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چکیده

ي، اطالعات مکان يابيباز ندياز فرآ يبه عنوان بخش مهم هانامهيجابا توجه به افزايش روزافزون کاربردهاي بازيابي اطالعات مکاني، 

سازي آن هنگامهاي جغرافیايي جديد به جاينامه و بهسازي شناسايي و افزودن نامغنيهاي سازي هستند. يکي از جنبهنیازمند غني
هاي ها، در نظر گرفته شدن ديدگاه رسمي و اغلب ناديده گرفته شدن جاينام سازي جاينامههاي مهم در غنيباشد. از جمله چالشمي

هاي شهري، روشي ها است. در اين تحقیق، با تمرکز بر گردآوري جاينامسازي جاينامه هنگاممحلي و همچنین پرهزينه و زمانبر بودن به

هاي امالک هاي امالک ارائه شده است. آگهيهاي جغرافیايي از نوع همسايگي و خیابان با استفاده از آگهيداده محور جهت شناسايي نام

هاي پردازشها و اعمال پیشگرم-شده و پس از استخراج انوبسايت ديوار وبکاوي  ازبراي چهار کالنشهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز 

معیار مکاني و تحت مدل جنگل تصادفي براي هر کدام از اين چهار شهر مدل تولید  24گذاري شدند. بر مبناي ها برچسبگرم-الزم، ان

بان و هم همسايگي، عملکرد مدل ي اين است که هم در شناسايي خیادهندهشده و روي داده ساير شهرها آزموده شد. نتايج نشان

يافته براساس داده شهر اول و آزمون روي داده ساير شهرها قابل قبول است. براي مثال، مدل آموزش يافته براساس داده شهر تهران آموزش

ست. لذا بر اين به ترتیب در شناسايي خیابان و همسايگي کسب کرده ا F_scoreرا براي  %74و  %61در آزمون روي شهر مشهد، مقادير 

تواند با هاي جغرافیايي در شرايطي که ابزارهاي پردازش متن از کارايي کافي برخوردار نباشند، ميتوان گفت که گردآوري ناماساس مي

ها به خوبي انجام پذيرد.تکیه بر رفتار مکاني آن

هاي تصادفيجنگل ،هاي امالکآگهي ، بازيابي اطالعات مکاني ،سازي جاينامهغني واژگان کلیدی:

 نويسنده رابط
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 مقدمه -1

هاي جغرافیايي اي از نامعنوان مجموعهجاينامه به

ترين حالت بايستي شامل شود که در سادهشناخته مي

به ازاي هر مکان « بندينام، مختصات و دسته»تايي سه

. فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه [1]بوده باشد 

در نظر گرفته است و آن  Gazetteerجاينامه را معادل واژه 

اماکن، همراه با  کتابي مشتمل بر سیاهه اسامي»را 
تعريف « اطالعات توصیفي و جغرافیايي و تاريخي و آماري

کرده است. با اين وجود، با توجه به تحوالتي که در حوزه 

کامپیوتر و فناوري اطالعات اتفاق افتاده است، جاينامه را 

، پايگاه [2]بیشتر با عناويني نظیر پايگاه داده جغرافیايي 

دهنده دانش و سیستم سازمان [3]دانش جغرافیايي 

 .[4]کنند معرفي مي

ها در بازيابي اطالعات کاربردهاي اصلي جاينامه

ها در شناسايي جاينام -1اند از: جغرافیايي است که عبارت

 -3؛ [8] 1هاي احتماليرفع ابهام جاينام -2؛ [7-5]متن 

ارائه لیستي از  -4؛ [9] 2نگاشت جاينام به مختصات

اي قرار شدههايي که در محدوده جغرافیايي مشخصمکان

تر هاي پیچیدهدهي به پرسشپاسخ -5و  [10]  3دارند

توان به کاربرد جاينامه در بر اين موارد ميمکاني. عالوه

 .[11]خواني هم اشاره کرد نقشه

با توجه به نیازهاي جامعه، تعريف پايه جاينامه از 

رود مکان فراتر مي« بندينام، مختصات و دسته»تايي سه

سازي جاينامه مطرح و به دنبال آن موضوع غني [1]

هاي سازي، افزودن نامهاي غنيشود. يکي از جنبهمي

با توجه به اين که  جغرافیايي جديد به جاينامه است.

شوند، از دو هاي رسمي تهیه ميها توسط سازمانجاينامه

هاي جغرافیايي مورد استفاده ه شامل همه نامنظر جاينام

شود: شده براي جاينامه نميدر گستره جغرافیايي تعريف

ديدگاه رسمي و از باال به پايین اتخاذ شده در توسعه  -1

هاي محلي که توسط خود مردم در شود جاينامباعث مي

شود، در اين فرآيند در وگوهاي روزمره استفاده ميگفت

                                                             
 ييایرجغرافینام غ کيو  يياینام جغراف کي نیب يکه شباهت يهنگام 1

 . داشته باشند يمشابه ييایدو مکان نام جغراف ايباشد و 

 يناوبر يهاستمیس ايبر وب  ينقشه مبتن يهاسيآنچه که در سرو 2

 شود.شناخته مي Geocodingکه تحت عنوان  افتدياتفاق م
هاي يک رستورانتوان زد شايد جستجوي مي ترين مثالي کهساده 3

 (.Reverse Geocoding) محله باشد که معکوس کاربرد قبلي است

بر بودن روند زمان -2و  [13, 12]نشوند نظر گرفته 

ها نیز سبب سازي جاينامه در کنار ساير هزينهمهنگابه

هاي تازه هاي نوظهور مربوط به مکانشود جايناممي

هاي جغرافیايي جاينامه تاسیس، حضوري در مجموعه نام

 .[14]نداشته باشند 

و عارضه  4آنچه که بايد يادآور شد تفاوت مکان

است. مکان يعني موقعیتي جغرافیايي که به  5)جغرافیايي(

شود. در حالي که شناخته مي 6عنوان برساختي اجتماعي

رضه عنصر فیزيکي منحصر به فردي است مثل عا

ساختمان، درياچه و يا کوه با موقعیت و محدوده 

جغرافیايي مشخص. تقسیمات سیاسي معمواًل به عنوان 

شوند چون داراي موقعیت و عارضه در نظر گرفته مي

اي هستند. مفهوم مکان شدهمحدوده جغرافیايي مشخص

شود که شامل مي هايي را نیزبر عارضه، موقعیتعالوه

محدوده مبهمي دارند مثل مرکز شهر. آنچه که در تهیه و 

شود همین هاي رسمي از  آن صرف نظر ميتوسعه جاينامه

 .[15]هاي با محدوده و شايد با موقعیت مبهم است مکان

اي بر روي زمین به عنوان مکان در نظر لزوماً  هر نقطه

شود و اين اهمیت آن نقطه است که باعث گرفته نمي

شود داراي نام مختص خود باشد. همچنان که ممکن مي

است مکاني داراي چندين نام جغرافیايي باشد )مثل 

ن اشاره دارند(، يک شهسوار و تنکابن که هر دو به يک مکا

تواند به بیش از يک مکان اشاره نام جغرافیايي نیز مي

داشته باشد )مثل هاديشهر که نام دو شهر يکي در استان 

 .[15]شرقي و ديگري در استان مازندران است( آذربايجان

مولفه دوم يعني مختصات بر مبناي قدرت تفکیک در 

تواند به يکي شده و نیز نوع عارضه جغرافیايي مينظر گرفته

، خط، چندضلعي و 7از پنج حالت نقطه، کادر محصورکننده

بندي . دسته[1]شود  اي نمايش دادهيا نمايش شبکه

ها براساس کاربردي که براي جاينامه لحاظ شده است مکان

، «تهران»اينامي مثل تواند متفاوت باشد. براي جمي

خواهد « شهر»بندي يا نوع عارضه جغرافیايي همان دسته

تواند حتي از روي نام بود. نوع عارضه جغرافیايي مي

 جغرافیايي منتسب به آن اخذ شود )فرودگاه امام خمیني(.

