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1 Inledning 

1965 konstaterade Gordon Moore att antalet transistorer per integrerad krets 

kommer att fördubblas vartannat år. Denna observation kom att kallas för Moo-

res lag och är än idag en riktlinje för dagens elektronikindustri. Moores lag är 

orsaken till att dagens datorer är kraftfullare och har större lagringsutrymmen till 

ett skäligt pris [1]. En påföljd av kontinuerlig förbättring av lagringsutrymmen är 

att tjänster som Dropbox, Amazon och Google kan erbjuda lagringsmöjligheter 

till mycket förmånliga priser.   

Då lagringsutrymmena växer, ökar även aggregering av data. Redan 2008 proces-

serade Google dagligen över 20 petabyte av data. 2012 hade Facebook lagrat 100 

petabyte data [2]. Då det rör sig om såpass stora mängder data brukar man tala 

om stordata (eng. big data). Det finns stora utmaningar som följer med big data. 

En stor utmaning är infrastrukturen som behövs för att lagra och hämta massiva 

mängder data. Denna avhandling kommer dock att ta itu med en annan utma-

ning, nämligen hur man med hjälp av klusteranalys kan lära sig mer om big data.  

Det är viktigt att notera att det inte finns bara ett rätt sätt att behandla big data. 

Varje metod har en egen karakteristik, vilket betyder att varje metod har olika 

tillämpningsområden [3]. Det rör sig alltså om skräddarsydd problemlösning. För 

att få fram det önskade resultatet måste man ta i beaktande vilka metoders ka-

rakteristiska drag som bäst lämpar sig för problemet.  

 Problemet som denna avhandling behandlar är ruttanalys. Dagens spårningstek-

nologi har gjort det enkelt för privata personer att spåra sina idrottsprestationer 

och favoritrutter. Då rutter (spårningsdata) behandlas kan man få ut intressant 

information som total sträcka, hastighet och tid, någonting som tjänster som 

Sports Tracker och Strava är bra på.  

Analys av en aggregerad mängd rutter är dock fortfarande rätt så outforskat. Den 

mängd  information som finns att utvinna ur aggregerad ruttdata är stor och kan 

tillämpas på flera olika sätt på den kommersiella marknaden. I denna avhandling 

presenteras de allmännaste klustermetoderna och hur de kan tillämpas på rutt-

data. 
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2 Rutter 

Denna avhandling används ordet ”färdrutt” för att beskriva en GPS-färdbana 

(eng. GPS-trajectory). En färdbana är en samling tidsbundna rumsvektorer som 

beskriver hur ett objekt rör sig eller har rört sig [4].  Detta betyder att för varje 

vektorposition (x, y) finns det en tidpunkt t. Med hjälp av tidpunkt kan ruttens 

färdriktning beskrivas och följas. I praktiken är en GPS-koordinat en vektorposi-

tionen. Man kan därmed säga att en färdrutt är en samling tidsbundna koordina-

ter som beskriver ett färdmönster.   

2.1 Spårning 

För att skapa ett färdmönster används GPS-teknologi. Tack vare satelliter och 

atomära klockor kan en rumsvektorsposition beskrivas med en noggrannhet på 

ungefär 50 meter [5]. Den ökade åtkomligheten av GPS-teknologi har lett till att 

spårning har ökat i popularitet, speciellt inom den privata sektorn [6]. Spårnings-

teknologin är numera lättillgänglig och finns praktiskt taget i varje modern tele-

fon. Detta har öppnat dörren för nya spännande möjligheter och även för nya 

faror.  

Spårning är ett integritetskänsligt ämne. Mobiltelefonanvändares GPS-data spå-

ras och lagras på servrar som kontrolleras av kommersiella företag. Den ökade 

tillgängligheten av spårning har medfört nya tillämpningar och applikationer. En 

tillämpning som är vitt känd är navigering. Användningen av andra tillämpningar 

som t.ex. Foursquares incheckningssystem har miljontals användare [7].  

Färdrutter är en allmän metod för att beskriva spårning. Spårning sparar tids-

bundna koordinater i intervall, vanligtvis med en sekunds mellanrum. Resultatet 

av spårningen är en färdrutt. Färdrutterna kan med hjälp av algoritmer analyse-

ras vidare för att utvinna ytterligare information, såsom distans och sessions-

längd. Denna typ av analys görs bland annat av företag som Sports-Tracker.   

