισµό µέσω Wi-Fi κλπ. 

Τότε, η ένωση όλων των συνόλων { }
1... ji m

P P
=

=∪ περιλαµβάνει τροχιές που έχουν αρκετές ακτίνες 

αβεβαιότητας ανάλογα µε την αρχική πηγή δεδοµένων της κάθε τροχιάς. Μία απλή προσέγγιση για να 

προσδιορίσουµε το σφάλµα EP ή EN που εισάγεται στα αποτελέσµατα µιας επερώτησης χρονικής 

στιγµής στο P, είναι να υπολογίσουµε τα συγκεκριµένα σφάλµατα EP,j ή EN,j για το κάθε Pj ξεχωριστά 

και µετά να αθροίσουµε τα σφάλµατα που προκύπτουν. Πιο συγκεκριµένα, 

( ) ( ),
1..

P a b P j a b

j m

E R E R× ×
=

= ∑  και ( ) ( ),
1..

N a b N j a b

j m

E R E R× ×
=

= ∑  (5.45)

Μια τέτοια προσέγγιση λογικά θα έχει επιτυχή αποτελέσµατα όταν έχουµε οµοιόµορφα 

κατανεµηµένα δεδοµένα. Ωστόσο, όταν έχουµε ασύµµετρα δεδοµένα από τον πραγµατικό κόσµο θα 

πρέπει να εφαρµοσθεί η µεθοδολογία που προτείνεται στην προηγούµενη ενότητα, που σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να διατηρήσουµε m διαφορετικά ιστογράµµατα, ένα για κάθε διαφορετική τιµή της ακτίνας 

αβεβαιότητας. Μολαταύτα, στην παρούσα διατριβή παρέχεται µια πιο εξελιγµένη λύση ως απάντηση 

στην ανωτέρω πρόκληση. Εν προκειµένω, θα µπορούσαµε ν’ επαυξήσουµε περαιτέρω το χωροχρονικό 

ιστόγραµµα που προτείνεται στην ενότητα 5.4.2.1, θεωρώντας την ακτίνα αβεβαιότητας ως την 

τέταρτη διάσταση. Μ’ άλλα λόγια, προτείνουµε να χρησιµοποιηθεί το ιστόγραµµα MinSkew στον 

κανονικοποιηµένο χώρο των 4 διαστάσεων δηλαδή τις δύο χωρικές διαστάσεις, τη χρονική και το 

µήκος της ακτίνας αβεβαιότητας d.  
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Πιο τυπικά, το προτεινόµενο ιστόγραµµα είναι ( ) [ ] ( ){ }: 0,1i i iH B B S B= = × ∧ = ∅∪ ∩  και  

{ }, , , , , , , ,, , , , , , ,
i i L i U i L i U i L i U i L i U

B x x y y t t d d       =         . Το ιστόγραµµα χτίζεται εφαρµόζοντας έναν 

οµοιόµορφο κάναβο στο [ ]0,1S ×   και µετρώντας τον αριθµών των σηµείων που βρίσκονται µέσα σε 

κάθε κελί του 4D χώρου, και στη συνέχεια, διαµερίζοντας αναδροµικά το χώρο ,ελαχιστοποιώντας σε 

κάθε βήµα τη συνολική τιµή της χωρικής ασυµµετρίας. Ακολουθώντας την αντίστοιχη συζήτηση της 

προηγούµενης ενότητας, υποθέτεται ότι η κατανοµή των δεδοµένων µέσα σε κάθε 4D κάδο είναι 

οµοιόµορφη. Τότε, η εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων απαντήσεων στην περίπτωση της 

υπόθεσης οµοιόµορφης κατανοµής θέσης είναι: 

( ) ( )
,

, , ,

2

: , ,

2

3 8

i U

i L k i U i L

d

i

P a b N a b i i

i t t t i U i L d

N d d
E R E R L s dd

d d π π× ×
≤ <

   
 = = ⋅ −  

−    
∑ ∫ , (5.46) 

όπου Li είναι το µήκος της περιµέτρου της επερώτησης που αλληλεπικαλύπτεται µε τον κάδο Bi στις 

δύο χωρικές διαστάσεις, si είναι ο αριθµός των γωνιών του παραθύρου που βρίσκεται µέσα στον κάδο 

Bi, και , ,,
i L i U

d d  είναι οι ελάχιστη και µέγιστη τιµή της διάστασης του d στο Bi, αντίστοιχα. Η 

Εξ.(5.46) παράγεται απευθείας από όταν ολοκληρώνουµε την Εξ.(5.43) επάνω σε όλες τις πιθανές 

τιµές του d στον χώρο δεδοµένων, λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο πραγµατικός αριθµός των 

αντικειµένων που βρίσκονται σε κάθε φέτα της διάστασης του d είναι ( ), ,i i U i LN d d−  και 

( ), ,i U i Ld d− είναι η έκταση του κάδου κατά µήκος της συγκεκριµένης διάστασης. ∆ιαισθητικά, η 

παραπάνω εξίσωση εκφράζει το γεγονός ότι το συνολικό σφάλµα είναι το άθροισµα των σφαλµάτων 

που πραγµατοποιούνται σε κάθε κάδο του ιστογράµµατος που το παράθυρο της επερώτηση 

επικαλύπτει
. επιπρόσθετα, σε αυτή τη περίπτωση, η χωρική συνιστώσα της ερώτησης W επαυξάνεται 

επίσης στην διάσταση του d, σχηµατίζοντας ένα κουτί που καλύπτει εξολοκλήρου την διάσταση του d, 

όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.9(b). Τελικά, η Εξ.(5.46), µετά τους αναγκαίους υπολογισµούς γίνεται: 

( ) ( )
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Ακολουθώντας µία παρόµοια προσέγγιση, η εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων αποτελεσµάτων 

στην περίπτωση της υπόθεσης διαφοράς οµοιοµορφίας υπολογίζεται ως: 

( ) ( )
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Η προτεινόµενη προσέγγιση έχει δύο βασικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την εναλλακτική της 

διατήρησης m διαφορετικών ιστογραµµάτων ένα για κάθε σύνολο τροχιών· το πρώτο είναι ότι οι 

απαιτήσεις χώρου µειώνονται επαρκώς, κυρίως στην περίπτωση όπου ο αριθµός των διαφορετικών 

ακτινών αβεβαιότητας αυξάνεται σηµαντικά. Ωστόσο, το πλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα της πρότασης 

αυτής αποκαλύπτεται αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι τα δεδοµένα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία µπορεί 

να έχουν διαφορετική ακρίβεια· για παράδειγµα η αβεβαιότητα λόγω του GPS εξαρτάται από µεγάλο 

αριθµό παραµέτρων, όπως τον αριθµό των ορατών δορυφόρων, την παρεµβολή συχνότητας και τον 

αντικατοπτρισµό του δορυφορικού σήµατος σε µεγάλες γυάλινες επιφάνειες εντός των αστικών 

περιοχών, που σηµαίνει διαφορετική ακτίνα αβεβαιότητας για κάθε δειγµατοληπτούµενο σηµείο κάθε 



 143 

τροχιάς· η απλοϊκή προσέγγιση δεν θα µπορούσε να εκπληρώσει τέτοιες απαιτήσεις διότι θα πρέπει να 

διατηρήσουµε ένα ξεχωριστό ιστόγραµµα για κάθε πιθανή τιµή της ακτίνας αβεβαιότητας. Από την 

άλλη πλευρά, η πρόταση µας µπορεί να απορροφήσει αυτές τις ανάγκες και να αντιµετωπίσει έναν 

απεριόριστο αριθµό διαφορετικών ακτινών χωρίς να αυξάνεται η απαίτηση χώρου µνήµης του 

κατασκευασµένου ιστογράµµατος, δίνοντας ταυτόχρονα µία πολύ καλή εκτίµηση.   

5.5. Πειραµατική Μελέτη: Χωροχρονικά ∆εδοµένα  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρκετά πειράµατα προς απόδειξη της ορθότητας και ακρίβειας της 

προηγούµενης ανάλυσης χρησιµοποιώντας συνθετικά σύνολα δεδοµένων τροχιών. Στην πειραµατική 

µελέτη που ακολουθεί αποδεικνύεται η ορθότητα του αναλυτικού µοντέλου σε οµοιόµορφη κατανοµή 

της αβεβαιότητας µε τη βοήθεια των χωροχρονικών ιστογραµµάτων (Εξ.(5.43)), καθώς και της 

ευαισθησίας του ως προς τις σχετικές παραµέτρους, ήτοι, την ακτίνα αβεβαιότητας και το µήκος της 

περιµέτρου της επερώτησης.  

Θα πρέπει ίσως εδώ να επισηµάνουµε ότι για τυπικά µεγέθη επερώτησης και αβεβαιότητας (π.χ. 

επερωτήσεις 0.05×0.05 έως 0.30×0.30 στο µοναδιαίο χώρο και ακτίνα αβεβαιότητας στο 0.01), οι 

τύποι του προτεινόµενου µοντέλου µας δίνουν τιµές λανθασµένων αρνητικών / θετικών µεταξύ 

0.0004×N και 0.0025×N, που σηµαίνει ότι για 2000 τροχιές αναµένουµε µεταξύ 0.8 και 5.0 τροχιές ως 

λανθασµένες θετικές / αρνητικές ανά επερώτηση. Άρα, είναι σαφές ότι για τυπικά µεγέθη επερώτησης 

και ακτίνες αβεβαιότητας, ο πληθυσµός του συνόλου δεδοµένων θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος 

ώστε να µας δώσει ένα σηµαντικό αριθµό λανθασµένων αποτελεσµάτων, που θα µετρήσουµε και θα 

συγκρίνουµε µε τα αποτελέσµατα του προτεινόµενου µοντέλου. Ωστόσο, επειδή το πλήθος των 

τροχιών σε ένα σύνολο δεδοµένων είναι συνήθως µικρό (από την άλλη πλευρά, το πραγµατικό τους 

µέγεθος µπορεί να γίνει τεράστιο συν το χρόνω), στην επόµενη ενότητα θα εξετάσουµε τις 

λεπτοµέρειες του αναπτυχθέντος µοντέλου, χρησιµοποιώντας συνθετικά και πραγµατικά σύνολα 

χωρικών δεδοµένων. 

5.5.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Η πειραµατική µελέτη για χωροχρονικά δεδοµένα βασίζεται στο συνθετικό σύνολο δεδοµένων 

NG2000 (ενότητα 1.5.3). Κάθε τροχιά µοντελοποιήθηκε ως κυλινδρικός όγκος [TWHC04], 

ακολουθώντας την υπόθεση αβεβαιότητας της οµοιόµορφης κατανοµής. Κατά τη διάρκεια κάθε 

πειράµατος το σύνολο των δεδοµένων επερωτήθηκε µε 1000 τυχαία κατανεµηµένες τετράγωνες, ήτοι, 

µε a=b, επερωτήσεις χρονικής στιγµής. Κάθε επερώτηση αρχικώς ανέκτησε την παρεµβαλλόµενη θέση 

κάθε τροχιάς στο χρονικό αποτύπωµα που καθορίζεται από αυτή, και κατόπιν χρησιµοποιήθηκε η 

υπόθεση της [TWHC04] για να αποκαλυφθεί η πραγµατική θέση του κάθε κινούµενου αντικειµένου σε 

αυτό το συγκεκριµένο χρονικό αποτύπωµα. Άρα, προέκυψε ένας αριθµός λανθασµένων αρνητικών και 

λανθασµένων θετικών, αφού τα αποτελέσµατα της επερώτησης που συλλέχθηκαν από το πρώτο βήµα 

ήταν διαφορετικά από αυτά που προσδιορίστηκαν µετά το δεύτερο βήµα . Χρησιµοποιήσαµε για την 

εκτίµηση του ίδιου αριθµού του αναλυτικού µας µοντέλου που εκφράζεται από την Εξ.(5.43), δηλαδή, 

µε τη βοήθεια των χωροχρονικών ιστογραµµάτων, όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα 

(χαλαρώνοντας έτσι την υπόθεση AII)· η διαµέριση MinSkew του συνόλου δεδοµένων που εξετάζουµε 

δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας ένα οµοιόµορφο πλέγµα µε αρχικό µέγεθος 0.005×0.005×0.005, 



 144 

όπως συζητήθηκε στην [APR99]. Η ακτίνα του κυλινδρικού όγκου (ακτίνα αβεβαιότητας) 

κλιµακώθηκε µεταξύ 0.0005 και 0.02, ενώ το µήκος της πλευράς κάθε τετράγωνης επερώτησης 

κλιµακώθηκε µεταξύ 0.06 και 0.36· επιµήκη παράθυρα επερώτησης ανέφεραν παρόµοια συµπεριφορά. 

Τα πειράµατά µας διεξήχθησαν σε ένα σταθµό εργασίας Windows XP µε AMD Athlon 64 3GHz 

επεξεργαστή CPU, 1 GB κύριας µνήµης και αρκετά GB χώρου δίσκου.   

5.5.2. Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

Χρησιµοποιήθηκαν δύο στατιστικές µετρήσεις για να αποδείξουµε τη συµπεριφορά του µοντέλου µας. 

Ο µέσος αριθµός λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών, 
N

E  και 
P

E , αντίστοιχα και το 

µέσο απόλυτο σφάλµα στην εκτίµηση των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών σε κάθε 

ανεξάρτητη επερώτηση, 
N

ES  και 
P

ES , αντίστοιχα. Επισήµως, αυτές οι µετρήσεις ορίζονται ως: 
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όπου n είναι ο αριθµός των επερωτήσεων που εκτελέστηκαν και EP,i (EN,i) ο πραγµατικός αριθµός 

λανθασµένων θετικών (λανθασµένων αρνητικών, αντίστοιχα) στην i-στη επερώτηση. Κάνουµε 

διάκριση µεταξύ π.χ. 
P

E  και
P

ES , ώστε να αποκαλύψουµε τις λεπτοµέρειες της συµπεριφοράς του 

µοντέλου µας, όπως θα αποδειχθεί στα ακόλουθα πειράµατα. 

Στην πρώτη σειρά πειραµάτων τα συνθετικά σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιούνται προκειµένου 

να αποδειχθεί η ακρίβεια και η συµπεριφορά του παρουσιαζόµενου αναλυτικού µοντέλου 

κλιµακώνοντας τους δύο παράγοντες επιρροής: την ακτίνα d του δίσκου αβεβαιότητας και το µέγεθος 

(a, b) του παραθύρου επερώτησης. Σηµειώστε ότι σε όλα τα σχήµατα το µέγεθος επερώτησης 

εκτίθεται σε όρους του µήκους της πλευράς 2a = 2b, π.χ. για πλευρικό µήκος επερώτησης 0.30, το 

µέγεθος του παραθύρου επερώτησης είναι ίσο µε 0.30 × 0.30 = 0.09 του µοναδιαίου χώρου. 

Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο πείραµα η τιµή του d κλιµακώνεται µεταξύ του 0.05% και 2% της 

έκτασης του χώρου κατά µήκος των αξόνων x- και y-, επερωτώντας το συνθετικό σύνολο δεδοµένων, 

µε σταθερό πλευρικό µήκος 0.18 (ήτοι, a = b = 0.09 που έχει ως αποτέλεσµα ένα παράθυρο 

επερώτησης µεγέθους 3.24% του χώρου δεδοµένων). Τα αποτελέσµατα αυτού του πειράµατος 

φαίνονται στο Σχήµα 5.10(a)· ένα πρώτο αποτέλεσµα είναι ότι ο αριθµός των λανθασµένων θετικών 

και λανθασµένων αρνητικών αποδεικνύεται σχεδόν ίσος, επαληθεύοντας την ορθότητα του 

πορίσµατος της Εξ.(5.22). Επιπλέον, οι εκτιµήσεις EP(Rk,a×b) και EN(Rk,×b) είναι πολύ ακριβείς σε σχέση 

µε τα 
P

E και
N

E , µε το σφάλµα να είναι πάντα κάτω του 6%, ενώ οι γραµµές σφάλµατος σε κάθε 

στήλη του διαγράµµατος, που αναπαριστούν τα 
P

ES και
N

ES , παρουσιάζουν χαµηλές έως µέτριες 

τιµές. Πιο συγκεκριµένα, το µέσο σφάλµα στην κάθε επερώτηση είναι περίπου 40% στην συντριπτική 

πλειονότητα των πειραµατικών ρυθµίσεων ενώ αυξάνεται σηµαντικά µόνο στην ακραία περίπτωση 

όπου η ακτίνα αβεβαιότητας d τίθεται στο ελάχιστο (d = 0.05%).  
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Σχήµα 5.10: Μέσες λανθασµένες αρνητικές / θετικές και οι εκτιµήσεις τους κλιµακούµενες µε (a) d 

και (b) το µέγεθος επερώτησης (συνθετικά δεδοµένα – οµοιόµορφη κατανοµή αβεβαιότητας) 

Παρόµοια αποτελέσµατα διαπιστώνουµε στο δεύτερο πείραµα, που φαίνεται στο Σχήµα 5.10(b), 

και στο οποίο κλιµακώνεται το µέγεθος επερώτησης. Εν προκειµένω, η ακτίνα αβεβαιότητας τίθεται 

0.5%, και το µήκος της πλευράς επερώτησης κλιµακώνεται µεταξύ 0.06 και 0.36, µε αποτέλεσµα 

µεγέθη επερώτησης που καλύπτουν µεταξύ του 0.36% και 12.96% του χώρου δεδοµένων. Όταν 

συγκρίνουµε την εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών και 

τις αντίστοιχες µέσες τιµές 
P

E  και 
N

E , το σφάλµα εκτίµησης που λαµβάνουµε είναι και πάλι κάτω 

του 6%, ανεξαρτήτως του µεγέθους επερώτησης, ενώ οι γραµµές σφάλµατος σε κάθε στήλη του 

διαγράµµατος (ήτοι, 
P

ES  και 
N

ES ) παρουσιάζουν την ίδια τάση µε προηγουµένως και κυµαίνονται 

γύρω στο 40%· και πάλι η µόνη περίπτωση στην οποία αγγίζουν υψηλές τιµές, είναι όταν και το σ και 

το µέγεθος επερώτησης τίθενται στις ελάχιστες τιµές τους.  

Ενώ εκ πρώτης όψεως οι τιµές αυτές των
P

ES και
N

ES  µπορεί να θεωρηθούν υψηλές, πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι το σφάλµα της εκτίµησης µειώνεται σηµαντικά όσο αυξάνεται το πλήθος του 

συνόλου δεδοµένων, γεγονός το οποίο θα αποδειχθεί για τα χωρικά δεδοµένα στην επόµενη ενότητα. 

Τέλος, για να δικαιολογήσουµε την ακρίβεια των εκτιµήσεων, πρέπει να πούµε ότι οι τιµές των 

P
ES και

N
ES  ποτέ δεν υπερβαίνουν τα 2 λανθασµένα αποτελέσµατα σε απόλυτες τιµές (π.χ. 

πραγµατικές προς εκτιµώµενες λανθασµένες αρνητικές : 6 προς 8).  

5.6. Πειραµατική Μελέτη: Χωρικά ∆εδοµένα 

Στην ενότητα αυτή, ακολουθώντας τα προηγούµενα πειράµατα για χωροχρονικά δεδοµένα τροχιών, 

παρουσιάζουµε µια σειρά πειραµάτων χρησιµοποιώντας συνθετικά και πραγµατικά (σταθερά) χωρικά 

δεδοµένα ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι λεπτοµέρειες του προτεινόµενου µοντέλου, σε σύνολα 

δεδοµένων µε µεσαίο πλήθος (ωστόσο, αρκετά µεγαλύτερο από αυτό που είχαµε για την πειραµατική 

µελέτη των χωροχρονικών δεδοµένων), καθώς και την αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων 

λύσεων. Επακριβώς, οι στόχοι της κάτωθι πειραµατικής µελέτης είναι να:  

• αποδείξουµε την ακρίβεια του απλού αναλυτικού µοντέλου (Εξ.(5.1) και Εξ.(5.13)), καθώς 

και την ευαισθησία του σε σχέση µε τις ανάλογες παραµέτρους, ήτοι, την ακτίνα 

αβεβαιότητας, ή την τυπική απόκλιση και το µήκος της περιµέτρου επερώτησης.  
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• δείξουµε την ποιότητα της προσέγγισης της κανονικά κατανεµηµένης αβεβαιότητας θέσης µε 

την 2d-UDD χρησιµοποιώντας το µοντέλο των Εξ.(5.27) και Εξ.(5.32)  

• παρουσιάσουµε την ακρίβεια της εκτίµησης που παρέχεται από τα αναλυτικά µοντέλα– 

Εξ.(5.43), Εξ.(5.44), Εξ.(5.47), και Εξ.(5.48) – σε πραγµατικά χωρικά δεδοµένα 

χρησιµοποιώντας ιστογράµµατα και επίσης να αποδείξουµε ότι πλεονεκτούν σε σχέση µε την 

εναλλακτική του να χρησιµοποιείται το ιστόγραµµα ως εκτιµητής της πυκνότητας Εξ.(5.41),  

• δείξουµε πως η πρόταση αυτού του κεφαλαίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια των 

αποθηκών χωρικών δεδοµένων, και, 

• αποκαλύψουµε την αποτελεσµατικότητα των λύσεων που προτείνουµε εφαρµόζοντάς τες σε 

ένα εµπορικό SDBMS. 