                                                             
 4 Place 

 5 Feature 

6 Social construct، اي است که توسط جامعه مطرح شده و مورد ايده

 پذيرش قرار گرفته است.
 7 Bounding Box 
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توان از منابع مختلفي هاي جغرافیايي جديد را مينام

هاي ه شبکهتوان بگردآوري کرد که از آن جمله مي

هاي اجتماعي و اطالعات مکاني مردم گستر اشاره کرد. نام

جغرافیايي حتي ممکن است به کمک موتورهاي 

اي که به استفاده از جستوجوگر وب اخذ شوند. توجه ويژه

شود، به خاطر دو دلیل اصلي به هنگام بودن اين منابع مي

 .[14]هاي محلي است و شامل بودن جاينام

هدف اين تحقیق ارائه روشي داده محور براي گردآوري 

هاي امالک منتشرشده یايي با استفاده از آگهيهاي جغرافنام

شده هاي امالک بوده است. کارکرد روش ارائهدر وبسايت

شده بودن در هايي است که به خاطر شناختهبراي جاينام

هايي براي يک منطقه، بصورت مستقل و بدون همراهي واژه

ها در متن آگهي نوشته مشخص کردن مکاني بودن آن

هاي اصلي(. دو سوال ها و خیابانسايگيشوند )نام هممي

با توجه به رفتار مکاني  -1اصلي پژوهش اين بوده است که 

ها را بر اساس معیارهاي توان آنها، آيا مياين گونه جاينام

آيا بر مبناي مدل تولیدشده بر  -2مکاني استخراج کرد؟ و 

هاي ها و خیابانتوان همسايگياساس داده يک شهر مي

 ها را مشخص نمود؟ اير شهراصلي س

ها هاي امالک در گردآوري جايناماستفاده از آگهي

همان مزايايي را به همراه دارد که براي اطالعات مکاني 

شود. با اين هاي اجتماعي مطرح ميمردم گستر و شبکه

هاي امالک تا حدي هاي جغرافیايي آگهيوجود، دامنه نام

ت. نمونه بارز اين تفاوت در تر از اين گونه منابع اسمتفاوت

دهي به نوع مکان است. به بیان ديگر، برخالف ساير ارجاع

هاي که بر روي جاينام Flickrهاي مشارکتي مثل محیط

هاي امالک با محوريت گردشگري تمرکز دارند، در آگهي

محوريت با سکونت و ارتباط است که به ترتیب بر روي دو 

شود. لذا در معطوف ميبندي همسايگي و خیابان دسته

هاي شهري از نوع همسايگي اين پژوهش، گردآوري جاينام

 هاي امالک مدنظر بوده است. و خیابان از آگهي

در ادامه، در بخش دوم با مروري بر پیشینه تحقیق 

هاي جغرافیايي شده براي گردآوري نامهاي ارائهروش

اند. در بخش سوم، روش توسعه موردمطالعه قرار گرفته

شده ارائه گرديده است. در بخش چهارم، نتايج حاصل داده

سازي اين روش ارائه شده و مورد ارزيابي قرار از پیاده

ها و ها و محدوديتگیريد. در نهايت، نتیجهانگرفته

پیشنهادات براي مطالعات آينده در بخش پنجم آورده شده 

 است. 

 پیشینه تحقیق -2

شود: سازي جاينامه از جوانب مختلفي مطرح ميغني

، بهبود مولفه مکاني [17, 16, 14]هاي جديد افزودن جاينام

، [22-20]، ايجاد ساختاري معنايي براي جاينامه [19, 18]

, 26]، افزودن مولفه زمان [25-23]حذف موارد تکراري 

از جمله اين  [28]و حتي چندزباني کردن جاينامه  [27

ل موارد است. با اين وجود، در اين پژوهش تنها  جنبه او

هاي جغرافیايي جديد از سازي جاينامه يعني افزودن نامغني

ها از منابع ديگر، مدنظر بوده است. لذا طريق گردآوري آن

هاي پیشین شده در پژوهشهاي اتخاذدر ادامه، تنها روش

 سازي مرور خواهد شد.مربوط به اين جنبه از غني

جاينامه ها به هاي جديد و افزودن آنگردآوري جاينام

ترين هاي مختلفي انجام شود. متداولتواند به روشمي

هاي ها است. از جاينامهروش، استفاده از ساير جاينامه

مطرحي که به اين شیوه ساخته شده است، جاينامه 

است که حاصل تلفیق دو  1کتابخانه ديجیتال اسکندريه

است که به ترتیب توسط آژانس  GNIS3 و GNS2 جاينامه

شناسي آمريکا توسعه ملي اطالعات مکاني و سازمان زمین

هاي جغرافیايي اخذ شده به اين . مجموعه نام[1]اند يافته

ها در نظر بناي ساير روشروش بیشتر به عنوان سنگ

هاي انجام شود. از اين رو، در بیشتر پژوهشگرفته مي

ها مدنظرشان بوده گرفته که استفاده از ساير روش

، 2وب  همچنان اين روش نیز استفاده شده است. با ظهور

هاي استفاده از اطالعات جعرافیايي مردم گستر، شبکه

هايي که برمبناي مشارکت مردم اجتماعي و در کل، محیط

اند، در چندين پژوهش به عنوان راهکاري توسعه يافته

تر سازي سريعسازي جاينامه مطرح شد. به هنگامبراي غني

وري جاينامه و نیز اتخاذ سیاستي پايین به باال در گردآ

هاي جغرافیايي دو مزيت مهم اين روش محسوب نام

گیري از شده، بهرهبر دو روش گفتهشود. عالوهمي

شود که در برخي موتورهاي جستجوگر وب نیز مطرح مي

مطالعات انجام گرفته بیشتر با ديدگاه حاکم بر روش دوم 

 .[29]اند )استفاده از محتواي کاربرساخته( همراه بوده

هاي قبلي که تنها توسط سازماني برخالف جاينامه

ها شدند، در نسل جديد جاينامهرسمي تهیه و نگهداري مي

                                                             
1 Alexandria Digital Library (ADL) 

2 GEOnet Names Server  
3 Geographic Names Information System  
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اده از اين نگاه صرفاً رسمي بسط يافته به نحوي که استف