2.2 Struktur 

För att beskriva färdrutter används ofta textbaserade GPS-format. CSV (Comma-

separated values), GPX (GPS Exchange Format) och KML (Keyhole Markup Langu-

age) är exempel på välanvända format. För varje vektor som spåras lagras en rad 
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i textfilen. En typisk vektorrad innehåller latitud- och longitudkoordinat, tidpunkt 

och höjd. En GPS-spårare kan antas lagra en koordinatpunkt per sekund, vilket 

försäkrar att färdruttens integritet bevaras. För få punkter leder till bristande 

data och för många punkter leder till förminskad batteritid och ökad komplexitet 

i data. I Figur 1 ser vi ett exempel på en färdrutt i GPX-formatet. GPS-format har 

också stöd för lagrandet av färdpunkter (eng. waypoints) [8] som även är intres-

santa objekt för klusteranalys. 

 

Figur  1: Exempel på en färdrutt i GPX 

Då färddata lagras i stora mängder används ofta databaser. Hur databasstruktu-

rerna ser ut är inte ändamål för denna avhandling. Att analysera data innan den 

matas in i en databas kan ge ytterligare information. Genom att t.ex. använda 

Haversine-metoden kan man räkna ut distansen för en färdrutt. och med hjälp av 

vektorers tid kan man vidare härleda hastighet. Distans, hastighet och tid utgör 

viktiga egenskaper för en färdrutt. Dessa egenskaper kan användas för att under-

lätta klusteranalysen eller rentav vara objekt för klusteranalys.  
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3 Klusteranalys 

I takt med att mängden lagrad data ökar, ökar även behovet av att lära sig mer 

om den data man har. Anhopning av tusentals färdrutter öppnar möjligheter för 

djupare kunskap genom att dataanalys. Några aktuella frågor inom ruttklustring 

är vilken färdrutt i databasen som är den populäraste rutten och hur jämför man 

rutter sinsemellan. Eftersom färdrutter är en unik kombination av tidsbundna 

rumsvektorer anses färdrutter vara okategoriserad data. Målet med ruttklustring 

är att skapa ett mönster som följer färddata, ett mönster som gör det möjligt att 

gruppera och jämföra rutter sinsemellan.  

Klusteranalys är en metod som används inom datautvinning (eng. data mining). I 

datautvinning finns det två olika sorters data, kategoriserad och okategoriserad 

data. Kategoriserad data innebär att data har ett attribut som möjliggör sorter-

ing, till exempel djurarter som ”räv” och ”hund”. Om data inte innehåller ett dy-

likt attribut anses data vara okategoriserat. Beroende på problemets art och da-

tas utseende används olika datautvinningsmetoder. Syftet med klusteranalys är 

att gruppera samman objekt med liknande egenskaper till kluster, med andra ord 

att kategorisera data [9]. Klusteranalys lämpar sig bäst för okategoriserad data, 

det vill säga data som det finns lite information om. Brist på information om hur 

data ser ut fodrar att möjligast få antaganden görs om det data man arbetar 

med. Klusteranalys är ett användbart verktyg för att lära sig mera om data och 

har ett brett användningsområde [3].  

Enligt Jain och Dubes finns det fem typiska steg i klustring [10].  

 Mönsterrepresentation (eng. pattern representation) 

 Mått på klusterlikhet (eng. similarity measures) 

 Klustring (gruppering) 

 Data-abstraktion 

 Resultatbedömning 

De tre första stegen i klusteranalys är illustrerade i Figur 2.  Klusteranalys börjar 

med att försöka identifiera egenskaper hos data som lämpar sig väl för klustring. 

Det första målet är att skapa ett mönster som kan representera den data man 
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arbetar med. Ibland måste data modifieras för att skapa lämpliga egenskaper. Då 

ett mönster har skapats har data genomgått en första kategorisering. För att 

kunna gruppera dataobjekt och skapa kluster måste en likhetsfunktion definie-

ras. Likhetsfunktionen möjliggör jämförelse av dataobjekt genom att räkna ut en 

likhetsgrad för varje objekt.  Slutligen används en klusteralgoritm för att gruppe-

ra dataobjekten i kluster. Analys av klusterresultat bidrar till en förbättrad klu-

stringsprocess, i form av noggrannare kluster. Ju bättre antagningar man kan 

göra om datas utseende och mönster, desto bättre kan likheten mellan objekt 

beräknas.  