5.6.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Η πειραµατική µελέτη αυτής της ενότητας για τα χωρικά δεδοµένα βασίζεται σε συνθετικά και 

πραγµατικά σύνολα σηµειακών δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, τα χρησιµοποιούµενα σύνολα 

δεδοµένων είναι τα εξής: ένα συνθετικό σύνολο δεδοµένων (Rnd0) 100K 2D σηµείων τυχαία 

κατανεµηµένων στον µοναδιαίο χώρο καθώς και δύο σύνολα δεδοµένων,  πιο συγκεκριµένα, τα 

σύνολα δεδοµένων North East (NE) και Digital Chart of the World (DCW), που φαίνονται στο Σχήµα 

5.11(a) και (b), αντίστοιχα.  

  
(a) (b) 

Σχήµα 5.11: Πραγµατικά σύνολα δεδοµένων: (a) North East και (b) Digital Chart of the World 

Κατόπιν, όπως προτείνεται από τις [BS03], [CZBP06], [GL05], σε κάθε σύνολο δεδοµένων 

προστίθεται ελεγχόµενος θόρυβος. Πιο συγκεκριµένα, η θέση κάθε σηµείου και στα τρία σύνολα 

δεδοµένων τροποποιείται προσθέτοντας θόρυβο, είτε οµοιόµορφα κατανεµηµένο εντός ενός δίσκου 

αβεβαιότητας ακτίνας d , που µας δίνει το αντίστοιχο σύνολο δεδοµένων U-d, ή ακολουθώντας µία 

διµεταβλήτη κανονική κατανοµή  µε τυπική απόκλιση σ, που µας δίνει το αντίστοιχο σύνολο 

δεδοµένων N-σ · για κάθε σύνολο δεδοµένων U-d και N-σ, δηµιουργήθηκαν πέντε διαφορετικά σύνολα 

δεδοµένων τα RndU-d-1, µε RndU-d-5, NEU-d-1 µε NEU-d-5, και DCWU-d-1 µε DCWU-d-5,  και επίσης τα ίδια 

πέντε σύνολα δεδοµένων για κάθε µία από τις περιπτώσεις RndN-σ, NEN-σ, DCWN-σ. Επιπλέον, για να 

δοκιµάσουµε την ακρίβεια των εκτιµήσεων µας για τις ρυθµίσεις της Ενότητας 3.3, είχαµε το σύνολο 

δεδοµένων NEN-v0.02 στο οποίο προσθέσαµε θόρυβο ακολουθώντας τη διµεταβλήτη κανονική κατανοµή  

µε τη σ µεταξύ 0 και 0.02. Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα πειράµατα που περιλαµβάνουν 

χωρικές επερωτήσεις έγιναν τρέχοντας 1000 τυχαία κατανεµηµένα τετράγωνα, ήτοι, µε επερωτήσεις 

a=b, και στα πέντε σύνολα δεδοµένων της αντίστοιχης περίπτωσης· τα επιµήκη παράθυρα επερώτησης 

επέδειξαν ανάλογη συµπεριφορά.  Όλα τα πειράµατά µας διεξήχθησαν σε ένα σταθµό εργασίας 

Windows XP µε AMD Athlon 64 3GHz επεξεργαστή CPU, 1 GB κύριας µνήµης και αρκετά GB 
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χώρου δίσκου · όλες οι µέθοδοι που αξιολογήθηκαν υλοποιήθηκαν σε VB.NET καθώς και στο 

περιβάλλον της PostgreSQL 8.2 [Post08a] µε την επέκταση PostGIS 1.2.1 [Post08b] χρησιµοποιώντας 

τη PL/PgSQL.  

5.6.2. Πειράµατα ως προς την Ποιότητα  

Όπως και στην πειραµατική µελέτη για τα χωροχρονικά δεδοµένα, σε αυτή την ενότητα 

χρησιµοποιούµε επίσης το µέσο αριθµό λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών, 
N

E  και 

P
E  (Εξ.(5.49)), καθώς και το µέσο απόλυτο σφάλµα στην εκτίµηση των λανθασµένων αρνητικών και 

λανθασµένων θετικών σε κάθε επερώτηση, 
N

ES  και 
P

ES  (Εξ.(5.50)). 

5.6.2.1. Πειράµατα σε Συνθετικά ∆εδοµένα Ακολουθώντας και τις τρεις Αρχικές Υποθέσεις 

AI, AII, AIII 

Στην πρώτη σειρά πειραµάτων τα συνθετικά σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιούνται για να αποδείξουµε 

την ακρίβεια και τη συµπεριφορά του αναλυτικού µοντέλου κλιµακώνοντας τους δύο παράγοντες 

επιρροής όπως κάναµε και στην προηγούµενη ενότητα για τα χωροχρονικά δεδοµένα. Στο πρώτο 

πείραµα η τιµή της d κλιµακώθηκε µεταξύ 0.05% και 2% της χωρικής έκτασης κατά µήκος των 

αξόνων x- και y-, επερωτώντας και το σύνολο δεδοµένων Rnd0 και το αντίστοιχο Rndu-d, µε σταθερό 

µήκος πλευράς 0.18. Τα αποτελέσµατα αυτού του πειράµατος φαίνονται στο Σχήµα 5.12(a)· ένα πρώτο 

αποτέλεσµα είναι ότι οι εκτιµήσεις EP(Ra×b) και EN(Ra×b) είναι εξαιρετικά ακριβείς σε σχέση µε τα 

P
E και

N
E , µε σφάλµα πάντα µικρότερο του 3%, ενώ οι γραµµές σφάλµατος σε κάθε στήλη του 

διαγράµµατος που παριστάνουν τα 
P

ES και
N

ES , είναι σχετικά χαµηλές. Πιο συγκεκριµένα το µέσο 

σφάλµα στην κάθε επερώτηση είναι κάτω του 10% στην συντριπτική πλειοψηφία των πειραµατικών 

ρυθµίσεων και αγγίζει το 29% σε µία µεµονωµένη ακραία περίπτωση όπου η ακτίνα αβεβαιότητας d 

τίθεται στο ελάχιστο (d = 0.05%). Επιβεβαιώνεται συνεπώς η αρχική πρόθεση της πειραµατικής 

µελέτης για χωρικά σύνολα δεδοµένων, δηλαδή, να αποδείξουµε ότι οι εκτιµήσεις που προκύπτουν 

από το προτεινόµενο αναλυτικό µοντέλο σε χωρικά σύνολα δεδοµένων µεσαίου πλήθους είναι πολύ 

καλύτερες από αυτές που προκύπτουν σε σύνολα δεδοµένων µικρού πλήθους (όπως αυτά που 

χρησιµοποιήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα). 
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Σχήµα 5.12: Μέσες λανθασµένες αρνητικές / θετικές και οι εκτιµήσεις τους κλιµακούµενες µε (a) d 

και (b) το µέγεθος επερώτησης (συνθετικά δεδοµένα – οµοιόµορφη κατανοµή αβεβαιότητας) 
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Στα ίδια πειράµατα συµπεριλήφθηκε και η µεθοδολογία που παρέχεται από την [YM03], που 

εκτιµά το πλήθος του συνόλου MAY. Όπως έχουµε ήδη πει, το σύνολο MAY είναι στην πράξη ένα 

υπερσύνολο που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα λανθασµένα αποτελέσµατα που υπολογίζονται από 

την ανάλυσή µας · για να ξεπεράσουµε αυτό το πρόβληµα, εισάγουµε την υπόθεση ότι το 50% του 

συνόλου MAY είναι λανθασµένα αποτελέσµατα, δηλαδή ένα αντικείµενο του συνόλου MAY έχει την 

ίδια πιθανότητα να είναι σωστό ή λανθασµένο αποτέλεσµα. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.12 

από την καµπύλη MAY set estimation, η παραπάνω υπόθεση δεν οδηγεί σε σωστές εκτιµήσεις. Θα 

πρέπει να επισηµάνουµε, ωστόσο, ότι ο στόχος της ανάλυσης που παρουσιάστηκε στην [YM03] δεν 

είναι να δώσει τον αριθµό των λανθασµένων αποτελεσµάτων όπως η ανάλυσή µας. Η υπόθεσή µας 

σχετικά µε το τµήµα του συνόλου MAY που συνιστά λανθασµένα αποτελέσµατα, ήτοι, το 50%, 

χρησιµοποιείται ελλείψει άλλων προτάσεων για το θέµα που να περιλαµβάνει η [YM03]. Επιπλέον, το 

Σχήµα 5.12(a) θα µπορούσε ίσως να οδηγήσει στην προϋπόθεση ένας απλός πολλαπλασιαστής στην 

εκτίµηση του συνόλου MAY, ήτοι, τη µείωση της αντίστοιχης καµπύλης στο Σχήµα 5.12, θα µπορούσε 

να την υποχρεώσει να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα. Και πάλι, βέβαια, για να προσδιορίσουµε τον 

πολλαπλασιαστή αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τη µεθοδολογία που δίνεται στην ανάλυση που 

παρουσιάσαµε. 

Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και στο δεύτερο πείραµα, που φαίνεται στο Σχήµα 

5.12(b), όπου κλιµακώνεται το µέγεθος επερώτησης. Πιο συγκεκριµένα, η ακτίνα αβεβαιότητας τίθεται 

στο 0.5%, και το µήκος της πλευράς επερώτησης κλιµακώνεται µεταξύ 0.06 και 0.36, δίνοντας µας 

µεγέθη επερώτησης που καλύπτουν µεταξύ 0.36% και 12.96% του χώρου δεδοµένων. Όταν 

συγκρίνουµε την εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών και 

τις αντίστοιχες µέσες τιµές 
P

E  και 
N

E , το αναφερθέν σφάλµα εκτίµησης είναι κάτω του 1%, 

ανεξαρτήτως του µεγέθους επερώτησης. Επιπλέον, η εκτίµηση βάσει του πλήθους του συνόλου MAY, 

για άλλη µια φορά δεν µπόρεσε να δώσει συγκρίσιµα αποτελέσµατα · άρα, βάση της παρατήρησης ότι 

αυτή η εκτίµηση συστηµατικά υπερεκτιµά τις 
P

E και
N

E , εξαιρείται από το υπόλοιπο της 

πειραµατικής µελέτης. Όσον αφορά τις γραµµές σφάλµατος σε κάθε στήλη του διαγράµµατος, 

φαίνονται στις αντίστοιχες 
P

ES  και 
N

ES , είναι σχετικά µικρές καθώς στην πλειονότητα των 

πειραµάτων είναι κάτω του 16%· η µόνη περίπτωση στην οποία αγγίζουν υψηλότερες τιµές, ήτοι, 35%, 

συνέβη όταν και η σ και το µέγεθος της επερώτησης τέθηκαν στις ελάχιστες τιµές τους.  

5.6.2.2. Πειράµατα σε Συνθετικά ∆εδοµένα Χαλαρώνοντας την Υπόθεση AI 

Για να αξιολογηθεί η ακρίβεια της εκτίµησης του αριθµού των λανθασµένων θετικών και 

λανθασµένων αρνητικών που υπολογίζονται από τις Εξ.(5.27), και Εξ.(5.32), εκτελέστηκε ένα πείραµα 

ανάλογο του συνόλου δεδοµένων RndN-σ όπου κλιµακώθηκαν η σ και το µέγεθος επερώτησης. Τα 

αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων φαίνονται στο Σχήµα 5.13 και είναι σαφές ότι το σφάλµα 

εκτίµησης για τις 
P

E  και 
N

E  είναι πάντα κάτω του 5%. Επιπλέον, ενώ οι γραµµές σφάλµατος, που 

παριστάνουν τα 
P

ES και
N

ES , είναι σχετικά µικρές, συνήθως κάτω του 12 %, ενώ αγγίζουν το 36% 

µόνο στην περίπτωση όπου και η d και το µήκος της πλευράς επερώτησης τίθενται στις ελάχιστες τιµές 

τους.  
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Σχήµα 5.13: Μέσες λανθασµένες αρνητικές / θετικές και οι εκτιµήσεις τους κλιµακούµενες µε (a) σ 

και (b) το µέγεθος επερώτησης (συνθετικά δεδοµένα – οµοιόµορφη κατανοµή αβεβαιότητας) 

Μία πιο εκτενής παρουσίαση του µέσου σφάλµατος εκτίµησης σε κάθε ανεξάρτητη επερώτηση 

P
ES  και 

N
ES  γίνεται στο Σχήµα 5.14(a) και (b), ως ποσοστό του αριθµού των λανθασµένων θετικών 

και λανθασµένων αρνητικών, αντίστοιχα. Και τα δύο σχήµατα δείχνουν ότι οι 
P

ES και 
N

ES  

ποικίλουν από χαµηλές τιµές, ήτοι, µικρότερες του 10% για υψηλές τιµές της σ, µέχρι υψηλότερες για 

πολύ χαµηλές τιµές του σ. Εξαρτώνται επίσης από το µέγεθος της επερώτησης, αυξανόµενες µε τη 

µείωση του µεγέθους. Σε γενικές γραµµές, φαίνεται ότι οι 
P

ES και 
N

ES  εξαρτώνται κατά βάση από 

την τυπική απόκλιση σ και, σε µικρότερο βαθµό από το µέγεθος επερώτησης. Επιπλέον, για µικρές 

τιµές της σ και µικρά µεγέθη επερώτησης, ενώ η εκτίµηση εξακολουθεί να παραµένει ακριβής σχετικά 

µε τις 
P

E και
R

E  (Σχήµα 5.13(a) και (b), αντίστοιχα), οι 
P

ES  και 
N

ES  αυξάνονται σηµαντικά 

αγγίζοντας το 40%.  
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Σχήµα 5.14: Μέσο σφάλµα εκτίµησης των (a) λανθασµένων θετικών 
P

ES και (b) λανθασµένων 

αρνητικών 
N

ES , σε κάθε επερώτηση, κλιµακούµενες µε το d και το µέγεθος επερώτησης (συνθετικά 

δεδοµένα – οµοιόµορφη κατανοµή αβεβαιότητας) 

5.6.2.3. Πειράµατα σε Πραγµατικά ∆εδοµένα Χαλαρώνοντας την Υπόθεση AII 

Για να υποστηρίξουµε πραγµατικά, αυθαίρετα κατανεµηµένα χωρικά δεδοµένα µέσω χρήσης 

ιστογραµµάτων, χρησιµοποιήθηκε το σύνολο δεδοµένων NE καθώς και τα αντίστοιχα σύνολα NEN-σ. 

Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε η διαµέριση MinSkew κάθε τροποποιηµένου συνόλου δεδοµένων 
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χρησιµοποιώντας ένα οµοιόµορφο πλέγµα αρχικού µεγέθους πλέγµατος στα 0.001×0.001, όπως 

αναφέρθηκε στην [APR99]. Τα πειράµατα στα σύνολα δεδοµένων NEU-d, ήτοι, µε οµοιόµορφη 

κατανοµή αβεβαιότητας, επέδειξαν ανάλογη συµπεριφορά και γι’ αυτό παραλείπονται. Πιο 

συγκεκριµένα για να αξιολογήσουµε την ακρίβεια της ανάλυσης της ενότητας 5.4.2, ήτοι, την 

εκτίµηση των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών χρησιµοποιώντας την Εξ.(5.44), 

χρησιµοποιήθηκαν τα σύνολα δεδοµένων NE και NEN-σ για τα πειράµατα, κλιµακώνοντας πρώτα τη σ 

µε σταθερό µέγεθος επερώτησης 0.18×0.18, και κατόπιν κλιµακώνοντας το µέγεθος επερώτησης µε 

σταθερό σ 0.5%.  
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Σχήµα 5.15: Μέσες λανθασµένες αρνητικές / θετικές και οι εκτιµήσεις τους κλιµακούµενες µε (a) σ 

και (b) το µέγεθος επερώτησης (πραγµατικά δεδοµένα – διµεταβλητή κανονική κατανοµή 

αβεβαιότητας). 
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Σχήµα 5.16: Μέσο σφάλµα εκτίµησης των (a) λανθασµένων θετικών 
P

ES και (b) λανθασµένων 

αρνητικών  
N

ES , σε κάθε επερώτηση, κλιµακούµενες µε το σ και το µέγεθος επερώτησης  

(πραγµατικά δεδοµένα– διµεταβλήτη κανονική κατανοµή  αβεβαιότητας). 

Το Σχήµα 5.15 παριστάνει τις πραγµατικές τιµές και τις τιµές εκτίµησης των λανθασµένων 

θετικών και λανθασµένων αρνητικών χρησιµοποιώντας τις παραπάνω πειραµατικές ρυθµίσεις. Σαφώς, 

οι εκτιµήσεις είναι ακριβείς µε το αναφερθέν σφάλµα πάντα κάτω του 6%. Επιπλέον, το µέσο απόλυτο 

σφάλµα της εκτίµησης κάθε επερώτησης 
P

ES και 
N

ES , που φαίνεται στις γραµµές σφάλµατος στο 

Σχήµα 5.15 και, µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, στο Σχήµα 5.16(a) και (b), αντίστοιχα, είναι αρκετά 

µικρό καθώς είναι κάτω του 12% στην πλειονότητα των πειραµατικών ρυθµίσεων. Είναι επίσης σαφές 
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ότι καθώς αυξάνεται το µέγεθος επερώτησης, οι 
P

ES  και 
N

ES  µειώνονται σε τιµές κάτω του 11%. 

Από την άλλη πλευρά, τα µικρά µεγέθη επερώτησης οδηγούν σε αύξηση των τιµών των
P

ES  και 

N
ES , µεταξύ του 12% και 24% για µεγέθη επερώτησης 0.06×0.06, και πάλι όµως µε µικρότερη 

κορυφή σφάλµατος από αυτές που αναφέρονται για τυχαία δεδοµένα χωρίς τη χρήση ιστογραµµάτων, 

π.χ. το 36% στο Σχήµα 5.14 προς το 24% στο Σχήµα 5.16. Η παραπάνω παρατήρηση εξηγείται από το 

γεγονός ότι τα ιστογράµµατα δίνουν τοπικά πιο ακριβή τιµή του εκτιµώµενου σφάλµατος, από το 

συνολικό τύπο για τα συνθετικά δεδοµένα, διότι βοηθούν το µοντέλο να απορροφήσει τις τοπικές 

αλλαγές πυκνότητας των πραγµατικών, αυθαίρετα κατανεµηµένων, χωρικών δεδοµένων. Εδώ θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι ρυθµίσεις αυτού του συγκεκριµένου πειράµατος µας επιτρέπουν την 

άµεση σύγκριση µε αυτό της Ενότητας 5.5, ήτοι και τα δύο χρησιµοποιούν ιστογράµµατα για να 

επιτύχουν καλύτερες εκτιµήσεις· γίνεται συνεπώς σαφέστερο ότι η λειτουργικότητα του προταθέντος 

αναλυτικού µοντέλου σε σύνολα δεδοµένων (τουλάχιστον) µεσαίου πλήθους είναι πολύ καλύτερη από 

αυτές που λαµβάνονται για σύνολα δεδοµένων µικρού πλήθους. 