. مسلمًا [3]شود اطالعات مردم گستر را نیز شامل مي

هاي جغرافیايي رسمي اي که تنها بر مبناي نامجاينامه

ارکت مردم را ها و مسائلي که مشاست در حل بحران

طلبد کارآمدي آنچناني نخواهد داشت. لذا يکي از منابع مي

مردم گستر  هاي جغرافیايي اطالعاتبالقوه گردآوري نام

شود. در حالت اول، است. اين امر به دو صورت انجام مي

، Wikipediaهايي مثل اطالعات جغرافیايي از وبسايت

Wikimapia ،OpenStreetMap س از شود و پاخذ مي

سازي استانداردهاي اعمال تغییرات الزم و پیاده

هاي جغرافیايي به شده براي جاينامه، نامدرنظرگرفته

. در حالت دوم، [32-30]شوند جاينامه اضافه مي

کننده جاينامه با ساخت رابطي بر بستر وب، از تهیه

کند. مشارکت مي ساکنان منطقه مورد نظر درخواست

اطالعات مشارکتي نهايتاً بصورت جاينام و ساير اطالعات 

 .[33]شود جغرافیايي در سامانه ذخیره مي

هاي اجتماعي نیز گستر، شبکهبر اطالعات مردمعالوه

هاي جغرافیايي باشد. براي تواند منبع گردآوري ناممي

اند که ايجاد و و همکاران روشي را ارائه کرده Limمثال، 

هاي منتشرشده )که رساني جاينامه از طريق توئیتهنگامبه

هاي زماني اند( متناسب با بازهداراي برچسب مکاني بوده

شده قادر انجام گرفته است به نحوي که سامانه طراحي

ها را شناسايي کند و تشده توسط باهاي تولیدباشد محتوا

و  Gao. در تحقیقي که توسط [34]پااليش نمايد 

يافته و همکاران انجام شده است، بستري توزيع

پذير ساخته شده و کالن داده شبکه اجتماعي مقیاس

Flickr پردازش شده و  1بوم هدوپدر يک زيست

 .[35]اندهاي جديد شناسايي شدهاينامج

هاي جغرافیايي جديد در برخي از تحقیقات، گردآوري نام

انجام گرفته است. براي به کمک موتورهاي جستجوگر وب 

چارچوبي مبتني بر يادگیري ماشین  و همکاران، Zhangنمونه، 

هاي اند که به کمک موتور جستجوگر گوگل، جاينامتوسعه داده

 .[17, 12] شودشهري از صفحات وب گردآوري مي

دو پژوهشي که به نوعي مبناي اين تحقیق محسوب 

هاي جديد از میان شوند، شناسايي و گردآوري جايناممي

و همکاران  McKenzieاند. هاي امالک را معرفي کردهآگهي

ها براي سه شهر اند نام همسايگيبا روشي که ارائه کرده

                                                             
 1 Hadoop  

اسايي شده ها شنواشنگتن، سیاتل و مونترال از میان آگهي

استخراج شده است و در  2هاييگرم-است؛ از هر آگهي، ان

مختصات جغرافیايي  گرم، مجموعه-نهايت، براي هر ان

گرم اختصاص يافته است. برمبناي -هاي شامل آن انآگهي

شده و به کمک يادگیري ماشین، هاي مکاني تعريفشاخصه

. ولي در [36]هاي جديدي شناسايي شده است همسايگي

اند، به کمک ابزارهاي و همکاران ارائه کرده Huروشي که 

هاي احتمالي شناسايي شده و پردازش زبان طبیعي، جاينام

هاي نهايي مشخص بندي مکاني جاينامدر ادامه، با خوشه

 .[14]شده است 

 روش توسعه داده شده -3

( به 1شکل توسعه داده شده ) روشدر اين بخش، ابتدا 

اختصار معرفي شده و در ادامه، مراحل کار به تفصیل 

 ها نیز ارائه شده است.سازي آنبررسي شده و چگونگي پیاده

هاي اخیر گرفته در سالهاي صورتعلیرغم پیشرفت

در توسعه ابزارهاي پردازش زبان فارسي، اين ابزارها در 

کارآمدي کافي برخوردار تر نام مکان از شناسايي دقیق

گذاري نیستند. دلیل اين امر را شايد بتوان در نوع نام

هاي شهري هاي منتسب به مکانها يافت. بیشتر ناممکان

ها آن 3اي است که ابزارهاي تشخیص واحد اسميبه گونه

» هاي کند. براي مثال، جاينامرا غیرمکاني شناسايي مي

سازمان برنامه و »و « امام خمیني»، «هفده شهريور

ها بیايد، به از آن بدون آنکه عنوان خیابان پیش« بودجه

ترتیب به عنوان واحد اسمي زماني، شخصیت و سازمان 

 Huلذا استفاده از روش پیشنهادي  شناسايي خواهند شد.

بر استفاده از ابزارهاي تشخیص که مبتني [14]و همکاران 

واحد اسمي بوده است و به خاطر استفاده از معیارهاي 

شود، استه ميهاي مکاني کشناختي از حجم پردازشزبان

براي زبان فارسي )منطقه مطالعاتي ايران( عملکرد قابل 

 قبولي را ارائه نخواهد داد.

اند و همکاران ارائه کرده McKenzieدر روشي که 

گرم -، تنها بر اساس توزيع مکاني نقاط هر ان[36]

شوند. در مقايسه با هاي احتمالي شناسايي ميجاينام

ها که منطقه مورد مطالعه سه شهر واشنگتن، پژوهش آن

گرفته شده است، در اين تحقیق  سیاتل و مونترال در نظر

                                                             
2 N-gram ،ي توالي پیوستهn  .بخشي از يک نمونه متن يا کالم است 

 3 Named Entity Recognition 
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مناطق مورد مطالعه چهار شهر پرجمعیت ايران انتخاب 