 

Figur  2: Steg i klusteranalys [3] 

3.1 Mönsterrepresentation 

Nyckeln till ett bra klusterresultat är ett bra mönster för att representera den 

data man arbetar med. Vad som utgör ett bra mönster för ett specifikt kluster-

problem är en komplex fråga som saknar teoretiska riktlinjer. Det som krävs är 

noggrann analys av datas egenskaper och eventuella datamodifikationer. Data-

objekt som används vid klusteranalys (t.ex. färdrutter) är vanligtvis multidimen-

sionella vektorer. Varje dimension i vektorn beskriver en specifik egenskap. Des-

sa egenskaper delas upp i kvantitativa och kvalitativa egenskaper [11]. 

Kvantitativa egenskaper är intervall och förhållande (eng. ratio). Intervall är t.ex. 

ett vitsord från ett till fem. Förhållande innebär att det finns en absolut nollpunkt 

som ger förhållandet betydelse, t.ex. längd eller pengar. Kvalitativa egenskaper 

är antingen identifierande egenskaper (eng. nominal features) eller ordnings-

egenskaper (eng. ordinal features). Identifierande egenskaper är värden med 

olika namn t.ex. postnummer och färger (vit, svart, blå etc.).  Ordningsegenska-

per betyder att värdena följer en viss ordning, t.ex. bra, bättre bäst. Beskrivande 

egenskaper är ofta värdefulla för klustringen [3].  
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Ett mönster bildas genom att välja de egenskaper som lämpar sig bäst för klust-

ringen. Om man vill hitta alla färdrutter som har en medelhastighet på 10 km/h 

är distans och tid essentiella egenskaper för klustringen. För att skapa ett bättre 

mönster lönar det sig ofta att fundera på om man kan förenkla mönstret. Valet 

av egenskaper är en iterativ process som beskrivs i Figur 2.   

3.2 Mått på  klusterlikhet 

Ett sätt att definiera kluster är att ge kluster en tyngdpunkt, ett centrum. Cent-

rum för ett kluster kallas ofta för centroid och är nödvändigtvis inte detsamma 

som klustrets mittpunkt. I Figur 3 ser vi exempel på tre centroider som skapats 

med en partitionsalgoritm. Centroiderna betecknas med en liten cirkel. För att 

räkna ut centroiderna behövs en metod för att räkna avstånd mellan objekt.  

 

Figur  3: Centroider skapade med k-means klusteralgoritmen [9] 

I klusteranalys är avstånd den främsta metoden för att beskriva likhet mellan två 

objekt. Ju kortare avståndet är, desto mer lika är objekten och vice versa. Ofta 

används ett tröskelvärde för att beskriva om ett objekt tillhör ett kluster eller 

inte. 

3.2.1 Euklidiskt avstånd och Minkowski-avstånd 

En enkel metod för att räkna ut avstånd mellan dataobjekt är Euklidiskt avstånd. 

Vi känner till Euklidiskt avstånd som vanligt avstånd, avstånd som kan mätas med 

en linjal. Euklidiskt avstånd lämpar sig för dataobjekt med två eller tre förhållan-

de-egenskaper (t.ex. vikt, pengar) . 
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En välanvänd metod för avståndsberäkning är Minkowski-avstånd. Minkowski-

avstånd är en tillämpning av Euklidiskt avstånd. Minkowski-avstånd bestäms av 

funktionen: 

                         
 

   

 

         
 

Minkowski-avstånd mäts mellan två punkter    och    där   är dataobjektets 

dimension och p är en parameter. k beskriver vilken komponent som arbetas på. 