Η επίδραση της ανάλυσης σε πραγµατικά σύνολα δεδοµένων µε τη βοήθεια των ιστογραµµάτων 

αποδεικνύεται εκτελώντας µία σειρά πειραµάτων στα σύνολα δεδοµένων NE και NEΝ-σ, υπολογίζοντας 

το µοντέλο µας µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: (a) παράγοντας την τοπική πυκνότητα µέσω της 

Εξ.(5.42) και κατόπιν χρησιµοποιώντας την στην Εξ.(5.27), και, (b) χρησιµοποιώντας απευθείας την 

Εξ.(5.44). Στο πείραµα αυτό τίθεται σ = 0.5% και η πλευρά του παραθύρου επερώτησης κλιµακώνεται 

από 0.06 έως 0.36. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 5.17(a), που αποδεικνύει ότι 

παρόλο που η προσέγγιση (a), που σηµειώνεται ως Estimation – Area στο Σχήµα 5.17(a), µας δίνει µια 

ακριβή µέση εκτίµηση, οι τιµές που λαµβάνονται για τις 
P

ES  και 
N

ES  είναι υψηλότερες αυτών που 

παράγονται από την προσέγγιση (b), που σηµειώνεται ως Estimation στο Σχήµα 5.17(a). Αυτό 

επιβεβαιώνει ότι η κατάλληλη χρήση των ιστογραµµάτων στο µοντέλο µας είναι σύµφωνα µε την 

ανάλυση στην Ενότητα 5.4.2 µε απευθείας χρήση της Εξ.(5.44). 
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Σχήµα 5.17: (a) Μέσες λανθασµένες αρνητικές / θετικές και οι εκτιµήσεις τους σε κάθε επερώτηση 

χρησιµοποιώντας διαφορετικές ανεξάρτητες προσεγγίσεις (πραγµατικά δεδοµένα – διµεταβλητή 

κανονική κατανοµή αβεβαιότητας). (b) Μέσες λανθασµένες αρνητικές / θετικές και οι εκτιµήσεις τους 

κλιµακούµενες µε το µέγεθος επερώτησης (πραγµατικά δεδοµένα – διµεταβλητή κανονική κατανοµή 

αβεβαιότητας). 
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5.6.2.4. Πειράµατα σε Πραγµατικά ∆εδοµένα Χαλαρώνοντας την Υπόθεση AIII 

Για να αποδείξουµε τις υψηλής ποιότητας εκτιµήσεις που λαµβάνονται όταν χρησιµοποιείται η 

µεθοδολογία χωρικών αναλόγων των επαυξηµένων ιστογραµµάτων της Ενότητας 5.4.3, εκτελέσθηκε 

ένα πείραµα χρησιµοποιώντας τα σύνολα δεδοµένων NE και NEN-v0.02 · όπως αναφέρθηκε ήδη, το NEN-

v0.02 περιλαµβάνει δεδοµένα µε µεταβλητό γνωστό µέγεθος της τυπικής απόκλισης σ µεταξύ 0 και 0.02. 

Κατόπιν κλιµακώσαµε την πλευρά του παραθύρου επερώτησης από 0.06 έως 0.36. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα, που φαίνονται στο Σχήµα 5.17(b), αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά 

µεταξύ αυτής της περίπτωσης και αυτής στην οποία η σ έχει σταθερή τιµή (Σχήµα 5.15(b)) και οι 

εκτιµήσεις των 
P

E , 
N

E  είναι και πάλι πολύ ακριβείς. Επιπλέον, οι τιµές που λαµβάνονται για τις 

P
ES  και 

N
ES , ήτοι, οι γραµµές σφάλµατος, κυµαίνονται µεταξύ 7% και 14%, ενώ στο Σχήµα 5.15(b) 

το αντίστοιχο σφάλµα κυµαινόταν µεταξύ 6% και 13%. Είναι συνεπώς σαφές ότι η ανάλυση της 

Ενότητας 5.4.3 για τις ακτίνες µεταβλητής αβεβαιότητας επαληθεύεται ότι είναι τουλάχιστον τόσο 

ακριβής όσο η αντίστοιχη ανάλυση της Ενότητας 5.4.2, που υποθέτει σταθερή ακτίνα αβεβαιότητας. 

5.6.2.5. Πειράµατα σε Αποθήκες Πραγµατικών ∆εδοµένων 

Για να δείξουµε την εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου σε µία λειτουργία κύβου δεδοµένων, 

χρησιµοποιήθηκαν τα σύνολα δεδοµένων DCW και DCWN-0,5 · ο προστιθέµενος θόρυβος Gauss στη 

θέση του κάθε σηµείου έχει σ ίση µε 0.5% της χωρικής έκτασης κατά µήκος του άξονα x-, δεδοµένου 

ότι το µέγεθος του χώρου διαφέρει κατά µήκος των αξόνων x- και y-. Κατόπιν, εφαρµόζεται ένα 

οµοιόµορφο πλέγµα 60×30 κατά µήκος των αξόνων x- και y-, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.11(b), 

σχηµατίζοντας 1800 κάδους που επικαλύπτουν το χάρτη των ΗΠΑ και µετράµε τον αριθµό των 

αντικειµένων που περιέχονται σε κάθε κελί. Στη συνέχεια εκτελείται µία διαδικασία roll-up σε επίπεδο 

πολιτείας, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.4.2. Πιο συγκεκριµένα, η εκτίµηση των λανθασµένων 

θετικών και λανθασµένων αρνητικών υπολογίστηκε από τα MBBs των ΗΠΑ ως επερωτήσεις εύρους 

όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.4.2. Τέλος, τα αρχικά σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν για να 

προσδιορίσουµε τον πραγµατικό αριθµό των λανθασµένων θετικών και λανθασµένων αρνητικών.  
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Σχήµα 5.18: (a) Σφάλµα µεταξύ του πραγµατικού αριθµού λανθασµένων αποτελεσµάτων και οι 

εκτιµήσεις του στην διαδικασία roll-up από το επίπεδο των καλιών στο επίπεδο της πολιτείας στο 

χάρτη των ΗΠΑ, (b) µία κακή προσέγγιση του πολυγώνου µιας πολιτείας από το MBB της 
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Tο σφάλµα µεταξύ του εκτιµώµενου και του πραγµατικού αριθµού λανθασµένων 

αποτελεσµάτων που λαµβάνεται ως το άθροισµα των λανθασµένων θετικών και λανθασµένων 

αρνητικών φαίνεται στο Σχήµα 5.18(a). Σαφώς, το σφάλµα στην πλειονότητα των πολιτειών των ΗΠΑ, 

είναι κάτω του 25% ενώ ο πραγµατικός σταθµισµένος µέσος όρος είναι 16%. Για τις τέσσερεις 

πολιτείες που σηµειώνονται στο Σχήµα 5.18(a), το υψηλό σφάλµα που παρουσιάζεται οφείλεται είτε 

στο µικροσκοπικό µέγεθος του παραθύρου επερώτησης, ήτοι, την περίπτωση του Delaware, 

επαληθεύοντας το αποτέλεσµα ενός προηγούµενο πειράµατος όπου το σφάλµα αυξάνεται όσο 

µειώνεται το µέγεθος της επερώτησης , ή το ακανόνιστο σχήµα του πραγµατικού πολυγώνου 

επερώτησης που δεν προσεγγίζεται καλά από το MBB του, ήτοι, οι περιπτώσεις της California, της 

Florida και του Michigan. Τα σχήµατά τους φαίνονται στο Σχήµα 5.18(b). 

5.6.3. Πειράµατα ως προς την Απόδοση 

Το τελευταίο πείραµα που εκτελέστηκε για το θέµα περιλαµβάνει την απόδοση των προτεινόµενων 

λύσεων χρησιµοποιώντας µια εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου στο PostgreSQL [Post08a] 

DBMS καθώς και στη χωρική επέκταση PostGIS [Post08b]. Επειδή το επιλεχθέν DBMS δεν 

υποστηρίζει εκ φύσεως τα χωρικά ιστογράµµατα MinSkew [APR99], το επεκτείναµε προς αυτή την 

κατεύθυνση · επιπλέον, έχουµε συµπεριλάβει στην εφαρµογή µας το χωρικό ανάλογο του επαυξηµένου 

ιστογράµµατος που προτείνεται στην Ενότητα 5.4.3. Όλες οι µέθοδοι εφαρµόστηκαν ως συναρτήσεις 

του χωρικού DBMS σε γλώσσα PL/pgSQL· το αναπτυχθέν λογισµικό φέρεται σε µία βάση δεδοµένων 

πρότυπο.  

Πίνακας 5.2: Στατιστικά στοιχεία ιστογράµµατος 

 
Σύνολο 

δεδοµένων 

# 

Αντικειµένων 

Μέγεθος 

πλέγµατος 

# κελιών 

πλέγµατος  
#  κάδων 

Χρόνος εκτέλεσης 

κατασκευής (sec) 

Ιστόγραµµα  NEN-0.01-1 123K 0.001×0.001 920K 1K 21 

Επαυξηµένο 

Ιστόγραµµα 
NEN-v0.02 123K 

0.005×0.005

×0.0001 
7078K 1K 29 

 

Στο πρώτο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν τα σύνολα δεδοµένων NEN-0.01-1 και NEN-v0.02 και 

µετρήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή των απλών ιστογραµµάτων MinSkew και 

επαυξηµένου MinSkew, αντίστοιχα· τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 

5.2). Σαφώς, ο χρόνος επεξεργασίας είναι λογικός δεδοµένου του γεγονότος ότι πρόκειται για 

διαδικασία εκτός σύνδεσης (off-line), που εκτελείται µόνο µία φορά· κατόπιν οι κάδοι ιστογραµµάτων 

που κατασκευάζονται αποθηκεύονται µονίµως σε ένα σχεσιακό πίνακα. Εδώ θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι ο αλγόριθµος κατασκευής MinSkew αρχικά τοποθετεί ένα κανονικό πλέγµα πάνω 

από το σύνολο δεδοµένων, που στη συνέχεια χρησιµοποιείται αντί του αρχικού συνόλου δεδοµένων, ο 

χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή ενός ιστογράµµατος MinSkew δεν εξαρτάται από το µέγεθος 

του συνόλου δεδοµένων· αυτό επιβεβαιώνεται και στην αντίστοιχη πειραµατική µελέτη της [APR99]. 

Συνεπώς, οι χρόνοι εκτέλεσης που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5.2) µπορούν να 

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί, δεδοµένων επίσης και των άλλων παραµέτρων των ιστογραµµάτων, 

ήτοι, τον αριθµό των κάδων και τον αριθµό των κελιών του πλέγµατος που επιτίθεται επί του αρχικού 

του συνόλου δεδοµένων.  
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Στο δεύτερο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν το σύνολο δεδοµένων NEN-0.01-1 και 1000 τυχαία 

κατανεµηµένες ορθογώνιες επερωτήσεις για την αξιολόγηση του µέσου χρόνου εκτέλεσης της 

συνάρτησης που εφαρµόζει το προτεινόµενο µοντέλο· το µέγεθος επερώτησης κλιµακώθηκε επίσης µε 

τρόπο ανάλογο αυτού της Ενότητας 5.6.2 από 0.06×0.06 έως 0.36×0.36. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

απέδειξαν ότι ανεξάρτητα από το µέγεθος επερώτησης, ο χρόνος εκτέλεσης που απαιτείται από το 

DBMS για την εκτίµηση των λανθασµένων αποτελεσµάτων που εισάγονται σε µία επερώτηση ήταν 

περίπου 16 ms, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία της πραγµατικής επερώτησης ήταν 

120 ms. Σαφώς, η πρόταση της διατριβής µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εκτιµητής, διότι ο χρόνος 

εκτέλεσης περιορίζεται σε µερικά milliseconds, δεδοµένου δε ότι η εκτέλεση της πραγµατικής 

επερώτησης συνήθως απαιτεί χρόνο µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερο. Επιπλέον, προκύπτει και το 

αναµενόµενο ότι δηλαδή η επιβάρυνση που εισάγεται από τον εκτιµητή είναι ανεξάρτητη του µεγέθους 

επερώτησης.  

5.7. Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε ένα θεωρητικό µοντέλο που εκτιµά το σφάλµα που εισάγεται από 

την αβεβαιότητα θέσης κάθε αντικειµένου στα αποτελέσµατα των χωροχρονικών επερωτήσεων 

χρονικής στιγµής, καθώς επίσης και σε απλές επερωτήσεις εύρους σε σταθερά χωρικά δεδοµένα. 

∆ώσαµε ένα κλειστό τύπο για το µέσο αριθµό των λανθασµένων αποτελεσµάτων, που ταξινοµούνται 

ως λανθασµένα θετικά και λανθασµένα αρνητικά, βάσει τριών υποθέσεων: οµοιόµορφη αβεβαιότητα 

θέσης (ακολουθώντας το µοντέλο που προτάθηκε από την [TWHC04] για να περιγράψουµε την 

αβέβαιη θέση των τροχιών), οµοιόµορφα κατανεµηµένα δεδοµένα και σταθερή ακτίνα του δίσκου 

αβεβαιότητας. Κατόπιν, χαλαρώσαµε αυτές τις υποθέσεις προς πιο ρεαλιστικές ρυθµίσεις, 

χρησιµοποιώντας τη διµεταβλήτη κανονική κατανοµή για την αβεβαιότητα θέσης και τα ιστογράµµατα 

MinSkew για κατανοµές δεδοµένων και ακτίνας.  

Η ακρίβεια του προτεινόµενου µοντέλου σε χωροχρονικά δεδοµένα τροχιάς, καθώς επίσης και 

σε σταθερά χωρικά δεδοµένα, αξιολογήθηκε µέσω εκτεταµένων πειραµάτων χρησιµοποιώντας 

διάφορα συνθετικά και πραγµατικά χωροχρονικά και χωρικά σύνολα δεδοµένων. Το µοντέλο µας 

παρουσιάζει υψηλή ακρίβεια µε ένα µέσο σφάλµα στις 
P

E  και 
N

E  που δεν υπερβαίνει ποτέ το 6% 

τόσο για τυχαία συνθετικά ή πραγµατικά χωροχρονικά και σταθερά χωρικά δεδοµένα · όσον αφορά τα 

δεδοµένα τροχιάς, το µοντέλο παρουσίασε µέτριες τιµές των 
P

ES  και 
N

ES  της τάξης του 40%. 

Ωστόσο, θα πρέπει και πάλι να επισηµάνουµε ότι για τυπικά µεγέθη επερωτήσεων και αβεβαιότητας οι 

τύποι του προτεινόµενου µοντέλου παράγουν τιµές λανθασµένων αρνητικών / θετικών µεταξύ 

0.0004×N και 0.0025×N. Είναι συνεπώς σαφές ότι το πλήθος του συνόλου δεδοµένων θα πρέπει να 

είναι αρκετά µεγάλο για να µας δώσει ένα σηµαντικό αριθµό λανθασµένων αποτελεσµάτων και αυτό 

να επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα των αποτελεσµάτων του µοντέλου.  

Από την άλλη πάλι, σε περιπτώσεις όπου το πλήθος φτάνει σε κατάλληλες, δηλαδή υψηλές τιµές 

και την περίπτωση του τυχαίου συνόλου δεδοµένων, η εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων 

αποτελεσµάτων είναι ακριβής ανεξάρτητα από την τιµή του µεγέθους επερώτησης και της ακτίνας d 

του δίσκου αβεβαιότητας ή της σ στην περίπτωση δεδοµένων της κανονικά κατανεµηµένης 
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αβεβαιότητας. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι απλές τροποποιήσεις στη µόνη µελέτη που οµοιάζει στα όσα 

παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διατριβή [YM03], δεν µπόρεσαν να οδηγήσουν σε ακριβή εκτίµηση του 

µέσου αριθµού λανθασµένων αποτελεσµάτων. Τα πειράµατα σε πραγµατικά χωρικά δεδοµένα 

καταδεικνύουν ακρίβεια ακόµα υψηλότερη από αυτήν που διαπιστώθηκε για τα συνθετικά δεδοµένα, 

µε πολύ χαµηλά σφάλµατα 
P

ES  και 
N

ES , που αποδεικνύουν το πλεονέκτηµα που εισάγεται από τη 

χρήση των ιστογραµµάτων, ακόµα και στην περίπτωση της µεταβλητής σ. Επιπλέον, επαληθεύεται ότι 

παρουσία των ιστογραµµάτων είναι σαφώς καταλληλότερη η χρήση του µοντέλου που εκφράζεται στις 

Εξ.(5.43) και Εξ.(5.44) από τη χρήση της τοπικής πυκνότητας που λαµβάνεται ως εκτίµηση από το 

ιστόγραµµα µέσω παραδοσιακών τρόπων, ήτοι, µέσω της Εξ.(5.41). Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής 

του προτεινόµενου µοντέλου σε χωρικούς κύβους δεδοµένων και χωρικές λειτουργίες OLAP είναι 

επίσης πολλά υποσχόµενα. Τέλος, η εφαρµογή των προτεινόµενων λύσεων σε περιβάλλον του 

πραγµατικού κόσµου απέδειξε την αποτελεσµατικότητα της πρότασης αυτής όταν χρησιµοποιείται ως 

εκτιµητής, δεδοµένου ότι ο χρόνος εκτέλεσής της είναι τυπικά µόνο ελάχιστα milliseconds. 

Η εφαρµογή της πρότασής µας περιλαµβάνει τη βελτιστοποίηση επερωτήσεων στο σενάριο των 

ανοικτών αγορών [Ioa07], διαδραστικές επερωτήσεις βάσεων δεδοµένων, ρυθµίσεις ανακρίβειας και 

λειτουργίες αποθηκών δεδοµένων, όπως συζητήθηκε εκτενώς. Το προταθέν µοντέλο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί απευθείας σε συστήµατα χωρικών βάσεων δεδοµένων προκειµένου να δοθεί στους 

χρήστες η ακρίβεια των αποτελεσµάτων χωρικών επερωτήσεων βάσει µόνο γνωστών στοιχείων των 

συνόλων δεδοµένων και χαρακτηριστικών της επερώτησης, ενώ τα συνηθισµένα ιστογράµµατα που 

χρησιµοποιούνται ήδη σε χωρικές βάσεις δεδοµένων για σκοπούς βελτιστοποίησης επερωτήσεων, 

µπορούν να εξυπηρετήσουν το µοντέλο µας χωρίς να υπάρχει ανάγκη περαιτέρω προσαρµογών.  
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6. ∆ιαχείριση της Επίδρασης της Συµπίεσης 

Τροχιών στις Χωροχρονικές Επερωτήσεις 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δώσει µια ανάλυση της επίδρασης της συµπίεσης τροχιών στις 

χωροχρονικές επερωτήσεις. Το κεφάλαιο διαρθρώνεται ως εξής. Η Ενότητα 6.1 εισάγει βασικές 

έννοιες συµπίεσης τροχιών. Οι σχετικές εργασίες αναφέρονται στην Ενότητα 6.2. Η Ενότητα 6.3 

αποτελεί τον πυρήνα του κεφαλαίου παρουσιάζοντας τη θεωρητική µας ανάλυση. Η Ενότητα 6.4 

παρουσιάζει την πειραµατική µας µελέτη, ενώ η Ενότητα 6.5 παρουσιάζει τα συµπεράσµατα του 

κεφαλαίου. 

6.1. Εισαγωγή  

Οι υπάρχουσες εργασίες στο χώρο των MOD, επανειληµµένως επισηµαίνουν ότι η πανταχού παρούσες 

γεωαναφερόµενες συσκευές (location-aware devices) θα αρχίσουν να παράγουν µία χωρίς 

προηγούµενο ροή δεδοµένων θέσεων κινούµενων αντικειµένων συνοδευόµενες από το χρονικό τους 

αποτύπωµα. Κατά την τελευταία δεκαετία η κοινότητα των βάσεων δεδοµένων συνεισφέρει συνεχώς 

στην ανάπτυξη πρωτότυπων σχηµάτων δεικτοδότησης [AG05], [PJT00], [TP01] και προηγµένων 

τεχνικών επεξεργασίας επερωτήσεων, προκειµένου να αντιµετωπισθεί αυτή η υπερβολική ροή 

δεδοµένων που παράγεται από τέτοιες συσκευές. Ωστόσο, αργά ή γρήγορα, τέτοιοι τεράστιοι όγκοι 

δεδοµένων θα οδηγήσουν σε προκλήσεις αποθήκευσης και υπολογισµών. Εξ’ ου και προκύπτει η 

ανάγκη για τεχνικές συµπίεσης τροχιών.  

Οι στόχοι που πρέπει να επιτυγχάνουν οι τεχνικές συµπίεσης τροχιών σύµφωνα µε την [MB04] 

είναι: να υπάρξει µόνιµη µείωση στο µέγεθος των δεδοµένων, να υπάρχει µία σειρά δεδοµένων που να 

µας επιτρέπει ακόµα αρκετούς υπολογισµούς σε αποδεκτή (χαµηλή) πολυπλοκότητα και τέλος, να 

ληφθεί µια σειρά δεδοµένων µε γνωστά, µικρά περιθώρια σφάλµατος, που είναι κατά προτίµηση 

παραµετρικά προσαρµόσιµα. Κατά συνέπεια, µας ενδιαφέρουν τεχνικές συµπίεσης µε ελεγχόµενες 

απώλειες που εξαφανίζουν κάποιες περιττές ή µη απαραίτητες πληροφορίες υπό καλά καθορισµένα 

όρια σφάλµατος. Ωστόσο, οι υπάρχουσες µελέτες στον τοµέα είναι σχετικά περιορισµένες [CWT03], 

[MB04], [PPS06], [PPS06a], [PPS07] και κατά κύριο λόγο κατευθύνονται από τις εξελίξεις στον τοµέα 

της απλούστευσης γραµµών, της χαρτογραφικής γενίκευσης και της συµπίεσης χρονοσειρών.  

