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 کشف و تحلیل مناطق جذاب با استفاده از تصاویر دارای برچسب مکانی 

 2شیخاصغر آل، علی1سعید دهقانی

صنعتي خواجه دانشگاه  -برداري دانشکده مهندسي نقشه -هاي اطالعات مکاني دانشجوي کارشناسي ارشد سیستم 1

 الدين طوسينصیر
saeed_dehghani@email.kntu.ac.ir 

 الدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصیر -برداري ي مهندسي نقشهاد دانشکدهاست 2
alesheikh@kntu.ac.ir 

 (1399، تاريخ تصويب اسفند 1399)تاريخ دريافت دي  

 چکیده

هاي اجتماعي شده است. محتواي باطات باعث محبوبیت و فراگیر شدن شبکههاي رقمي و ارتهاي نوين در دستگاهگسترش فناوري

 اند. اين تصاويرهاي اجتماعي، امکان ارتباط بین فضاي مجازي و واقعي را فراهم کردهداراي برچسب مکاني با افزودن بعد جديدي به شبکه

 و تيريمد جذاب، مناطق کشف مثل يفراوان يکاربردها در؛ به همین دلیل باشند طیمح با کاربران تعامل يدهندهنشان تواننديم

 و کشف منظوربه يمکان برچسب يدارا ريتصاو از استفاده. رندیگ قرار مورداستفاده تواننديم گردشگران به هیتوص و يشهر يزيربرنامه

 رو نيا از ،دارند را نهيهز و وقت در ييجوصرفه مثل ييايمزا ينظرسنج و يسرشمار مانند يسنت يهاروش به نسبت ،جذاب مناطق لیتحل

اي که از گونه، بهاست يمکان برچسب يدارا يهاداده از استفاده با جذاب مناطق کشف قیتحق نيا هدف. اندگرفته قرار محققان موردتوجه

 استخراج نیهمچن هاي رايج پیشین بهبود يابد.استفاده گردد و نتايج نسبت به روش جادشدهياهاي هاي توصیفي جهت بهبود خوشهداده

 قیتحق نيا اهداف گريد از هاآن تیجذاب لیدل درک و جذاب مناطق شناخت جهت مختلف طيشرا در لیتحل و مناسب ييمعنا اطالعات

میالدي اخذ شده بودند،  2018تا  2015ي زماني رک، در بازهدر اين تحقیق از تصاوير داراي برچسب مکاني فلیکر که از شهر نیويو .است

هاي بندي شدند و خوشهخوشهها داده، HDBSCANسپس با استفاده از روش  حذف شد. پردازششیپ يمرحله در هاداده يافزونگ و نوفه

 با يمقعر سطح سپس. شد ييشناسا جذاب يقهطمن 106 وهاي متني مشابه بودند، با يکديگر ادغام شدند مجاور که از نظر برچسب

 انتخاب جذاب مناطق يبرا يبنددسته و نام ز،يمتما هايبرچسبشامل  ييمعنا اطالعات و شد برازش نقاط به α-shape روش از استفاده
. نتايج شدند لیتحل و احساسات کاربران مختلف بافت طيشرا در ديبازد زانیم، دکنندهيبازد کاربران نوع اساس بر جذاب مناطق آنگاه. شد

هاي برتر درصد از کل جاذبه 66هاي مختلف است. اين مناطق با حاصل از ارزيابي نشان از کشف مناطق جذاب در اشکال، ابعاد و چگالي

TripAdvisor براي روش  کهيدرحالاند، مطابقت داشتهDBSCAN  درصد مطابقت وجود داشته است. همچنین مناطقي که با  53ساده

 درصد مشابهت داشته است. 76ها گذاري آناند، نامپوشاني داشتهم TripAdvisorهاي جاذبه

 بندي مکاني، فلیکرمبنا، تصاوير داراي برچسب مکاني، خوشههاي اجتماعي مکانمناطق جذاب، شبکه واژگان کلیدی:

                                                             
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 و ارتباطات يدر حوزه ديجد يهايفناور انقالب

 از يمیعظ حجم تا شده باعث يجیتالد يهادستگاه

 هانآ به که دنشو دیتول با سرعت زيادي ناهمگن يهاداده

 امروزه که چیزي آن يعمده. گردديم اطالق 1داده کالن

 يحسگرها توسط ،شودشناخته مي داده کالنعنوان به

گردد. به تمامي منابع تولید کالن داده مي دیتول مختلف

 هاآن در که افزود هم را ياجتماع يهاشبکه توانيم

 بدون و کرده عمل ياجتماع يحسگرها همانند کاربران

 داده کالنبه تولید  باشد، هاآن ياصل هدف کهينا

ي رفتار ساز مطالعهپردازند که اين موضوع زمینهمي

 .[2, 1]کاربران شده است 

هاي مختلف مانند هاي اجتماعي امروزه به شکلشبکه

ها و نوشتي تصاوير، وبگذاراشتراکهاي سرويس

اند، فراگیر شده شدتبههاي گفتگو بین کاربران سرويس

میلیارد  5/3میالدي بیش از  2019ي که تا سال اگونهبه

کنند که برابر با مي هاي اجتماعي فعالیتکاربر در شبکه

هاي اجتماعي شبکه .[3]درصد از جمعیت جهان است  42

درواقع ساختاري انتزاعي بین کاربران هستند که از طريق 

روابطي مثل دوستي يا منافع مشترک به هم متصل 

هاي تعیین موقعیت و ارتباطات هستند. با پیشرفت فناوري

هاي اجتماعي افزوده شده است سیم، بعد مکان به شبکهبي

عي ايجاد هاي اجتماکه پلي بین جهان فیزيکي و شبکه

 .[4]کرده است 

یر بعد مکان تأثهاي اجتماعي از دو جهت تحت شبکه

 هاي اجتماعي، امکان؛ گروهي از شبکهاندقرارگرفته

را  2مکاني هايشده با برچسبگذاري محتواي غنياشتراک

هاي دهند. گروه ديگر نوعي از شبکهبه کاربران ارائه مي

يک موجوديت  عنوانبهها اجتماعي هستند که مکان در آن

ها و کاربران تواند با ديگر مکانکند و ميمستقل عمل مي

ي هاي اجتماعها شبکهارتباط داشته باشد که به آن

 .[4]گويند مي 3مبنامکان

مبنا امکانات و کاربردهاي هاي اجتماعي مکانشبکه

؛ ولي از کنندمکاني بیشتري را براي کاربران فراهم مي

شده با محتواي داراي يغنهاي اجتماعي طرف ديگر شبکه

                                                             
1 Big Data  

2 Geotagged 

3 Location Based Social Networks 

برچسب مکاني، تعداد کاربران و محبوبیت بیشتري دارند و 

تر هستند. استفاده از ها غنياطالعات مکاني در آن

شده با يغنهاي اجتماعي هاي مکاني خام شبکهداده

محتواي داراي برچسب مکاني پیچیدگي بیشتري وجود 

هاي مکاني خام )طول و عرض استفاده از داده دارد.

