
 

1400 بهار)/48( سومونقل/ سال دوازدهم/ شماره مهندسي حمل فصلنامه  

543 

 

  559-543، ص.  1400، بهار 3، شماره 12فصلنامه مهندسي حمل و نقل، دوره 

  مقاله پژوهشي

روابط مكاني در  ارائه يك چهارچوب انعطاف پذير به منظور مدلسازي 
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 چكيده

ست         شهري، يكي از مهمترين پارامترهايي ا سير حمل و نقل  شيا مورد عالقه او در طي يك م روابط مكاني ميان خودرو و ا

چالش اصـلي آن اسـت كه در مدلهاي موجود عدم     كاربر متحرك مرتبط اسـت. كند يك شـي تا چه اندازه با  كه مشـخص مي 

سرعت كاربر لحاظ نمي    شي از نحوه درك كاربر از محيط و همچنين موقعيت، جهت و  همچنين تاكنون براي   شود. قطعيت نا

ــت كه عموما آزادي عمل در حركت كاربر را  ــده اس محدود مي كند.   كاربر متحرك مدلهاي نقطه اي و يا بازه اي تعريف ش

هدف از اين پژوهش ارائه يك چهارچوب  مقاله حاضر چهارچوب نويني را با استفاده از فازي سازي روابط مكاني ارائه مي دهد.    

وآوري  نانعطاف پذير بصورتي است كه اشيا مرتبط با كاربر را با توجه به موقعيت، جهت و سرعت حركت كاربر معرفي نمايد. 

يف يك مدل داده انعطاف پذير فازي و سفارشي سازي روابط موجود در حساب تكه هاي متصل به منظور       اصلي اين مقاله تعر 

ست.       سرعت و جهت كاربر ا ساس موقعيت،  شيا مرتبط مكاني بر ا ساس ويژگيهاي كاربر   معرفي ا در اين روش مدل داده بر ا

شهري طراحي و ايجاد شد. نكته قابل توجه آن     متحرك با استفاده از يك وسيله نقليه با سرعت و جهت مشخص در يك محيط    

ســازي و ايجاد فضــاي حســاب كالن تقليل  بر اســاس اصــول ســفارشــي   5رابطه به  8موجود از  اســت كه تعداد روابط مكاني

ش      يافته ستم را افزايش داده، از ارائه اطالعات م سي ست. اين امر عالوه بر آنكه زمان اجراي الگوريتم را كاهش و كارآيي  به به اا

اند. همچنين فازي سازي موقيعت و روابط مكاني انعطاف پذيري وكارايي   گيري فرد را ارتقا دادهكاربر كاسته و توانايي تصميم  

تهران   11و 3،6طق روش پيشـنهادي در سـناريوي هدايت گردشـگر در منا   مدل را در يافتن اشـيا مرتبط افزايش داده اسـت.   

شد    سازي  ستند كه با كاربر متحرك از لحاظ مكاني مرتبط     . مراكز مختلف پياده  شگري همان نقاط مورد عالقه كاربر ه گرد

سط مدل طراحي   ستند و در حين حركت تو شوند.      ه صورت پويا به كاربر معرفي مي  صل دقت     شده ب سنجي نتايج حا صحت 

  سازد.درصدي را خاطر نشان مي 52/91درصدي و رضايتمندي  7/92

  

 سفارشي سازي، منطق فازي ،،روابط مكاني، حساب تكه هاي متصل محور -مهاي كاربرسيست هاي كليدي:واژه
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  مقدمه .1

گسترش روزافزون فناوريهاي بيسيم و همراه، تجهيزات و 

هاي الكترونيكي و وسايل ارتباطي مختلف، امكان ريزپردازنده

محور را براي عموم مردم ايجاد محيطها و ابزارهاي كاربر

 ايجاد نموده و حوزه محاسبات همراه را با پيشرفت قابل

  ;Alegre et al. 2016]توجهي مواجه ساخته است

Bader et al. 2010; Bonino and Corno, 2011; 

Brown, 1996; Xia al., 2019] در اين ميان .

سيستمهاي اطالعات جغرافيايي، از جمله سيستمهايي است 

. سيستم نداكه به نحو شاياني از پيشبرد اينگونه فناوريها متاثر 

محور مجموعه اي از مفاهيم،  -كاربر اطالعات جغرافيايي

كاربردها و استانداردها مي باشد كه اطالعات و پردازشهاي 

مكاني و زماني را قادر مي سازد تا به سمت محاسبات و ارائه 

  نتايج بر اساس ويژگيها و عاليق كاربر حركت كند.

ل محور فضاي تعام -يك سيستم اطالعات جغرافيايي كاربر

را فراهم مي كند كه از تلفيق، اشتراك و اي پذير يكپارچه

 ها وپيوستگي سه جزء اصلي شامل محتوا، هماهنگ كننده

خدمات حاصل مي شود تا بتواند اطالعات مناسب را در زمان 

و مكان مناسب براي كاربران فراهم نمايد. اين اطالعات بايد 

) ارائه 2) سهولت استفاده و (1داراي دو خصوصيت باشند: (

 Trubka  and]بر مبناي ويژگيهاي كاربر خدمات 

Glackin, 2016; Zhu et al. 2016; Liu et al. 