Då p = 2 har vi Euklidiskt avstånd. Centroiden för fyra objekt med 4 egenskaper 

 
Egenskaper 

Objekt 

5,0 -3,0 14,3 -8,7 

-2,5 2,2 18,9 -4,5 

6,0 1,5 15,1 -10,0 

-4,0 -1,6 19,2 -9,6 

 

skulle bli 

1,1 -0,2 16,9 -8,2 
 

3.2.2 Hausdorff-avstånd 

Hausdorff-avstånd används för att beräkna variansen mellan två geometriska 

delmängder och därmed avgöra likheten mellan dem. Färdrutter är exempel på 

sådana geometriska mängder. Varje vektor i en färdrutt utgör en punkt och från 

varje punkt kan avstånd mätas. Hausdorff-avstånd är det maximala avståndet 

från en mängd av punkter till den närmaste punkten i den andra mängden. 

3.3 Klusteralgoritmer 

Klustring kan göras på många olika sätt. Det är upp till användaren att bestämma 

vilken typ av resultat som är bäst för problemlösningen. Även om mångfalden 

bland  klusteralgoritmer är stor, har algoritmerna ofta liknande drag. Partitions- , 

densitets- och hierarkiklustring utgör de vanligaste algoritmtyperna. Denna av-

handling behandlar de allmännaste algoritmerna för klusteranalys och fördjupar 

sig senare i aktuella algoritmer för ruttklustring. 



10 
 

3.3.1 Partitionklustring 

Partitionsalgoritmer går ut på att skapa kluster i en flat nivåstruktur, det vill säga 

en partition. Det betyder att alla dataobjekt befinner sig på samma nivå. Vid an-

vändning av partitionsalgoritmer definierar man önskade antalet kluster på för-

hand. Eftersom antalet önskade kluster är definierat på förhand är partitionsal-

goritmer ofta snabba med en O(n) komplexitet. Nackdelen är att användardefini-

erade variabler, i detta fall antalet kluster, utgör ett kombinatoriskt problem vid 

klusteranalys. Ofta krävs optimering av användarinput för att skapa bra kluster 

[3]. 

 En populär partitionsalgoritm är k-meansmetoden (eng. k-means clustering). K-

meansmetoden kopplar samman varje dataobjekt till ett specifik kluster, med 

andra ord kan varje objekt höra till enbart ett kluster. Om ett dataobjekt hör till 

fler än ett kluster kallas det för fuzzy klustring. K-meansmetoden börjar med att 

välja antalet kluster som önskas skapas. Vi kallar detta värdet för k. Till följande 

väljs k stycken punkter som fungerar som startpunkter för centroiderna. Start-

punkterna för centroiderna väljs så att klustren blir möjligast distinkta. Exempel 

på startpunkter kan ses i Figur 4. 

 

Figur  4: Startpunkter för centroiderna [9] 

Då startpunkterna valts räknas avståndet från samtliga dataobjekt (punkter) till 

alla startpunkter. Den startpunkt som är närmast för ett dataobjekt blir dataob-

jektets kluster. Då alla dataobjekt har tilldelats ett kluster kan klustrets centroid 
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omkalkyleras med Minkowski-avstånd och därmed bli exaktare. Första iteratio-

nen av centroider visas i Figur 5. 

 

Figur  5: Första iteration av klusterberäkningen [9] 

K-means-klustrering kan liknas med derivering och extremvärde, resultaten kon-

vergerar alltid mot ett lokalt/globalt maximum/minimum. Genom att använda 

resultatet av den förra beräkningen kan man räkna ut ett exaktare resultat i den 

senare. Figur 3 är resultatet av 3 stycken iterationer. 

Nackdelen med k-means algoritmen är att den inte alltid hittar de bästa klustren. 

Detta beror på att användaren själv väljer hur många kluster som ska bildas samt 

var centroiderna börjar. Valet av startpunkter har en signifikant inverkan på hur 

klustren bildas. I praktiken krävs det att k-means algoritmen körs flera gånger 

med olika startpunkter och sedan används de bästa konfigurationerna för cen-

troiderna till att skapa kluster. 

3.3.2 Hierarkisk klustring 

Målet med hierarkisk klustring är att skapa en hierarkisk struktur av kluster där 

varje enskilt objekt på lägsta nivån kan härledas till en och samma gemensamma 

rot. Hierarkiska kluster beskrivs ofta genom dendrogram, ett diagram med träd-

struktur. Hierarkiska klusteralgoritmer indexerar data tack vare hierarkisk struk-

tur, vilket betyder att hierarkiska kluster lämpar sig väl för sökning. 