ها براي انجام وتحلیل رونديهتجزجغرافیايي( باعث تسهیل 

امکان شناسايي مناطق جذاب جديد  شود وبیني ميپیش

 .[5, 4]نمايد در طول زمان را فراهم مي

از میان انواع محتواي داراي برچسب مکاني که 

ها را براي گذاري آنهاي اجتماعي، امکان اشتراکشبکه

 کنند، محتواي تصويري بیشترکاربران فراهم مي

ي عاليق و تعامل کاربران در محیط جغرافیايي دهندهنشان

ي است که ساير محتواي داراي برچسب در حالاست، اين 

مکاني کمتر از اين قابلیت برخوردار هستند؛ براي مثال 

ي را با موقعیت فعلي خود نوشتوبممکن است يک کاربر 

ارسال کند که محتواي آن در مورد رويدادهاي کشور 

ديگري است که در چنین حالتي، مکان فعلي کاربر که به 

ي عالقه و تعامل دهندهنشانشود نوشت الصاق ميوب

 .[6, 5]نیست  آنجاکاربر با 

تصاوير داراي برچسب مکاني جغرافیا و زمان و 

و امکان کار  [7]کند محتواي تصويري را به هم متصل مي

روز را پذيري باال و بهیکتفکزماني با -هاي مکانيبا داده

 4که داراي نوفهاين باوجودها . اين داده[8]نمايد فراهم مي

 همچونتوانند در کاربردهاي وسیعي هستند ولي مي

گر هاي توصیهگذاري و سامانهوجو، تبلیغات، برچسبجست

ها، و يکي از کاربردهاي بسیار رايج آن [9]وند استفاده ش

کشف و تحلیل مناطق جذاب است؛ زيرا مناطق جذاب 

برداري قرار مورد عکس مکرراًکاربران هستند و  موردتوجه

ي تعامل مردم با هگیرند. شناخت مناطق جذاب و نحومي

ريزي و تحلیل ها، اطالعات ارزشمندي جهت برنامهآن

نمايد، بنابراين شهري و گردشگري فراهم مي مسائل

ي مناطق جذاب، تحقیقات مربوط به کشف و توصیه

ي محققان شده موردعالقهتبديل به يک موضوع  سرعتبه

 .[10]است 

متداول شامل  طوربهکشف و تحلیل مناطق جذاب 

هاي کمي و کیفي است که بر اساس ترکیبي از روش

ها، ها، نظرسنجيها، مصاحبهنامهابزارهايي مانند پرسش

                                                             
4 Noise 
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هاي برخط، هاي ثبت موقعیت خودکار، سفرنامهدستگاه

ر منابع آماري رسمي است. ي آماري و سايهاسالنامه

ي اطالعات هاي سنتي توانايي محدودي در ارائهروش

مربوط به مناطق جذاب داشته و در استخراج و 

کنند ها، هزينه و زمان زيادي را تحمیل ميروزرساني آنبه

و در بعضي موارد مشکالتي با حريم شخصي افراد ايجاد 

 .[11, 7]نمايد مي

استفاده از تصاوير داراي برچسب مکاني فرصت بزرگي 

ها هاي سنتي و يا جايگزيني با آنجهت تکمیل روش

رويکردي کارآمد و نوآورانه ايجاد کرده است. اين  عنوانبه

پذيري باالتر ر، مقیاستر، سرعت بیشتي کمرويکرد با هزينه

هاي و با استفاده از خرد جمعي کاربران، امکان انجام تحلیل

زماني پوياي شهر را فراهم کرده است. نتايج اين -مکاني

ريزي، مديريت و پشتیباني از هاي مکاني براي برنامهتحلیل

هاي هاي منابع شهري، زيرساختدر حوزه 1گیريتصمیم

يتاً نهاکاربرد دارد که  هاوکارکسبو  ونقلحملشهر، 

ي تواند منجر به حرکت به سمت شهر هوشمند و توسعهمي

تواند در هاي مکاني همچنین ميپايدار شود. نتايج تحلیل

ي توصیه به ارائهريزي منابع گردشگري، مديريت و برنامه

که منجر به  گردشگران و کشف قوانین سفر استفاده گردد

 .[14-12, 10]شود ي گردشگري هوشمند ميسوبهحرکت 

رو به دست آوردن مرز دقیق مناطق جذاب با چالش روبه

ذاب مانند سواحل دريا، ديوار و است زيرا بسیاري از مناطق ج

هاي حد مشخصي ندارند؛ بنابراين با استفاده از روش

تواند هاي گردشگري مي، مرز طبیعي جاذبه2بنديخوشه

هاي انساني انتخاب شود که اين روش از نظر فعالیتاستخراج 

. در ادامه تحقیقات پیشین که در اين [10]تري است مناسب

 شوند.زمینه انجام شده است، بررسي و تحلیل مي

 يهامکان هیتوص و کشف يبرا يمختلف يداده منابع

 همکاران و آلبانا. است شده استفاده قاتیتحق در جذاب

 را فوراسکوئر در شدهفيتعر شیپ از يهامکان( 2016)

 يهامکان هاآن سپس اند؛کرده استفاده هیتوص يارائه يبرا

. [4] اندکرده يغن نستاگراميا يمحتوا با را شدهفيتعر

 sfgeo در موجود ريتصاو از( 2015) همکاران و نويپالد

 استفاده يگردشگر يهاانيجر و هاجاذبه يبررس يبرا

 يبرا ویپانورام ريتصاو از قاتیتحق برخي. [12] اندکرده

                                                             
1 Supported Decision-Making 

2 Clustering 

, 15, 8]اند کرده استفاده جذاب يهامکان لیتحل و کشف

 يهاداده از حوزه نيا در شدهانجام قاتیتحق يعمده. [16

. [17, 14, 13, 10, 6, 5, 2] اندکرده استفاده 3کریفل

 به ازین عدم آزاد، API4 داشتن لیدل به کریفل سيسرو

 در يزمان تيمحدود نداشتن کاربران، يدسترس ياجازه

 دادن سوق و حال زمان تا سيسرو يارائه ر،يتصاو اخذ

 قیتحق انجام يبرا ،يشخص دگاهيد از يعکاس به کاربران

 ،مشابه ياجتماع يهاشبکه ريسا به نسبت حوزه نيا در

 .دارد يبرتر نستاگراميا و ویپانورام مثل

 به قاتیتحق از يبرخ در شدهکشف جذاب يهامکان

 و [17, 15 ,10, 9, 7, 2] اندشده ارائه جذاب نقاط شکل

, 6, 5] اندگشته ارائه جذاب مناطق شکل به گريد يبرخ در

 به که دارند اشاره ييهامکان به جذاب مناطق و نقاط. [14

 يدکنندهيبازد و کننديم جلب را مردم توجه يليدال

 باعث نقطه يجابه منطقه مفهوم از استفاده. دارند ياديز

 شود؛ ارائه مکان شکل مورد در يشتریب اطالعات شوديم

 به و دهنديم لیتشک را يمشخص مرز جذاب مناطق رايز

 انجام امکان نیهمچن. شونديم ارائه يچندضلع کي شکل

 اطالعات يابيباز و وجوپرس انجام مثل يمکان يعملکردها

 همکاران و رویاسپ. [6] شوديم فراهم يشتریب ييکارا با

 يمربع يسلول يشبکه جذاب، مناطق جاديا جهت( 2017)

 از که مجاور يهاسلول و دادند برازش شهر سطح به يشکل

. کردند ادغام را بودند مشابه يمتن يهابرچسب نظر

 به مناطق شکلشود موجب مي يسلول يشبکه از استفاده

 یرتأث هاسلول ياندازه و شوند محدود هاسلول اجتماع

 در. [14, 5]داشته باشند  مناطق يينها شکل در ييبسزا

 نقاط مجموعه به نقاط، يبندخوشه از پس مقاالت يبرخ

 مقعر سطح از استفاده. اندداده برازش سطح کي خوشه هر

يم نقطه از يخال ينواح کاهش باعث محدب سطح يجابه

 از (2015) همکاران و هو قیتحق در رو نيا از. شود

 يمنطقه جاديا و سطح برازش يبرا chi-shaped يهاروش

 و کوهمچنین در تحقیق  .[6] است شده استفاده جذاب

 منظور ينابراي  alpha-shape( از روش 2018) همکاران

باوجود مزايايي که  استفاده شده است. استفاده از اين روش

 استصورت مناسب به alphaدارد، نیازمند تعیین پارامتر 

[5]. 

                                                             
3 Flickr 

4 Application Programming Interface 
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 کشف قسمت نيترمهم توانيم را قاطن يبندخوشه

 فیط منظور نيا يبرا. دانست جذاب مناطق و نقاط

 همکاران و چنگ .اندشده استفاده هاروش از يعیوس

 کشف را جذاب نقاط ،1نیانگیم انتقال روش با( 1201)

 و رویاسپ و( 2015) همکاران و نويپالد. [9] کردند

 منظور يناي براي مربع يسلول شبکه از( 2017) همکاران

 از( 2017) هاونگ و پنگ .[14, 12] دانهکرداستفاده 

 يهاقله کشف بر يمبتن روش کي که CFSFDP2 روش

 اندکرده براي کشف نقاط جذاب استفاده است يچگال

 يبرا SO3 روش از( 2018) همکاران و کوهمچنین  .[10]