Ειδικά στον τοµέα των σφαλµάτων που εισάγονται στα παραγόµενα δεδοµένα από τέτοιες 

τεχνικές συµπίεσης, η µόνη σχετική εργασία [MB04] µας δίνει ένα τύπο που εκτιµά το µέσο σφάλµα 

της τροχιάς που προσεγγίζουµε σε όρους της µέσης απόστασης από την αρχική ροή δεδοµένων. Από 
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την άλλη πλευρά, σε αυτή τη διατριβή, θεωρούµε ότι αντί να παρέχουµε στο χρήστη µιας MOD µε το 

µέσο σφάλµα στη θέση του κάθε (συµπιεσµένου) αντικειµένου σε κάθε χρονικό αποτύπωµα (που 

µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως (αν)ακρίβεια δεδοµένων), ο / η χρήστης θα προτιµούσε να 

ενηµερώνεται για το µέσο σφάλµα που εισάγεται στα αποτελέσµατα επερωτήσεων που εκτελούνται σε 

συµπιεσµένα δεδοµένα. Συνεπώς, η πρόκληση που αποδεχόµαστε είναι να παρουσιάσουµε ένα 

θεωρητικό µοντέλο που εκτιµά το σφάλµα λόγω συµπίεσης στα αποτελέσµατα των χωροχρονικών 

επερωτήσεων. Εξ’ όσων γνωρίζουµε, αυτό είναι το πρώτο αναλυτικό µοντέλο της επίδρασης της 

συµπίεσης σε αποτελέσµατα επερωτήσεων σε βάσεις δεδοµένων τροχιών.  

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία των κύριων θεµάτων που παρουσιάζονται στο 

παρόν κεφάλαιο: 

• Περιγράφουµε δύο τύπους σφαλµάτων (πιο συγκεκριµένα, λανθασµένα αρνητικά και 

λανθασµένα θετικά) όταν εκτελούµε επερωτήσεις χρονικής στιγµής σε συµπιεσµένες τροχιές 

και αποδεικνύουµε ένα λήµµα που εκτιµά το µέσο αριθµό των ανωτέρω τύπων σφαλµάτων. 

Αποδεικνύεται ότι ο µέσος αριθµός των λανθασµένων αποτελεσµάτων και των δύο τύπων 

σφαλµάτων εξαρτάται από τη Σύγχρονη Ευκλείδεια Απόσταση [CWT03], [MB04], [PPS06] 

κατά µήκος των αξόνων x- και y- µεταξύ της αρχικής και της συµπιεσµένης τροχιάς και της 

περιµέτρου (αντί της επιφάνειας) του παραθύρου επερώτησης. 

• Αποδεικνύουµε πως το κόστος αξιολόγησης του τύπου που αναπτύσσουµε µπορεί να µειωθεί 

σε µία ελάχιστη επιπλέον επιβάρυνση επί του αλγορίθµου συµπίεσης που χρησιµοποιείται, 

ενώ συζητάµε πως το αναπτυχθέν αναλυτικό µοντέλο µας βοηθά να δώσουµε 

αποτελεσµατικούς αλγορίθµους συµπίεσης.  

• Τέλος, διεξάγουµε ένα σύνολο πειραµάτων σε συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων 

τροχιάς που αποδεικνύουν ότι η ανάλυση εφαρµόζεται εύκολα, είναι ορθή και ακριβής. 

Το µοντέλο που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε MODs για να 

εκτιµήσουµε το µέσο αριθµό λανθασµένων απαντήσεων σε αποτελέσµατα επερωτήσεων όταν 

συµπιέζονται τα δεδοµένα των τροχιών. Επί παραδείγµατι, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αµέσως 

µετά τη συµπίεση ενός συνόλου δεδοµένων τροχιών για να δώσει στο χρήστη το µέσο σφάλµα που 

εισάγεται στα αποτελέσµατα των χωροχρονικών επερωτήσεων διαφόρων µεγεθών· συνεπώς θα 

µπορούσαµε να το εκµεταλλευτούµε ως επιπλέον κριτήριο για το χρήστη προκειµένου να αποφασίσει 

κατά πόσο τα συµπιεσµένα δεδοµένα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του / της και ει δυνατόν ν’ 

αποφασίσει και για διαφορετικούς βαθµούς συµπίεσης κ.ο.κ. Επιπλέον, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των προτεινόµενων αλγορίθµων συµπίεσης 

τροχιάς· δεδοµένου ότι ένα µοντέλο αυτής της µορφής θα µας αποκάλυπτε τα πραγµατικά µεγέθη από 

τα οποία εξαρτάται το σφάλµα, θα µπορούσε επίσης να παράσχει την διαίσθηση προς τη υλοποίηση 

πιο προηγµένων /αποτελεσµατικών λύσεων. 

6.2. Σχετικές Εργασίες 

Στην ενότητα αυτή ασχολούµαστε πρωτίστως µε τις τεχνικές που εισάγονται για τη συµπίεση τροχιών 

κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ, στη συνέχεια εξετάζουµε τις σχετικές εργασίες στον τοµέα της 

εκτίµησης και αντιµετώπισης του σφάλµατος που εισάγεται από τις εν λόγω τεχνικές συµπίεσης. 
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6.2.1. Συµπίεση Τροχιών  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι υπάρχουσες µελέτες στο χώρο της συµπίεσης τροχιών κατευθύνονται 

κυρίως από τις σχετικές εργασίες στον τοµέα της απλούστευσης γραµµών και τη συµπίεση 

χρονοσειρών. Οι Meratnia και By [MB04] εκµεταλλεύονται τους υπάρχοντες αλγορίθµους που 

χρησιµοποιούνται στον τοµέα της γενίκευσης γραµµών, παρουσιάζοντας έναν αλγόριθµο από πάνω 

προς τα κάτω (top-down) και έναν αλγόριθµο ανοιγόµενου παραθύρου (opening window), που 

µπορούν να εφαρµοσθούν απευθείας σε χωροχρονικές τροχιές. Ο αλγόριθµος top-down, καλείται TD-

TR, βασίζεται στον πολύ γνωστό αλγόριθµο των Douglas-Peucker [DP73] (Σχήµα 6.1) που εισήχθη 

από γεωγράφους στο χώρο της χαρτογραφίας. Ο αλγόριθµος αυτός υπολογίζει την κατακόρυφη 

απόσταση κάθε εσωτερικού σηµείου από τη γραµµή που συνδέει το πρώτο και το τελευταίο σηµείο της 

πολυγραµµής (γραµµή AB στο Σχήµα 6.1) και εντοπίζει το σηµείο µε τη µεγαλύτερη κατακόρυφη 

απόσταση (σηµείο C). Κατόπιν, δηµιουργεί τις γραµµές AC και CB και, αναδροµικά, ελέγχει τις νέες 

αυτές γραµµές σε σχέση µε τα υπόλοιπα σηµεία µε την ίδια µέθοδο κ.ο.κ. Όταν η απόσταση όλων των 

υπόλοιπων σηµείων από την γραµµή που µόλις εξετάσαµε είναι µικρότερη από ένα δεδοµένο κατώφλι 

(π.χ. όλα τα σηµεία που ακολουθούν τη C στη γραµµή BC στο Σχήµα 6.1) ο αλγόριθµος σταµατά και 

µας επιστρέφει αυτό το γραµµικό τµήµα ως τµήµα της νέας - συµπιεσµένης - πολυγραµµής. 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι τροχιές είναι πολυγραµµές που εξελίσσονται χρονικά, ο αλγόριθµος 

που παρουσιάστηκε στην [MB04] αντικαθιστά την κάθετη απόσταση που χρησιµοποιείται στον 

αλγόριθµο DP µε την επονοµαζόµενη Σύγχρονη Ευκλείδεια Απόσταση (Synchronous Euclidean 

Distance - SED), που αναφέρεται επίσης στις [CWT03], [PPS06] και είναι η απόσταση µεταξύ του 

σηµείου που εξετάζεται επί του παρόντος (Pi στο Σχήµα 6.2) και του σηµείο της γραµµής (Ps, Pe) όπου 

θα βρισκόταν το κινούµενο αντικείµενο, αν υποθέσουµε ότι θα κινείται σε αυτή τη γραµµή, στη 

χρονική στιγµή ti που καθορίζεται από το υπό εξέταση σηµείο (Pi' στο Σχήµα 6.2).  

A 

B 

 

C 

 

Σχήµα 6.1: Αλγόριθµος Top-down Douglas-Peucker που χρησιµοποιείται για τη Συµπίεση Τροχιών. 

Τα αρχικά σηµεία δεδοµένων παριστάνονται µε κλειστούς κύκλους [MB04] 

Ps(xs,ys,ts) 

Pe(xe,ye,te) 

Pi(xi,yi,ti) 

Pi’(xi’,yi’,ti) 

 

Σχήµα 6.2: Η σύγχρονη Ευκλείδεια Απόσταση (SED): Η απόσταση υπολογίζεται µεταξύ του υπό 

εξέταση σηµείου (Pi) και του σηµείου Pi’ που καθορίζεται ως το σηµείο στη γραµµή (Ps, Pe) τη 

χρονική στιγµή ti [MB04] 
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Η χρονική πολυπλοκότητα του αρχικού αλγορίθµου Douglas-Peucker (στον οποίο βασίζεται ο 

αλγόριθµος TD-TR) είναι O(N2), µε N τον αριθµό των αρχικών σηµείων της τροχιάς, ενώ µπορεί να 

µειωθεί και σε O(NlogN) εφαρµόζοντας την πρόταση που παρουσιάστηκε στην [HS92]. Παρόλο που η 

πειραµατική µελέτη που παρουσιάστηκε στην [MB04] αποδεικνύει ότι ο αλγόριθµος TD-TR είναι 

σηµαντικά καλύτερος από αυτόν του ανοιγόµενου παραθύρου (που παρουσιάζεται παρακάτω στην 

παρούσα ενότητα) από άποψη ποιότητας και συµπίεσης (διότι βελτιστοποιεί τη διαδικασία συµπίεσης 

συνολικά), ο αλγόριθµος TD-TR µειονεκτεί διότι δεν είναι αλγόριθµος πραγµατικού χρόνου (on-line) 

και συνεπώς, δεν εφαρµόζεται σε νεοφερµένα τµήµατα τροχιών τη στιγµή που τροφοδοτούν µία MOD. 

Αντιθέτως, απαιτεί εκ των προτέρων γνώση όλης της τροχιάς κινούµενου αντικειµένου.  

Από την άλλη πλευρά, βάσει των συνθηκών που περιγράψαµε προηγουµένως για την λειτουργία 

πραγµατικού χρόνου (on-line), η κατηγορία των αλγορίθµων ανοιγόµενου παραθύρου (opening window 

- OW) µπορεί να εφαρµοσθεί εύκολα. Οι αλγόριθµοι αυτοί ξεκινούν αγκυρώνοντας το πρώτο σηµείο 

της τροχιάς και προσπαθούν να προσεγγίσουν τα ακόλουθα σηµεία της ροής δεδοµένων µε ένα 

σταδιακά µεγαλύτερο τµήµα (Σχήµα 6.3). Αν όλες οι αποστάσεις των ακόλουθων σηµείων της τροχίας 

από το τµήµα είναι κάτω του κατωφλίου που τίθεται, γίνεται µία απόπειρα να µετακινηθεί το τελικό 

σηµείο του τµήµατος µία θέση προς τα πάνω στη σειρά δεδοµένων. Όταν υπάρχει τάση υπέρβασης του 

κατωφλίου, µπορούµε να εφαρµόσουµε δύο στρατηγικές: γίνεται τελικό σηµείο, και ταυτόχρονα η 

άγκυρα του επόµενου τµήµατος, είτε το σηµείο που προκαλεί την παραβίαση (Normal Opening 

Window, NOPW) είτε το σηµείο πριν από αυτή (Before Opening Window, BOPW). Αν δεν υπερβούµε 

το κατώφλι, µετακινούµαστε κατά µία θέση προς τα πάνω στη σειρά δεδοµένων (ήτοι το παράθυρο 

ανοίγει κι άλλο) και ο αλγόριθµος συνεχίζει µέχρι να βρει και το τελευταίο σηµείο της τροχιάς· τότε 

όλη η τροχιά µετατρέπεται σε µία γραµµική προσέγγιση. Ενώ στην αρχική κατηγορία αλγορίθµων OW 

κάθε απόσταση υπολογίζεται από το σηµείο κάθετα προς το υπό εξέταση τµήµα, στον αλγόριθµο 

OPW-TR που παρουσιάζεται στην [MB04] αξιολογείται η SED. Παρόλο που οι αλγόριθµοι OW είναι 

ακριβοί υπολογιστικά – δεδοµένου ότι η χρονική τους πολυπλοκότητα είναι O(N2) – είναι πολύ 

δηµοφιλείς. Κι αυτό γιατί είναι αλγόριθµοι πραγµατικού χρόνου και µπορούν να λειτουργήσουν 

σχετικά καλά παρουσία θορύβου (παρόλο που λειτουργούν µόνο µε σχετικά σύντοµες σειρές 

δεδοµένων). 
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Σχήµα 6.3: Αλγόριθµος Ανοιγόµενου Παραθύρου που χρησιµοποιείται για Συµπίεση τροχιών. Τα 

αρχικά σηµεία δεδοµένων παριστάνονται µε κλειστούς κύκλους [MB04] 

Προσφάτως, οι Potamias et al. [PPS06] πρότειναν αρκετές τεχνικές που βασίζονται σε 

οµοιόµορφη και χωροχρονική δειγµατοληψία για να συµπιέσουν ροές δεδοµένων τροχιών, υπό 

διαφορετικές ρυθµίσεις διαθεσιµότητας µνήµης: σταθερή µνήµη, λογαριθµικά ή γραµµικά αυξανόµενη 

µνήµη, ή µνήµη που δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Οι κύριες συνεισφορές είναι δύο αλγόριθµοι 
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συµπίεσης, πιο συγκεκριµένα, οι STTrace και Thresholds. Ο αλγόριθµος STTrace, χρησιµοποιεί ένα 

σταθερό ποσοστό µνήµης M για κάθε τροχιά. Ξεκινά εισάγοντας στην ανατεθειµένη µνήµη τις πρώτες 

M καταγεγραµµένες θέσεις, µαζί µε τη SED κάθε θέσης σε σχέση µε τον προκάτοχο και το διάδοχο 

στο δείγµα. Μόλις εξαντληθεί η ανατεθειµένη µνήµη και εξετάζεται ένα νέο σηµείο για πιθανή 

εισαγωγή, γίνεται αναζήτηση στο δείγµα για το αντικείµενο µε τη χαµηλότερη SED, που 

αντιπροσωπεύει τη λιγότερη δυνατή απώλεια πληροφοριών σε περίπτωση απόρριψης. Στη συνέχεια, ο 

αλγόριθµος ελέγχει κατά πόσο το εισαγόµενο σηµείο έχει SED µεγαλύτερη από την ελάχιστη που έχει 

ήδη βρεθεί στο δείγµα και αν όντως ισχύει αυτό, το σηµείο που επεξεργαζόµαστε επί του παρόντος 

εισάγεται στο δείγµα εις βάρος του σηµείου µε τη χαµηλότερη SED. Τέλος, οι SED των γειτονικών 

σηµείων αυτού που αφαιρέθηκε υπολογίζονται εκ νέου, ενώ ξεκινά µία αναζήτηση στο δείγµα για τη 

νέα ελάχιστη SED. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος µπορεί να εφαρµοσθεί εύκολα στην περίπτωση 

πολλαπλών τροχιών, απλώς υπολογίζοντας µία συνολική ελάχιστη SED όλων των τροχιών εντός της 

διατιθέµενης µνήµης. 

Από την προηγούµενη συζήτηση προκύπτει ότι η πλειονότητα των προτεινόµενων αλγορίθµων 

συµπίεσης τροχιών βασίζουν την απόφασή τους στο κατά πόσο θα πρέπει να κρατήσουν ή να 

απορρίψουν ένα σηµείο της αρχικής τροχιάς στην τιµή της SED µεταξύ της αρχικής και της 

συµπιεσµένης τροχιάς σε αυτό το συγκεκριµένο χρονικό αποτύπωµα. Κατά συνέπεια, µία µέθοδος για 

τον υπολογισµό του αποτελέσµατος της συµπίεσης σε χωροχρονικές επερωτήσεις βάσει της τιµής της 

SED κατά µήκος των σηµείων της αρχικής τροχιάς, δεν θα αποτελεί υπερβολική επιβάρυνση στον 

αλγόριθµο συµπίεσης, διότι θα απαιτεί µόνο την εκτέλεση µερικών επιπλέον πράξεων εντός του ίδιου 

αλγορίθµου.  

6.2.2. Εκτίµηση Σφάλµατος 

Εξ’ όσων γνωρίζουµε δεν υπάρχει θεωρητική µελέτη για τη µοντελοποίηση του σφάλµατος που 

εισάγεται στα αποτελέσµατα χωροχρονικών επερωτήσεων λόγω της συµπίεσης των τροχιών· η 

εργασία µας είναι η πρώτη πάνω σε αυτό το θέµα που καλύπτει την περίπτωση των χωροχρονικών 

επερωτήσεων χρονικής στιγµής. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σχετικά θέµατα: Το πρώτο είναι ο καθορισµός 

του σφάλµατος που εισάγεται απευθείας σε κάθε τροχιά από τη συµπίεση [MB04], που είναι η µέση 

τιµή της SED µεταξύ µιας τροχιάς p και της προσέγγισής της q (χρησιµοποιείται και ο όρος σύγχρονο 

σφάλµα (synchronous error E(q, p))). Η [MB04] παρέχει µία µέθοδο για τον υπολογισµό της µέσης 

τιµής ως συνάρτηση της απόστασης µεταξύ του p και του q. Το αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης µας 

οδηγεί σε έναν δαπανηρό τύπο, που παρέχει το µέσο σφάλµα (δηλαδή τη µέση απόσταση µεταξύ του p 

και του q κατά τη διάρκεια ζωής τους)· ωστόσο, δεν υπάρχει προφανής τρόπος για το πώς θα το 

χρησιµοποιήσουµε ώστε να καθορίσουµε το σφάλµα που εισάγεται στα αποτελέσµατα της 

επερώτησης.  

Το δεύτερο σχετικό ζήτηµα είναι τα όσα γίνονται στα πλαίσια της διαχείρισης αβεβαιότητας 

τροχιάς, όπως στο [CKP04], [PJ99], [Tra03], [TWHC04]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σφάλµα 

που εισάγεται από τη συµπίεση µπορεί να θεωρηθεί επίσης αβεβαιότητα και έτσι οι σχετικές τεχνικές 

µπορούν να εφαρµοσθούν στο σύνολο δεδοµένων που προκύπτει· έτσι τα όσα παρουσιάζονται στο 

προηγούµενο κεφάλαιο θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το στόχο µας. Ωστόσο, αυτή η 

µεθοδολογία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα παρουσία των συµπιεσµένων δεδοµένων τροχιών, 
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διότι ο καθορισµός της στατιστικής κατανοµής της θέσης της συµπιεσµένης τροχιάς χρησιµοποιώντας 

πληροφορίες από την αρχική, είναι από µόνος του πολύ περίπλοκος.  

Από την άλλη πλευρά, η προσέγγισή µας βασίζεται στο γεγονός ότι ο αλγόριθµος συµπίεσης 

εκµεταλλεύεται τη SED σε κάθε αρχικό σηµείο της τροχιάς και έτσι εισάγει µία πολύ µικρή 

επιβάρυνση στον αλγόριθµο συµπίεσης. 

Πίνακας 6.1: Πίνακας συµβόλων 

Σύµβολο Περιγραφή  

S, †T ,T 
Ο µοναδιαίος χώρος, ένα σύνολο δεδοµένων τροχιάς και το συµπιεσµένο αντίστοιχο 

του. 
†

i
T , Ti µια αρχική τροχιά και η συµπιεσµένη αντίστοιχή της. 

R, Ra×b, Wj 

το σύνολο όλων των επερωτήσεων χρονικής στιγµής στον S, το υποσύνολό του µε 

πλευρές µήκους a και b κατά µήκος των αξόνων x- και y- και ένα παράθυρο 

επερώτησης χρονικής στιγµής. 

n, mi 

το πλήθος του συνόλου δεδοµένων T και ο αριθµός των δειγµατοληπτούµενων 

σηµείων εντός της τροχιάς †
i

T . 

SEDi(t),  

δxi(t), δyi(t) 

η συνάρτηση της Σύγχρονης Ευκλείδειας Απόστασης (SED) µεταξύ της τροχιάς 
†

i
T και της συµπιεσµένης αντίστοιχής της Ti και η προβολή της κατά µήκος των 

αξόνων x- και y-. 

ti,k, SEDi,k, 

 δxi,k , δyi,k 

το k-οστο χρονικό αποτύπωµα στο οποίο η τροχιά †
i

T έλαβε δείγµα της θέσης της, η 

Σύγχρονη Ευκλείδεια Απόστασή της από τη συµπιεσµένη της αντίστοιχη Ti στο ίδιο 

χρονικό αποτύπωµα και η προβολή της κατά µήκος των αξόνων x- και y-  

Ai,j 

η επιφάνεια στην οποία πρέπει να βρεθεί η κάτω αριστερά γωνία του Wj στο χρονικό 

αποτύπωµα tj προκειµένου να ανακτήσει την τροχιά Ti ως λανθασµένη αρνητική (ή ως 

λανθασµένη θετική). 