هاي اساسي در زبان، جمعیت، نوع شده است. تفاوت

دهي در شهرهاي ها و نیز نوع آدرسنامگذاري مکان

انتخاب شده اين دو پژوهش مستلزم اعمال تغییراتي در 

بر اين، در وهبندي بوده است. عالفرآيند ايجاد مدل دسته

ها در نظر ها، شناسايي خیابانکنار شناسايي همسايگي

 هاي جديدي را به همراه داشت.گرفته شد که چالش

شود؛ از هاي امالک آغاز ميفرآيند کار از وبکاوي آگهي

شوند؛ اين ها استخراج ميگرم-شده، انهاي وبکاويآگهي

دسازي ها ابتدا پاکسازي شده و سپس استاندارگرم-ان

شوند؛ با در نظر گرفتن اين سناريو که ممکن است مي

هاي متفاوتي از شهر نام يکساني چندين جاينام در موقعیت

شود و چنانچه خوشه بندي انجام ميداشته باشند، خوشه

گرمي -شده باشد به عنوان انداراي حداقل نقاط تعیین

وي شود؛ بر اساس توزيع نقاط بر رمستقل در نظر گرفته مي

گرم، -شود؛ براي هر انگذاري انجام مينقشه مبنا  برچسب

شود؛ مدل تشخیص نوع مکان معیارهاي مکاني محاسبه مي

هاي )همسايگي يا خیابان( ساخته شده و پس از ارزيابي

 شود.اولیه، بر روي داده ساير شهرها آزموده مي

 داده -3-1

و در اين پژوهش چهار کالنشهر تهران، مشهد، اصفهان 

شیراز به عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب شد. از میان 

هاي به عمل چند وبگاه انتشار آگهي امالک، پس از بررسي

ها و پوشش هر چهار شهر، آمده، با توجه به تعداد آگهي

انتخاب شد و وبکاوي به مدت يک ماه  1تنها وبگاه ديوار

 ( انجام گرفت. 2020)ماه ژانويه 

هاي داراي برچسب تنها آگهي در فرآيند وبکاوي،

مکاني لحاظ شده و به ازاي هر آگهي، عنوان آگهي، متن 

شده به آگهي آگهي و طول و عرض جغرافیايي برچسب

هاي با مختصات شد. پس از پاکسازي آگهيذخیره مي

هاي سیاسي، نقاط جغرافیايي تکراري، براساس مرزبندي

 خارج از محدوده مدنظر حذف شدند.

 

 

 

                                                             
1 https://divar.ir 

 

 
سازي داده براي مدل جنگل روندنما مراحل تهیه و آماده -1شکل 

 هاگرم-اي از انتصادفي همراه با نمونه

5



 

ه 
قال

م
ي

ش
وه

پژ
 - 

غن
ي

ساز
 ي

يجا
مه

نا
 

گه
ز آ

ه ا
اد

تف
اس

با 
ي

ها
 ي

ک
مال

ا
 

در ادامه، از روي عنوان و متن آگهي، پس از اعمال 

سازي، با استفاده از کتابخانه برخي تصحیحات و نرمال

Hazmهاي يکتايي ها انجام شده و توکنواژه 1سازي، توکن

، دوتايي )مثل «(گلستان»و « آزادي»، «خیابان»)مثل 

، «(شهرک شهید کشوري»تايي )مثل (، سه« خیابان بهار»

تايي استخراج شدند. در حالت کلي، هر چهارتايي و پنج

گرم -هاي چندتايي تحت عنوان انکدام از اين توکن

گرم، مختصات جغرافیايي -ر انشوند. به ازاي هشناخته مي

گرم به مجموعه -هاي شامل آن انتمامي آگهي

جدول گرم اضافه شد. در -هاي جغرافیايي آن انموقعیت

شده از اين هاي استخراجگرم-ها و ان، تعداد آگهي1

 ها براي هر چهار شهر ارائه شده است.آگهي

 شدههاي استخراجگرم-ها و انتعداد آگهي -1جدول 
 شدههای استخراجگرم-تعداد ان هاتعداد آگهی نام شهر

 1196742 22358 تهران

 636732 10283 مشهد

 482156 7768 اصفهان

 399179 7712 شیراز

 

ها از دو جنبه انجام گرفت. از جنبه آماري، گرم-پاکسازي ان

-ان زیو ن اریاز سه برابر انحراف مع شتریب يبا فراوان يهاگرم-ان

نقطه( تعريف شده  10) کمتر از حدآستانه يبا فراوان يهاگرم

هاي با کمتر از سه گرم-حذف شدند. از جنبه غیرآماري، ان

 هايي که تنها شامل عدد بودند، حذف شدند.گرم-کاراکتر و ان

ها، با توجه به شیوه گرم-در مرحله استانداردسازي ان

ها به ها و ساير مسائل، عبارات و واژهنگارش عبارات در آگهي

توان به ییر يافت. از جمله اين تغییرات ميشان تغشیوه متداول

اين موارد اشاره کرد: تغییر حروف اختصاري به واژه مدنظر 

؛ استانداردسازي کاراکترها «(خیابان»به « خ»)براي مثال، تغییر 

و حذف فاصله بین اجزاي «( حسن آباد»به « حسن اباد»)تغییر 

ال همه در اعم«(.  ولیعصر»به « ولي عصر»يک واژه )تغییر 

گرم جديد قبالً در مجموعه وجود داشت، -تغییرات، چنانچه ان

 شد.مختصات جغرافیايي اين دو تلفیق مي

 بندیخوشه -3-2

بندي مجموعه داده به بندي، دستهخوشه

هايي تحت عنوان خوشه است به نحوي که زيرمجموعه

                                                             
 1 Tokenization 

اجزاي هر زيرمجموعه نسبت به هم شباهت بیشتري در 

 .[37]ها داشته باشد مقايسه با اجزاي ساير خوشه

هاي مکاني، نقاطي گرم-در بین مجموعه نقاط ان 

بودند که موقعیتشان بسیار دورتر از محدوده جغرافیايي 

اصلي مکان بود. براي مثال، فرض کنید در میان مجموعه 

که به محله پیروزي واقع در شرق « پیروزي»گرم -نقاط ان

شهر بوده تهران اشاره دارد، سه نقطه با موقعیتي در غرب 

باشد. برخي از اين نقاط ناشي از به اشتباه ثبت کردن 

هايي با اهمیت بسیار مکان آگهي و برخي مربوط به مکان

ها مثالً يک کوچه( و البته پايین )تکرار بسیار کم در آگهي

اند. اين نقاط به عنوان تر بودهشدهدورتر از مکان شناخته

جموعه نقاط از م DBSCANبندي نقاط پرت تحت خوشه

 .[38]گرم مربوطه حذف شدند -ان

ها ممکن است به چند با توجه به اينکه برخي از نام 

مکان مختلف اشاره داشته باشند و از طرفي در اين 

ها، شناسايي پژوهش عالوه بر شناسايي همسايگي

ها از ها نیز مدنظر بود، الزم بود مجموعه نقاط آنخیابان

هم تفکیک شود. از اين رو، عالوه بر حذف نقاط پرت، 

گرم، خوشه بندي شده و چنانچه -ه نقاط هر انمجموع

نقطه(  10تعداد نقاط خوشه از حد کمینه تعريف شده )

 گرمي جدا ذخیره شد.-بیشتر بود، به عنوان ان

 برچسب گذاری -3-3

شده و  يبررس يشناختها به لحاظ زبانگرم-ابتدا ان

 يگرم بر رو-ان هرنقاط  شيدر مرحله بعد براساس نما

 ييایعارضه جغراف نوع، OpenStreetMap يمبنانقشه

 شد. يگذارو برچسب ييشناسا

چالش مهم همراه بود:  دوها با گرم-ان يگذاربرچسب 

 چندبخشي بودن -2 تفکیک خیابان از همسايگي و -1

 .هاناميجا

 تفکیک خیابان از همسایگی -3-3-1

ها تحت تاثیر نام خیابان بخش قابل توجهي از نام

مان منطقه بوده است. يا بالعکس، نام محله يا اي در همحله

اي است که در آن شهرک برگرفته از نام خیابان اصلي

اصفهان، « آبادحسین»هايي مثل گرم-محدوده بوده است. ان

تهران هم « سهروردي»شیراز و « سفیر»مشهد، « مطهري»