 روش. [5] اندکرده استفاده جذاب مناطق کشف

DBSCAN4 6, 2] است شده استفاده ياديز قاتیتحق در ,

 مانند 5تراکم بر يمبتن يهاروش از استفاده. [15, 7

DBSCAN قیتحق يحوزه نيا در که ييايمزا لیدل به 

 يهاشکل يخوببه هاروش نيا. هستند جيرا اریبس دارند

 به يازین و دهنديم صیتشخ را جذاب مناطق نامنظم

 يحال در نيا. ندارند هاخوشه تعداد مورد در يقبل دانش

 که نیانگیم انتقال مانند ييهاروش از استفاده که است

 هاخوشه یصتشخعدم لیدل به هستند، 6تيمرکز بر يمبتن

 وجود نيا با. دارند يکمتر ييکارامعموالً  نامنظم اشکال با

 يهاروش تراکم، و اسیمق راتییتغ لیدل به همچنان

 قیتحق در. [13] هستندرو روبه چالش با مبناتراکم

 شدهاستفاده OPTICS7 روش از( 1397) خیشآل و يعمران

مسئله تاشده استفادهکه يک روش مبتني بر تراکم است 

 .شود حل امکان حد تا تراکم اترییتغ ي

 جاديا برايشده کشف جذاب يهامکان از استفاده

, 4] است بوده ياديز قاتیتحق موضوع گر،هیتوص ستمیس

 يبررس ياصل هدف قاتیتحق از دسته نيا در. [17, 9, 7

 يهیتوص يارائه يبرا کاربران قيعال و الگوها شباهت

 تمرکز يکل طوربه قاتیتحق نيا. است بوده هامکان

 اطالعات کشف مناطق، شکل استخراج يبرا يکمتر

 از يتعداد. اندداشته جذاب يهامکان لیتحل و ييمعنا

 مناطق لیتحل به آمارینزم يهاروش هب تمرکز با قاتیتحق

 يشبکه کي برازش باها . آن[16, 8]اند پرداخته يشهر

                                                             
1 Mean Shift 

2 Clustering by Fast Search and Find of Density Peaks 

3 Spatial Overlap 

4 Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise 

5 Density-based 

6 Centroid-based 

7 Ordering Points To Identify the Clustering Structure 

 شاخص ،8هسته تراکم از استفاده با شهر سطح به يسلول

 آمارینزم لیتحل به 10يج اورد سیگت و 9يمحل موران

 يي ومعنا اطالعات کشف به قاتیتحق نيااند. پرداخته

 .اندنپرداخته مناطق شکل

 استخراج محققان، موردتوجه ييهاحوزه گريد از

. است هامکان يبرا خودکار صورتبه 11ييمعنا اطالعات

 لیدل درک و جذاب مناطق شناخت جهت اطالعات نيا

 يهابرچسب و نام استخراج. شوديم ارائه آن تیجذاب

 روش به يمتن يهابرچسب يده وزن از استفاده با زيمتما

IDF-TF12 استفاده ياديز قاتیتحق در که است يروش 

 روش از( 2018) همکاران و کو. [14, 10, 6] است شده

TF-IDF يگذارنام يبرا شده يهموارساز صورتبه 

 کنار دربرخي تحقیقات  در. [5] اندکرده استفاده

 زین اضافه ياطالعات منبع کي از يمتن يهابرچسب

 ارائه هامکان يبرا يبنددسته و نام تا کردند استفاده

 از( 2019) همکاران و ويگالیگ. [18, 17, 15] ندينما

 هامکان يبنددسته يارائه يبرا ريتصاو يبندکالس

 در( 2015) همکاران و هوهمچنین . [2] اندکرده استفاده

 از شاخص ريتصاو يارائه به زيمتما يهابرچسب کنار

 .[6] اندپرداخته مناطق

هدف از تحقیق پیش رو، کشف مناطق جذاب با 

هاي داراي برچسب مکاني است. در اين استفاده از داده

يجادشده با استفاده از اطالعات توصیفي اهاي روش خوشه

اي که کارايي مناسبي نسبت گونهشوند؛ بهده ميبهبود دا

هاي رايج پیشین ارائه نمايد و توانايي کشف به روش

مناطق با تراکم و ابعاد متفاوت را داشته باشد. براي مناطق 

هاي پیشین، ، با ايجاد تغییرات در روششدهکشفجذاب 

هاي متمايز، نام و اطالعات معنايي شامل برچسب

هاي ه شوند. سپس با ايجاد بهبود در روشبندي ارائدسته

قبلي، کاربران گردشگر از شهروندان تشخیص داده شده و 

مناطق برحسب نوع بازديدکنندگان و در شرايط بافتي 

مختلف تحلیل شوند. در نهايت احساسات کاربران در مورد 

هاي ها و روشمناطق جذاب، با استفاده از نظرات آن

 شوند.يبررسي م 13تحلیل احساسات

                                                             
8 Kernel Density 

9 Local Moran's I 

10 Getis-Ord General 

11 Semantic 

12 Term Frequency - Inverse Document Frequency 

13 Sentiment Analysis 
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 روش تحقیق -2 

در اين تحقیق در سه گام اصلي انجام  شدهارائهروش 

شود و با ي تصاوير اخذ ميفرادادهشود. در گام اول مي

ها تا حد امکان کاهش داده نوفهپردازش، انجام پیش

بندي مکاني از طريق روش شوند. در گام دوم خوشهمي

HDBSCAN مراتبي و هاي سلسلهکه ترکیبي از روش

هاي مجاور گیرد. سپس خوشهمبنا است، انجام ميتراکم

ها شناسايي و که شباهت زيادي دارند از طريق برچسب

ها شوند. در گام سوم اطالعات معنايي براي خوشهادغام مي

معني داده  شدهکشفشود و به مناطق استخراج مي

 شدهکشفمراحل، مناطق جذاب  شود. پس از انجام اينمي

و  شهرونداندر شرايط بافت مختلف و از ديدگاه 

شوند. روند انجام تحقیق در تصوير گردشگران، تحلیل مي

 آورده شده است. 1

 
 ي انجام تحقیقروند نما -1 ريتصو

 آوری اطالعاتجمع -2-1

 ياجازه به ازین بدون باال، يمکان دقت با کریفل هايداده

 تيمحدود بدونو  گانيراصورت به ،کاربران يدسترس

 يفراداده اخذد. هستن دسترس در حال زمان تا يزمان

 نییتع بافلیکر و  APIدر  1وجوپرس انجام با ريتصاو

موردنظر  يمکان يمحدوده و يزمان يي محدودهپارامترها

 گرفتهدر نظر  jsonها فرمت خروجي داده .شوديم انجام

                                                             
1 Query 
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 جانب از که يتيمحدود به توجه با همچنین .است شده

 هر در است،شده  گرفته نظر در هادرخواست يبرا یکرفل

 در که شوديم بازگردانده داده رکورد 4000 تنهاوجو پرس

 500 يتاً هر صفحه نها در و رندیگيم قرار جداگانه صفحات

 در هادرخواست ارسال نيبنابرا شود،يم داده شينما کوردر

 انجام ترکوچک ييایجغراف يهامحدوده و يزمان يهابازه

دريافت نظرات هر تصوير، با  منظوربه .[19] شوديم

ي يکتاي تصوير ي شناسهارائهمربوطه و با  APIاستفاده از 

ط به آن تصوير و فرمت خروجي داده، مجموعه نظرات مربو

ي يک تصوير در جدول ي فرادادهنمونه شود.مي بازگردانده

 آمده است. 1

 ي يک تصويراي از فرادادهنمونه -1جدول 

 مقادیر پارامترها

 16722874066 ي تصويرشناسه

 N00@49135144 ي کاربرشناسه

 andy in nyc نام کاربر

-075725/74 موقعیت اخذ عکس      579566/40  

 PM 5:01:08  3/7/2015 زمان اخذ عکس

 Level 16 دقت تعیین موقعیت مکاني