Det finns två grundläggande tillvägagångssätt för hierarkisk klusteranalys, agglo-

merering och division. Vid agglomerering börjar man med att se varje dataobjekt 

som ett individuellt kluster. Sedan börjar man systematiskt para ihop närmaste 
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kluster till större kluster. Division däremot börjar med att alla dataobjekt hör till 

ett och samma kluster. Här bryter man systematiskt ner kluster till mindre klus-

ter tills enbart enskilda dataobjekt återstår. Av dessa tillvägagångssätt så är den 

agglomererade varianten som denna avhandling tänker behandla. 

Agglomerativ hieararkisk klustring är en populär metod inom klusteranalys. På 

samma sätt som i partitionklustring  krävs en funktion för att mäta avstånd mel-

lan två objekt. I en typisk hierarkisk algoritm används Euklidiskt avstånd som av-

ståndsmätare. Algoritmen börjar med att dela in alla dataobjekt i separata klus-

ter.  

 

Figur  6: Dataobjekt som individuella kluster [9] 

Därefter räknas avstånden mellan varje kluster för att avgöra vilka kluster som är 

närmast varandra. De kluster som är närmast varandra slås sedan samman till ett 

och samma kluster. Efter att det nya klustret har bildas räknas avståndet från det 

nya klustret till alla gamla kluster. Detta utgör en iterativ process som fortsätter 

para de ihop närmaste klustren tills enbart ett kluster återstår. I Figur 7 ser vi att 

A och B har bildat ett kluster som slagits samman med kluster C. 



13 
 

 

Figur  7: Kluster efter två steg [9] 

Efter att klustret ABC bildats i Figur 7 letas följande par upp t.ex. G och K som 

bildar ett nytt kluster GK. Iterationen fortsätter ända tills att ett enda kluster 

ABCDEFGKHIJ återstår. Ett möjligt resultat på den agglomerativa hierarkiska 

klustringen visas i Figur 8. 

 

Figur  8: Dendrogram över ett tänkbart slutligt resultat av hierarkisk klustring [9] 
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3.3.3 Densitetklustring  

Iden bakom densitetklustring är att kluster definieras enligt punkttäthet. För att 

illustrera hur densitetsklustring fungerar behandlas en klassisk densitetsklu-

stringsalgoritm DBSCAN (eng. Density-based spatial clustering of applications 

with noise). 

Ester med kolleger beskriver att DBSCAN grundar sig på ett koncept där en punkt 

är densitetsnåbara (eng. density reachable)  och densitetskopplade (eng. density 

connected). För att mäta tätheten har varje punkt en radie r och för att en punkt 

ska räknas som en klusterpunkt måste ett givet antal punkter p befinna sig inom 

området kring punkten. Ester med kolleger fortsätter med att dela in punkter i 

tre kategorier: kärn- (eng. core), gräns- (eng. border) och störningspunkter (eng. 

noise) [12].  

En punkt anses vara en kärnpunkt då tillräckligt många andra punkter minPkt  

befinner sig inom punktens radie. Antalet punkter som krävs specificeras av en 

användarparameter. En gränspunkt är en punkt som inte omges av tillräckligt 

många punkter men som är i närheten av en kärnpunkt. En gränspunkt kan be-

finna sig i närheten av flera olika klusters kärnpunkter och då är det algoritmen 

som avgör till vilket kluster som gränspunkten hör. Ifall en punkt inte tillhör ett 

kluster till följd av att objektet befinner sig för långt utanför klustret anses punk-

ten vara en störningspunkt. Radien och minPkt är parametrar för DBSCAN. 

I Figur 9 ser vi hur objekt o är en kärnpunkt. Objekten p och q är nåbara (density 

reachable) från kärnpunkten o, vilket betyder att p och q är sammankopplade 

(density connected) och därmed hör till samma kluster. 
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Figur  9: Exempel på DBSCAN klustring 

DBSCAN algoritmen börjar med en godtycklig punkt p och hämtar alla punkter 

som är nåbara inom radien r. För att ett nytt kluster ska bildas måste antalet 

punkter som befinner sig inom radien r överstiga parametern minPkt, med andra 

ord ska p vara en kärnpunkt. Ifall p är en gränspunkt eller störningspunkt går al-

goritmen vidare till nästa punkt. Då en punkt befinner sig i ett tätt område adde-

ras punkten till klustret. 