تواند در مدلسازي چنين ترين عاملي كه مياصلي .[2018

. ستاسيستمهايي موثر باشد ارتباط اشيا اطراف با كاربر 

مرتبط بودن معياري است كه كارآيي تبادل اطالعات ميان 

. [Desold et al. 2019]كندميكاربر و محيط را منعكس 

با توجه به وجود بافتهاي مختلف در محيط، ارتباطات متنوع 

- محور مطرح مي -در سيستمهاي اطالعات جغرافيايي كاربر

بنديهاي مختلفي در اين راستا وجود دارد. در شود و تقسيم

و  اين مقاله از تقسيم بندي ارائه شده توسط افيوني

در  .پيروي شده است  [Afyouni et al. 2012]همكاران

بندي بافتها به دو گروه اوليه و ثانويه انجام اين مدل تقسيم

شده است. بافتهاي اوليه شامل شناسه فرد، مكان و زمان وي 

و بافتهاي ثانويه مانند خصوصيات فردي ( سن، جنس،  است

شغل و... )، ابزار مورد استفاده و ... با توجه به بافتهاي اوليه 

بندي بافتها و ارتباطات را در تقسيم 1شوند. شكل ن ميتعيي

در اين ميان، مكان و ارتباطات  مدل پيشنهادي نشان مي دهد.

مكاني از جمله پارامترهايي هستند كه توسط مدلهاي مرتبط 

با سيستمهاي اطالعات جغرافيايي قابل بررسي و مدلسازي 

از اينرو تمركز اصلي اين تحقيق بر روي مدلسازي  باشند.مي

 -ارتباطات مكاني در سيستمهاي اطالعات جغرافيايي كاربر

  .استمحور محدود به محيطهاي حمل و نقل شهري 

  

  

 

  

  

  بافتها و ارتباطات در مدل پيشنهادي  بنديتقسيم .1شكل     

يارتباطات مكان يمدلساز  

 
زه و يانگ درك فرد

 هدف فرد

ق و  يعال

فرد يتهايارجح هياول يبافتها   

هيثانو يبافتها  
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انواع بافت در سيستمهاي اطالعات جغرافيايي  .2

 كاربر محور

همانطور كه اشاره گرديد آنچه سيستمهاي اطالعات 

م سازد بكارگيري مفاهيمحور را متمايز مي -جغرافيايي كاربر 

 ليت. در اين ميان اشستمربوط به بافت در اينگونه سيستمها 

از نخستين افرادي بودند كه انواع بافت را بيان   و همكاران 

. از نظر اين تيم تحقيقاتي [Schilit et al. 1994]نمودند

توانند يك كاربر متحرك را تحت مهمترين بافتهايي كه مي

مكان كاربر، مشخصات افراد نزديك به كاربر، تاثير قرار دهند 

ستم سياشيا اطراف و تغيير اين عناصر در بستر زمان است. 

 Li et] است ParcTABنمونه بر مبناي اين تقسيم بندي

al. 2015; Trubka and Glackin , 2016; Zhou et 

al. 2018]  پارامترهاي ديگري به اين موارد اضافه . بعدها

فصل و دما را اضافه  ،و همكاران ال براونشدند. بعنوان مث

بندي ديگر مربوط به تقسيم. [Schilit et al. 1994]نمود

اي كه براي هر يك از عوارض مرتبط، مجموعه است  اشميت

- از مقادير بطور واضح يا ضمني بوسيله بافت تعيين مي

. در اين مدل يك ساختار سلسله [Schmidt, 2002]شود

توسعه يافته است. در باالترين سطح  مراتبي براي بافتها

بافتهاي مربوط به فاكتورهاي انساني و محيط فيزيكي پيشنهاد 

شده است. براي هر دو گروه، كالسه بندي فراتري به سه گروه 

انجام شده است. فاكتورهاي انساني به سه گروه اطالعات 

كاربر (دانش پيرامون عادتها، وضعيت عاطفي، شرايط رواني 

محيط فيزيكي كاربر (موقعيت مكاني ديگر افراد،  و ...)،

شرايط اجتماعي، حركت گروهي و...) و فعاليتهاي كاربر 

شوند. همچنين بافتهاي مربوط به محيط فيزيكي بندي ميطبقه

شامل سه گروه مكان، زيرساختار (منابع پيرامون براي 

محاسبات، ارتباطات، اجراي فعاليت و ...) و شرايط فيزيكي 

در اين ميان المانهاي مهم در  .يز، نور، فشار و ...) است(نو

كل شود (شايجاد بافت مناسب، زمان و مكان در نظر گرفته مي

همچنين كميته استانداردسازي، بافتها را به سه گروه  ).2

بافتهاي ايستا (اطالعات مكاني)، بافتهاي پويا ( خدمات 

جهت  ( مكان، مكاني، وضعيت ترافيكي و ...) و بافتهاي فردي

 TC211 Ad hoc/]نمايدو سرعت) تقسيم بندي مي

Group for UBGI ,2007]. 