 https://farm9.staticflickr.com/8561 آدرس فايل تصويري
/16722874066_72f785118e.jpg 

 'South Beach, Staten Island NY' فاتیتوص

 ;Nyc; newyorkcity; winter; sky هابرچسب

snow;  statenisland; southbeach 

 هاپردازش دادهپیش -2-2

 همراه نوفه با تواننديم يمکان برچسب يدارا يهاداده

 کي در ،يبعد مراحل انجام از قبل ستيبايم روين. ازاباشند

 هاداده يافزونگ همچنین و هانوفه ،پردازششیپ نديفرآ

 به نوفه ييجادکنندها عوامل. يا کاهش يابند شدهحذف

 :[13, 10] است شده آورده ريز در هاآن حذف روش همراه

 ها،داده اخذ جهت مناطق يبندمیتقس هنگام در •

 مناطق مرز يرو بر ريتصاو از يبعض است ممکن

 هايداده ادغام از پس و قرار بگیرند شدهیمتقس

 نيبنابرا؛ کنند جاديا يتکرار يهارکورد مناطق،

 ر،يتصاو يکتاي يشناسه از استفاده بابايستي 

 .شوند حذف يتکرار يرکوردها

 تلفن اي نیدورب توسط يمکان تیموقع ثبت هنگام در •

 هاآن يفراداده در زین تیموقع نییتع دقت همراه،

 تیموقع که يريتصاو توانيم نيبنابرا ،شوديم ثبت

؛ کرد حذف دارد، يکم دقت هاآن يشدهثبت يمکان

 در تیموقع نییتع دقت پارامتر که يريتصاو نيبنابرا

 .شونديم حذف ،است از حد آستانه کمتر هاآن

 در مکان کي از ريتصو يتعداد کاربر کي است ممکن •

 کند يبارگذار و اخذ مشخص يزمان يمحدوده کي

 در صحت کاهش و داده يافزونگ جاديا باعث که

 توسطاخذشده  ريتصاو نيبنابرا؛ شوديم يبعد مراحل

 .شونديم حذف محدود يزمان يبازه در کاربر کي

 يدهندهنشان که يشخص مجالس به مربوط ريتصاو •

 اشخاص شانياصل موضوع و ستندین طیمح با تعامل

 با يمتن يهابرچسب قيطر از است يشخص داديرو و

 و ييشناسا يمهمان و يعروس تولد، به مربوط يمحتوا

 .شوندمي حذف

 یمکان یبندخوشه -2-3

 در مشابه ایاش دادن قرار شامل يطورکلبه يبندخوشه

يم ريتصاو اخذ نقاط يبندخوشه با پس ،است گروه کي

 يمختلف يهاروش. پرداخت جذاب مناطق کشف به توان

 بر يمبتن يهاروش مثل ،دارند وجود منظور نيا يبرا

ين ا در که 2يمراتبسلسله  و 1شبکه بر يمبتن ت،يمرکز

 DBSCAN مانند تراکم بر يمبتن يهاروش بین،

موردتوجه  شتریب اریبس جذاب مناطق کشف يینهدرزم

 را ريز يايمزا هاروش نيا. اندکرده ئهراا يبهتر جينتا و بوده

 :[6] دارند هاروش ريسا به نسبت

 مناطق يعیطب و نامنظم اشکال استخراج ييتوانا •

 .دارند را جذاب

 خوشه تعداد مورد در يقبل دانش داشتن به ازین •

 .ندارند هاخوشه تعداد به يوابستگهمچنین  و ندارند

به  که کننديم عمل بهتر پرت يهاداده مقابل در •

 يدارا کر،یفل يهاداده در اديز نوفه یل وجوددل

 .است تیاهم

 تیجذاب با که است نقاط تراکم ،خوشه جاديا يمبنا •

 .است ارتباط در مناطق

 و يگيهمسا شعاع پارامتر دو با DBSCAN روش

 انجام را يبندخوشه اتیعمل خوشه، هر در نقاط حداقل

 راتییتغ مقابل در ،ذکرشده يايمزاباوجود  که دهديم

 منظور نیهم به. دارد يکمتر ييکارا تراکم، و اسیمق

                                                             
1 Grid-based 

2 Hierarchy 
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 کهاست شده انجام DBSCAN روش يرو بر ييهاتوسعه

 کرد اشاره HDBSCAN و OPTICS يهاروش به توانيم

 سلسله روش کي از يبیترکدرواقع  هاآن يهردو که

با اين وجود  .[20] هستندمبنا تراکم روش کي با يمراتب

 نظر از OPTICS روش به نسبت HDBSCAN روش

 سرعت و است يافتهبهبود يتميالگور ساختار و مفهوم

 با HDBSCAN روش در. دارد يبهتر عملکرد و شتریب

 يبندخوشه روش کي به DBSCAN تميالگور ليتبد

 رفع يگيهمسا شعاع حداقل فيتعر به ازین ،يمراتبسلسله

 خوشه، هر نقاط حداقل پارامتر نییتع با تنها و شده

. جزئیات روش [20] است انجام قابل بنديخوشه اتیعمل

HDBSCAN .در ادامه آورده شده است 

 ينقطه حداقل پارامتر و نقاط يداده مجموعه: یورود

 هاخوشه

 HDBSCAN يبندخوشه: یخروج

مجموعه داده موجود در  ایاش تمام نیب ياصل فاصله -1

 .شود محاسبه

 يدسترس تیقابل گراف يبرا 1نهیکم يپوشا درخت -2

 شود.نامیده  reachmG و شود محاسبه 2قابلتم

 extMST و داده گسترش نهیکم يپوشا درخت -3

 هر يبرا 3حلقه الي کي کردن اضافه با سپس .شود دهینام

 .شود گرفتهدر نظر  آن ياصل يفاصله با برابر يوزن ،رأس

 نمودار کيعنوان به HDBSCANمراتب سلسله -4

 .شود استخراج extMST از يمراتب سلسله يدرخت
a.  نيبنابرا شوديم الصاق مشابهي برچسب ایاش يتمام به 

 .شوديم لیتشک درخت يشهير

b.  از يتکرار يهاالي وزن، کاهش بیترت به extMST 
 .شوند حذف

i. يم حذفزمان طور همبه دارند کساني وزن که ييهاالي

 .شوند

ii. که يمتصل ياجزا به هابرچسب ال،ي کي حذف از پس 
 یااش اگر. شونديم الصاق است،شده حذف اليرأس  کي شامل

 ديجد يخوشه برچسب هاآن به ،باشند داشته الي کي حداقل

يم شناخته نوفهعنوان به صورت نيا ریغ در شوديم الصاق

 .شوند

 

                                                             
1 Minimum Spanning Tree 

2 Mutual Reachability Graph 

3 Self loop 

 هاخوشه ادغام -2-4

 به توانيم خوشه، نقاط حداقل پارامتر میتنظ با

 هرچه و افتي دست يترکوچک اي تربزرگ يهاخوشه

 ترکوچک اسیمق در هاخوشه شود میتنظ يترمقدار کم

 يمحدوده مثل يليدال به در بعضي موارد .شونديم کشف

 يهاداده کم تراکم اي و هامکان از يبعض بزرگ ييایجغراف

 میتقس خوشه چند به مکان کي شونديم باعث ،جغرافیايي

 هاخوشه از يبعض ادغاممسئله  نيا حل يبرا. گردد

 منظور نيا يبرا. [10] گردديم انیبحل راه کيعنوان به

 يهاخوشه با خوشه هر ريتصاو يمتن يهابرچسب شباهت

 از شباهت نيا کهي صورت در و شوديم يبررس آن مجاور

 .گردنديم ادغام خوشه دو نيا بود شتریب يمقدار

 با خوشه هر ريتصاو يمتن يهابرچسب اول گام در

بر اساس میزان متمايز  CF-IDF-TF4 روش از استفاده

 طوربه 1-6-2 که در بخش شونديم يوزن دهبودنشان 

 يهابرچسب بعد گام درسپس . است شدهدادهکامل توضیح 

دو بردار  نيا شباهت و رندیگيم قرار بردار کي در خوشه هر

 0 نیب يمقدار که [10] 5ينوسیکس شباهت تابع قيطر از

 .شوديم محاسبه 1ي رابطه قيطر از دهديم ارائه 1 تا

(1) 
Sim(X,Y)=

�⃗� ⋅ �⃗�

∥ 𝑥 ∥⋅∥ 𝑦 ∥

=
∑  𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 × 𝑦𝑖

√∑  𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖)2 × √∑  𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖)2
 