Eftersom DBSCAN använder sig av globala variabler r och minPts finns det situa-

tioner där DBSCAN inte kan identifiera kluster. Det som vi som användare ser 

som tre skilda kluster kan tolkas av DBSCAN som ett och samma kluster, speciellt 

då klustren är små [12].  

3.3.4 Inkrementklustring 

Hittills har vi behandlat klusteralgoritmer som främst arbetar på statisk data. 

Statisk data betyder att data hålls oförändrat. Om det läggs till ytterligare data i 

databasen måste en klusteralgoritm som arbetar med statisk data börja om från 

början och producera nya kluster. Med dagens kraftigt växande databaser är det 

aktuellt med klusteralgoritmer som kan arbeta med växande datamängder. In-

krementklustring grundar sig på ett antagande om att data kan delas in i mindre 

kluster som i sin tur kan anknytas till större helhetskluster. Detta betyder att 

skapandet av nya kluster har en liten inverkan på de existerande klustren. 

Li med kolleger arbetade vidare på idéen med inkrementklustring och utvecklade 

en tillämpning för färdrutter. För att klustrera färdrutter definierade Li med kol-

leger två olika typer av kluster: mikrokluster och makrokluster [13]. Mikrokluster 
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är en kompakt beskrivning av ruttsegment och används för att generera makro-

kluster. 

Färdrutter innehåller mycket data och för att underlätta klustringsprocessen är 

det nödvändigt att skala bort onödiga punkter och förenkla rutter. Det viktiga är 

att färdruttens integritet bevaras. Då en ny färdrutt läggs till i systemet analyse-

ras varje segment av rutten. Om ett ruttsegment S är tillräckligt nära ett existe-

rande mikrokluster MK så adderas S till MK. I annat fall skapas ett nytt mikroklus-

ter. I likhet med andra densitetsklustring används ett avståndströskelvärde för 

att definiera om två objekt är i samma kluster. Addition och uppdatering av mik-

roklustring är en automatisk process. Macroklustren bildas med densitetsklust-

ring på användarens befallning genom att slå samman mikrokluster.   

 

Figur  10: Exempel på inkrementklustring av färdrutter [13] (modifierad) 

3.4 Resultatbedömning 

Då klusterprocessen är färdig är man intresserad av hur lyckat resultatet blev. Vi 

har redan tittat på några olika klustermetoder som arbetar på mycket olika sätt.  

Vad som utgör ett bra eller ett dåligt klusterresultat är slutligen upp till använda-

ren själv. Dock finns det olika metoder för att analysera klusterresultat. Kluster-

processen är beroende av inmatningsdata och på hurdana kluster som produce-

ras. Därför är det viktigt att i början av klusterprocessen granska om data har 
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benägenhet för klusteranalys (eng. cluster tendency). I denna avhandlig tittar vi 

närmare på klustergiltighetsanalys (eng. cluster validity analysis), analys av klus-

terresultatet. Här bör noteras att olika klusteralgoritmer ofta har egna analysme-

toder för att analysera input och klusterresultat. 

3.4.1 Giltighetsanalys 

Jain och Dubes baserar klustergiltighet på tre olika kriterier: intern-, relativ- och 

externkriterium [10]. Internkriterium betyder att ett kluster stämmer överens 

med den struktur som klusteralgoritmen använder. Tanken med relativkriterium 

är  att generera kluster med olika klusteralgoritmer och jamföra klustren sins-

emellan. Externkriterium jämför klusterstrukturen med den ursprungliga data 

som användes och avgör hur effektiv klustringen har varit. Extrernkriterium är en 

vanlig metod för att bedöma klusterresultat [14]. 