AvgPi,N(Ra×b), 

AvgPi,P(Ra×b) 

η µέση πιθανότητα όλες οι επερωτήσεις χρονικής στιγµής Wj ∈ Ra×b, να ανακτήσουν 

την Ti ως λανθασµένη αρνητική (ή ως λανθασµένη θετική). 

EN(Ra×b), EP(Ra×b) 
ο µέσος αριθµός λανθασµένων αρνητικών (ή λανθασµένων θετικών) στα 

αποτελέσµατα µιας επερώτησης Wj ∈ Ra×b. 

6.3. Ανάλυση 

Ο πυρήνας της ανάλυσής µας είναι ένα λήµµα που παρέχει τον τύπο που χρησιµοποιείται για την 

εκτίµηση του µέσου όρου των λανθασµένων αποτελεσµάτων ανά επερώτηση που εκτελείται σε ένα 

σύνολο δεδοµένων συµπιεσµένης τροχιάς. Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, και εδώ εστιάζουµε 

σε επερωτήσεις χρονικής στιγµής, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάκτηση των θέσεων 

κινούµενων αντικειµένων σε ένα δεδοµένο χρονικό σηµείο στο παρελθόν και µπορούν να θεωρηθούν 

ως ειδική περίπτωση των χωροχρονικών επερωτήσεων εύρους, µε χρονική έκταση ίση µε το µηδέν. 

Αυτός ο τύπος επερώτησης µπορεί να θεωρηθεί ως ο συνδυασµός µίας χωρικής (ήτοι παραθύρου 

επερώτησης W) και µίας χρονικής (ήτοι χρονικό αποτύπωµα t) συνιστώσας. Όπως θα συζητηθεί στο 

Κεφάλαιο 7, η επέκταση του µοντέλου µας για να υποστηρίξει τις επερωτήσεις εύρους µε µη µηδενική 

χρονική έκταση δεν είναι σε καµία περίπτωση απλή, γι’ αυτό και αφήνεται ως ανοιχτό θέµα. 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το µοντέλο µας υποστηρίζει αυθαίρετα κατανεµηµένα 

δεδοµένα τροχιών χωρίς να ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ρυθµός δειγµατοληψίας, 

ταχύτητα, κατεύθυνση, ευελιξία). Συνεπώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας στις MODs χωρίς 
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περαιτέρω τροποποιήσεις. Η µόνη υπόθεση που κάνουµε είναι ότι τα παράθυρα επερώτησης χρονικής 

στιγµής είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα εντός του χώρου δεδοµένων. Για να αποδεσµευτούµε από 

αυτή την υπόθεση, θα έπρεπε να µοντελοποιήσουµε µαθηµατικώς την κατανοµή των επερωτήσεω 

χρησιµοποιώντας και να τροποποιήσουµε την ακόλουθη ανάλυση, αναλόγως. Ο Πίνακας 6.1 συνοψίζει 

τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο του κεφαλαίου. 

Έστω ο µοναδιαίος 3D (ήτοι 2D χωρικός και 1D χρονικός) χώρος S που περιλαµβάνει ένα 

σύνολο †T  , n τροχιών †
i

T  και ένα σύνολο T µε τις συµπιεσµένες αντίστοιχές τους Ti. Έστω επίσης R 

το σύνολο όλων των επερωτήσεων χρονικής στιγµής που τίθεται στα σύνολα δεδοµένων †T  και T, και 

Ra×b το υποσύνολο του R που περιέχει όλες τις επερωτήσεις χρονικής στιγµής που έχουν πλευρές 

µήκους a και b κατά µήκος των αξόνων x- και y- αντίστοιχα. Εισάγονται δύο τύποι σφαλµάτων όταν 

εκτελείται µία επερώτηση χρονικής στιγµής Wj∈R σε ένα σύνολο δεδοµένων µε τις ρυθµίσεις που 

περιγράψαµε προηγουµένως:  

• λανθασµένες αρνητικές είναι οι τροχιές που αρχικώς ήταν επιλέξιµες για την επερώτηση αλλά 

οι συµπιεσµένες αντίστοιχές τους δεν ανακτήθηκαν· επισήµως το σύνολο των λανθασµένων 

αρνητικών 
N

T T⊆  ορίζεται ως { }†: |N i i j i jT T T T W T W= ∈ ∉ ∈ · 

• λανθασµένες θετικές είναι οι συµπιεσµένες τροχιές που ανακτώνται από την επερώτηση ενώ οι 

αρχικές αντίστοιχές τους δεν είναι επιλέξιµες· επισήµως, το σύνολο των λανθασµένων 

θετικών 
P

T T⊆  ορίζεται ως { }†: |P i i j i jT T T T W T W= ∈ ∈ ∉ .   

 t 
y 

x 

T2 
 

  †
2T  

  †
1T  

T1 
 

†
3T  

W 

 

Σχήµα 6.4: Καθορισµός προβλήµατος  

Έστω για παράδειγµα το Σχήµα 6.4 που απεικονίζει ένα σύνολο n µη συµπιεσµένων τροχιών 

†
i

T , καθώς και τις συµπιεσµένες αντίστοιχές τους Ti. Κάθε µη συµπιεσµένη τροχιά †
i

T  αποτελείται από 

ένα σύνολο mi σηµείων που συνοδεύονται από το χρονικό τους αποτύπωµα, µεταξύ των οποίων 

εφαρµόζουµε γραµµική παρεµβολή. Το Σχήµα 6.4 απεικονίζει επίσης µία επερώτηση χρονικής στιγµής 

W· παρόλο που η W ανακτά τη συµπιεσµένη τροχιά T1, η αρχική της αντίστοιχη †
1T  δεν τέµνει το 

παράθυρο επερώτησης, αποτελώντας µια λανθασµένη θετική. Αντιστρόφως, παρόλο που η αρχική 

τροχιά †
2T  τέµνει το W, η συµπιεσµένη αντίστοιχή της T2 δεν είναι παρούσα στα αποτελέσµατα της 

επερώτησης, αποτελώντας µια λανθασµένη αρνητική. Έχοντας περιγράψει το πλαίσιο της εργασίας 

µας, διατυπώνουµε το εξής λήµµα: 

Λήµµα 6.1: Ο µέσος αριθµός λανθασµένων αρνητικών EN(Ra×b) και λανθασµένων θετικών EP(Ra×b) στα 

αποτελέσµατα µιας επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Ra×b µε πλευρές µήκους a και b κατά µήκος των 
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αξόνων x-και y-, αντίστοιχα, σε ένα σύνολο δεδοµένων συµπιεσµένων τροχιών δίνεται από τον ακόλουθο 

τύπο: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )1

, , 1 , , 1, 1 ,

1 1 (1 ) (1 ) 2 2 6

imn
i k i k i k i ki k i k

N a b P a b

i k

b x x a y yt t e
E R E R

a b

δ δ δ δ−
+ ++

× ×
= =

 + +−
 = = ⋅ + −
 + ⋅ +
 

∑∑  (6.1) 

όπου , , , 1 , 1 , , 1 , 1 ,2 2i k i k i k i k i k i k i k i ke x y x y x y x yδ δ δ δ δ δ δ δ+ + + += + + + . 

Η Εξ.(6.1) διατυπώνει το γεγονός ότι το µέσο σφάλµα στα αποτελέσµατα µίας επερώτησης 

χρονικής στιγµής σε συµπιεσµένα δεδοµένα τροχιών σχετίζεται άµεσα µε τη σταθµισµένη µέση SED 

κατά µήκος των αξόνων x- και y- (δηλαδή, ( ), 1 ,i k i kt t+ −  επί , , 1i k i kx xδ δ ++ ή , , 1i k i ky yδ δ ++ ) επί την 

αντίστοιχη αντίθετη διάσταση επερώτησης (δηλαδή, ( ), , 1i k i k
b x xδ δ ++  και ( ), , 1i k i k

a y yδ δ ++ ), ενώ 

το e είναι ένα άθροισµα ήσσονος σηµασίας, δεδοµένου ότι είναι το άθροισµα των προϊόντων µεταξύ 

, , 1 , , 1, , ,i k i k i k i kx x y yδ δ δ δ+ + . 

6.3.1. Απόδειξη του Λήµµατος 6.1 

Ο µέσος αριθµός EN(Ra×b) των τροχιών που είναι λανθασµένες αρνητικές στα αποτελέσµατα µιας 

επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Ra×b, µπορεί να ληφθεί αθροίζοντας τις πιθανότητες 

( )†|i j i jP T W T W∉ ∈ να είναι λανθασµένες αρνητικές όλες οι τροχιές του συνόλου δεδοµένων Ti 

(i=1,…,n) σε σχέση µε ένα αυθαίρετο παράθυρο επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Ra×b: 

( ) ( ),
1

n

N a b i N a b

i

E R AvgP R× ×
=

=∑  (6.2) 

Οµοίως, ο µέσος αριθµός EP(Ra×b) των τροχιών που είναι λανθασµένες θετικές µπορεί να υπολογιστεί 

από τον ακόλουθο τύπο: 

( ) ( ),
1

n

P a b i P a b

i

E R AvgP R× ×
=

=∑  (6.3) 

 

 t y 

x 

Ti 

 
  †

iT  

 
 

 

 

Query Window  

Wj 

a 

b 

  †
,i j

p  pi,j 

 

δyi(tj) 

δxi(tj) 

x 

y 
t=tj 

 
(a) (b) 

Σχήµα 6.5: Η τοµή µιας τροχιάς †
i

T και της συµπιεσµένης της τροχιάς Ti, µε το επίπεδο της 

επερώτησης χρονικής στιγµής στο χρονικό αποτύπωµα tj.  

Εξ’ ου και ο στόχος µας είναι να καθορίσουµε τη AvgPi,N(Ra×b) και τη AvgPi,P(Ra×b). Για το σκοπό 

αυτό, διατυπώνουµε την πιθανότητα µία τυχαία τροχιά να είναι λανθασµένη αρνητική (ή λανθασµένη 

θετική), σε σχέση µε ένα αυθαίρετο παράθυρο επερώτησης χρονικής στιγµής Wj ∈ Ra×b που εκτελείται 

στο χρονικό αποτύπωµα tj (ήτοι, †|
i j i j

T W T W∉ ∈  και †|
i j i j

T W T W∈ ∉ , αντίστοιχα). Όπως 

παρουσιάστηκε επίσης και στο Σχήµα 6.5(b), η τοµή των τροχιών Ti, 
†

i
T µε το επίπεδο που καθορίζεται 
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από τη χρονική συνιστώσα του Wj (ήτοι το χρονικό αποτύπωµα tj) θα σηµειώνεται µε δύο σηµεία (τα 

σηµεία pi,j και 
†
,i j

p , αντίστοιχα στο Σχήµα 6.5(b)) που έχουν µεταξύ τους, αποστάσεις δxi,j και δyi,j 

κατά µήκος των αξόνων x- και y-, αντίστοιχα.  

 

Wj 

δyi,j>0 

δxi,j<0 

N 

Ai,j 

 

 

Wj 

δyi,j<0 

δxi,j>0 

N 

Ai,j 

 

 

Wj 
δyi,j>0 

δxi,j>0 

N 

Ai,j 

 

 

Wj 

δyi,j<0 

δxi,j<0 

N 

Ai,j 

 

(a) , ,0 0
i j i j

x yδ δ< ∧ >  (b) , ,0 0
i j i j

x yδ δ> ∧ <  (c) , ,0 0
i j i j

x yδ δ> ∧ >  (d) , ,0 0
i j i j

x yδ δ< ∧ <  

Σχήµα 6.6: Περιοχές εντός των οποίων πρέπει να βρεθεί η κάτω αριστερά γωνία του παραθύρου 

επερώτησης για να ανακτήσουµε την τροχιά Ti ως λανθασµένη αρνητική 

 

Wj 

δyi,j>0 

δxi,j<0 

N 

Ai,j 

 

 

Wj 

δyi,j<0 

δxi,j>0 
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Ai,j 
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δyi,j>0 

δxi,j>0 

N 

Ai,j 

 

 

Wj 
δyi,j<0 

δxi,j<0 

N 

Ai,j 

 
(a) , ,0 0

i j i j
x yδ δ< ∧ >  (b) , ,0 0

i j i j
x yδ δ> ∧ <  (c) , ,0 0

i j i j
x yδ δ> ∧ >  (d) , ,0 0

i j i j
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Σχήµα 6.7: Περιοχές εντός των οποίων πρέπει να βρεθεί η κάτω αριστερά γωνία του παραθύρου 

επερώτησης για να ανακτήσουµε την τροχιά Ti ως λανθασµένη θετική  

Για να υπολογίσουµε το ποσοστό των παραθύρων επερώτησης χρονικής στιγµής που θα ανακτήσουν 

την τροχιά Ti ως λανθασµένη αρνητική (λανθασµένη θετική) στο χρονικό αποτύπωµα tj, πρέπει να 

διακρίνουµε µεταξύ τεσσάρων περιπτώσεων που αφορούν τα πρόσηµα του δxi,j και του δyi,j όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 6.6 (Σχήµα 6.7, αντίστοιχα). Η σκιασµένη (µε πλάγιες γραµµές) περιοχή και στις 

τέσσερις περιπτώσεις παρουσιάζει την περιοχή εντός της οποίας πρέπει να βρεθεί η κάτω αριστερά 

γωνία του παραθύρου επερώτησης προκειµένου να ανακτηθεί η τροχιά Ti ως λανθασµένη αρνητική (ή 

λανθασµένη θετική, αντίστοιχα). Ωστόσο, όπως µπορεί να προκύψει εύκολα από τα σχήµατα αυτά, η 

σκιασµένη περιοχή και στις τέσσερις περιπτώσεις, είναι ίση και για τις λανθασµένες αρνητικές και τις 

λανθασµένες θετικές και µπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη εξίσωση: 

( ) ( ), , ,i j i j i j
A a b a x b yδ δ= ⋅ − − ⋅ −  (6.4) 

∆εδοµένου ότι το Wj ισχύει όταν βρεθεί (είτε µερικώς είτε ολικώς) εντός του µοναδιαίου χώρου, η 

κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου επερώτησης πρέπει να βρεθεί εντός µιας περιοχής του χώρου 

επιφάνειας ίσης µε ( ) ( )1 1a b+ ⋅ + . Έτσι, η πιθανότητα η τροχιά Ti να ανακτηθεί ως λανθασµένη 

αρνητική ή λανθασµένη θετική στο χρονικό αποτύπωµα tj είναι: 

( ) ( ) ( ) ( ), ,,† †| |
(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

i j i ji j

i j i j i j i j

a b a x b yA
P T W T W P T W T W

a b a b

δ δ⋅ − − ⋅ −
∉ ∈ = ∈ ∉ = =

+ ⋅ + + ⋅ +
 (6.5) 

∆εδοµένης δε της υπόθεσής µας σχετικά µε την κατανοµή των παραθύρων επερώτησης, η µέση 

πιθανότητα µία τροχιά Ti να είναι λανθασµένη αρνητική σε σχέση µε ένα αυθαίρετο παράθυρο 
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επερώτησης Wj ∈ Ra×b σε οποιοδήποτε χρονικό αποτύπωµα µπορεί να αποκτηθεί ολοκληρώνοντας την 

Εξ.(6.5) σε όλα τα χρονικά αποτυπώµατα εντός του µοναδιαίου χώρου. Επειδή ( )†|i j i jP T W T W∉ ∈ =  

( )†|i j i jP T W T W∈ ∉ , προκύπτει ότι: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

† †
, ,

0 0

| |i N a b i P a b i j i j i j i jAvgP R AvgP R P T W T W dt P T W T W dt× ×= = ∉ ∈ = ∈ ∉∫ ∫   (6.6) 

Ωστόσο, δεδοµένου ότι κάθε αρχική τροχιά Ti είναι ένα σύνολο mi δειγµατοληπτούµενων σηµείων που 

µεταξύ τους εφαρµόζεται γραµµική παρεµβολή, η Εξ.(6.6) µετατρέπεται ως εξής: 

( ) ( )

( ) ( )
1 1

, ,

1 1
† †

1 1, 1 , , 1 ,

1 1
| |

k ki i

k k

i N a b i P a b

t tm m

i j i j i j i j

k ki k i k i k i kt t

AvgP R AvgP R

P T W T W dt P T W T W dt
t t t t

+ +

× ×

− −

= =+ +

= =

∉ ∈ = ∈ ∉
− −∑ ∑∫ ∫

 (6.7) 

και η δxi,j και δyi,j µπορούν εύκολα να διατυπωθούν ως απλές συναρτήσεις του t όταν , , 1i k i k
t t t +≤ ≤ , 

µεταξύ των δειγµατοληπτούµενων σηµείων: 

( ) , 1 ,
, ,

, 1 ,

( ) , και
i k i k

i i k i k

i k i k

x x
x t x t t

t t

δ δ
δ δ +

+

−
= + − ⋅

−
 (6.8) 

( ) , 1 ,
, ,

, 1 ,

( ) i k i k

i i k i k

i k i k

y y
y t y t t

t t

δ δ
δ δ +

+

−
= + − ⋅

−
 (6.9) 

Αν αντικαταστήσουµε την Εξ.(6.8), Εξ.(6.9) και Εξ.(6.5) στην Εξ.(6.7) και εκτελέσουµε τους 

απαραίτητους υπολογισµούς λαµβάνουµε τον ακόλουθο τύπο:  

( ) ( )

( )
( ) ( )

, ,

, , 1 , , 1

1
, 1 ,

1
, , , 1 , 1 , , 1 , 1 ,

2 2
(1 ) (1 ) 2 2

6

i

i N a b i P a b

i k i k i k i k

m
i k i k

k
i k i k i k i k i k i k i k i k

AvgP R AvgP R

b x x a y y

t t

a b x y x y x y x y

δ δ δ δ

δ δ δ δ δ δ δ δ

× ×

+ +
−

+

= + + + +

= =

 + +
 + −−  ⋅ + ⋅ + + + +  
 

∑
 (6.10) 

Τέλος, αντικαθιστώντας την Eξ.(6.10) στην Eξ.(6.2) και θέτοντας   

, ,2 i k i ke x yδ δ= + , 1 , 1 , , 12 i k i k i k i kx y x yδ δ δ δ+ + ++ +  , 1 ,i k i kx yδ δ++  (6.11) 

αποδεικνύεται το Λήµµα 6.1 � 

6.3.2. Συζήτηση για το Λήµµα 6.1 

Η Εξ.(6.1), το κύριο αποτέλεσµα του Λήµµατος 6.1, µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας για να 

εκτιµήσουµε το µέσο αριθµό λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών για παράθυρα 

επερώτησης χρονικής στιγµής µε γνωστό µέγεθος κατά µήκος των αξόνων x- και y- (a και b, 

αντίστοιχα). Από τον τύπο εύκολα προκύπτει ότι ο µέσος αριθµός λανθασµένων αρνητικών στα 

αποτελέσµατα µιας επερώτησης χρονικής στιγµής είναι ίσος µε τον αντίστοιχο µέσο αριθµό 

λανθασµένων θετικών, ενώ οι τιµές τους εξαρτώνται κυρίως από την περίµετρο του παραθύρου 

επερώτησης (a+b) και όχι από την επιφάνεια του ( a b⋅ ). Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι το 

Λήµµα 6.1 ισχύει µόνο για την περίπτωση των οµοιόµορφα κατανεµηµένων παραθύρων επερωτήσεων· 

ο εκτιµώµενος µέσος αριθµός λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών χρησιµεύει ως 

µετρική που εκτιµά τις απώλειες δεδοµένων λόγω συµπίεσης, αντί να παρέχει ακριβές αποτέλεσµα για 

τις ανεξάρτητες επερωτήσεις. 
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Ένα επιπλέον ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι ότι το σφάλµα που εισάγεται στα αποτελέσµατα 

επερωτήσεων λόγω της συµπίεσης τροχιάς εξαρτάται από τις απόλυτες τιµές των ,i kxδ  και ,i kyδ  και 

όχι από τα τετράγωνά τους δηλαδή τα 2
,i k

xδ  και 2
,i k

yδ .  Αυτό δεν είναι αναµενόµενο αποτέλεσµα και 

µας οδηγεί στην ακόλουθη συζήτηση. Πιο συγκεκριµένα, η Εξ.(6.1) δηλώνει ότι η ελαχιστοποίηση του 

σφάλµατος που εισάγεται σε αποτελέσµατα επερωτήσεων χρονικής στιγµής σε συµπιεσµένες τροχιές 

συµβαίνει όταν ελαχιστοποιείται η , ,i k i kx yδ δ+ , αντί της Σύγχρονης Ευκλείδειας Απόστασης (SED), 

που θεωρείται κριτήριο βελτιστοποίησης στην πλειονότητα των υφιστάµενων αλγορίθµων συµπίεσης 

τροχιάς. Αναµένεται συνεπώς ότι η χρήση της , ,i k i kx yδ δ+  αντί της SED ως κριτήριο 

ελαχιστοποίησης στους αλγορίθµους συµπίεσης τροχιάς, θα µας οδηγήσει σε απλουστευµένες τροχιές 

που παράγουν µικρότερες τιµές σφάλµατος στα αποτελέσµατα των επερωτήσεων χρονικής στιγµής. 