اي هستند که مقايسه بیانگر دو خوشه Yو  Xکه در آن 

و  Xي هاي دو خوشهگر بردار برچسببیان �⃗�و  𝑥شوند، مي

Y  است و𝑥𝑖  و𝑦𝑖 ي وزن برچسب دهندهنشان 𝑡𝑖که  است

ي اند. با مقايسهبه ترتیب آمده �⃗�و  𝑥در بردارهاي 

از  آمدهدستبهکه شباهت يدرصورتهاي مجاور خوشه

 شوند.مقدار مشخصي بیشتر باشد، آن دو خوشه ادغام مي

 ایجاد مرز مناطق جذاب -2-5

در اين مرحله با استفاده از موقعیت تصاوير 

شوند تا مرز ها ايجاد ميبندي شده، چندضلعيخوشه

يکي از  6بیان کنند. پوشش محدب مناطق جذاب را

هاي رايج براي اين منظور است که حداقل سطح روش

                                                             
4 Term Frequency - Inverse Document Frequency - Class 

Frequency 

5 Cosine similarity 

6 Convex Hull 
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شود. اين روش ي نقاط ميمحدبي است که شامل مجموعه

فرد و کارايي باال از نظر بهي نتايج منحصرارائه وجود با

محاسباتي، ممکن است مناطق خالي و بزرگي را ايجاد 

. ايجاد يک پوشش [6]د انکند که توسط نقاط اشغال نشده

براي کاهش مناطق خالي  حلراهيک  عنوانبه 1مقعّر

 α-shape. الگوريتم [21, 6, 5]پیشنهاد شده است 

ي يري به مجموعهپذانعطافتواند يک سطح را به شکل مي

شده يفتعر αمنظور پارامتر  نقاط برازش دهد. براي اين

است که اگر مقدار آن صفر در نظر گرفته شود، خروجي 

، تربزرگشود ولي در مقادير همان پوشش محدب مي

 αحال اگر مقدار ينبااشود. سطح به شکل مقعر نزديک مي

بزرگ در نظر گرفته شود ممکن است سطح برازش 

دلیل بايد  شود که به همین 2دار و پرچیندندانه شدهداده

 .[5]در انتخاب مقدار اين پارامتر دقت شود 

 استخراج اطالعات معنایی -2-6

ي جذاب ساخته در مراحل قبل چندضلعي هر منطقه

دهد ولي دلیل محدوده و موقعیت آن را نشان ميشود که مي

جذب مردم به اين مناطق همچنان نامعلوم است. در اين 

هاي متني، قسمت اطالعات معنايي با استفاده از برچسب

 شوند.هاي زماني و نظرات کاربران استخراج ميبرچسب

 های متمایزاستخراج برچسب -2-6-1

وسط کاربران هاي متني زيادي تبرچسب هر خوشهدر 

شوند که اطالعات استفاده مي موردنظري براي بیان منطقه

دهند. اين در حالي است مي ارائهارزشمندي در مورد آن 

ها متمايز و خاص آن که تعداد محدودي از اين برچسب

ي به میزان متمايز بودن هر وزن ده. براي [6]منطقه است 

 شدهاستفاده TF-IDF-CFبرچسب در هر خوشه از روش 

است که  TF-IDFيافته روش رايج توسعهي که نسخه

در اين زمینه  شدهانجامگسترده در تحقیقات  طوربه

 جهت. اين روش [17, 6, 5]است  قرارگرفته مورداستفاده

 .است شده استفاده خوشه در رچسبب تیاهم دادن نشان

هر  در هاببرچس تکرار یرتأث کنار در منظور نيا يبرا

 هستند برچسب نيا شامل که ييهاخوشه تعداد از خوشه،

 يبرا زین نداهکاربردبه را برچسب نيا که يکاربران تعداد و

                                                             
1 Concave Hull 

2 Crispy 

زيرا برچسبي که در تعداد ؛ شوديم استفاده ليتعد جاديا

کاربرده شود متمايز آن خوشه نیست بهها زيادي از خوشه

و همچنین ممکن است يک کاربر خاص از يک برچسب به 

که در اين صورت برچسب اهمیت  تعداد زياد استفاده کند

. وزن متمايز بودن هر برچسب در هر [6]کمتري دارد 

 شود.تعیین مي 2ي خوشه، از طريق رابطه

(2) Wij=tfij× log
N

dfj

×
ncij

Nci
  

تعداد j ، 𝑁ي در خوشه 𝑡𝑖وزن برچسب  𝑊𝑖𝑗که در آن 

، jي در خوشه 𝑡𝑖تعداد تکرار برچسب  𝑡𝑓𝑖𝑗ها، کل خوشه

𝑑𝑓𝑖𝑗 هايي است که برچسب تعداد خوشه 𝑡𝑖 در آن وجود

در  𝑡𝑖تعداد کاربراني است که برچسب  𝑛𝑐𝑖𝑗دارد. همچنین 

تعداد کل کاربران در  𝑁𝑐𝑖اند و استفاده کرده jي خوشه

. با استفاده از اين روش ده [22]کند را بیان مي jي خوشه

برچسب متمايز با بیشترين وزن براي هر خوشه انتخاب 

هاي ها و فعالیتي جذابیتدهندهشده است که نشان

 در آن منطقه است. موردتوجه

 بندیاستخراج نام و دسته -2-6-2

وصیف مناطق جذاب، نیاز به پیدا کردن نام منظور تبه

منظور در کنار  که براي اين استها بندي آنو نوع دسته

 GeoName3هاي متني، از نقاط جذاب استفاده از برچسب

 يگاهپا GeoNameاست.  شدهاستفادهترکیبي  صورتبه

میلیون نقاط جذاب به همراه نام،  25ي غني شامل اداده

اطالعات توصیفي از سراسر جهان و با بندي و ساير دسته

 دسترسي رايگان است.

براي انتخاب نام، از روشي که عبدالمجید و همکاران 

معرفي کردند با ايجاد تغییراتي استفاده شده است.  [18]

ي ايجاد بافر حول جابهاين تغییرات بدين شکل است که 

يجادشده در مراحل قبل، امرکز هر خوشه، از چندضلعي 

 هر خوشهبراي  GeoNameجهت جداسازي نقاط 

شده يمعرفهاي بندياست. همچنین از دسته شدهاستفاده

ي مرتبط و ها به دو دستهو تقسیم آن GeoNameط در نقا

استفاده شده است. اين روش به اين شکل  مرتبط یرغ

يجادشده براي هر اکند که ابتدا بین چندضلعي عمل مي

انجام  4تقاطع مکاني GeoNameي جذاب و نقاط منطقه

                                                             
3 http://www.geonames.org 

4 Spatial Join 
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ي جذاب کدام نقاط گیرد تا مشخص شود در هر منطقهمي

GeoName بندي د. سپس نقاطي که در دستهگیرنقرار مي

هاي متني شباهت ها با برچسبمرتبط قرار دارند و نام آن

گیرند سپس نام مناطق قرار مي Pي دارند در مجموعه

 شود:جذاب به شکل زير انتخاب مي

 ي اي در مجموعهاگر هیچ نقطهP  ،قرار نگرفت

-TFبرچسب متني که باالترين میزان وزن را در روش 

IDF-CF  شود.نام انتخاب مي عنوانبهبگیرد 

 ي اگر تنها يک نقطه در مجموعهP  قرار گرفت، نام و

 شود.بندي آن نقطه انتخاب ميدسته

 ي اگر چندين نقطه در مجموعهP  قرار گرفتند، نام و

اي که به مرکز ثقل خوشه از لحاظ بندي نقطهدسته

 شود.تر است انتخاب ميي اقلیدسي نزديکفاصله

 تحلیل مناطق جذاب -2-7
 تحلیل احساسات کاربران -2-7-1

نظرات در فلیکر عبارات متني هستند که توسط 

کاربران براي بیان عقیده و احساس خود راجع به تصاوير، 

 بر درتوانند مفهوم منفي يا مثبت شوند و مياستفاده مي

ه باشند. اين منبع غني اطالعات در تحلیل مناطق داشت

 اند.قرار گرفته ردتوجهموجذاب کمتر 

گیري ي، به کشف جهتکاو یدهعقتحلیل احساسات يا 

گسترده در  طوربهپردازد و و شدت احساسات در متون مي

بررسي نظرات مشتريان در مورد محصوالت استفاده 

هاي تحلیل عقايد به دو روش معموالً . [24, 23]شود مي

تقسیم  2و مبتني بر موارد 1ي مبتني بر قواعددسته

اي شوند. در روش مبتني بر قواعد، با تعريف قواعد سادهمي

ي اجزاي جمله، به گذاربرچسبهايي مثل توسط روش

مبتني که در روش يدرحالشود. تحلیل عقايد پرداخته مي

بر موارد، با استفاده از يادگیري ماشین و آموزش مدل با 

. [24, 23]شود هاي آموزشي تحلیل عقايد انجام مينمونه

 TextBlobفزاري اي نرمدر اين تحقیق با استفاده از بسته

 از استفاده و جمالت ياجزا يگذاربرچسب از طريق

که روشي مبتني بر قواعد  کلماتمعاني  از ياداده مجموعه

 انجام گرفته است. ديعقا لیتحلشود، محسوب مي

                                                             
1 Rule-based 

2 Case-based 

 تحلیل کاربران گردشگر و محلی -2-7-2

که کاربران گردشگر يا شهروند هستند، ينابا کشف 

ي جذاب بیشتر توان دريافت جذابیت هر منطقهمي

ممکن است يک مرکز  مثالًکدام دسته بوده است.  موردتوجه

گردشگران باشد.  موردتوجهخريد کمتر از يک بناي تاريخي 

یقات پالومارس و همکاران تحقبراي اين منظور روشي در 

 [13]و مو و همکاران  [16]انساالدا و همکاران  ،[8]