3.4.2 Data-abstraktion 

Klusteranalys är i sig själv en enda stor data-abstraktion. Målet med data-

abstraktion är omvandla data till en kompakt och lättförståelig form. Många klus-

teralgoritmer skapar kluster som är enkla och kompakta och behöver inte förenk-

las ytterligare. Dock finns det ibland behov av att omvandla klusterresultat till en 

enklare nivå. Speciellt då vi arbetar med mångdimensionell data blir klustren fort 

svåra att förstå. Data-abstraktion strävar efter att ge en kompakt beskrivning av 

alla kluster. Data kan även abstraheras genom mönster, centroider är exempel 

på en kompakt beskrivning av data [3]. 
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4 Ruttklustring 

Färdrutter är till sin struktur komplexa med få beskrivande egenskaper och ett 

stort antal vektorer. Målet med ruttklustring är att ordna och analysera det kaos 

som färdrutter utgör. En färdrutt utgör ett mönster som innehåller mycket in-

tressant information. Då man följer en färdrutt sekvensiellt genom att följa dess 

vektorer kan man lära sig mycket om rutten. Ur en enskild färdrutt kan man här-

leda distans, hastighet och pauser.  Då man har tillgång till en databas med färd-

rutter kan man identifiera samband mellan olika färdrutter.  

Problemet med färdrutter är att alla färdrutter är unika. T.ex. person A och per-

son B springer båda samma löprunda. Person A och startar och slutar sin löprun-

da vid sitt eget hem. Det betyder att även om A och B springer på samma ställe 

kommer respektive färdrutt att se annorlunda ut på grund av att start- och slut-

punkten inte är densamma. Med andra ord är det omöjligt att jämföra A och Bs 

färdrutter direkt.  

En tänkbar lösning för att jämföra rutter är att spjälka upp färdrutter i segment 

och jämföra segmenten sinsemellan. Att segmentera en färdrutt är en utmaning i 

sig själv som kräver noggrann analys. Ett centralt problem här är att bevara rikt-

ningen för segmentet. För att gruppera samman färdrutter måste data ofta ren-

sas och modifieras med hjälp av olika filter funktioner (behövs referens). 

4.1 Populära rutter 

I fallet populära rutter så måste man fundera på hur man bör behandla en en-

skild rutt. En tolkning är att man är intresserad av att hitta en existerande oseg-

menterad rutt, som någon annan har spårat. Ifall du är intresserad av den popu-

läraste rutten från punkt A till punkt B så behöver rutten inte alls följa en existe-

rande specifik rutt utan är snarare ett resultat av flera olika segment.  

En utmaning inom ruttklustring är hur man ska avgöra vilken rutt i databasen 

som är populärast. En tänkbar lösning på problemet är inkrementklustermeto-

den som presenterats tidigare. Metoden som Li med kolleger använder är egent-

ligen ett resultat av två olika klustreralgoritmer, en metod för mikroklustring och 
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en för makroklustring. Orsaken till att två metoder används är för att öka effekti-

viteten av klusterprocessen. 

Mikroklustringen baserar sig på BIRCH-algoritmen. BIRCH är en välanvänd algo-

ritm för att gruppera inkommande multidimensionell  metrisk data [15]. Dock 

använder Li med kolleger en modifierad version av BIRCH eftersom BIRCH inte 

lämpar sig för gruppering av färdruttsdata. Då en ny färdrutt matas in i systemet 

måste färdrutten förenklas till ett antal ruttsegment innan mikroklustring sker. 

Eftersom det är ruttsegment som grupperas betyder det att resultatet kommer 

att bestå av de populäraste segmenten och inte av hela färdrutter. Ett färdrutts-

mikrokluster utgörs av summan av de samlade ruttsegmenten. Med andra ord så 

har varje mikrokluster en egen riktning, position och längd. Ett mikroklusters 

start och slutpunkt kan härledas från mikroklustrets segment. Ifall två mikroklus-

ter är lika (eller nästa lika) slås de ihop till ett och samma mikrokluster [13]. 

Som tidigare nämnt baserar makroklustringen sig på densitetsklustring, närmare 

bestämt på en modifierad version av DBSCAN. Makrokluster skapas av tätområ-

den av mikrokluster som uppfyller densitetsalgoritmens krav om sammankopp-

ling och nåbarhet. I resultatet kommer då enbart de mest populära segmenten 

att finnas kvar. I Figur 11 ser vi exempel på hur de populäraste ruttsegmenten 

bildas med tiden. 