Προφανώς, η αξιολόγηση της Εξ.(6.1) είναι µία δαπανηρή διαδικασία· δεδοµένου ότι 

προϋποθέτει ένα διπλό άθροισµα, η χρονική της πολυπλοκότητα είναι O(n⋅m) όπου n είναι ο αριθµός 

των τροχιών και m είναι ο (µέσος) αριθµός δειγµατοληπτούµενων σηµείων ανά τροχιά. Μ’ άλλα λόγια, 

επειδή η Εξ.(6.1) περιλαµβάνει τον υπολογισµό των δxi,k, δyi,k, µεταξύ της κάθε πλειάδας των αρχικών 

και συµπιεσµένων τροχιών σε κάθε χρονικό αποτύπωµα για το οποίο λάβαµε αρχικώς δείγµα της 

τροχιάς, απαιτεί επεξεργασία ολόκληρου του αρχικού συνόλου δεδοµένων καθώς και του 

συµπιεσµένου του αντίστοιχου. Από την άλλη πλευρά, όπως δηλώθηκε ήδη στην Ενότητα 6.2, η 

συντριπτική πλειοψηφία των προτεινόµενων αλγορίθµων συµπίεσης τροχιάς, βασίζουν την απόφασή 

τους για το σηµείο των αρχικών δεδοµένων τροχιάς που θα διαγράψουν, στην τιµή της SED· ωστόσο, 

επειδή ( ) ( ) ( )2 2

i i iSED t x t y tδ δ= + , ο αντίστοιχος αλγόριθµος θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσει τις 

( )i
x tδ  και ( )i

y tδ  στα χρονικά αποτυπώµατα ti,k λαµβάνοντας έτσι τις ,i k
xδ και ,i k

yδ , αντίστοιχα. 

Κατά συνέπεια, κάθε αλγόριθµος συµπίεσης τροχιάς που χρησιµοποιεί την SED ως κριτήριο βάσει του 

οποίου θα αποφασίσει ποια σηµεία τροχιάς θα διαγράψει, υπολογίζει επίσης και τις ,i k
xδ και ,i k

yδ . 

Άρα, η Eξ.(6.1) µπορεί να υπολογιστεί κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου, µε ελάχιστη επιπλέον 

επιβάρυνση στον αρχικό αλγόριθµο· η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται περαιτέρω στην 

πειραµατική µας µελέτη που παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα. 

Επιπλέον, επειδή η Eξ.(6.1) περιλαµβάνει τις διαστάσεις επερώτησης a και b, προκύπτει ότι 

διαφορετικές τιµές των a και b θα οδηγήσουν σε διαφορετικούς υπολογισµούς για το µέσο σφάλµα. 

Ωστόσο, µια τέτοια προσέγγιση (δηλαδή, η αξιολόγηση της Εξ.(6.1) από την αρχή για κάθε 

διαφορετικό µέγεθος επερώτησης), θα οδηγήσει σε υψηλό υπολογιστικό κόστος δεδοµένου ότι απαιτεί 

επιπλέον O(n⋅m) χρόνο. Για να ξεπεράσουµε αυτό το µειονέκτηµα, η Εξ.(6.1) µπορεί να 

ξαναδιατυπωθεί ως εξής: 

( ) ( )
(1 ) (1 )

N a b P a b

A a B b C
E R E R

a b
× ×

⋅ + ⋅ +
= =

+ ⋅ +
 (6.12) 
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C = ( )
1

, 1 ,
1 1 6

imn

i k i k

i k

e
t t

−

+
= =

− − ⋅∑∑ . Συνεπώς, στην περίπτωση όπου το µέσο σφάλµα πρέπει να προσδιοριστεί 

για διάφορα µεγέθη επερώτησης (ήτοι, διάφορα µεγέθη a και b), αντί να υπολογίσουµε απευθείας την 

Εξ.(6.1) για κάθε διαφορετικό µέγεθος επερώτησης, θα µπορούσαν να υπολογιστούν πρώτα τα A, B 

και C και κατόπιν να χρησιµοποιηθούν στην Eξ.(6.12)· µια προσέγγιση που µειώνει κατά πολύ το 

κόστος υπολογισµού σε χρόνο O(1). 

6.4. Πειραµατική Μελέτη 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε µια σειρά πειραµάτων χρησιµοποιώντας συνθετικά και πραγµατικά 

σύνολα δεδοµένων. Ο στόχος της πειραµατικής µας µελέτης είναι διττός:  

• πρώτον, να παρουσιάσουµε την επιβάρυνση που εισάγεται στον υπολογισµό ενός αλγορίθµου 

συµπίεσης όταν υπολογίζουµε κατά τη διάρκειά του τους παράγοντες A, B και C της Εξ.(6.12) 

και, 

• δεύτερον, να παρουσιάσουµε την ακρίβεια της εκτίµησης που δίνεται από το αναλυτικό µας 

µοντέλο για τον αριθµό των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών σε συνθετικά 

και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων τροχιάς. 

6.4.1. Πειραµατικό Πλαίσιο 

Για άλλη µια φορά, πειραµατιστήκαµε µε σύνολα δεδοµένων από τον πραγµατικό κόσµο, το στόλο 

των φορτηγών (trucks) (Ενότητα 1.5.1). Χρησιµοποιήσαµε επίσης το συνθετικό σύνολο δεδοµένων NG 

2000 (Ενότητα 1.5.3). Όλα τα σύνολα δεδοµένων κανονικοποιήθηκαν στο χώρο [0,1]. Για να 

ελέγξουµε την ακρίβεια του µοντέλου µας και να παραχθούν συµπιεσµένα σύνολα δεδοµένων, 

εφαρµόσαµε τον αλγόριθµο TD-TR που προτείνεται από την [MB04]. Κατόπιν τον εκτελέσαµε µε όλα 

τα (πραγµατικά και συνθετικά) σύνολα δεδοµένων, µε κατώφλια µεταξύ 0.001 και 0.02 του συνολικού 

χώρου, παράγοντας έτσι, τα αντίστοιχα συµπιεσµένα σύνολα δεδοµένων. Τέλος χρησιµοποιήσαµε τα 

αρχικά και συµπιεσµένα σύνολα δεδοµένων και δηµιουργήσαµε αρκετά 3D R-δέντρα [TVS96] για να 

επιταχύνουµε τη διαδικασία επερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των πειραµάτων 

ποιότητας. Ο Πίνακας 6.2 παρουσιάζει συνοπτικές πληροφορίες για τα (αρχικά και συµπιεσµένα) 

σύνολα δεδοµένων που χρησιµοποιούνται. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε ένα PC µε Microsoft 

Windows XP µε επεξεργαστή AMD Athlon 64 3GHz, 1 GB RAM και αρκετά GB µέγεθος δίσκου.  

Πίνακας 6.2: Συνοπτικές Πληροφορίες Συνόλων ∆εδοµένων  

Αρχικά Σύνολα ∆εδοµένων Συµπιεσµένα Σύνολα ∆εδοµένων (#εγγραφών) 

τιµή κατωφλίου του αλγορίθµου TD-TR   
# τροχιών # εγγραφών 

0.001 0.005 0.010 0.015 0.020 

Trucks  273 112,203 62,067 20,935 12,636 9,274 7,571 

NG 2000 2,000 800,000 229,167 120,437 88,565 74,638 65,410 
 

6.4.2. Πειράµατα ως προς την Απόδοση  

Για να αποδείξουµε ότι η πρότασή µας εφαρµόζεται σε δεδοµένα τροχιών και να εκτιµήσουµε την 

επιβάρυνση που εισάγεται σε έναν αλγόριθµο συµπίεσης όταν υπολογίζουµε τις τιµές των παραγόντων 

A, B και C που εισάγονται στην Eξ.(6.12), τρέξαµε τον αλγόριθµο συµπίεσης TD-TR στα πραγµατικά 
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δεδοµένα και µετρήσαµε το µέσο χρόνο εκτέλεσης που απαιτείται για κάθε τροχιά, κλιµακώνοντας 

επίσης και το κατώφλι του αλγορίθµου. Κατόπιν τροποποιήσαµε τον αλγόριθµο για να υπολογίσουµε 

τις παραµέτρους του µοντέλου (δηλαδή τις τιµές των A, B και C στην Εξ.(6.12)) εντός της εκτέλεσης 

του και τον τρέξαµε ξανά για το ίδιο σύνολο δεδοµένων µε τις ίδιες παραµέτρους. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 6.8. 

Πιο συγκεκριµένα, το Σχήµα 6.8(a) και το Σχήµα 6.8(b) παριστάνουν το χρόνο εκτέλεσης του 

αλγορίθµου TD-TR ανά συµπιεσµένη τροχιά (σε milliseconds), µε και χωρίς την αξιολόγηση των 

παραµέτρων του µοντέλου, στο σύνολα δεδοµένων trucks και στο σύνολο NG 2000. Ένα πρώτο 

συµπέρασµα είναι ότι ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου µειώνεται όσο η τιµή του κατωφλίου TD-

TR αυξάνεται· αυτό είναι αναµενόµενο αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι τυπικά, ο αριθµός των 

επαναλήψεων του αλγορίθµου αυξάνεται, όσο µειώνεται η τιµή του κατωφλίου. Ωστόσο, το κύριο 

αποτέλεσµα που προκύπτει από το Σχήµα 6.8 είναι ότι η επιβάρυνση που εισάγεται στην εκτέλεση του 

αλγορίθµου, είναι τυπικά µικρή (ήτοι, η διαφορά µεταξύ των δύο στηλών). Σε όλες τις περιπτώσεις, η 

επιβάρυνση που εισάγεται στον αλγόριθµο είναι µεταξύ του 7% και του 19% του αρχικά απαιτούµενου 

χρόνου εκτέλεσης· επιπλέον σε απόλυτους χρόνους, η επιβάρυνση που εισάγεται ποτέ δεν υπερβαίνει 

τα 0.2 milliseconds ανά τροχιά. Κατά συνέπεια, η συζήτηση που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3.2 

επιβεβαιώνεται και το µοντέλο µας µπορεί να αξιολογηθεί ως επέκταση της εκτέλεσης του αλγορίθµου 

συµπίεσης, εισάγοντας µία µικρή / ίσως και αµελητέα επιβάρυνση. 
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Σχήµα 6.8: Χρόνος εκτέλεσης για τον αλγόριθµο TD-TR µε και χωρίς τον υπολογισµό των 

παραµέτρων του µοντέλου (a) στο σύνολο δεδοµένων trucks και (b) στο σύνολο συνθετικών 

δεδοµένων, κλιµακώνοντας την τιµή του κατωφλίου TD-TR. 

6.4.3. Πειράµατα ως προς την Ποιότητα 

Η µετρική που χρησιµοποιείται για να δείξουµε την ποιότητα των εκτιµήσεών µας, είναι ο 

αναφερόµενος µέσος αριθµός των λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών, 
N

E και 
P

E , 

αντίστοιχα. Επισήµως, οι µετρικές αυτές ορίζονται ως:   

,
1..

1
N N i

i n

E E
n =

= ∑ , ,
1..

1
P P i

i n

E E
n =

= ∑   

όπου, n είναι ο αριθµός των εκτελεσθέντων επερωτήσεων και EN,i (EP,i) ο πραγµατικός αριθµός των 

λανθασµένων αρνητικών (λανθασµένων θετικών, αντίστοιχα) στην i-στη επερώτηση. Στα επόµενα 

πειράµατα, το n τίθεται στις 10000 επερωτήσεις χρονικής στιγµής.  
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Σχήµα 6.9: Ακρίβεια του µοντέλου κλιµακώνοντας τη τιµή του κατωφλίου του TD-TR (a) στο σύνολο 

δεδοµένων trucks και (b) στο σύνολο των συνθετικών δεδοµένων  

Η πρώτη σειρά πειραµάτων εκτελέστηκε και µε τα πραγµατικά και τα συνθετικά σύνολα 

δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, εκτελέσαµε 10000 τετράγωνες επερωτήσεις χρονικής στιγµής µεγέθους 

0.10×0.10 (ήτοι, που καλύπτουν το 1% του µοναδιαίου χώρου) που κατανέµονται τυχαία εντός του 

µοναδιαίου χώρου, και στα αρχικά και στα συµπιεσµένα σύνολα δεδοµένων και µετά, 

χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα κάθε µίας επερώτησης στα δύο σύνολα δεδοµένων, υπολογίσαµε 

τον πραγµατικό αριθµό των λανθασµένων αρνητικών και των λανθασµένων θετικών, EN,i και EP,i, 

αντίστοιχα. Το Σχήµα 6.9 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα αυτού του πειράµατος κλιµακώνοντας την 

τιµή του κατωφλίου συµπίεσης για το σύνολο δεδοµένων trucks και για το συνθετικό σύνολο 

δεδοµένων. Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι ο µέσος αριθµός λανθασµένων αποτελεσµάτων 

(αρνητικών και θετικών) είναι γραµµικός µε την τιµή του κατωφλίου συµπίεσης του TD-TR. Επιπλέον, 

οι εκτιµήσεις,
N

E και 
P

E , του µοντέλου µας είναι πολύ κοντά στις πραγµατικές τιµής των µέσων 

λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών που αναφέρθηκαν από τα πειράµατα, ανεξάρτητα 

από την τιµή του κατωφλίου συµπίεσης. Πιο συγκεκριµένα, το µέσο σφάλµα στην εκτίµηση του 

συνθετικού συνόλου δεδοµένων είναι περίπου 6% και κυµαίνεται µεταξύ του 0.2% και του 14%· όσον 

αφορά το σύνολο δεδοµένων trucks, το µέσο σφάλµα αυξάνεται γύρω στο 10.6%, κυρίως λόγω του 

σφάλµατος που εισάγεται σε µικρές τιµές του κατωφλίου TD-TR. 

Στο δεύτερό µας πείραµα χρησιµοποιήσαµε τις ίδιες πειραµατικές ρυθµίσεις (δηλαδή σύνολα 

δεδοµένων, αριθµός επερωτήσεων), αλλά καθορίσαµε το κατώφλι TD-TR στο 0.01 και κλιµακώσαµε 

το µέγεθος του παραθύρου επερώτησης χρονικής στιγµής µεταξύ 0.05×0.05 και 0.30×0.30 (µε 

αποτέλεσµα 0.25% και 9% µοναδιαίου χώρου, αντίστοιχα). Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.10(a) και Σχήµα 6.10(b) για το σύνολο δεδοµένων trucks και για το 

συνθετικό σύνολο δεδοµένων, αντίστοιχα. Και πάλι, είναι σαφές ότι το µοντέλο µας είναι υψηλής 

ακρίβειας, δίνοντας εκτιµήσεις του 
N

E και 
P

E  µε σφάλµατα για τα συνθετικά σύνολα δεδοµένων 

µεταξύ του 0.2% και του 8.7% και ο µέσος όρος είναι περίπου 2.9% (ενώ το αντίστοιχο µέσο σφάλµα 

για το σύνολο δεδοµένων trucks είναι 7.5%.) Άλλο αξιοσηµείωτο συµπέρασµα είναι ότι ο µέσος 

αριθµός των λανθασµένων θετικών και των λανθασµένων αρνητικών είναι υπογραµµικός µε το 

µέγεθος επερώτησης· αναµενόµενο αποτέλεσµα το οποίο προκύπτει απευθείας από τον τρόπο µε τον 
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οποίο η Eξ.(6.12) εµπλέκει τα µήκη a και b των πλευρών επερωτήσεων στον υπολογισµό του 

σφάλµατος. 
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Σχήµα 6.10: Ακρίβεια του µοντέλου κλιµακώνοντας το µέγεθος της τετράγωνης επερώτησης (a) στο 

σύνολο δεδοµένων trucks και (b) στο σύνολο των συνθετικών δεδοµένων 

Στο τελευταίο πείραµα επαληθεύσαµε το αποτέλεσµα της χρήσης µη τετραγώνων επερωτήσεων 

χρονικής στιγµής (δηλαδή, a≠b) στο συνθετικό σύνολο δεδοµένων (ενώ τα πειράµατα µε το σύνολο 

δεδοµένων trucks µας έδωσε παρόµοια αποτελέσµατα). Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε 

παράθυρα επερώτησης χρονικής στιγµής από 0.05×0.30 (όπου a<<b) µέχρι 0.30×0.30 (όπου a=b)· 

επίσης κλιµακώσαµε το µέγεθος επερώτησης προς την άλλη κατεύθυνση (από 0.30×0.05 έως 

0.30×0.30). Το αποτέλεσµα αυτού του πειράµατος, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.11(a) και (b) 

αντίστοιχα, που είχαν παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτά που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο σχετικά µε τις τετράγωνες (δηλαδή, a=b) επερωτήσεις χρονικής στιγµής. Πιο 

συγκεκριµένα, το µοντέλο µας είναι για άλλη µια φορά πολύ ακριβές, παράγοντας εκτιµήσεις µε 

σφάλµα µεταξύ 0.6% και 7.2%, ενώ το µέσο σφάλµα είναι 3.5%.  
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Σχήµα 6.11: Ακρίβεια του µοντέλου που κλιµακώνοντας το µέγεθος της επερώτησης προς τον (a) x- 

άξονα και τον (b) y- άξονα, στο συνθετικό σύνολο δεδοµένων. 
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6.5. Συµπεράσµατα 

Οι σχετικές εργασίες στο θέµα της συµπίεσης τροχιάς έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη αλγορίθµων 

συµπίεσης τονίζοντας επίσης και το σφάλµα που εισάγεται στη θέση του κάθε αντικειµένου από τη 

συµπίεση. Στη διατριβή αυτή, αναγνωρίζοντας ότι οι χρήστες κατά πάσα πιθανότητα ενδιαφέρονται 

για το σφάλµα που εισάγεται από τη συµπίεση στα χωροχρονικά αποτελέσµατα επερωτήσεων, 

παρουσιάσαµε το πρώτο θεωρητικό µοντέλο που εκτιµά το σφάλµα αυτό στα αποτελέσµατα 

επερωτήσεων χρονικής στιγµής. ∆ώσαµε έναν κλειστό τύπο του µέσου αριθµού λανθασµένων 

αποτελεσµάτων (λανθασµένων αρνητικών και λανθασµένων θετικών) που καλύπτουν την περίπτωση 

αυθαίρετα κατανεµηµένων τροχιών µε διάφορες ταχύτητες, κατευθύνσεις κλπ. Υπό διάφορα συνθετικά 

και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων τροχιών, αποδείξαµε πρώτα ότι το µοντέλο µας µπορεί να 

εφαρµοσθεί σε πραγµατικές συνθήκες – προκύπτει ότι η εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου 

εισάγει µία ελάχιστη επιβάρυνση στον αλγόριθµο συµπίεσης τροχιάς – και κατόπιν παρουσιάσαµε την 

ακρίβεια των εκτιµήσεων µας, µε µέσο σφάλµα της τάξης περίπου του 6%.  
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7. Επίλογος  

7.1. Συµπεράσµατα 

Στη διατριβή αυτή παρουσιάσαµε αρκετές τεχνικές απαραίτητες για την αποτελεσµατική ∆ιαχείριση 

∆εδοµένων Τροχιών Κινούµενων Αντικειµένων. Πιο συγκεκριµένα, παρέχουµε αποτελεσµατικούς 

µηχανισµούς που επιτρέπουν στις Βάσεις ∆εδοµένων Κινούµενων Αντικειµένων την αποτελεσµατική 

αποθήκευση και πραγµατοποίηση επερωτήσεων σε ιστορικές τροχιές, προάγοντας τους τοµείς της 

δεικτοδότησης, της επεξεργασίας επερωτήσεων, της υποστήριξη της αβεβαιότητας και της συµπίεσης 

τροχιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε τις συγκεκριµένες συνεισφορές της διατριβής µας. 

Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάσαµε δύο πρωτότυπες τεχνικές δεικτοδότησης· εξ’ αυτών, η πρώτη 

βελτιώνει µία ήδη υπάρχουσα λύση (ήτοι το TB*-δέντρο), ενώ η δεύτερη εκµεταλλεύεται τους 

περιορισµούς που τίθενται στη κίνηση των αντικειµένων από οδικά ή άλλα δίκτυα δίνοντας µία λύση 

που υπερέχει σε σχέση µε τις γενικές µεθόδους δεικτοδότησης.  Πιο συγκεκριµένα, για την περίπτωση 

όπου τα αντικείµενα κινούνται ελεύθερα στο χώρο, αναγνωρίζοντας τα βασικά πλεονεκτήµατα του 

TB-δέντρου, προχωρήσαµε ένα βήµα παραπέρα προτείνοντας ένα καινοτόµο ευρετήριο, που 

ονοµάζεται TB*-δέντρο. Το προτεινόµενο ευρετήριο ξεπερνά τα κύρια µειονεκτήµατα του προκατόχου 

του ενώ ταυτόχρονα διατηρεί όλες τις «επιθυµητές» του ιδιότητες: έτσι, υποστηρίζει εισαγωγές και 

διαγραφές, συµπίεση τροχιών, ενώ οι επερωτήσεις εκτελούνται χρησιµοποιώντας τους αλγόριθµους 

που παρέχονται στην [PJT00]. Στη δεύτερη περίπτωση των αντικειµένων που είναι περιορισµένα να 

κινούνται σε δίκτυο, παρουσιάζουµε το R-δέντρο Σταθερού ∆ικτύου (Fixed Network R-tree), που είναι 

ένα δάσος αρκετών 1D R-δέντρων  [Gut84] πάνω από ένα απλό 2D R-δέντρο  [Gut84]. Tο 2D R-

δέντρο χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση των χωρικών δεδοµένων του διαγράµµατος του δικτύου, 

ενώ τα 1D R-δέντρα χρησιµοποιούνται για τη δεικτοδότηση του χρονικού διαστήµατος της κίνησης 

του κάθε αντικειµένου σε ένα δεδοµένο τµήµα του δικτύου. Επιπλέον, οι τα φύλλα όλων των 1D R-

δέντρων δεικτοδοτούνται από ένα άλλο 1D R-δέντρο που χρησιµοποιείται για την απάντηση 

επερωτήσεων χωρίς χωρική έκταση. 

Συγκρίναµε πειραµατικά το FNR-δέντρο µε το TB*-δέντρο και τα παραδοσιακά 3D R- [TVS96] 

και TB-δέντρα [PJT00]. Σε διάφορα σύνολα δεδοµένων και επερωτήσεις εύρους, το FNR-δέντρο 

αποδείχτηκε ότι υπερέχει όλων των ανταγωνιστών του στην συντριπτική πλειοψηφία των ρυθµίσεων. 

Tο FNR-δέντρο έχει υψηλή χρησιµοποίηση χώρου, µικρότερο µέγεθος ανά κινούµενο αντικείµενο και 

υποστηρίζει επερωτήσεις εύρους πολύ πιο αποτελεσµατικά. Σε γενικές γραµµές, θεωρούµε ότι το 

FNR-δέντρο είναι µία µέθοδος προσπέλασης ιδανική για εφαρµογές διαχείρισης στόλου. Ωστόσο, το 
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FNR-δέντρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο βάσει του σεναρίου που προβλέπει περιορισµό της 

κίνησης επάνω σε ένα δίκτυο· όταν τα αντικείµενα κινούνται ελεύθερα στο χώρο, αποδεικνύεται ότι το 

TB*-δέντρο υπερέχει του αρχικού TB-δέντρου στην συντριπτική πλειοψηφία των ρυθµίσεων, όσον 

αφορά την εισαγωγή δεδοµένων και την υποστήριξη επερωτήσεων. Επιπλέον, το TB*-δέντρο είναι πιο 

συµπαγές από τους ανταγωνιστές του, συµπεριφέρεται καλά σε µη χρονολογικές εισαγωγές τροχιών 

που εµφανίζονται στον πραγµατικό κόσµο και υποστηρίζει διαδικασίες διαγραφής και συµπίεσης 

τροχιάς αποτελεσµατικά. 

Στο Κεφάλαιο 3, µελετήσαµε το πρόβληµα της εκτέλεσης επερωτήσεων πλησιέστερου γείτονα 

(Nearest Neighbor (NN)) σε ιστορικές τροχιές. Οι σχετικές εργασίες επί του θέµατος µέχρι τώρα, 

ασχολούνται κυρίως είτε µε σταθερά είτε µε κινούµενα σηµεία επερωτήσεων σε σταθερά σύνολα 

δεδοµένων ή µελλοντικές (προβλεπόµενες) θέσεις σε ένα σύνολο συνεχώς κινουµένων σηµείων. Στην 

παρούσα διατριβή, παρουσιάσαµε την πρώτη πλήρη αντιµετώπιση ιστορικών επερωτήσεων NN σε 

τροχιές κινούµενων αντικειµένων που αποθηκεύονται σε δοµές τύπου R-δέντρου· άρα, οι λύσεις που 

παρουσιάζουµε µπορούν να εφαρµοσθούν σε µία ποικιλία ευρετηρίων, όπως το 3D R-δέντρο [TVS96], 

το TB-δέντρο [PJT00], ή και το πρωτότυπο TB*-δέντρο. ∆ίνουµε µία σειρά πρωτότυπων µετρικών και 

βελτιώνουµε τον υφιστάµενο τρόπο υπολογισµό της µετρικής MINDIST µεταξύ γραµµικών τµηµάτων 

και ορθογωνίων. Οι µετρικές που προτείνουµε υποστηρίζουν τις στρατηγικές µας για τη διάταξη και το 

κλάδεµα των δεδοµένων και χρησιµοποιούνται σε ένα σύνολο αλγορίθµων που απαντούν σε 

επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα και ιστορικές επερωτήσεις συνεχούς πλησιέστερου γείτονα για 

σταθερά ή κινούµενα σηµεία επερώτησης. Οι παρουσιαζόµενοι αλγόριθµοι, ακολουθούν τα 

παραδείγµατα «πρώτα στο βαθύτερο»  (depth-first) [RKV95] και «πρώτα στο καλύτερο» (best-first) 

[HS99] και κατόπιν γενικεύονται για την αναζήτηση των k πλησιέστερων γειτόνων. 

Για να µετρήσουµε την απόδοση των εισαγόµενων αλγορίθµων διεξήχθη µία εκτεταµένη 

πειραµατική µελέτη βασισµένη σε συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων. Όσον αφορά τους 

ιστορικά µη συνέχεις αλγορίθµους, δείχθηκε ότι ενώ η αυξητική (πρώτα στον καλύτερο) προσέγγιση 

είναι πάντα λιγότερο δαπανηρή από τη µη αυξητική (πρώτα στο βαθύτερο) σε όρους προσβάσεων 

κόµβων, ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µήκος της 

χρησιµοποιούµενης ουράς. Σε γενικές γραµµές η προσέγγιση πρώτα στον καλύτερο υπερέχει του 

ανταγωνιστή της µόνο για επερωτήσεις ΝΝ σηµείου µε µικρή χρονική έκταση (µικρότερη του 2-4% 

ανάλογα µε το ευρετήριο που χρησιµοποιείται και υπό οποιοδήποτε k ), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις η προσέγγιση πρώτα στο βαθύτερο εκτελείται σε µικρότερο χρόνο. Το µειονέκτηµα αυτό 

των αυξητικών αλγορίθµων οφείλεται κυρίως στο µήκος της ουράς που µπορεί να γίνει τεράστιο, στην 

περίπτωση του TB-δέντρου και του TB*-δέντρου. Επιπλέον, δείξαµε ότι η βελτίωση που προτείνουµε 

για τον υπολογισµό της MINDIST µπορεί να αυξήσει σε  αρκετά µεγάλο βαθµό την απόδοση των 

προτεινόµενων αλγορίθµων. Τέλος, η πειραµατική µελέτη καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των 

αλγορίθµων που παρουσιάστηκαν είναι γραµµικοί ή υπογραµµικοί µε τις κύριες παραµέτρους του 

προβλήµατος (σε όρους προσπελάσεων κόµβων): το πλήθος του συνόλου δεδοµένων, τη χρονική 

έκταση της επερώτησης και τον αριθµό των k.  

Στο Κεφάλαιο 4, επεκτείνοντας την εργασία µας επάνω στην αναζήτηση NN εξετάσαµε το 

πρόβληµα της αναζήτησης οµοιότερης τροχιάς (Most Similar Trajectory (MST)). Πιο συγκεκριµένα, οι 
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υπάρχουσες σχετική εργασίες στον τοµέα των επερωτήσεων οµοιότητας µεταξύ τροχιών είτε αγνοούν 

τη χρονική τους διάσταση, είτε εξετάζουν τροχιές µε τον ίδιο ρυθµό δειγµατοληψίας. Από την άλλη 

πάλι, στην παρούσα διατριβή αποδεσµευτήκαµε από αυτές τις υποθέσεις ορίζοντας µία νέα µετρική 

που βασίζεται στη µέση Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ τροχιών, που καλείται DISSIM, ενώ στη 

συνέχεια παρουσιάσαµε µία πλήρη αντιµετώπιση των ιστορικών επερωτήσεων MST σε τροχιές 

κινούµενων αντικειµένων που αποθηκεύονται σε δοµές τύπου R-δέντρου και αποφεύγουν τα 

µειονεκτήµατα των υπαρχόντων µεθόδων.  

Προτείναµε ένα σύνολο µετρικών, βασισµένες σε απλές έννοιες των τροχιών, όπως η µέγιστη 

ταχύτητα του συνόλου δεδοµένων και την κάθε µία από τις µετρικές ακολούθησε ένα λήµµα για την 

υποστήριξη των στρατηγικών διάταξης και κλαδέµατος των αλγορίθµων µας· κατόπιν παρουσιάσαµε 

δύο αλγορίθµους αναζήτησης MST εν ονόµατι BFMSTSearch και DFMSTSearch, που ακολουθούν 

το παράδειγµα «πρώτα στο καλύτερο» [HS99] και «πρώτα στο βαθύτερο» [RKV95], αντίστοιχα. Υπό 

διάφορα συνθετικά και πραγµατικά σύνολα δεδοµένων τροχιών, αποδείξαµε την υπεροχή της 

προτεινόµενης µετρικής DISSIM ως προς άλλες σχετικές προτάσεις [VKG02], [COO05], από άποψη 

ποιότητας, ενώ οι αλγόριθµοι µας παρουσιάζουν υψηλή ισχύ κλαδέµατος κατά την επεξεργασία 

επερωτήσεων MST, που επαληθεύτηκε επίσης στην περίπτωση επερωτήσεων k-MST. Μεταξύ των 

αλγορίθµων που προτάθηκαν, ο BFMSTSearch φαίνεται πιο πολλά υποσχόµενος διότι παρουσιάζει 

καλύτερη απόδοση σε σχέση µε τον ανταγωνιστή του DFMSTSearch· πιο συγκεκριµένα, 

παρουσιάζει γραµµική συµπεριφορά όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης και τις προσπελάσεις κόµβων, 

ενώ η ισχύς κλαδέµατος που παρέχει, παραµένει άνω του 90% σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαµε 

κατά την πειραµατική µας µελέτη (ενώ η ισχύς κλαδέµατος του DFMSTSearch υποβαθµίζεται σε 

πολύ χαµηλές τιµές όσο αυξάνεται το µήκος της τροχιάς επερώτησης).  

Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι κανένας από τους αλγορίθµους που προτείνονται για 

επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα και οµοιότερης τροχιάς δεν απαιτεί κάποια ειδική δοµή 

ευρετηρίου
. το αντίθετο, όλοι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι µπορούν να εφαρµοσθούν απευθείας σε 

οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας των R-δέντρων χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση τροχιών, 

όπως το 3D R-δέντρο [TVS96], το TB-δέντρο [PJT00] και το TB*-δέντρο που προτείνεται στην 

παρούσα διατριβή. Εξ’ όσων γνωρίζουµε, η εφαρµογή της πρότασης της διατριβής µας δίνει για πρώτη 

φορά τη δυνατότητα σε ένα χωροχρονικό ευρετήριο να υποστηρίζει επερωτήσεις εύρους, χρονικής 

στιγµής, τοπολογικές, πλησιέστερου γείτονα και οµοιότερης τροχιάς. Επιπροσθέτως, κάποιες από τις 

προτεινόµενες τεχνικές, της διατριβής µας, έχουν υλοποιηθεί στο Αντικειµενο-Σχεσιακό Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων (Object – Relational DBMS) ORACLE και ενσωµατωθεί στην µηχανή 

HERMES [PFGT08]. Πιο συγκεκριµένα, η µηχανή HERMES, µέχρι τούδε, έχει επεκταθεί ώστε να 

συµπεριλαµβάνει το TB-δέντρο [PJT00], µαζί µε τους αλγορίθµους πλησιέστερου γείτονα σηµείου και 

τροχιάς που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3. 

Όσον αφορά τη διαχείριση της αβεβαιότητας θέσης των χωροχρονικών τροχιών, στο Κεφάλαιο 

5 επιχειρηµατολογούµε υπέρ της άποψης ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο χρήστης θα προτιµούσε να 

γνωρίζει την επίδραση της αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα της επερώτησης, χωρίς να εκτελεί στην 

πράξη την επερώτηση. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαµβάνουν τις διαδραστικές επερωτήσεις βάσεων 

δεδοµένων, ρυθµίσεις ανακρίβειας, λειτουργίες αποθηκών δεδοµένων και επερωτήσεις κάτω από το 
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σενάριο των ανοικτών αγορών [Ioa07] όπως συζητήθηκε εκτενώς. Για το σκοπό αυτό, δόθηκε ένα 

θεωρητικό µοντέλο που εκτιµά το σφάλµα που εισάγεται από την αβεβαιότητα θέσης του κάθε 

αντικειµένου στα αποτελέσµατα των χωροχρονικών επερωτήσεων χρονικής στιγµής, καθώς επίσης και 

σε απλές επερωτήσεις εύρους σε σταθερά χωρικά δεδοµένα. Το µοντέλο που προτείνεται αποτελείται 

από ένα κλειστό τύπο που υπολογίζει το µέσο αριθµό λανθασµένων απαντήσεων, που ταξινοµούνται 

ως λανθασµένες θετικές και λανθασµένες αρνητικές, µε βάση τρεις αρχικές υποθέσεις: οµοιόµορφη 

αβεβαιότητα θέσης (ακολουθώντας το προτεινόµενο µοντέλο από την [TWHC04] προκειµένου να 

περιγράψουµε την αβέβαιη θέση των τροχιών), οµοιόµορφα κατανεµηµένα δεδοµένα, και, σταθερή 

τιµή του κατωφλίου αβεβαιότητας [TWHC04] (ακτίνα του δίσκου αβεβαιότητας). Στη συνέχεια, 

αποδεσµεύσαµε τις υποθέσεις αυτές προς πιο ρεαλιστικές ρυθµίσεις, χρησιµοποιώντας τη διµεταβλητή 

κανονική κατανοµή για την περιγραφή της αβεβαιότητας θέσης και τα ιστογράµµατα MinSkew ώστε 

να υποστηρίξουµε αυθαίρετα κατανεµηµένα δεδοµένα και ακτίνες αβεβαιότητας.  

Η ακρίβεια του προτεινόµενου µοντέλου σε χωροχρονικά δεδοµένα τροχιάς αξιολογήθηκε µέσω 

πειραµάτων µε διάφορα σύνολα χωροχρονικών δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο µας 

αποδεικνύεται ότι παρέχει υψηλή ακρίβεια µε το µέσο σφάλµα των 
P

E  και 
N

E  να µην υπερβαίνει 

ποτέ το 6% για χωροχρονικά και σταθερά χωρικά δεδοµένα. Όσον αφορά την εφαρµογή του µοντέλου 

µας σε δεδοµένα τροχιάς, το µοντέλο παρουσίασε µέτριες τιµές των  
P

ES  και 
N

ES , δηλαδή µέσο 

απόλυτο σφάλµα σε κάθε επερώτηση, της τάξης του 40%. Ενώ εκ πρώτης όψεως το σφάλµα αυτό 

φαίνεται υψηλό, στην πράξη, οφείλεται στο µικρό αριθµό ανεξάρτητων τροχιών που χρησιµοποιούνται 

(βάση των τύπων, για τυπικά µεγέθη επερωτήσεων και ακτίνες αβεβαιότητας αναµένουµε 0.0004×N 

και 0.0025×N ως λανθασµένες θετικές / αρνητικές ανά επερώτηση). Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτές τις 

τιµές, είναι σαφές ότι για τυπικά µεγέθη επερωτήσεων και ακτίνες αβεβαιότητας, ο πληθυσµός του 

συνόλου δεδοµένων θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος ώστε να µας δώσει ένα σηµαντικό αριθµό 

λανθασµένων απαντήσεων, κατάλληλο για την µέτρηση και τη σύγκριση σε σχέση µε τα 

αποτελέσµατα του προτεινόµενου µοντέλου. Συνεπώς, οι λεπτοµέρειες του µοντέλου που αναπτύχθηκε 

εξετάσθηκαν περαιτέρω χρησιµοποιώντας µία σειρά συνθετικών και πραγµατικών συνόλων χωρικών 

δεδοµένων κατάλληλου πλήθους. 

Όσον αφορά την εφαρµογή του µοντέλου σε συνθετικά (τυχαία) σύνολα χωρικών δεδοµένων, η 

εκτίµηση του αριθµού των λανθασµένων απαντήσεων είναι ακριβής ανεξάρτητα της τιµής του 

µεγέθους επερώτησης και της ακτίνας του d του κύκλου αβεβαιότητας, ή του σ στην περίπτωση 

δεδοµένων µε κανονικά κατανεµηµένη αβεβαιότητα. Τα πειράµατα σε πραγµατικά χωρικά δεδοµένα 

αποδεικνύουν ακρίβεια ακόµα και υψηλότερη από αυτή που αναφέρεται για τα συνθετικά δεδοµένα, 

µε πολύ χαµηλά σφάλµατα 
P

ES  και 
N

ES , που υποδηλώνει το πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη 

χρήση των ιστογραµµάτων, ακόµα και στην περίπτωση της µεταβλητής σ. Τα αποτελέσµατα της 

εφαρµογής του προτεινόµενου µοντέλου σε χωρικούς κύβους δεδοµένων και χωρικές λειτουργίες 

OLAP είναι επίσης πολλά υποσχόµενες. Τέλος, η εφαρµογή των προτεινόµενων λύσεων σε 

περιβάλλοντα του πραγµατικού κόσµου (PostgreSQL [Post08a] µε χωρική επέκταση PostGIS 

[Post08b]) απέδειξε την αποτελεσµατικότητα της πρότασής µας όταν χρησιµοποιείται ως εκτιµητής 

(estimator), δεδοµένου ότι ο χρόνος εκτέλεσης είναι τυπικά µόνο ελάχιστα milliseconds. Το 
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προτεινόµενο µοντέλο, πέρα από τις εφαρµογές του σε MODs, µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας σε 

υπάρχοντα συστήµατα SDBMS για να δώσει στους χρήστες την ακρίβεια των αποτελεσµάτων 

χωρικών επερωτήσεων βάσει µόνο γνωστών χαρακτηριστικών του συνόλου δεδοµένων και των 

επερωτήσεων
. εξ’ άλλου τα συνηθισµένα ιστογράµµατα που ήδη χρησιµοποιούνται σε χωρικές βάσεις 

δεδοµένων για σκοπούς βελτιστοποίησης επερωτήσεων, µπορούν να εξυπηρετήσουν το µοντέλο µας 

χωρίς καµία επιπλέον προσαρµογή.  

Το τελευταίο θέµα αυτής της διατριβής είναι η διαχείριση του αποτελέσµατος των αλγορίθµων 

συµπίεσης τροχιάς σε χωροχρονικές επερωτήσεις. Οι σχετικές εργασίες στον τοµέα αυτό µέχρι τώρα, 

έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη αλγορίθµων συµπίεσης τονίζοντας επιπλέον και το σφάλµα που 

εισάγεται στη θέση κάθε αντικειµένου λόγω συµπίεσης. Εµείς πάλι, στο Κεφάλαιο 6, αναγνωρίζοντας 

ότι οι χρήστες ενδιαφέρονται περισσότερο για το σφάλµα που εισάγεται λόγω της συµπίεσης σε 

χωροχρονικά αποτελέσµατα επερωτήσεων, παρουσιάσαµε το πρώτο θεωρητικό µοντέλο που εκτιµά το 

σφάλµα αυτό στα αποτελέσµατα επερωτήσεων χρονικής στιγµής. ∆ώσαµε ένα κλειστό τύπο του µέσου 

αριθµού λανθασµένων αποτελεσµάτων (λανθασµένα αρνητικά και λανθασµένα θετικά) που καλύπτει 

την περίπτωση των αυθαίρετα κατανεµηµένων δεδοµένων τροχιάς µε διάφορες ταχύτητες, 

κατευθύνσεις κλπ. Προκύπτει ότι το σφάλµα εξαρτάται από το άθροισµα των απόλυτων τιµών της 

,i k
xδ και της ,i k

yδ (δηλαδή της διαφοράς µεταξύ της συµπιεσµένης και της αρχικής τροχιάς, κατά 

µήκος των αξόνων x- και y- , αντίστοιχα) σε κάθε χρονικό αποτύπωµα tk που η αρχική τροχιά έχει 

καταγράψει τη θέση της. 