اخذ اولین و  ي بین زمانکه در آن اگر کاربر فاصله شدهارائه

 موردمطالعه زمانمدتآخرين تصوير کمتر از يک ماه، در 

شود در غیر اين گردشگر شناخته مي عنوانبهباشد، کاربر 

شود. ولي ممکن است صورت شهروند تشخیص داده مي

خصوص گردشگران داخلي، چندين سفر در گردشگران به

که با روش ذکرشده،  طي چند سال به منطقه انجام دهند

شوند. براي اين منظور، در اين تحقیق شهروند شناسايي مي

 يجاد شده است.اتغییراتي در اين روش 

تواند چندين در اين تحقیق فرض شده هر گردشگر مي

سفر کرده باشد به شرطي که هر سفر کمتر از يک ماه به 

ماه  6ي بین هر دو سفر بیشتر از طول بیانجامد و فاصله

ت برخي شهروندان که فعالیت باشد. همچنین ممکن اس

کمي دارند، به فواصل زماني طوالني فعالیت کنند. در اين 

گردشگر تشخیص داده شوند،  اشتباهبهصورت ممکن است 

به همین دلیل شرط ديگري نیز فرض شده که هر 

تصوير از منطقه اخذ  5گردشگر در حین سفر خود حداقل 

 کرده باشد.

 ختلفتحلیل در شرایط بافت م -2-7-3

، دکنندگانيبازد تعداد بر يبافت طيشرا و زمان یرتأث

 يالگوها به توانيم هاي آنبررس با. است يهيبد امري

 در جذاب مناطق قیتحق نيا در. [10] برد يپ ديبازد

 و ييهوا و آب طيشرا سال، يهافصل روز، ساعات طيشرا

 به روز ساعات ،يبررس نيا در. است شده يبررس هوا يدما

 آب طيشرا و است شده میتقس يمساو يزمان يبازه چهار

 برف بارش و آلودمه ،يابر اي صاف يدسته سه به ييهوا و

 بازه پنج به هوا يدما نیهمچن. است شده میتقس باران اي

 کمتر: است صورت نيا به آن يهابازه و است شده میتقس

 8 تا 2 يمنف ،(سرد يلیخ) وسیسلس درجه 2 يمنف از

 درجه 28 تا 18 ،(معتدل) درجه 18 تا 8 ،(سرد) درجه

 .(گرم يلیخ) درجه 28 از شتریب و( گرم)نسبتاً 
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 روش ارزیابی -2-8

 شده دريمعرفهاي ي موقعیت جاذبهبا مقايسه

TripAdvisor  در اين  شدهکشفبا موقعیت مناطق جذاب

تحقیق، به بررسي کیفیت کشف مناطق جذاب، با استفاده از 

پرداخته شده است.  F1و  Precision ،Recallهاي شاخص

نسبت مناطق جذاب بازيابي شده  درواقع Precisionشاخص 

و مرتبط در تحقیق، به کل مناطق جذاب بازيابي شده در 

نسبت مناطق جذاب بازيابي شده و  Recallتحقیق است و 

در  شده اخذهاي مرتبط در تحقیق، به کل جاذبه

TripAdvisor  است وF1 میانگیني از دو شاخص ياد درواقع 

 آيند.به دست مي 6تا  4شده است که از روابط 

(4) Precision =
 TP 

 TP + FP 
 

(5) Recall =
TP

TP + FN
 

(6) F1 =
2

1
 Presition +

1
 Recall 

 

و  شدهکشفتعداد مناطق جذاب  TPدر اين روابط، 

و غیر مرتبط  شدهکشفتعداد مناطق جذاب  FPمرتبط و 

 .[25]هاي مرتبط کشف نشده است تعداد جاذبه FNو 

 و ارزیابی سازیپیاده -3

 سازی دادهاخذ و آماده -3-1

متحده آمريکا  ياالتادر  1در اين تحقیق شهر نیويورک

است و در  قرارگرفته موردمطالعهبا پنج بخش شهري 

هاي مختلف آن و بخش موردمطالعهي منطقه 2تصوير 

ترين و پرجمعیت عنوانبهنشان داده شده است. اين شهر 

هاي متحده، داراي جاذبهياالت اترين شهر متراکم

ي هشتم در سطح جهان و در رتبه شدهشناختهگردشگري 

. [26] بیشترين گردشگر در سطح جهان قرار دارد

هاي فلیکر داده توجهقابلهمچنین در نیويورک حجم 

شود گسترده استفاده مي طوربهوجود دارد و زبان انگلیسي 

 دادهو به همین جهت براي انجام تحقیق مناسب تشخیص 

 است. شده

                                                             
1 New York City 

تا  2015هاي تصوير از سال 622519ي فرادادهابتدا 

فلیکر  APIمیالدي از شهر نیويورک با استفاده از  2018

، 2در پايتون Pandasي اخذ شدند که با استفاده از کتابخانه

شده و با يلتبد CSV4 به فرمت JSON3 ها از فرمتفايل

يکديگر ادغام شدند تا به يک فايل يکپارچه تبديل شوند. 

 3شده به صورت نقشه گرمايي در تصوير هاي اخذ داده

هاي مربوط به نشان داده شده است. همچنین داده

يس دانشگاه سرووبي شهر نیويورک از طريق وهواآب

که با  6ي وبو با استفاده از يک خزنده 5وايومینگ

 اخذدر پايتون ايجاد شده،  BeautifulSoupي کتابخانه

، باد و وضعیت که شامل اطالعات دما، رطوبتد انهشد

 هستند. وهواآب

 
 ي شهر نیويورکگانههاي پنجبخش -2 ريتصو

 
ي در شهر نیويورک با نقشه اخذشدهنمايش توزيع تصاوير  -3 ريتصو

 گرمايي

                                                             
2 Python 

3 JavaScript Object Notation 

4 Comma-Separated values 

5 University of Wyoming 

6 Web Crawler 
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ي رکورد داده 10821پردازش، تعداد یشپي در مرحله

رکورد داده با دقت تعیین موقعیت کم،  90405تکراري، 

هاي مربوط به مراسم رکورد داده با برچسب 2375

ي زماني رکورد داده که در فاصله 184063شخصي و 

بودند، حذف  اخذشدهکمتر از يک دقیقه توسط يک کاربر 

اده پس از رکورد د 334846ترتیب ينابهشدند. 

 کاربر يکتا 14346پردازش باقي ماندند که توسط پیش

 .انداخذشده

 بندی مکانیخوشه -3-2

طول و عرض  صورتبهها که ابتدا مختصات مکاني داده

قرار دارند، با  WGS84جغرافیايي در سیستم مختصات 

متريک درآورده  صورتبه UTMاستفاده از سیستم تصوير 

ير پذانجامبندي و مراحل بعد هشوند تا عملیات خوشمي

در پايتون  hdbscanي شوند. سپس با استفاده از کتابخانه

شود. با سعي و خطاي بندي انجام ميعملیات خوشه

 450روي  ”min_cluster_size“، پارامتر اجباري شدهانجام

شده یم تنظ 100روي  ”min_samples“و پارامتر اختیاري 

تعداد  HDBSCANبندي وشهي عملیات خیجهنت دراست. 