 

 

  فاكتورهاي انساني       

 

 

 

 

  

 

 محيط فيزيكي

 

 

 

 

  (Schmidt, 2002)بندي سلسله مراتبي بافت تقسيم .2شكل

 زمان

 كاربر

 محيط اجتماعي

 فعاليت

 شرايط

 زير ساختار

 مكان

 

 دما

 فشار

 شتاب

 نور

... 

طول 

 سطح

 كيفيت
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اهميت ارتباطات مكاني به عنوان  .3

  پايه اصلي بافتهاي ديگر
محور  -ترين بافتها در كاربردهاي كاربرمكان يكي از مهم

. اكثر تعابير موجود پيرامون بافت، مكان را به عنوان يك است

كنند. مكان در تعريف ارائه شده فاكتور اساسي تلقي مي

به عنوان  [Schilit et al. 1994]بوسيله اشليت و همكاران 

يكي از سه بافت اصلي در نظر گرفته شده است. همچنين در 

تعريف دي مكان به عنوان جنبه اصلي موجوديتهاي بافت در 

. بنابراين بعضي از [Dey , 2001]نظر گرفته شده است

نند. كمدلهاي بافت، مكان را بعنوان رويكرد اصلي تلقي مي

اي بخوبي بر آيد مكانآنطور كه از تحقيقات مختلف بر مي

اين  نمايد.سازماندهي و دسترسي به اطالعات بافت عمل مي

تواند مكان موجوديتهاي جهان واقعي، موقعيت مكان مي

حسگرها يا در مورد بافتهاي مجازي، مكان مرتبط شده از 

يا از قبل  طريق آدرس مربوطه باشد. اين اطالعات مكاني

ه ، يا بوسيلاند (اگر موجوديتها ثابت باشند)تعريف شده

نند كسيستمهاي تعيين موقعيت كه اشيا متحرك را رديابي مي

 آيند.بدست مي

  هاي متصلحساب تكه 3-1

]، 6هاي متصل ارائه شده بوسيله كهن و همكاران[حساب تكه

 1يك تئوري درجه يك است كه بر اساس رابطه برخورد اوليه

شود. در ميان كليه روابط تعريف شده بوسيله  تعريف مي

RCC ،RCC5  وRCC8  رابطه  8و  5كه به ترتيب شامل

 Randell]شوند از اهميت خاصي برخوردار مي باشندمي

et al. 1992; Cohn et al. 1997]   روابط .RCC8 

تقاطعي است. در واقع همانندي آنها از  -9بسيار شبيه روابط 

ق ساده است. با اين وجود آنها داراي جهت استفاده از مناط

 ;Randell et al. 1992]باشندبعضي تفاوتهاي عمده مي

Cohn et al. 1997] اوال حوزه دربرگيرنده آنها متفاوت .

هوفر ميان مناطق ساده است درحاليكه است: روابط اگن

RCC خود، منطقه را بصورت يك  برمبناي تعريف عمومي

گيرد. دوما مفهوم دو رنظر ميمجموعه بسته منظم ناتهي د

وفر هجدول تركيبي متفاوت است. كليه تركيبات روابط اگن

، ولي كليه  [Randell et al. 1992]پذير استتوسعه

 .Randell et al]پذير نيست، توسعهRCC8تركيبات 

1992; Renz, 2002]پذيري، تركيب در . منظور از توسعه

رابطه  RCCدر  .[Renz, 2002] ها استتئوري مجموعه

نشان داده مي شود به عنوان يك رابطه  Cاتصال، كه با نماد 

با . [Randell et al. 1992]مبنايي و اوليه پذيرفته مي شود

اي از ديگر روابط توان مجموعهمي Cاستفاده از رابطه اتصال 

نشان دهيم،  ≥را با عالمت  Pاگر  ).1را تعريف نمود(جدول

تعريف  Pو  Cتوانند توسط مي RCCآنگاه ديگر روابط در 

 EQ ،PO ،O ،DR ،DC،ECشوند. در اين ميان روابط 

باشند. نامتقارن مي P ،PP ،TPP ،NTPPمتقارن و روابط 

شود. نشان داده مي Ri، رابطه معكوس با Rدر رابطه نامتقارن 

 JEPD، مجموعه روابط EQ ،DR ،PO،PP ،PPiروابط 

شود. اين نكته نيز قابل يده مينام RCC5كنند كه را ايجاد مي

- ) ميPP )PPiو  DCو  ECتواند به مي DRذكر است كه 

) تقسيم شود. NTPPiو  NTPP )TPPiو TPPتواند به 

RCC5 اي از روابط تواند به مجموعهميJEPD  شامل

EQ, DC, EC, PO, TPP, TPPi, NTPP, NTPPi 
 .Randell et al]گويند RCC8ارتقا يابد كه آنها را 