 تواند نام همسايگي و هم نام خیابان بوده باشد.مي
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کن است خیاباني که ارتباط اصلي ، ممدر حالت خاص

کند، با آن يک همسايگي را به ساير نقاط شهر برقرار مي

، بخشي از نقاط 2همسايگي همنام باشد. براي مثال در شکل 

شامل نقاط بلوار کوثر و بخشي مربوط به « کوثر»گرم -ان

شهرک کوثر است. در اين حالت، بخشي از نقاط تحت تاثیر 

خطي و بخش ديگر تحت تاثیر شهرک  خیابان داراي توزيعي

 اي به همان نام، توزيعي غیر خطي خواهد داشت.يا محله
گرم خیابان -در برخي موارد، همسايگي همنام ان

هاي هاي فرعي يا کوچهنیست ولي چون بخشي از خیابان

شوند، متصل به خیابان اصلي از نام خیابان اصلي گرفته مي

خیابان از حالت خطي خارج گرم -توزيع نقاط براي ان

گرم -، بخشي از نقاط ان3شود. براي مثال، در شکل مي

شود و بخش ديگر مربوط به مربوط به بلوار نماز مي« نماز»

هايي است که در محله آبادگران بوده و در اطراف کوچه

 اين بلوار قرار دارند.

 
 شهر مشهد -« کوثر»گرم -توزيع نقاط ان -2شکل 

 
 شهر مشهد -« نماز»گرم -توزيع نقاط ان -3شکل 

صرف نظر از شکل هندسي معمول براي همسايگي و 

گذاري مواردي از جمله سطح تحت خیابان، در برچسب

ها مدنظر بوده است. اگرچه پوشش نقاط و نیز تراکم آن

گرم تنها در يک دسته -سعي بر اين بوده تا ان

گذاري شود، ولي محدوديتي براي برچسب گذاري برچسب

 عمال نشد.در دو دسته خیابان و همسايگي ا

 هاچندبخشی بودن جاینام -3-3-2

نوع  نیی)بدون تع ناميبودن جا يچالش چندبخش

 نامي.. جا.معنا است که بخش اول، دوم و  نيبه ا مکان(،

داراست.  ناميباشد که خود جا يجداگانه شامل همان نقاط

به  رازیدر شهر ش« گلدشت حافظ» ناميمثال، جا يبرا

« گلدشت»از دو بخش  يگياز نوع همسا ناميجا کيعنوان 

و نه « گلدشت»مسلماً نه . است دهساخته ش« حافظ»و 

در نظر  ناميبه عنوان جا توانندينم ييبه تنها« حافظ»

مجموعه نقاط  يول (.يشوند )حداقل در کاربرد رسم گرفته

همان مجموعه نقاط « گلدشت حافظ» ناميمربوط به جا

 ريمقاد جهیتاست. در ن« حافظ»و « گلدشت» يهاگرم-ان

هر سه با هم برابر  يبراشده محاسبه  يمکان يارهایمع

ها گرم-ان نگونهيا يگذارکه در برچسب يروند .خواهد بود

کامل و  ناميگرم جا-لحاظ شد تنها در نظر گرفتن ان

 بود. کسانيبا مختصات  يهاگرم-ان ريحذف سا

شامل  زیه نوع مکان را نک ييهاگرم-ان ن،يبر اعالوه

( در کنار حالت بدون نوع «عصریشهرک ول»بودند )مثل 

 ابانیخ اي يگي( به عنوان همسا«عصریول»مکان )مثل 

مربوط به  يهاگرم-. در خصوص انندشد يگذاربرچسب

با توجه  ،«ييوفا دیشه»و  «ينظام میحک» رینظ هاتیشخص

موارد  يدر برخ تیمنسوب به شخص وانبه کاربرد و نوع عن

موارد هر دو  يتنها حالت همراه با عنوان منسوب و در برخ

 يهاگرم-ان يگذارشد. در برچسب يگذارحالت برچسب

 اي «وريهفده شهر»مثل  يخيتار يدادهايمربوط به رو

ها به تنها شکل کامل آن زین« بهمن بیست و دو ابانیخ»

گرفته شد و  نظر رد ابانیخ اي يگيگرم همسا-عنوان ان

به  «وريشهر» اي« بیست و دو ابانیخ»مثل  گريحاالت د

 حذف شدند. کسانيخاطر داشتن مجموعه نقاط 

-و کل ان يگيهمسا ابان،یبا برچسب خ يهاگرم-تعداد ان -2جدول 
 هر چهار شهر يها براگرم

 کل همسايگي خیابان شهر

 5812 386 168 تهران

 2561 148 92 مشهد

 1805 193 161 اصفهان

 1552 114 92 شیراز
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 معیارهای مکانی -3-4

بندي در اين تحقیق فرض بر اين بوده است که دسته

تواند بر اساس معیارهايي مشخص عارضه جغرافیايي مي

معیار  24ها، ها و خیابانشود. براي شناسايي همسايگي

اذ شده و همکاران اتخ McKenzieمکاني که در  پژوهش 

هاي تعیین صه، در اين مطالعه هم به عنوان شاخ[36]بود 

کننده نوع عارضه جغرافیايي در نظر گرفته شد. با توجه به 

، اين معیارها اگرچه شايد در برخي موارد داراي 4شکل 

، 5هاي انطور که در شکلهمبستگي بااليي باشند ولي هم

هر کدام از  نشان داده شده است، میزان اهمیت 8و  7، 6

 است.ها براي تفکیک نوع عوارض براي هر شهر متفاوت آن

معیار محاسبه شده به ازاي  9، 1براي پراکندگي مکاني

؛ متوسط فاصله تا 2اند از: فاصله معیارگرم عبارت-هر ان

ترين همسايگي براي اولین، دومین و سومین نزديک

همسايگي، بصورت میانگین و میانه؛ متوسط فاصله زوج 

 نقاط از هم، بصورت میانگین و میانه.

در  Ripley’s L، مقادير تابع 3براي همگني مکاني

متري  500زيربازه  10کیلومتر در  5تا  0محدوده 

محاسبه و مقادير مربوط به هر بازه به عنوان معیاري جدا 

معیار،  10بر اين گرم ذخیره شد. عالوه-به ازاي هر ان

 نیز محاسبه گرديد. Ripley’s Lکشیدگي و چولگي تابع 

ده تحت پوشش همچنین، تعداد نقاط، مساحت محدو

و تراکم نقاط به عنوان سه معیار آخر محاسبه شد. از اين 

گرم ساخته -رو، پوش محدب براي مجموعه نقاط هر ان

نقاط نیز  مساحت پوش محدب محاسبه شد. تراکمشده و 

 با تقسیم تعداد نقاط بر مساحت پوش محدب بدست آمد.