 است. شده کشفخوشه  116

 هاادغام خوشه -3-3

هايي که در ، خوشهشدهانجامبندي با بررسي خوشه

هاي مجاورت يکديگر قرار دارند و شباهت بردار برچسب

درصد بوده، در يکديگر  35تر از ها، بیشي آندار شدهوزن

هاي خوشه خوشه در 10یجه تعداد درنت که اندادغام شده

عدد  106ها به مجاورشان ادغام شدند و تعداد کل خوشه

 اي از اين فرآيند براي پارکنمونه 4تقلیل يافت. در تصوير 

High Line  در نیويورک، قبل و بعد از ادغام نشان داده

 اند.شده

 ایجاد مرز مناطق جذاب -3-4

در  geopandasو  alphashapeي با استفاده از کتابخانه

ي مرز مناطق جذاب کنندهیینتعپايتون، چندضلعي 

ي کنندهیینتعکه  alphaاند. مقدار پارامتر ساخته شده

يجادشده است، از طريق تابع امیزان تقعر شکل 

optimizealpha ي در کتابخانهalphashape صورتبه 

اي از دو بهینه براي هر خوشه محاسبه شده است. نمونه

نشان داده شده  5ادشده در تصوير يجاي جذاب منطقه

يجادشده در برازش ااست. همچنین تفاوت ناحیه خالي 

 مقايسه شده است. 6سطح مقعر و سطح محدب در تصوير 

 
ي يجادشده پس از ادغام و ايجاد منطقهاي )الف( خوشه -4 ريتصو

 صورتبه شدهکشفي )ب( سه خوشه High Lineجذاب پارک 

 جداگانه و در مجاورت يکديگر، پیش از ادغام

 
 200ي پايتخت هنر با طول حدود در قسمت )الف( موزه -5 ريتصو
ي جذاب کوچک و متراکم و قسمت )ب( فرودگاه منطقه عنوانبهمتر 

J.F.Kennedy  ي جذاب منطقه عنوانبهمتر  4500با طول حدود

 دهد.بزرگ و کم تراکم را نشان مي

 ایجاد اطالعات معنایی -3-5

ي جذاب به شکل ابر هاي برتر هر منطقهبرچسب

در پايتون  wordcloudي برچسب با استفاده از کتابخانه

 شدهدادهنشان  7ي آن در تصوير يجادشده است که نمونها

ي بندي مربوط به هر منطقهو دسته است. همچنین نام

هزار  17هاي متني و حدود جذاب، با استفاده برچسب

ي در محدوده GeoNameي ي جذاب پايگاه دادهنقطه
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ي ها در محدودهعدد از آن 2200که حدود  شهر نیويورک

قرار داشتند، استخراج شدند.  شدهاستخراجهاي چندضلعي

آورده  2در جدول  شدهانتخاببندي نام و دستهاي از نمونه

 شده است.

 
 برازش يچندضلع در جادشدهيا يخال يفضا يسهيمقا -6 ريتصو

 سطح روش با يچندضلع با سهيمقا در محدب سطح روش با شدهداده

 نیبروکل پل جذاب يمنطقه در مقعر

 
ي جذاب پارک يجادشده براي )الف( منطقهاابر کلمات  -7 ريتصو

Central ي تاريخ طبیعي آمريکاو )ب( موزه 

 تحلیل مناطق جذاب -3-6

 کاربران احساسات لیتحل -3-6-1

ي بررسي عقايد و احساسات کاربران نسبت به منطقه

 TextBlob يجذاب با استفاده از نظرات کاربران و کتابخانه

ي بر کتابخانه يمبتن کتابخانه نيادر پايتون انجام شد. 

ي گذاربرچسببا استفاده از  و است pattern ديگري به نام

اي از کلمات، اجزاي جمالت و استفاده از مجموعه داده

دهد و براي خروجي عددي بین تحلیل عقايد را انجام مي

منفي و  کامالًبه معناي نظر  -1دهد که مي ارائه+ را 1تا  -1

 .[27]شود مثبت و صفر خنثي تلقي مي کامالً+ نظر 1

نظرات خنثي با مقادير حدود صفر حذف شدند و از کل 

قه میانگین گرفته شده است. بیشترين مقدار نظرات هر منط

با  Rockefeller Centerي احساسات مثبت براي منطقه

با  Jack Coffeyو کمترين آن براي استاديوم  76/0مقدار 

تعدادي از مناطق  2بوده است. در جدول  36/0مقدار 

 5در مقیاس  شدهانجامجذاب به همراه تحلیل احساسات 

 ست.اي آورده شده استاره

 یمحل و گردشگر کاربران -3-6-2

، میزان محتواي مربوط به ذکرشدهبا استفاده از روش 

ي جذاب گردشگران و شهروندان محلي، در هر منطقه

 69با  Ellisي . باالترين مقدار براي جزيرهشد يبررس

 Prospect Heightsي ترين آن محلهدرصد گردشگر و کم

 2با کمتر از يک درصد گردشگر بوده است. در جدول 

به همراه درصد  شدهکشفاي از مناطق جذاب نمونه

 .اند نشان داده شده استکاربراني را که گردشگر بوده

تعدادي از مناطق جذاب مشهور در شهر نیويورک به همراه  -2جدول 

، درصد گردشگران و احساسات شدهاستخراجبندي نام و دسته

 شده نشان داده شده است.یللتح

 نام یبنددسته احساسات گردشگران

 Brooklyn Bridge پل 4.2 35%

 Times Square میدان 4.22 43%

 Oculus ايستگاه قطار 4.48 44%

 High Line پارک 4.18 33%

 Rockefeller Center ساختمان 4.53 49%

 Empire State Building ساختمان 4.27 46%

 Union Square میدان 4.3 13%

 Statue of Liberty ادبودبناي ي 4.3 68%
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 هاي مختلف دماي هوا. )ب( در شرايط آب و هوايي مختلف )ج(اند. )الف( در بازهشده تعدادي از مناطق جذاب در شرايط بافت مختلف مقايسه -8 ريتصو

 اند.هاي سال مقايسه شدههاي زماني در طول روز. )د( در فصلدر بازه

 تحلیل شرایط بافت مختلف -3-6-3

، در شرايط مختلف شدهکشفي جذاب هر منطقه

نشان  8اي از آن در تصوير شود که نمونهبافتي بررسي مي

ي هاي انتخابي، موزهداده شده است. در بررسي نمونه

پايتخت هنر در دماهاي بسیار سرد يا بسیار گرم و 

هاي جوي، بازديدکنندگان همچنین در شرايط بارش

بیشتري نسب به ساير مناطق منتخب داشته است که 

به بسته بودن محیط آن مرتبط است. همچنین  ماالًاحت

میدان تايمز که در مرکز بخش منهتن واقع شده است، 

هاي مختلف يباً يکساني در فصلتقري داراي بازديدکننده

ي پاياني سال بوده و برخالف ساير مناطق منتخب در بازه

ي ي بیشتري داشته است و مجسمهروز بازديدکنندهشبانه

هاي سردتر سال و در دماهاي پايین، کمتر فصلآزادي در 

به دلیل قرار گرفتن  احتماالًقرار گرفته است که  موردتوجه

 گردشگر آن است. مخاطباندر محیط دريايي و 

 ارزیابی -3-7

که حاوي اطالعات  TripAdvisorاز طريق وبگاه 

ي برتر جاذبه 200یدشده توسط کاربران است، تعداد تول

هاي کاربران در شهر نظرات، تصاوير و رتبهبر اساس تعداد 

نیويورک اخذ شدند تا براي مقايسه با مناطق جذاب 

قرار گیرند.  مورداستفادهدر اين تحقیق  شدهکشف

شامل موقعیت، نام و بازخورد کاربران در  اخذشدهاطالعات 

 .[28]هاي شهر نیويورک است مورد جاذبه

 ارزیابی مکانی -3-7-1

ساده با استفاده  DBSCANجهت مقايسه کمي، روش 

سازي شده و پارامتر در پايتون پیاده Sckitlearnي از بسته

در  240ي تراکم آستانه پارامترمتر و  50شعاع جستجو 

ي جذاب منطقه 109ي آن که در نتیجه شده گرفته نظر

 9کشف شده است. نتايج حاصل از دو روش در تصوير 

 نمايش داده شده است.