اي توانند روي مجموعههمچنين مي RCC8روابط  .[1992

اي از مناطق ساده تفسير شوند. از ديسكهاي بسته يا مجموعه

يك رابطه جبري را تشكيل  RCC8تحت چنين تفسيري، 

. همچنين وقتي در مناطق [Randell et al. 1992]دهدمي

-9تواند بوسيله روش نيز مي RCC8شود، ساده تفسير مي

 Egenhofer and]اگن هوفرحاصل شود تقاطعي

Herring, 1990]. 
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  RCC8 (Randell et al. 1992)ارتباطات مكاني تعريف شده در  .1جدول

 رابطه منطقي تفسير ارتباط مكاني

EQ a  بر b منطبق است  a=b 

DR a   از b گسسته است a.b=0 

PP a  بخش سره ازb .است a<b 

O a  و b .با يكديگر همپوشاني دارد a.b>0 

PO a  پوشش جزئي روي b .دارد (aOb)∧ �� ≰ �� ∧ �� ≱ �� 

DC a   از b جدا است ⇁ ��
�� 

EC a  از b.به خارج متصل است (aCb)	∧ ����� 

TPP a   بخش سره مماس به b .است (aPPb)	∧(aEC-b) 

NTPP a   بخش سره غير مماس به b .است aDC-b 

  متدولوژي پيشنهادي .4
هاي سازي حساب تكهايده اصلي در اين تحقيق، سفارشي

متصل فازي به منظور مدلسازي ارتباطات مكاني در 

بر اساس موقعيت، جهت، سرعت و  سيستمهاي كاربر محور

. بدين منظور بايد مدل داده فازي و است نحوه درك كاربر

  ط فازي ميان آنها تعريف گردد:رواب

  مدل داده فازي كاربر و بافتهاي مرتبط 4-1

- ، منطقه تاثير شي ميRCCبا توجه به اينكه المان پايه در 

باشد، لذا داده مورد نظر در حالت فازي منطقه اي با مرز فازي 

باشد. خصوصيات منطقه فازي مكاني كاربر بصورت زير مي

  :[Neisany Samany et al. 2011]است

بيشترين وابستگي مكاني در مركز منطقه مكاني است كه  )1(

شود. درجه و مبدا ناميده مي استموقعيت كاربر 

است. با اين وجود، به اين علت  "يك "عضويت مبدا 

وه توان عالكند، ميكه كاربر با وسيله نقليه حركت مي

بر موقعيت كاربر، يك منطقه مشخص را بجاي آن با 

 در نظر گرفت. "يك"درجه عضويت 

جه شود و دربا افزايش فاصله از مركز، ابهام بيشتر مي )2(

 شود.عضويت به صفر متمايل مي

  دامنه ( ميدان) ديد كاربر در جلو وسيعتر از عقب است.  )3(

منطقه مكاني فازي : 1منطقه مكاني فازي كاربر -1تعريف

، [Zadeh, 1988]زي نامتقارنكاربر متحرك توسط مثلث فا

) كه بر اساس مكان و جهت كاربر 3بيان شده است (شكل
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-5شود. معادله اين تابع مطابق رابطه (بصورت پويا بهنگام مي

نشان  SUdو  SUa ،SUb ،SUcكه براي كاربر متحرك با  است) 2

شود.داده مي

  

  

  

 

  

  نمايش موقعيت كاربر با منطقه فازي .3شكل

زي : منطق فامنطقه فازي مكاني بافتهاي مرتبط -2تعريف 

) بصورت يك تابع 4با توجه به شكل( 2مكاني بافتهاي مرتبط

شود. بديهي است كه اي متقارن تعريف ميعضويت ذوزنقه

مساوي است  �µبا  �µ)، مقدار 2-5در اينحالت در رابطه (

�����يا  � قسمت قطعي يا قسمتي كه درجه عضويت . �����

است برابر با مرز خارجي عارضه مورد نظر  "يك"معادل 

شويم است. همانطور كه از دو طرف از اين عارضه دور مي

0شود كه در آن قسمت فازي شروع مي ≤ � � 1. 

  

  

  

  

 نمايش عارضه بصورت فازي .4شكل

   RCCسفارشي سازي روابط  .2-4

تركيب بعضي از ، 8RCCFسازي ّايده اصلي براي سفارشي

روابط پايه (سفارشي سازي با ايجاد روابط كالن) است كه 

گيري كاربر متحرك دارند. تاثير يكسان بر روي تصميم

 سفارشي سازي روابط در اين مقاله با ايجاد روابط كالن، از

- كردن روابطي كه داراي تاثير يكسان بر تصميمطريق يكي

گيري كاربر دارند، در جهت افزايش كارآيي سيستم انجام 

شود. با پيروي از اين چهارچوب پنج رابطه شامل مي

:before (b) ،after(a) ،inside(i) ، contain(c) 

  )5(شكل  است overlap(o)و

 موقعيت كاربر

 منطقه فازي

 جهت حركت كاربر
قطعيمنطقه   

قطعيمنطقه   

(دامنه اثر) منطقه فازي  
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 RCCسفارشي سازي روابط  .5شكل 

 