در شناسايي  ،8و  7، 6، 5هاي وجه به شکلبا ت

ي شهرها معیار تراکم نقاط تاثیرگذارترين در همه خیابان،

معیار بوده است. پس از آن، معیارهاي مربوط به متوسط 

ترين همسايگي از اهمیت باالتري برخوردار فاصله تا نزديک

اند. در حالت کلي، میزان اهمیت معیارهاي کشیدگي بوده

و چولگي بیشتر از ده معیار مربوط به مقدار خود تابع 

Ripley’s L  بوده است؛ اگر چه در مدل تولید شده برخي

( نیز RL3و  RL2تر )شهرها، مقدار تابع براي فواصل پايین

از معیارهاي مهم بوده است. معیار تعداد نقاط و فاصله 

                                                             
 1 Spatial Dispersion 
 2 Standard Distance 

 3 Spatial Homogeneity 

استاندارد در اکثر شهرها جزء معیارهاي کم اهمیت براي 

 هاي خیابان بوده است.گرم-عمکرد مدل در شناسايي ان

اسايي همسايگي، معیار تراکم همچنان از در شن

معیارهاي با اهمیت باال بوده است. از مجموعه معیارهاي 

همگني مکاني، معیارهاي چولگي و کشیدگي داراي اهمیت 

اند اگرچه نقش مقادير تابع در عملکرد مدل بااليي بوده

 نسبت به شناسايي خیابان تا حدودي افزايش يافته است.

 
يافته براساس معیار براي مدل آموزش 24میزان همبستگي  -4شکل 

 داده شهر تهران

 مدلسازی -3-5

هاي تصادفي، روشي است روش يادگیري جمعي جنگل

بندي با ايجاد تعداد زيادي درخت تصمیم، مسئله طبقه که

. سهولت در استفاده از اين [39] شوديا برازش حل مي

روش با توجه به اين که به پارامترهاي کمي براي تنظیم 

مدل نیاز است و دقت باال باعث شده است تا در مسائل 

بر اين، روش . عالوه[42-40]ن استفاده شود مختلفي از آ

هاي تصادفي به خاطر قابلیت تعامل با اندازه نمونه جنگل

 .[43]شود کوچک و فضاهاي ويژگي چند بعدي شناخته مي

هاي با توجه به نتايج حاصل از بکارگیري روش جنگل

تصادفي نسبت به استفاده جداگانه از هر کدام از معیارها 

، در اين مطالعه [36]و همکاران  McKenzieدر پژوهش 

بندي اتخاذ شد. اي طبقههاي تصادفي برنیز روش جنگل

بیني تعیین شده ابتدا، حد آستانه بهینه براي احتمال پیش

شده براساس حد آستانه بهینه براي و سپس، مدل ساخته

 هر چهار شهر بر روي ساير شهرها آزموده شد.

حلقه  10براي مشخص کردن بهترين حد آستانه، در 

نتیجه  مدل به عنوان 100تکرار، نتیجه حاصل از میانگین 

( ذخیره شد. در هر بار که 1تا  1/0نهايي هر حدآستانه )از 
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ها به گرم-از ان %70شد، بطور تصادفي مدلي ساخته مي

باقیمانده  %30عنوان داده آموزشي انتخاب شده و بر روي 

تکرار  100میانگین  F_scoreشد. براساس مقدار آزموده مي

براي هر حدآستانه، حدآستانه بهینه براي آزمون مدل 

 شده هر شهر بر روي داده ساير شهرها انتخاب شد.ساخته

هاي با گرم-با توجه به طبیعت مسئله، سهم ان

ها پايین بود. گرم-برچسب همسايگي يا خیابان از کل ان

راي هاي با مقدار مثبت )هم بگرم-تعداد بسیار کم ان

شود در مرحله برچسب همسايگي و هم خیابان( باعث مي

هاي با مقدار منفي گرم-آموزش مدل، مدل بیشتر به ان

گرايش داشته باشد. به همین دلیل، پس از هر بار تفکیک 

ها به آموزشي و ارزيابي، روي مجموعه گرم-مجموعه ان

برداري دوباره انجام گرفت و هاي آموزشي نمونهگرم-ان

هاي با برچسب مثبت افزايش يافته و برابر با گرم-انسهم 

 هاي منفي شد. گرم-سهم ان

که در باال گفته شد، سه معیار صحت  F_scoreبر عالوه

(Accuracy( دقت ،)Precision( و بازيابي )Recall نیز )

ها، با محاسبه شدند. با اين وجود، در ارزيابي عملکرد مدل

تواند به عنوان معیاري توجه به اين که معیار صحت نمي

قابل اعتماد باشد، تنها از سه معیار دقت، بازيابي و 

F_score .استفاده شد 

موارد برآوردشده بر اساس مدل از چهار حالت خارج 

مواردي که مطابق  -1اند از: نیست که اين چهار حالت عبارت

گذاري شده آنچه که به عنوان خیابان يا همسايگي برچسب

مواردي که به  اشتباه به  -2 (؛𝑇𝑝اند )بودند، شناسايي شده

 -3(؛ 𝐹𝑝اند )عنوان همسايگي يا خیابان شناسايي شده

مواردي که برخالف برچسبي که زده شده بود به اشتباه به 

 -4( و 𝐹𝑁اند )خیابان شناسايي نشدهعنوان همسايگي يا 

مواردي که به درستي به عنوان همسايگي يا خیابان شناسايي 

(. در ادامه فرمول هر چهار معیار بر اساس حاالت 𝑇𝑛اند )نشده

 گفته شده، آورده شده است:

(1) Accuracy = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 

(2) Precision = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

(3) Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

(4) 𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙
Precision ∙  Recall

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

  
 شهر تهران - ابانیو خ يگيهمسا ييشناسا يبرا يمکان اریمع 24 تیاهم زانیم ينمودارها -5شکل 

 

  
 مشهدشهر  - ابانیو خ يگيهمسا ييشناسا يبرا يمکان اریمع 24 تیاهم زانیم ينمودارها -6شکل 
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 اصفهانشهر  - ابانیو خ يگيهمسا ييشناسا يبرا يمکان اریمع 24 تیاهم زانیم ينمودارها -7شکل 

  
 شیرازشهر  - ابانیو خ يگيهمسا ييشناسا يبرا يمکان اریمع 24 تیاهم زانیم ينمودارها -8شکل 

 

 نتایج -4

شده هر ساخته يهامدل آزمون جيبخش، نتا نيدر ا

 %30 يبر رو آزموناز کل داده و  %70 يشهر بر مبنا

شهرها  ريکل داده سا ياز داده همان شهر و بررو ماندهیباق

معیار عنوان شده در بخش  سهارائه شده است. بر اساس 

و  يگيهمسا ييدر شناسا دشدهیتول يها، عملکرد مدلقبل

، 3همانطور که در جداول  قرار گرفت. يابيمورد ارز ابانیخ

اي تولیدشده از میزان هارائه شده است، اگرچه مدل 5و  4

اند ولي مقدار معیار دقت باعث بازيابي بااليي برخورد بوده

شده است. داليل اين امر را  F_scoreکاهش مقدار 

 بايستي از دو جنبه کمي و کیفي مدنظر داشت.