 

Figur  11: Jämförelse av mikro- och makrokluster vid olika tidpunkt [13] (modifierad) 
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4.2 Färdruttsjämförelse 

Hur avgör man om två färdrutter är likadana? En färdrutt är en sekvens och se-

kvensjämförelse utgör ett gemensamt subsekvensproblem (eng. Longest Com-

mon Subsequence LCSS). LCSS är ett allmänt problem inom datorvetenskap som 

går ut på att jämföra två sekvenser genom att jämföra subsekvenser (ruttseg-

ment) i kronologisk ordning. Målet är att hitta en gemensam subsekvens. Ele-

menten måste vara i kronologisk ordning men alla element måste inte tas med i 

jämförelsen. Till följande ser vi två sekvenser S1 och S2. Genom att gå igenom 

elementen i sekvenserna kan vi få den längsta gemensamma subsekvensen LCSS. 

S1 = ASNCALEIDANXASL 

S2 = USNLANUYDANPLJH 

LCSS = SNADAN 

Vlachos med kolleger föreslår LCSS som ett likhetsmått för att jämföra två färd-

rutter. LCSS används för att omforma färdruttsdata så att det passar enligt ett 

mönster som man kan mäta avstånd på. Algoritmerna för att beräkna likheten 

hittas i artikeln "Discovering similar multidimensional trajectories" [16].  

Efter att färdrutterna har omvandlats till ett LCSS-mönster är det bara en fråga 

om att para ihop de närmaste objekten till kluster. Här använder Vlachos en hie-

rarkisk klusteralgoritm för att gruppera ihop data. Orsaken varför Vlachos använ-

der en  hierarkisk klusteralgoritm är för att uppnå bra indexering av data för ef-

fektiv sökning [16]. 

4.3 Användarlikhet  

Det finns mycket att lära sig då man jämför färdrutter. Genom att studera olika 

användares färdrutter kan man se ifall användare påminner om varandra och 

rentav känner varandra. Färdrutter berättar var man har varit och när, hur ofta 

och hur länge. Då man identifierar dessa egenskaper hos färdrutter formas ett 

mönster som kan jämföras. 
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Li med kolleger har utformat ett ramverk för att mäta användarlikhet på basis av 

färdruttsdata [17]. Med hjälp av en enkel pausalgoritm kan man analysera en 

färdrutt och identifiera då en användare står stilla eller tappat GPS-signal. Paus-

punkterna bildar sedan en sekvens av platser som en användare besökt. Genom 

att jämföra användares sekvenser av besökta platser kan man avgöra hur rele-

vanta användarna är för varandra.  

För att beskriva en färdrutts platser används en hierarkisk grafmodell. Tanken är 

att varje kluster representerar en geografisk plats. Klustren lagrar pauspunkter i 

form av riktade grafer (en graf består av noder och bågar). En användares plats-

sekvens bevaras genom att en båge visar vägen till följande pauspunkt i sekven-

sen. För att gruppera pauspunkterna i geografiska kluster används en densitets-

baserad klusteralgoritm [17].  
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5 Avslutning 

Klusteranalys är ett mycket användbart verktyg vars betydelse ökar i takt med 

den mängd data som lagras. År 2007 antogs datamängden i världen att vara un-

gefär 281 exabyte och förutspåddes att växa tiofalt till år 2011. (En exabyte är 

      byte eller 1 million terabyte) [18]. Ju mer data vi lagrar, desto viktigare är 

det att kunna beskriva data enkelt. Det finns olika klusteralgoritmer för olika 

problem och algoritmerna blir effektivare hela tiden. Klusteranalys är inte enbart 

ett statistiskt verktyg utan kan användas inom många stora områden som medi-

cin, biologi och data mining i allmänhet.  

Färdrutter är ett aktuellt område för klusteranalys tack vare dagens spårnings-

teknologi men färdrutter är ofta knepiga att gruppera och därför finns det ännu 

inte många effektiva klustermetoder för färdrutter. Människor använder GPS-

apparater allt mer och antalet färdrutter bara ökar och därmed även behovet av 

ruttanalys. Med ruttanalys kan man lära sig mera om människors beteende ge-

nom att identifiera mönster. Genom att analysera geografiskt användarbeteende 

på Twitter kan man till exempel upptäcka om en influensa brutit ut i Japan eller 

om det skett en jordbävning på Tahiti [19]. Ruttanalys har stor potential och 

kommer att fortsätta växa. 
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