  پيشنهادي سازي مدلپياده 4-3

گام اول يافتن بافتهاي مرتبط مكاني در محدوده مشخص 

كه توسط پرسش و پاسخ دامنه ورونوي مبنا بصورت است 

با  تا در گام بعدي روابط دقيقتر مكاني پويا  انجام مي شود

استفاده از مدل ارائه شده، ميان كاربر متحرك و بافتهاي مرتبط 

رساني يافت شده مشخص گردد. بقيه فرايند كه شامل بهنگام

). 6(شكل  استمناطق مكاني كاربر متحرك   

  سازياستنتاج و غير فازي  4-4

با توجه به اينكه موقعيت كاربر و بافتهاي مرتبط بصورت 

ي شان نيز دارامبهم هستند، روابط مكانيمناطق مكاني با مرز 

كمينه -مدل فازي ممداني (روش بيشينه .بندي استدرجه

به منظور  )براي استنتاج و مركز ثقل براي غير فازي سازي

در نظر گرفته  [Mamdani, 1977]استنتاج روابط فازي

نشان داده  defuzzifiedzسازي را با شد. اگر آرگومان غير فازي

) محاسبه 1توان مقدار آن را بر اساس رابطه (آنگاه ميشود، 

  . [Mamdani, 1977]نمود 

������������ � � � �����!
�  �����!

)1                                         (

كه در  استتابع عضويت روابط مكاني  �"��كه در آن 

د. دونوع شوفرايند محاسبات به يك انتگرال دوگانه تبديل مي

تابع عضويت مثلثي و ذوزنقه اي به سبب سادگي فرمول و 

بهينه بودن محاسبات بصورت گسترده اي در سيستمهاي 

 RCCبرخط داراي كاربرد هستند. فرايند فازي سازي روابط 

به انتخاب تابع عضويت بستگي ندارد، ليكن در اين مقاله به 

) و 2و1يف (پذيري و مطابقت بيشتر با تعاردليل انعطاف

ي اهمچنين به دليل برخط بودن سيستم ، تابع عضويت ذوزنقه

 در نظر گرفته شده است. 

     

  



 نجمه نيساني ساماني ، رضا آقاطاهر

1400 بهار)/48( سومونقل/ سال دوازدهم/ شماره مهندسي حمل فصلنامه  

550 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

الگوريتم پيشنهادي مدلسازي ارتباطات مكاني .6شكل   

 

  زماني ايجاد همگوني در استنتاج روابط مكاني  4-5

يكي از نكات مهم در استنتاج روابطي كه بصورت فازي بيان 

ممكن است چند شده اند آن است كه طبق تعاريف انجامشده

رابطه بطور همزمان داراي يك درجه عضويت شوند. در 

اينحالت بايد معياري تعريف گرددكه تنها يكي از روابط غالب 

هاي ارائه شده براي شود. در كل براي حفظ همگوني آموزه

 اي به فرد ارائه شود كه ازفرد بايد از بين روابط موجود رابطه

جاد سنخيت را با ارتباط اي لحاظ شناختي و ادراكي بيشترين

شده داشته باشد. زماني كه فرد شروع به خواندن آموزه ارسالي 

كند، همزمان تصويري از اشيا توصيف شده در ذهن او مي

شود تا زمان شود. زماني كه قرائت آن تمام ميايجاد مي

محدودي تصوير واضح از آنچه در ذهن انسان ساخته شده 

يد يك تعادل واقعي بين ساده سازي و وجود دارد. بنابراين با

جزئيات ايجاد شود. آموزه ايجاد شده بايد بيشترين مفهوم  را 

   .با حذف اطالعات زائد و جزئيات كم فراهم نمايد

  سازي مدل پيشنهاديپياده  .5

 ،سازي مناطق فازي مكانيدر رويكرد پيشنهادي نيز بهنگام

بر  كاربر و مكانيرساني منطقه . بهنگاماستپارامتر اصلي 

شود. در و زمان كاربر انجام مي اساس موقعيت، جهت

رساني تنها مبدا منطقه فازي توان در هر بهنگاماينصورت مي

- در مورد منشورهاي مكاني ثانيه جابجا نمود. 6را به اندازه 

زماني بافتهاي مرتبط، كافي است مناطق مكاني تنها يكبار 

  .ه ذخيره گرددايجاد شود و در پايگاه داد

و سرعت كاربر ، جهتمكان، زمان  

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبط و راهنمايي كاربر به سمت آنها معرفي بافتهاي مكاني

 

 

بر   قوانين مكاني

اساس حساب تكه  

 هاي متصل

 سفارشي شده

رابطه مكاني) 5(  

 صفحات مكاني  كاربر

بافتهاصفحات مكاني   

 

 ارتباطات منتج

  صفحات مكانيرساني بهنگام

بر اساس موقعيت، جهت،  كاربر

 سرعت و زمان 

هاي  بهنگام رساني آموزه

 راهيابي

 جهت

 توپولوژ

انجام پرسش و پاسخ دامنه 

 فاصله  ورونوي مبنا
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  ي پوياي ورونوي مبناپرسش و پاسخ دامنه 5-1

، اولين گام پس از 6مطابق الگوريتمهاي ارائه شده در شكل 

ورود اطالعات، انجام پرسش و پاسخ دامنه ورونوي مبنا 

ر رساني اين الگوريتم موث. آنچه در بهنگاماستبصورت پويا 

بازه زماني  tرساني) و (سرعت كاربر در لحظه بهنگام Vاست  

بهنگام رساني است كه در اين مقاله شش ثانيه فرض شده 

- است. شش ثانيه حداقل زماني است كه كاربران براي تصميم

 گيري بالدرنگ خود در يك محيط نا آشنا نياز دارند

[Neisany Samany et al. 2013]  نتيجه اين پرسش .