هاي با برچسب خیابان گرم-از جنبه کمي، سهم کم ان

قت شود معیار دها باعث ميگرم-يا همسايگي از کل ان

شده براي مدل کم باشد. اگرچه با انجام محاسبه

-برداري و رفع عدم توازن، احتمال مشارکت اننمونه

يابد هاي با برچسب مثبت در آموزش مدل افزايش ميگرم

ولي همچنان به خاطر محدود بودن دامنه تغییرات 

هاي گرم-معیارها، مدل تنها بر اساس شکل خاصي از ان

شود که يابد. نتیجه اين ميمي با برچسب مثبت آموزش

-يافته يک شهر، حتي در شناسايي انمدل آموزش

هاي خود آن شهر عملکرد نه چندان خوبي را از نظر گرم

 معیار دقت ارائه کند.

از جنبه کیفي، پايین بودن مقدار دقت، به ويژه در 

هاي با گرم-شناسايي خیابان، بیشتر تحت تاثیر مجموعه ان

هاي اتخاذشده ت. به بیاني ديگر، سیاستبرچسب مثبت اس

ها هم در آزمون مدل گرم-گذاري اندر برچسب

يافته بر روي داده خود آن شهر و هم روي داده ساير آموزش

اي داشته است. با بررسي تغییرات صورت شهرها تاثیر عمده

گرم به عنوان خیابان يا -بیني يک انگرفته در پیش

گذاري شده بود، برچسبهمسايگي نسبت به آنچه که 

توان گفت بخش زيادي از کاهش دقت ناشي از شناسايي مي

 يک همسايگي به عنوان يک خیابان يا بالعکس بوده است. 

هاي غیر مکاني گرم-بخشي از کاهش مقدار دقت، ان

هستند که به اشتباه به عنوان همسايگي يا خیابان 

ها در واقع گرم-شوند. بخشي از اين گونه انبیني ميپیش

رخدادي بر گرفته از ادبیات خاص هر منطقه بیشترين هم

گرم خیابان يا همسايگي مربوط به آن منطقه -را با ان

گرم خیابان يا -رو، رفتاري مشابه ان دارند. از اين

کنند. آنچه که اين مسئله را تقويت همسايگي را ايفا مي
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ها توسط مشاورين امالک براي کند انحصار انتشار آگهيمي

هايي که اي خاص از شهر است. در اکثر آگهيمنطقه

شود، معموالً مجموعه توسط مشاورين امالک منتشر مي

معرفي ملک و چه براي تبلیغات عبارات مشترکي چه براي 

 شود.نوشته مي

هاي با برچسب منفي نیز تحت گرم-تعداد کمي از ان

هايي منطبق بر بندي و تشکیل خوشهتاثیر خوشه

-هاي خیابان و همسايگي، به اشتباه به عنوان انخوشه

شوند. براي مثال، بیني ميگرمي با برچسب مثبت پیش

که مجموعه « پارتمانفروش آ»گرمي مثل -فرض کنید ان

بندي يابد، خوشهنقاطش در کل شهر اصفهان توزيع مي

بندي، يک خوشه بخش اصلي شهر را شود. پس از خوشه

دهد و خوشه ديگر سپاهانشهر را که از بخش پوشش مي

اصلي شهر دورتر است. در نتیجه، مقادير محاسبه شده 

ار خوشه دوم بسی« فروش آپارتمان»گرم -معیارها براي ان

« سپاهانشهر»گرم -شبیه مقاديري خواهد بود که براي ان

 محاسبه شده است.

آنچه که معیار بازيابي را در آزمون مدل روي داده 

شهري ديگر بیشتر تحت تاثیر قرار داده است را شايد بتوان 

هاي عمده در الگوهاي شهرسازي هر شهر دانست. تفاوت

گذاري شده به هاي برچسبگرم-براي مثال، در مجموعه ان

هايي هستند که امتداد عنوان خیابان شهر مشهد، خیابان

اي است که ثابتي ندارند و در عین حال توزيع نقاط به گونه

هايي در آزمون مدل شهري گرم-شود چنین انباعث مي

بیني شوند. ديگر، به احتمال زياد به عنوان همسايگي پیش

« خیابان کارگر»و « اتوبان امام علي»هايي مثل گرم-ان

هايي با شرايط مکاني گرم-تهران نیز به اين خاطر که ان

ها در ساير شهرها نیست يا بسیار کم است، توسط مدل آن

گرم غیر مکاني -يافته ساير شهرها به عنوان يک انآموزش

 شوند.بیني ميپیش

، در شناسايي خیابان، مدل 4جدول باتوجه به 

تولیدشده براساس داده شهر تهران در آزمون بر روي داده 

ساير شهرها بیشترين دقت را داشته است. در شناسايي 

همسايگي نیز مدل تولیدشده بر اساس داده شهر مشهد 

ها ارائه کرده است. يباالترين دقت را در شناسايي همسايگ

داده يک شهر  %70يافته بر مبناي در آزمون مدل آموزش

باقیمانده از داده همان شهر، در  %30و آزمون بر روي 

هاي شهر شناسايي خیابان و همسايگي به ترتیب، مدل

شیراز و تهران باالترين دقت را داشته اند. از طرفي، داده 

ده شهر تهران در شهر اصفهان در شناسايي خیابان و دا

شناسايي همسايگي توسط مدل ساير شهرها با دقت 

 اند.بیني قرار گرفتهباالتري مورد پیش

، مدل تولیدشده برمبناي داده شهر 5جدول مطابق 

ناسايي خیابان و مدل شهر شیراز در اصفهان در ش

شناسايي همسايگي باالترين بازيابي را در آزمون روي داده 

ساير شهرها داشته اند. در آزمون مدل يک شهر بر روي 

داده همان شهر نیز در شناسايي خیابان، مدل شهر مشهد 

و در شناسايي همسايگي، مدل شهر تهران باالترين بازيابي 

چنین، داده شهر تهران در شناسايي را داشته اند.  هم

هاي ساير شهرها با بازيابي خیابان و همسايگي توسط مدل

بیني قرار باالتري در مقايسه با داده بقیه شهرها مورد پیش

 گرفته است.