Επιπλέον, εκµεταλλευόµενοι τον τύπο που αναπτύχθηκε, στην παρούσα διατριβή, δίνουµε το 

έναυσµα για µία πρωτότυπη προσέγγιση που µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των 

υφιστάµενων αλγορίθµων συµπίεσης τροχιάς. ∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε το µοντέλο, το σφάλµα 

εξαρτάται από τις απόλυτες τιµές της ,i k
yδ  και ,i k

xδ , η ελαχιστοποίηση του θα πρέπει να 

περιλαµβάνει την ελαχιστοποίηση της τιµής , ,i k i kx yδ δ+ , αντί της ελαχιστοποίησης της 

( ) 2 2
, ,i k i k i kSED t x yδ δ= +  που θεωρείται το κριτήριο βελτιστοποίησης στην πλειονότητα των 

υφιστάµενων αλγορίθµων συµπίεσης τροχιάς. 

Στη συνέχεια αποδείξαµε ότι το µοντέλο µας εφαρµόζεται σε συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας 

– προκύπτει ότι η εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου επιβαρύνει ελάχιστα τον αλγόριθµο 

συµπίεσης τροχιών – και κατόπιν παρουσιάσαµε την ακρίβεια των εκτιµήσεών µας, µε ένα µέσο 

σφάλµα της τάξης του 6% βάσει διαφόρων συνόλων συνθετικών και πραγµατικών δεδοµένων. 

Συνεπώς αποδείχτηκε ότι το µοντέλο µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά τη συµπίεση ενός 

συνόλου δεδοµένων τροχιών για να δώσει στο χρήστη το µέσο σφάλµα που εισάγεται στα 

αποτελέσµατα των χωροχρονικών επερωτήσεων διαφόρων µεγεθών (µε ελάχιστη επιβάρυνση). 

Κατόπιν ο / η χρήστης θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει ως ένα επιπλέον κριτήριο για να 

αποφασίσει κατά πόσον τα συµπιεσµένα δεδοµένα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του / της και ίσως 

να επιλέξει άλλους βαθµούς συµπίεσης κ.ο.κ.  
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7.2. Ανοικτά Θέµατα 

Αρκετοί ερευνητικοί τοµείς παραµένουν ανοιχτοί στον τοµέα της διαχείρισης δεδοµένων τροχιάς. Στις 

επόµενες παραγράφους παρουσιάζουµε το µελλοντικό ερευνητικό έργο που πηγάζει απευθείας από την 

πρόοδό µας σε αυτή τη διατριβή.  

Στον τοµέα της δεικτοδότησης τροχιών, η τεχνολογία βάσεων δεδοµένων έχει προχωρήσει τα 

τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας ευρετήρια που υπερβαίνουν την αποτελεσµατικότητα των 

προτάσεων µας. Και τα δύο ευρετήρια που προτείνονται στην παρούσα διατριβή εισήχθησαν στα 

αρχικά της στάδια. εντωµεταξύ, άλλες δοµές προτάθηκαν στην βιβλιογραφία που αποδείχτηκαν ότι 

είναι πιο αποδοτικές. Επί του παρόντος, ως τεχνολογία αιχµής για τη δεικτοδότηση τροχιών 

κινούµενων αντικειµένων θεωρούνται το PA-δέντρο [NR07] και το MON-δέντρο [AG05], για τροχιές 

που κινούνται σε απεριόριστο και περιορισµένο σε δίκτυο χώρο, αντιστοίχως. Από την άλλη πλευρά, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης πειραµατικής µας µελέτης στο Κεφάλαιο 2, καθώς και 

µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που δηµοσιεύτηκαν στην [AG05], οι δοµές που εκµεταλλεύονται τον 

περιορισµό της κίνησης στο δίκτυο είναι πολύ πιο αποτελεσµατικές από αυτές που δεικτοδοτούν 

αντικείµενα στον απεριόριστο χώρο· στην πράξη, η πρώτη συνήθως υπερέχει της δεύτερης κατά τάξεις 

µεγέθους. Ωστόσο, καµία από τις προτεινόµενες δοµές δεικτοδότησης µε περιορισµούς στο δίκτυο δεν 

είναι σχεδιασµένη για τη διατήρηση τροχιών: και το FNR και το MON-δέντρο εξ’ ορισµού δεν 

διαθέτουν ένα µηχανισµό για την ανάκτηση τροχιών και ασχολούνται µόνο µε την επεξεργασία των 

επερωτήσεων που βασίζονται στις συντεταγµένες. Ακόµα και το SETI, που είναι ένα από τα πιο 

αποτελεσµατικά σχήµατα δεικτοδότησης σε απεριόριστο χώρο σχετικά µε επερωτήσεις που βασίζονται 

στις συντεταγµένες, πάσχει από το ίδιο µειονέκτηµα. Ωστόσο, όπως επισηµάναµε στο Κεφάλαιο 2, η 

διατήρηση της τροχιάς αποτελεί προϋπόθεση για την επεξεργασία επερωτήσεων βασισµένες σε αυτή. 

Άρα, η πρώτη ερευνητική κατεύθυνση που προκύπτει από το θέµα της δεικτοδότησης τροχιών είναι η 

ανάπτυξη µεθόδων προσπέλασης που υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τις επερωτήσεις βασισµένες στη 

τροχιά και στον περιορισµένο και στον απεριόριστο χώρο. 

Όσον αφορά την προηγµένη επεξεργασία επερωτήσεων, η πρότασή µας δίνει τη δυνατότητα σε 

δοµές τύπου R-δέντρου να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά αλγορίθµους αναζήτησης NN· αφ’ ετέρου, 

κανένα από τα προτεινόµενα χωροχρονικά ευρετήρια, πέρα από τις δοµές τύπου R-δέντρου, δεν 

εξετάζει τους αλγορίθµους αναζήτησης NN. Ωστόσο, για κάποια από αυτά (π.χ. το FNR-δέντρο), η 

επερώτηση NN µπορεί κατά πάσα πιθανότητα να υποστηριχτεί. Μία πρώτη ιδέα σε αυτό το θέµα είναι 

ότι επειδή στο FNR-δέντρο το δίκτυο δεικτοδοτείται από ένα συµβατικό R-δέντρο, ο αλγόριθµος 

«πρώτα στον καλύτερο» που περιγράφεται στην [HS99] µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βρεθεί ο 

χωρικός πλησιέστερος γείτονας· έτσι, δεδοµένου ότι τα γραµµικά τµήµατα του δικτύου (δηλαδή τα 

χωρικά στοιχεία των τµηµάτων τροχιάς) αναφέρονται µε αύξουσα σειρά της απόστασής τους από το 

αντικείµενο της επερώτησης, ο αλγόριθµος θα πρέπει να αναφέρει τέτοια πλησιέστερα τµήµατα µέχρι 

να ανακτήσει το πρώτο που αλληλεπικαλύπτεται µε την επερώτηση στη χρονική διάσταση· µία 

παρόµοια προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο MON-δέντρο. 

Οι µελλοντικές εργασίες στην προηγµένη επεξεργασία επερωτήσεων περιλαµβάνει επίσης την 

ανάπτυξη αλγορίθµων για την υποστήριξη επερωτήσεων χωρικής σύνδεσης («βρείτε ζεύγη 

αντικειµένων που πέρασαν εγγύτερα το ένα στο άλλο (ή εντός κάποιας απόστασης d µεταξύ των) κατά τη 
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διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος και / ή ενός συγκεκριµένου χωρικού περιορισµού») και 

επερωτήσεις MST ανεξάρτητες του χρόνου (Time-Relaxed MST) σε τροχιές χρησιµοποιώντας την 

προτεινόµενη µετρική DISSIM. Αυτός ο τύπος επερώτησης υπολογίζει τη µέγιστη ανοµοιότητα µεταξύ 

τροχιών ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή στην οποία ξεκινά το αντικείµενο της επερώτησης. Οι 

αλγόριθµοι αυτοί θα πρέπει να εξετάζουν τροχιές που δεικτοδοτούνται από δοµές τύπου R-δέντρου, 

που είναι και τα πιο ευρέως διαδεδοµένα ευρετήρια τροχιάς. Όµως, η πιο πολλά υποσχόµενη 

µελλοντική εργασία λαµβάνει υπ’ όψιν τη χρήση της µετρικής DISSIM µαζί µε τις τεχνικές διάταξης 

και κλαδέµατος που αναπτύχθηκαν σε αυτή τη διατριβή, ώστε να υποστηριχτεί αποτελεσµατικά η 

αναζήτηση εύρους οµοιότητας, ένας τύπος επερώτησης που έχει εξαιρετικές εφαρµογές στο πεδίο της 

εξόρυξης δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι η εφαρµογή του γενικού, βασισµένου στη 

πυκνότητα, αλγορίθµου συσταδοποίησης OPTICS [ABKS99] βάσει της µετρικής DISSM όπως 

προτείνεται στην [NP06] απαιτεί την εύρεση, για κάθε τροχιά στο σύνολο δεδοµένων, του αριθµού των 

τροχιών που είναι εγγύτερα (ήτοι, οµοιότερα) από µία δεδοµένη τιµή της απόστασης (οµοιότητας), η 

εξαντλητική αναζήτηση που χρησιµοποιείται στην [NP06] αποδεικνύεται ότι είναι µία πάρα πολύ 

δαπανηρή διαδικασία. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, µία µέθοδος που βασίζεται στα R-δέντρα για 

επερωτήσεις εύρους οµοιότητας, όπως αυτή που παρουσιάστηκε στη παρούσα διατριβή θα βελτιώσει 

σηµαντικά την απόδοση σε σχέση µε εναλλακτικές στρατηγικές δεικτοδότησης και επερωτήσεων.   

Τέλος, οι µελλοντικές εργασίες στο τοµέα της προηγµένης επεξεργασίας επερωτήσεων θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν την ανάπτυξη µοντέλων κόστους για επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα 

[TZPM04] και πιο όµοιας τροχιάς σε βάσεις δεδοµένων ιστορικών τροχιών. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα 

πρέπει να αναπτυχθούν και οι µηχανισµοί για την εκτίµηση της επιλεκτικότητας επερωτήσεων για 

σκοπούς βελτιστοποίησης επερωτήσεων, επενδύοντας στα όσα παρουσιάστηκαν στην [TSP03] για 

χωροχρονικές επερωτήσεις πρόβλεψης.  

Ένα παράπλευρο αποτέλεσµα της παρούσας διατριβής, που παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.4.2 

είναι η ανάπτυξη ενός χωροχρονικού ιστογράµµατος που βασίζεται σε υπάρχουσες προσεγγίσεις των 

χωρικών βάσεων δεδοµένων [APR99], για την υποστήριξη της εκτίµησης επιλεκτικότητας για 

επερωτήσεις χρονικής στιγµής. Αφ’ ετέρου, η εκτίµηση του αριθµού των διακριτών τροχιών, για 

γενικές επερωτήσεις εύρους (δηλαδή µε χρονική έκταση ≠ 0), δεν είναι καθόλου εύκολη, δεδοµένου 

ότι εµπλέκει το γνωστό πρόβληµα διακριτής µέτρησης πλήθους (distinct-counting problem) [TKC+04]. 

Το πρόβληµα τηε διακριτής µέτρησης πλήθους εµφανίζεται όταν ένα αντικείµενο καταγράφει τη θέση 

του σε διάφορα χρονικά αποτυπώµατα εντός ενός δεδοµένου παραθύρου επερώτησης, που σηµαίνει 

ότι υπολογίζεται πολλαπλά στο αποτέλεσµα της επερώτησης. Η [TKC+04] παρέχει µία λύση για το 

προαναφερθέν πρόβληµα ολοκληρώνοντας χωροχρονικά ευρετήρια µε σκίτσα (sketches), τα οποία 

χρησιµοποιούνται παραδοσιακά για την προσεγγιστική επεξεργασία επερωτήσεων. Ωστόσο, η 

πρότασή της µειώνει τις απαιτήσεις χώρου µόνο λίγες φορές (τυπικά, περίπου στο 40% του αρχικού 

µεγέθους της βάσης δεδοµένων), ενώ η αντίστοιχη δοµή ευρετηρίου διατηρείται στο δίσκο. Σαφώς, µια 

τέτοια προσέγγιση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί των ιστογραµµάτων (που έχουν τυπικό µέγεθος 

µερικών KB [APR99]), δεδοµένου ότι εισάγει σηµαντική επιβάρυνση τόσο όσον αφορά την 

απαιτούµενη µνήµη όσο και όσον αφορά τις απαιτήσεις σε χρόνο επεξεργασίας. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο, ένα χωροχρονικό ιστόγραµµα για τον αριθµό των διακριτών τροχιών, θα 

πρέπει να διαµερίσει κάθε τροχιά σε αρκετούς χωροχρονικούς κάδους, µετρώντας τον αριθµό των 

διακριτών τροχιών εντός του κάθε κάδου. Ωστόσο, όταν προσπαθούµε να έχουµε µια εκτίµηση της 

επιλεκτικότητας ενός παραθύρου επερώτησης που περιλαµβάνει περισσότερους το ενός κάδους, η 

εκτίµηση αυτή δεν µπορεί να υπολογιστεί ως το άθροισµα του πλήθους των κάδων διότι οι τροχιές 

µπορούν να υπολογιστούν αρκετές φορές ανάλογα µε τον αριθµό των κάδων µε τους οποίους 

αλληλεπικαλύπτονται. Το Σχήµα 7.1 δίνει ένα παράδειγµα του προβλήµατος, παρουσιάζοντας τέσσερις 

κάδους ενός ιστογράµµατος (B1, B2, B3, B4) µαζί και µε την επιλεκτικότητά τους Sel(Bi): η συνολική 

επιλεκτικότητα και των τεσσάρων κάδων ( ) 3
i

Sel B =∪  απέχει πολύ από το να είναι το άθροισµα του 

( ) 7
i

Sel B =∑  διότι οι τροχιές T1, T2, T3 θα µετρηθούν όσες φορές, όσες και οι κάδοι µε τους οποίους 

αλληλεπικαλύπτεται η κάθε µία τους. Επιπλέον, το ίδιο πρόβληµα ανακύπτει κατά την κατασκευή 

ιστογραµµάτων που ακολουθούν τη µεθοδολογία που εισάγεται στην [APR99] για απλά χωρικά 

ιστογράµµατα: ο αλγόριθµος κατασκευής αρχικά υπολογίζει τον αριθµό διακριτών αντικειµένων εντός 

του κάθε κελιού που παράγεται από ένα πυκνό χωρικό πλέγµα και κατόπιν σε κάθε επανάληψη 

συγκεντρώνει οµάδες κελιών για να σχηµατίσει ευρύτερους κάδους βάσει της ευριστικής MinSkew. 

Ωστόσο, κατά τη συγκέντρωση αυτή, ο αριθµός των τροχιών εντός του κάθε κάδου που προκύπτει 

πρέπει να υπολογιστεί, σαφώς, όχι ως το άθροισµα των τροχιών που περιέχεται εντός κάθε 

θεµελιώδους κελιού. 
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Σχήµα 7.1. Tο πρόβληµα της διακριτής συνάθροισης τροχιών σε ιστογράµµατα τροχιάς 

Όσον αφορά στο θέµα της διαχείρισης αβεβαιότητας, υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες 

ερευνητικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τα όσα παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διατριβή, 

συµπεριλαµβανοµένης και της εφαρµογής του µοντέλου µας σε χώρους δεδοµένων υψηλότερης 

διάστασης και της επέκτασής του για να υποστηρίξει τις γενικές χωροχρονικές επερωτήσεις εύρους 

(ήτοι µε χρονική έκταση ≠ 0), µη σηµειακά σύνολα δεδοµένων και µη ορθογώνια παράθυρα 

επερωτήσεων καθώς και επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα. Η πλειονότητα των προαναφερθέντων 

ερευνητικών κατευθύνσεων απαιτεί σηµαντική προσπάθεια. Μεταξύ αυτών το πρώτο που πρέπει να 

εξεταστεί στα πλαίσια των χωροχρονικών βάσεων δεδοµένων είναι η επέκτασή τους στην περίπτωση 

των γενικών επερωτήσεων εύρους. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο· ωστόσο στη συνέχεια 

παρέχουµε στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Έστω για παράδειγµα το Σχήµα 7.2 που παρουσιάζει 

τροχιές των τριών κινούµενων αντικειµένων κατά µήκος των περιοχών αβεβαιότητας τους (ήτοι οι 

διάστικτες επιφάνειες) στο χώρο x-t, κατά µήκος µιας επερώτησης εύρους.  Για λόγους απλότητας όλες 
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οι τροχιές παρουσιάζονται ως γραµµικά τµήµα χωρίς να χάνεται η γενικότητα. Οι Τροχιές T1 και T2 

δεν µπορούν καν να δοθούν ως λανθασµένο αποτέλεσµα σχετικά µε το παράθυρο επερώτησης λόγω 

του γεγονότος ότι για τουλάχιστο µία χρονική στιγµή η περιοχή αβεβαιότητάς τους βρίσκεται πλήρως 

εντός του παραθύρου. Αφ’ ετέρου, η τροχιά T3 µπορεί να επιστραφεί ως λανθασµένο αποτέλεσµα 

επειδή δεν βρίσκεται εντός του παραθύρου επερώτησης· ωστόσο, η περιοχή αβεβαιότητας της το 

διασχίζει. Γενικεύοντας την παραπάνω παρατήρηση, µπορούµε να δηλώσουµε ότι µόνο τα αντικείµενα 

των οποίων η περιοχή αβεβαιότητας διασχίζει το παράθυρο επερώτησης χωρίς να βρίσκεται πλήρως 

εντός του σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, µπορεί να συνεισφέρει στον αριθµό των λανθασµένων 

απαντήσεων στα αποτελέσµατα της επερώτησης. 
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Σχήµα 7.2. Το αποτέλεσµα της αβεβαιότητας σε γενικές επερωτήσεις εύρους 

Το τελευταίο θέµα που εξετάστηκε σε αυτή τη διατριβή, ήτοι η συµπίεση τροχιάς, µας δίνει 

επίσης αρκετές ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης των 

αντιστοίχων του παρουσιασθέντος µοντέλου για επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα ή ακόµα 

περισσότερο, γενικών χωροχρονικών επερωτήσεων εύρους. Πιο συγκεκριµένα, η επέκταση της 

προσέγγισης µας προς τη δεύτερη κατεύθυνση, απαιτεί να προσδιορίσουµε το σχήµα του 

χωροχρονικού διαστήµατος εντός του οποίου η κάτω αριστερά γωνία της επερώτησης εύρους (ήτοι, το 

ελάχιστο σηµείο της επερώτησης εύρους) πρέπει να βρεθεί προκειµένου η συµπιεσµένη τροχιά να 

ανακτηθεί ως λανθασµένο αποτέλεσµα (αρνητικό ή θετικό), σύµφωνα µε το Σχήµα 6.6, το Σχήµα 6.7 

και στη συνέχεια να καθορίσουµε τον όγκο του βάσει της Eξ.(6.4). Παρόλο που αυτός ο όγκος µπορεί 

να υπολογιστεί όταν οι δxi και δyi εκφράζονται ως απλές συναρτήσεις (δηλαδή µεταξύ διαδοχικών 

χρονικών αποτυπωµάτων), στη γενική περίπτωση όπου οι δxi και δyi εκφράζονται ως πολλαπλές 

συναρτήσεις (δηλαδή διαφορετικές συναρτήσεις σε διαφορετικά γραµµικά τµήµατα αρχικής τροχιάς), 

ο αντίστοιχος όγκος είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθεί. Παρόλα αυτά, δεν παύει ν’ αποτελεί 

εξαιρετική πρόκληση για το µέλλον. 

Τέλος, σκοπεύουµε να εφαρµόσουµε τα όσα αντιληφθήκαµε σχετικά µε το κρίσιµο κριτήριο 

βελτιστοποίησης των αλγορίθµων συµπίεσης τροχιάς, ώστε να δώσουµε µια νέα προσέγγιση που να 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων λύσεων. Αυτή η βελτίωση θα µετρηθεί σε όρους 

βαθµού συµπίεσης ως προς τον αριθµό των λανθασµένων απαντήσεων που εισάγονται σε 

χωροχρονικές επερωτήσεις λόγω της συµπίεσης, αντίθετα προς τις υπάρχουσες προσεγγίσεις που τη 

µετρούν σε όρους µέσου σφάλµατος που εισάγεται στη θέση της κάθε τροχιάς [MB04]. 
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