 
پیشنهادي و  ابي روشهاي ارزيي شاخصمقايسه -9 ريتصو

DBSCAN 

56%

66%
61%

50% 53% 51%

0%

20%

40%

60%

80%

Precision Recall F1

روش پیشنهادي DBSCAN
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درصد از مناطق جذاب  56حدود  8طبق تصوير 

هستند و همچنین  TripAdvisorهاي شامل جاذبه شدهکشف

در مناطق جذاب  TripAdvisorهاي درصد از کل جاذبه 66

ي توجهقابلدهد تعداد قرار گرفتند که نشان مي شدهکشف

مناطق جذاب کشف شده است که با وجود تعامل زياد 

جزو مناطق  TripAdvisorکاربران با آن مناطق، از منظر 

توان هاي آن را ميکه نمونه اندجذاب برتر قرار نداشته

، J.F.Kennedy، فرودگاه Bronxوحش ، باغQueensوحش باغ

نام برد و دلیل آن را  Citi Fieldو ورزشگاه  Broxپارک 

هاي برتر توان تفاوت ديدگاه نسبت به جذابیت مکانيم

اند در دانست، زيرا مناطقي که کاربران تعامل بیشتري داشته

شود ولي از ديدگاه اين تحقیق جذاب محسوب مي

TripAdvisor ها، نظرات و ها بر اساس رتبهجذابیت مکان

ي تصاوير کاربران محاسبه شده است. همچنین عمده

 1در بخش منهتن TripAdvisorشده در يرفمعهاي جاذبه

هاي اند و تعداد کمي در ساير بخششهر نیويورک قرار گرفته

ي از توجهقابلشهر هستند، اين در حالي است که تعداد 

و  2هاي بروکلیندر تحقیق در بخش شدهکشفمناطق جذاب 

گونه تفسیر کرد که روش توان اينقرار دارند و مي 3برانکس

در اين تحقیق توانايي کشف مناطق جذاب محلي پیشنهادي 

هر سه  9با شهرت کمتر را نیز دارد. همچنین مطابق تصوير  و

ارزيابي در روش پیشنهادي، نسبت به روش  پارامتر

DBSCAN .ساده، مقادير بهتري را کسب کرده است 

 شدهانتخابهای ارزیابی نام -3-7-2

 يگذارنام جهتشده ارائه روش ييکارا دادن نشان يبرا

 نظر از که يجذاب مناطق که است يهيبد جذاب، مناطق

 اندنداشته يپوشش TripAdvisor يهاجاذبه با يمکان

 يهاجاذبه با که يمناطق نام تنها و رندیگينم قرار يموردبررس

TripAdvisor نيبنابرا شود؛ يبررس ديبا اندداشته يهمپوشان 

 106 کل نیب از شد، انیب نیشیپ بخش در کهطور همان

 با هاآن از عدد 60 اي درصد 56شده کشف جذاب يمنطقه

 نام يستيبا و داشتند يهمپوشان TripAdvisor يهاجاذبه

 يمنطقه 60 نيا انیم از .شود يبررس هاآن يبراشده انتخاب

 اسم هاآن از درصد 76 يعبارت به اي عدد 46 يبرا جذاب،

 .است شده انتخاب ،شدهارائه روش توسط يمشابه

                                                             
1 Manhattan 

2 Brooklyn 

3 Bronx 

 ارزیابی تحلیل احساسات -3-7-3

در کنار متن نظرات خود،  TripAdvisorکاربران در 

دهند که مي موردنظري ستاره به جاذبه 5تا  1اي بین رتبه

 3ستاره به معني ضعیف،  2ستاره به معني خیلي بد،  1

ستاره  5ستاره به معني خوب و  4ستاره به معني متوسط، 

لي است. با استفاده از تعداد نظرات در هر به معني عا

ها، تعداد ستاره دار از آنحالت و گرفتن میانگین وزن

عددي  صورتبه TripAdvisorمربوط به هر جاذبه در 

به دست آمده است. همچنین با  5تا  1اعشاري بین 

تحلیل احساسات نظرات کاربران در مورد مناطق جذاب 

است سپس با جمع آن  -1+ تا 1که عددي بین  شدهکشف

اي ستاره 5تا  1به حالت  2و ضرب آن در عدد  5/1با عدد 

 اند.مقیاس شدههم TripAdvisorهاي تبديل و با داده

 
در  شدهدادهي ي رتبهاي جهت مقايسهنمودار جعبه -10 ريتصو

TripAdvisor ي حاصل از تحلیل احساسات نظرات کاربران ارائه و رتبه

اي را نشان ستاره 5مقیاس شده است. محور قائم رتبه داده شده در 
 دهدمي

در تحقیق  شدهانجامتحلیل احساسات  10در تصوير 

 TripAdvisorهاي براي مناطق جذابي که با جاذبه

ان در مورد هاي بازخورد کاربراند، با ستارهپوشاني داشتههم

اي مقايسه نمودار جعبه صورتبه TripAdvisorهاي جاذبه

بین  RMSE4شده است. همچنین جهت مقايسه مقدار 

 به دست آمده است. 141/0ها محاسبه شده و مقدار آن

 

                                                             
4 Root-Mean-Square Error 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه -5 

در اين تحقیق با استفاده از تصاوير داراي برچسب 

مکاني فلیکر به کشف و تحلیل مناطق جذاب شهر 

و  نوفهنیويورک پرداخته شد. براي اين منظور با حذف 

پردازش، با استفاده از یشپي ها در مرحلهافزونگي داده

هاي بندي شدند و خوشهها خوشهداده HDBSCANروش 

هاي متني مشابه بودند ادغام بمجاور که از نظر برچس

ي جذاب شناسايي شد. سپس با منطقه 106شدند و 

سطح مقعري به نقاط برازش  α-shapeاستفاده از روش 

شد و اطالعات معنايي مانند برچسب متمايز، نام و 

بندي براي مناطق جذاب انتخاب شد. سپس مناطق دسته

و  يدکننده )شهروندبازدجذاب بر اساس نوع کاربران 

گردشگر(، احساسات کاربران در نظرات، میزان بازديد در 

 شرايط بافت مختلف تحلیل شدند.

ارزيابي نتايج نشان داد روش پیشنهادي از نظر مکاني 

را شامل شده و در  TripAdvisorهاي درصد از جاذبه 66

هاي هاي مشهور در بخش منهتن توانسته جاذبهکنار جاذبه

کمتر را هم کشف کند و نتايج  محبوب و محلي و با شهرت

ها کند. بررسي ساده ارائه DBSCANبهتري نسبت به 

هاي متفاوتي از همچنین نشان داد مناطق جذاب با اندازه

ي آن در که نمونه شدهکشفمتر تا چند کیلومتر  چند صد

ي مسئلهدهد قبل آورده شده است و نشان مي قسمت

ده است. اين در حالي ي رفع گرديتا حدودتفاوت در تراکم 

که يدرصورت DBSCANهايي مثل است که در روش

هاي شعاع جستجو کوچک انتخاب شود، خوشه پارامتر

شوند يا با ابعاد کوچکي بزرگ و کم تراکم کشف نمي

شوند و اگر بزرگ انتخاب شود ممکن است کشف مي

اي به بزرگي بخش منهتن نیويورک، يک خوشه در منطقه

گذاري در ود. همچنین ارزيابي نشان داد نامشنظر گرفته 

درصد از مناطقي که همپوشاني  76 درروش پیشنهادي 

داشتند نتايج مشابهي ارائه کرده است و مقادير تحلیل 

 آمده است. به دستي مشابهي عقايد نیز در محدوده

ي داده براي تحقیقات آينده استفاده از ساير منابع

ها براي حل ده ترکیبي از آنداراي برچسب مکاني و استفا

ها در شهرهاي کوچک پیشنهاد مشکل کمبود داده

بندي هاي خوشهشود. همچنین استفاده از ساير روشمي

ي که در کنار برچسب مکاني از اگونهبهشود، پیشنهاد مي

هاي ساير اطالعات موجود مانند محتواي تصويري، برچسب

متني و مختصات ارتفاعي هم استفاده شود. همچنین 

بعدي نقاط نیز بندي سهاستفاده از ويژگي ارتفاعي و خوشه

قابل بررسي است. در راستاي بهبود اطالعات معنايي، 

ضافي، استفاده از محتواي ي اي استفاده از منبع دادهجابه

ي جذاب بندي و نوع منطقهتصويري جهت کشف دسته

هاي مبتني بر موارد و گردد. استفاده از روشپیشنهاد مي

عنوان روشي نوين در ترکیبي، به صورتمبتني بر قواعد به

تحلیل عقايد قابل بررسي است. در نهايت استفاده از نتايج 

گر مناطق هاي توصیهستمي سیآمده براي ارائه به دست

 شود.جذاب پیشنهاد مي
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