امنه شهري در دو پاسخ، بافتهاي مرتبطي است كه در شبكه 

 ند. ا معرفي شده واقع

  افزاريسازي و معماري نرممحيط پياده 5-2

سازي مدلهاي ارائه شده با دو رويكرد قطعي و فازي بر پياده 

روي اطالعات يكسان و در مناطق يكسان اجرا گرديد. 

 افزاري سيستم، اطالعاتقبل از بررسي معماري نرم بنابراين

  آنها مطرح شده است.مورد استفاده و فرمت 

  منطقه مورد مطالعه و اطالعات مورد نياز 5-2-1

با توجه به كاربري سيستم در سناريوي راهيابي گردشگر، 

سازي مدلهاي پيشنهادي مناطق منطقه مورد مطالعه براي پياده

شهرداري تهران كه حاوي مراكز گردشگري  11و  6، 3

بطور كلي  ).7متنوعي است مورد توجه قرار گرفت ( شكل 

 1:2000نقشه و اطالعات مكاني مورد استفاده داراي مقياس 

مايي ناست كه البته با توجه به قرار دادن خصوصيت درشت

توان وضوح تصوير را در سازي شده ميدر سيستم پياده

صورت لزوم افزايش داد. بطور كلي اطالعات مورد نياز جهت 

- رفتهيوي در نظر گسازي مدل پيشنهادي با توجه به سنارپياده

شده و الگوريتمهاي پيشنهادي به دو گروه اطالعات ايستا و 

شوند كه با توجه به دو رويكرد قطعي و فازي پويا تقسيم مي

  ذيال به تفضيل بيان شده اند:
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  شهرداري)11و  6، 3موقعيت مناطق مورد مطالعه شهر تهران ( مناطق . 7شكل

  اطالعات ايستا •

اطالعات ايستا، اطالعاتي هستند كه در طول فرايند ناوبري 

باشند. بطور كلي يك نقشه سلولي از منطقه بعنوان ثابت مي

- يهنقشه جنراليزه برداري نيز با الزمينه قرار گرفته و يك پيش

  هاي زير در نظر  گرفته شده است:

o  :اين شبكه شامل محور گراف شبكه معابر شهري

مركزي خيابانها است كه بر اساس قوانين شهري 

بودن، حق جهتدار شده است (يكطرفه يا دوطرفه

  عبور و ...)

o  :منظور از نقاط مورد عالقه و امكانات شهري

نقاط مورد عالقه، عوارضي است كه كاربر 

(گردشگر) عموما تمايل به بازديد و يا دريافت 

خدمات از آن را دارد. بر اين مبنا بافتهاي مرتبط 

گردشگر با توجه به منطقه مورد مطالعه شامل 

  :استموارد زير 

گانه تهران ۲۲نقشه مناطق   

 راهنمای نقشه

 مرز مناطق مورد مطالعه
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نقاط مورد عالقه گردشگر كه شامل رستورانها،  )1(

اكز خريد، مراكز تجاري، پاركها، فضاهاي سبز، مر

بناهاي يادبود، مكانهاي تاريخي و فرهنگي، 

ها، نمايشگاهها، مراكز تفريحي دانشگاهها، كتابخانه

 ها و هتلها.و ورزشي، موزه

امكانات شهري كه بوسيله كاربر ممكن است مورد  )2(

استفاده قرار گيرد مانند پمپ بنزينها، ايستگاههاي 

هاي اتوبوس، پايانهمترو، ايستگاههاي اتوبوس، 

 آهن.راه

  اطالعات پويا •

اطالعات پويا شامل اطالعاتي است كه بايد بصورت متناوب 

با حركت كاربر بهنگام شوند. در واقع فرايند محاسباتي با 

يابد. در مدل پيشنهادي مكان، تغيير در اين اطالعات ادامه مي

زمان، جهت و سرعت كاربر به عنوان اطالعات پوياي برخط 

 نمودن مناطق مكانياند كه امكان بهنگامشدهدر نظر گرفته

  كنند.كاربر را فراهم مي

  افزاريمعماري سخت  5-3

ابل هاي قافزار مورد استفاده در اين سيستم شامل رايانهسخت

  .است GPSمجهز به  Laptobيا  PDAحمل مانند 

  ارزيابي مدل  .6

قت، سه پارامتر ددر اين مقاله ارزيابي مدل پيشنهادي بر اساس 

زمان اجرا و رضايتمندي كاربران انجام شد. بدين منظور 

سناريوي تحليل و ارزيابي سيستم مطابق مراحل ذيل در نظر 

  گرفته شد:

انتخاب سه مسير متفاوت كه ويژگيهاي آن شامل  -1

 موارد زير است:

اين سه مسير، مستقل از يكديگر در مناطق شهري  •

مورد مطالعه انتخاب گرديد به نحوي كه ويژگيهاي 

آن شامل سرعتهاي مجاز حركت، ميزان تردد و 

ترافيك تقريبا يكسان بوده و در آنها بافتهاي مشابه 

از لحاظ تعداد، نوع، ابعاد و نحوه پراكندگي وجود 

نظر در  داشته است. بطور كلي مسيرهاي مورد

قسمتي از منطقه مورد مطالعه انتخاب شد كه تا 

حد ممكن حاوي انواع بافتهاي ارجح كاربر بود 

 ).8 (شكل

مسيرهاي برگزيده قابليت حركت با وسيله نقليه با  •

كيلومتر بر ساعت را  40و 60سرعتهاي متوسط 

 دارند.

اي انجام شد كه ترافيك آنها انتخاب مسيرها بگونه •

روز تقريبا يكي بوده ولي براي در تمام ساعات 

-13، 9-11ها در سه بازه زماني حفظ شرايط داده

 انتخاب گرديد. 13-15و 11

پيمودن هر مسير (توسط يك گردشگر كه مجهز به  -2

شده) افزار طراحيو نرم GPS، يكLaptopيك 

تكرار مختلف بصورتي كه در هر بار  100در 

ر دپيمودن مسير، سرعت متوسط يكسان باشد  ( 

كيلومتر بر ساعت و سه بازه  60و40دو سرعت 

 زماني فوق تعريف شد).

ثبت هر بافت معرفي شده به سيستم در هر بار  -3

 ها.پيمودن مسيرها در پايگاه داده آموزه

با توجه به سناريوي تحليل مدل كه بر مبناي اجراي مدل 

، براي بررسي هر پارامتر استبصورت تكراري در سه مسير 

اري و عددي در نظر گرفته شد كه در ادامه تشريح كميتهاي آم

  شده اند.

  دقت  6-1

براي بررسي دقت مدل پيشنهادي، روشهاي مختلفي مورد 

 Malik et al. 2007; Handley et]بررسي قرار گرفت

al. 2019] پايه اصلي كليه روشها بر مبناي مقايسه بافتهاي .
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رتبط موجود ممرتبط معرفي شده توسط الگوريتم و بافتهاي 

روش مورد استفاده براي ارزيابي دقت . است از لحاظ مكاني

، بر نوميالباشد. آزمون باينوميال ارزيابي ميتوزيع باي مدل،

- مبناي مقايسه تعداد دفعات تشخيص بافتهاي مرتبط مكاني

بار تكرار با تعداد دفعاتي است كه آن بافت  100زماني در 

شد. البته در به كاربر معرفي ميبار تكرار  100بايد در آن 

تكرار بافتهاي مرتبط مكاني  ربا 100مواردي امكان دارد كه در 

از لحاظ زماني مرتبط نباشند. با توجه به اينكه هدف اصلي 

اين آزمون، ارزيابي ميزان يافتن بافتهاي مرتبط بر اساس مدل 

زيع نوميال، كه يك توپيشنهادي است، بكارگيري توزيع باي

تجربه مستقل  nاي از ته از تعداد موفقيتها در مجموعهگسس

ا نوميال عمومبله/خير است، مد نظر قرار گرفت. توزيع باي

از  nبراي مدلسازي تعداد پيروزيها در يك نمونه با اندازه 

رود. آزمون باي نوميال با توجه به نسبت بكار مي Nجامعه 

تعداد موفقيتها  به كل دفعات تكرار محاسبه شده و خروجي 

آن يك بازه اطمينان است كه به آن بازه تقريب باي نوميال 

(مجموع كل نمونه)  n، تعداد موفقيتها از بين 1nاگر گويند. 

pباشد و � $%
  α/2zنسبت موفقيتها باشد، در صورتيكه  $

نسبت از توزيع نرمال  امين  (α / 2 − 1 ) 100ل معاد

ورت نوميال بصنرمال باياستاندارد باشد، آنگاه بازه تقريب 

 .شود) بيان مي2رابطه (

& ∓ "�() �* +,��(,�	$  )2                                    (

" براي سطح اطمينان z " مقدار z1- α/2كه در اين رابطه، 

  براي سطح اطمينان z1- α/2 %95موردنظر است. مقدار عددي 

و براي  57/2معادل  %99، براي سطح اطمينان 96/1معادل 

. در صورتيكه حد باالي است 3معادل  %73/99سطح اطمينان 

توان از فاصله باشد، آنگاه مي 1بازه تقريب  بيشتر از عدد 

 = اطمينان يكطرفه استفاده نمود كه در اينحالت به ازاء 0/5

 ،αz1- α (3) معادل 1/65 خواهد بود و رابطه (2) به رابطه 

 تبديل خواهد شد:

 p − z�(α+/��(/�0  )3                                      (  

الگوريتم پيشنهادي، در هر سه مسير سه  ارزيابيبه منظور   

پياده سازي شد.  5RCC-Fuzzyو  8RCC ،5RCCالگوريتم 

مقايسه نتايج را نشان مي دهد. مطابق نتايج حاصل  2جدول 

 8RCCدقت و رضايتمندي الگوريتم پيشنهادي از دو الگوريتم 

زمان پردازش الگوريتم مطلوبتر است. البته  5RCCو 

كمي بيشتر است  5RCCو  8RCCپيشنهادي از دو الگوريتم 

تر ال و رضايت بيشولي با توجه به فاوت اندكر آن و دقت با

 كاربران مناسبتراست.

  و رويكرد پيشنهادي 8RCCمقايسه بكارگيري  .2جدول 

 رضايتنمدي كاربران زمان پردازش دقت بر اساس توزيع باي نوميال روابط مورد استفاده

8RCC 785/0 55/1 76/0  ثانيه  

5RCC 725/0 02/1 84/0  ثانيه  

5RCC-Fuzzy 854/0 32/2 91/0  ثانيه  

^ 

^ ^ 

^ 
^ ^ 
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  مسيرهاي انتخابي جهت ارزيابي دقت سيستم .8شكل 

 

  يريجه گينت .7

م ستيك سيدر  در اين تحقيق، مدلسازي ارتباطات مكاني

بر اساس ويژگيهاي  محور -كاربر يياياطالعات جغراف

شناختي و ادراكي انسان با توجه به خصوصيات حركتي متغير 

فرد متحرك (مكان، زمان، جهت و سرعت) با تاكيد بر پارامتر 

 توجه به فرضياتبررسي گرديد. با  كفايت ادراكي و استنتاجي

و اهداف اين تحقيق، رويكرد فازي براي بيان ارتباطات 

ساب حزماني ميان كاربر و بافتهاي مرتبط او بر مبناي مكاني

مدنظر قرار گرفت به نحوي كه مدل نهايي هاي متصل تكه

قادر باشد كليه ارتباطات مكاني شامل روابط توپولوژيك، 

  متريك و جهتي را پوشش دهد. 

مدل داده بر اساس ويژگيهاي كاربر متحرك با  روش نيدر ا

استفاده از يك وسيله نقليه با سرعت و جهت مشخص در 

يك محيط شهري طراحي و ايجاد شد. نكته قابل توجه آن 

بر اساس   5رابطه به  8موجود از  است كه تعداد روابط مكاني

سازي و ايجاد فضاي حساب كالن تقليل اصول سفارشي

اين امر عالوه بر آنكه زمان اجراي الگوريتم را  است.يافته

كاهش و كارآيي سيستم را افزايش داده، از ارائه اطالعات 

1مسير شماره   

3مسير شماره   

2مسير شماره   

 به رستوران اركيده نزديك مي شويد.•

 از  پارك الله عبور مي كنيد.•

 از موزه فرش ايران عبور كرديد.•
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- رتقا دادهگيري فرد را امشابه به كاربر كاسته و توانايي تصميم

- و رويكرد پيشنهادي نشان مي 8RCCمقايسه استفاده از اند. 

ف پذيري و روابط مكاني انعطا عيتفازي سازي موقدهد كه 

حت ص مدل را در يافتن اشيا مرتبط افزايش داده است. و دقت

درصدي و رضايتمندي  7/92سنجي نتايج حاصل دقت 

   سازد.درصدي را خاطر نشان مي 52/91

  پي نوشت ها .8

1. Primitive contact 
2. Fuzzy Spatial Region of the Context 

(FSRC) 
3. Fuzzy Spatial Region of the User (FSRU) 
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از دانشگاه    1381، درجه كارشناسي در رشته مهندسي نقشه برداري را در سال        رضا آقاطاهر 

-صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي نقشه برداري          

ــال   GISگرايش  ــي مورد    1384در س ــگاه  تهران  اخذ نمود. زمينه هاي پژوهش را از دانش

ني، مديريت بحران و منطق فازي بوده و در حال عالقه ايشــان  ســيســتمهاي اطالعات مكا  

  حاضر عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد اسالمي است.

  

 

  

  

ساماني   ساني  سال         نجمه ني شه برداري را در  سي نق شته مهند سي در ر شنا از   1383، درجه كار

صيرالدين طوسي و درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي نقشه               صنعتي خواجه ن شگاه  دان

شگاه  تهران  اخذ نمود. در سال     1385در سال   را  GISگرايش -برداري موفق به  1392از دان

از دانشگاه تهران  گرديد.      GISگرايش -برداري كسب درجه دكتري در رشته  مهندسي نقشه    

زمينه هاي پژوهشي مورد عالقه ايشان  سيستمهاي اطالعات مكاني همراه و خدمات بافت آگاه 

  بوده و در حال حاضر عضو هيات علمي با مرتبه دانشياري  در دانشگاه  تهران  است.

  

 

 

 

 

 