 باقیمانده و نیز آزمون روي ساير شهرها %30داده يک شهر و آزمون روي  %70هاي آموزش يافته براساس براي مدل F_scoreمقادير معیار  -3جدول 

 شهر در نظر گرفته شده براي آزمون 

 شیراز اصفهان مشهد تهران

 همسايگي خیابان همسايگي خیابان همسايگي خیابان همسايگي خیابان

ش 
وز

 آم
ي

برا
ده 

 ش
ته

رف
 گ

ظر
درن

ر 
شه

دل
م

 

 717/0 520/0 772/0 598/0 743/0 613/0 847/0 584/0 تهران

 691/0 601/0 768/0 670/0 775/0 648/0 811/0 502/0 مشهد

 692/0 596/0 803/0 682/0 693/0 550/0 816/0 427/0 اصفهان

 600/0 725/0 752/0 614/0 740/0 627/0 805/0 502/0 شیراز
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 شهرها ريسا يرو آزمون زیو ن ماندهیباق %30 يرو آزمونشهر و  کيداده  %70براساس  افتهيآموزش  يهامدل يبرا دقت اریمع ريمقاد -4جدول 

 شهر در نظر گرفته شده براي آزمون 

 شیراز اصفهان مشهد تهران

 همسايگي خیابان همسايگي خیابان همسايگي خیابان همسايگي خیابان

ر 
نظ

در
ر 

شه
دل

ش م
وز

 آم
ي

برا
ده 

 ش
ته

رف
گ

 

 606/0 490/0 700/0 595/0 660/0 606/0 763/0 460/0 تهران

 590/0 483/0 674/0 579/0 691/0 500/0 723/0 355/0 مشهد

 571/0 442/0 747/0 550/0 576/0 392/0 722/0 280/0 اصفهان

 444/0 676/0 640/0 565/0 636/0 544/0 698/0 374/0 شیراز

 

 شهرها ريسا يرو آزمون زیو ن ماندهیباق %30 يرو آزمونشهر و  کيداده  %70براساس  افتهيآموزش  يهامدل يبرا بازيابي اریمع ريمقاد -5جدول 

 شهر در نظر گرفته شده براي آزمون 

 شیراز اصفهان مشهد تهران

 همسايگي خیابان همسايگي خیابان همسايگي خیابان همسايگي خیابان

دل
ش م

وز
 آم

ي
برا

ده 
 ش

ته
رف

 گ
ظر

درن
ر 

شه
 

 877/0 554/0 860/0 602/0 851/0 619/0 952/0 800/0 تهران

 833/0 793/0 891/0 795/0 884/0 920/0 925/0 857/0 مشهد

 877/0 913/0 868/0 898/0 872/0 924/0 938/0 905/0 اصفهان

 923/0 781/0 912/0 671/0 885/0 739/0 951/0 762/0 شیراز

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

ها به عنوان بخش مهمي از فرآيند بازيابي جاينامه

اطالعات مکاني، براي کارآمدي در قبال کاربردهاي روزافزون 

ترين جنبه سازي شوند. مهماين حوزه، بايستي غني

هاي جغرافیايي جديد و سازي جاينامه گردآوري نامغني

ن هاي آناليها است. آگهيسازي جاينامه با اين جاينامهنگامبه

شوند و از امالک از اين نظر که توسط خود مردم منتشر مي

توانند ها هستند، ميديگر سو، چون شامل جديدترين جاينام

هاي جغرافیايي در نظر به عنوان منبعي براي گردآوري نام

ها بسیار متفاوت از گرفته شود. با اين وجود، متون آگهي

مثل اخبار اي است که در منابعي ساختار يافتهغیرمتون 

توان يافت. اين امر براي زبان فارسي که ابزارهاي تشخیص مي

موجوديت اسمي توسعه يافته براي آن به بلوغ کافي 

شود. منتشرکنندگان آگهي با فرض تر مياند، پررنگنرسیده

اين که يک همسايگي يا يک خیابان اصلي توسط خواننده 

آورند بدون شناخته شده است، تنها نام آن را در آگهي مي

اي در شناساندن مکاني بودن يا نبودن آن و در وهله آنکه واژه

ها مستلزم اين بودند که بعد نوع مکان ذکر شود. اين چالش

تر از تشخیص موجوديت اسمي براي شناسايي روشي متفاوت

 هاي اصلي اتخاذ شود.ها و خیابانهمسايگي

در اين پژوهش، هدف ارائه روشي براي شناسايي 

هاي هاي از نوع همسايگي و خیابان با استفاده از آگهيجاينام

هاي با برچسب مکاني از وبگاه ديوار امالک بوده است. آگهي

ها استخراج شدند. گرم-ها انوبکاوي شده و از روي آگهي

گذاري شدند و ها برچسبگرم-پردازش، اين انپس از پیش

براساس  يافتههاي تصادفي آموزشدر نهايت مدل جنگل

بخشي از داده بر روي بخش باقیمانده آزموده شد. شناسايي 

همسايگي در کنار خیابان مستلزم اين بود سناريو تکرار يک 

جاينام براي چند مکان متفاوت درنظر گرفته شود. در اين 

بندي شده و در گرم خوشه-سناريو، مجموعه نقاط هر ان

عداد کافي نقاط اي از تبندي، چنانچه خوشهنتیجه اين خوشه
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گرمي مستقل در نظر گرفته شد. -برخوردار بود، به عنوان ان

براي شهر « گلستان»گرمي مثل -اين امر باعث شد که ان

تهران به جاي آن که به خاطر عدم اشاره به يک مکان 

گرم مستقل در -مشخص حذف شود، در قالب چند ان

 ها حضور داشته باشد.گرم-مجموعه ان

دهنده اين است که علیرغم برخي ه نشاننتايج بدست آمد

الگوهاي  از جمله جمعیت، الگوهاي شهرسازي و هاتفاوت

يافته براساس ها، مدل آموزشها و همسايگينامگذاري خیابان

هاي خیابان و همسايگي گرم-تواند انداده يک شهر، مي

با  يگر را نیز به خوبي شناسايي کند. با اين حال،شهرهاي د

-گفته شد، ممکن است ان 4توجه به داليلي که در بخش 

شده به عنوان خیابان به عنوان گذاريهاي برچسبگرم

بیني شوند يا بالعکس، که اين امر تحت تاثیر همسايگي پیش

گذاري خیابان و همسايگي هايي است که در برچسبسیاست

 که شودهاي آتي پیشنهاد ميشود. لذا براي پژوهشاعمال مي

 مختلفي مدنظر قرار گیرد. ها جوانبگرم-گذاري اندر برچسب

مسلماَ به خاطر در نظر گرفتن بازه زماني يک ماهه 

-ها شانس حضور در مجموعه انوبکاوي، بخشي از جاينام

اند؛ از هاي با برچسب همسايگي يا خیابان را نداشتهگرم

زماني اين رو، در تحقیقات بعدي بهتر است با افزايش دوره 

هاي همسايگي و گرم-يش انوبکاوي و در نتیجه افزا

هاي مکاني بیشتري آموزش گرم-مدل براساس ان خیابان،

يابد. از طرف ديگر، مدل تولیدشده براساس داده يک ماه 

هاي شده براساس آگهيهاي استخراجگرم-شايد نتواند ان

رها هاي ديگر را با توجه به تغییراتي که در مقادير معیاماه

 شود، به خوبي شناسايي کند.ايجاد مي
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