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  )1393 آبان، تاريخ تصويب 1392 ارديبهشت(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

كه وي براي  ييبرسد. ابزارها خود مقصد به تواندمي چگونه و شده واقع كجا بداند دارد نياز كه است مكان به وابسته موجودي انسان
توان به ادراك مكاني انساني و همچنين استفاده از تسهيالت شود. از آن جمله، ميهاي متفاوتي تقسيم مياين امر در اختيار دارد به طيف
 ،و كارتوگرافي يهاي مورد استفاده در زندگي روزمره اعم از رقومهاي دستيار راهبري اشاره نمود. نقشهراهبري چون نقشه و سيستم

 يتجربه و اطالعات اين اساس بر وي، داده قرار كاربر اختيار در را محيط توپولوژيك هايويژگي از اندكي و متريك اطالعات از ايمجموعه
گونه فعاليت ذهني هاي راهبري بدون هيچستميا با استفاده از سيپردازد و مي محيط در راهبري و خود توجيه به خواني،نقشه در قبلي

 گيري ازبهره براي رويكرديو  پرداختههاي مختلف راهبري در محيط شهري اين مقاله به بررسي روش .شوديه مقصد راهنمايي ممكاني ب
 يادراك هايمؤلفه از ايمجموعه از راهبري، براي انسان كه آنجا از .نمايدفرايند راهبري را پيشنهاد مي درانساني  مكانيادراك  هايمؤلفه
 راهبري و توجيه تسهيل موجب تواندمي شهري، هاينقشه در هامؤلفه اين ارائهكند، مي استفاده خويش پيرامون محيط با تعامل براي

  .كمك نمايد ي ذهنيگيري نقشهگردد و به فرايند شكل

 ..GISهاي دستيار راهبري، ، سيستمتوجيه ذهني، نقشه مكاني، دانش شهري، راهبري مكاني، ادراك واژگان كليدي :

 

                                                           

  نويسنده رابط ∗
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  مقدمه -1

 منظور به هدفمند، فرايند يك عنوان به 1راهبري
 و هامعبر طريق از مقصد، به مبدأ نقطه از رسيدن

 به نياز امر اين. ]1[ شودمي شناخته واسط، هايمسير
 تسهيالت يا) آشنا محيط در( محيط از 2مكاني دانش

 در( هاي راهبري رقوميو سيستم نقشه مانند 3راهبري
 مكاني ادراك از استفاده با راهبري در .دارد) اآشنان محيط
 بر راهبري ،)راهبري تسهيالت از استفاده بدون( انساني
 ها،ساختمان هايويژگي مانند محيط از هاييمؤلفه اساس
 هايمؤلفه كه هامؤلفه اين. گيردمي انجام هامحله و معابر

 از قشهن يك ايجاد به منجر شوند،مي ناميده 4مكاني ادراك
 راهبري با زمان، مرور به كه گرددمي كاربر ذهن در محيط
 ترساده را راهبري و يتموقع توجيه و شدهتر كامل بيشتر،
 اين در استفاده مورد اطالعات عمده بخش. نمود خواهد
 حال،اينبا. باشدمي 5شده يبندرده اطالعات نوع از حالت،

 تقريبي صورت به) جهت و فاصله مانند( متريك اطالعات
 مؤثر عوامل ينترمهم از. گيرد قرار مدنظر است ممكن نيز
 محيط، ساختار به توانمي راهبري نوع اين كيفيت در

اين  .نمود اشاره فرد تجربه و راهبري با مرتبط هايحس
تواند به ايجاد نقشه ذهني قابل اطمينان بسيار فرايند مي

  كمك نمايد. 
 مبناي بر عمدتاً ،راهبري تتسهيال از استفاده با راهبري

هاي راهبري تمسو سي كارتوگرافي هاينقشه از استفاده
 باالنگر ديد از اطالعاتي حاوي هانقشه. است استواررقومي 
 مشخصات از ايمجموعه استخراج جهت تواندمي كه هستند

 از اندكي و متريك اطالعات ،)معابر نام مانند( توصيفي
 با راهبري در. گردد واقع مؤثر ط،محي توپولوژيك هايويژگي

 محيط با تعامل منظور به اطالعات اين نقشه، از استفاده
 حركت نحوه تعيين و موقعيت توجيه منظور به پيرامون،

 توانايي خواني،نقشه قابليت. ]2[ گيردمي قرار استفاده مورد
 نوع اين در كيفيت بر مؤثر عوامل از خوديابي، و تصويرسازي

 نقشه ايجاد موجب تواندمي نيز فرايند اين .باشدمي راهبري
نسبت  متفاوتي گيريشكل يندافر اما شود راهبر در ذهني

  .دارد) مكاني ادراك از استفاده( اول روش به

                                                           

١ Navigation 
٢ Spatial knowledge 
٣ Navigation aids 
۴ Spatial cognition 
۵ Categorical 

هاي راهبري رقومي در درجه راهبري به كمك سيستم
كاربر)، اين  از نظرگيرد (اول از نظر آسودگي قرار مي

روز و صحيح هاي بهباني دقيق و نقشهها نياز به پشتيسيستم
هاي مرتبط با راهبري و دارند. انجام تقريبًا تمامي فعاليت

يابي توسط سيستم و به صورت خودكار، منجر به راه
اين امر باعث كاهش توان  ووابستگي راهبر به سيستم شده 

از  6هنيذي در نتيجه نقشهو  گرددمي كاربرادراك مكاني 
  گيرد.شكل نمي (كاربر سيستم) هبرهن راذدر محيط 
 كه دريافت توانمي فوق، راهبري روش سه مقايسه با

 ذاتي هايقابليت و هاتوانايي نقشه، از استفاده با راهبري در
 مكاني ادراك هايمؤلفه اساس بر محيط با تعامل در انسان
 به كه است آن امر، اين نتيجه. است شده گرفته ناديده
 نقشه توسط شده ارائه اطالعات تطابق دنبوبر زمان دليل

 نحوه تعيين و موقعيت توجيه محيط، هاييژگيو با
مي صورتنسبت به حالت اول  كمتري كارايي با حركت،

 هاي راهبري رقوميگيري از سيستمدر فرايند بهره. گيرد
 سرعت انجام راهبري نسبت به روش دوم باالتر است، اما

و استقالل از سيستم فرد  هيچ جايي براي آموزش مكاني
  .در نظر گرفته نشده استراهبري 
 هايمؤلفه ارائه منظور به رويكردي ارائه به مقاله، اين
 شهري راهبري هدف با هانقشه در انساني مكانيادراك 

 و نقشه با كاربر بيشتر تعامل آن، نتيجه كه پردازدمي
 ناي. بود خواهد راهبري و 7توجيه تسهيل محيط به منظور

 مكاني، علوم هدف به دستيابي راستاي در توانمي را امر
 خويش پيرامون محيط با انسان تعامل نحوه سازيشبيه كه

  . نمود ارزيابي است،
 علوم در مكاني ادراك حوزه در ايگسترده تحقيقات

 ادراك نحوه بهتر درك منظور به مكاني، و روانشناسي
 جمله زا. ]6- 3, 1[ است شده انجام انسان مكاني
 مكاني ادراك مطالعه زمينه در گرفته صورت يهاتالش

 تحقيقات به توانمي راهبري، در آن كردن لحاظ و انساني
 انساني مكاني ادراك بررسي به وي. نمود اشاره لينچ كوين

 با شهر سه در و پرداخته شهري طراحي با آن ارتباط و
 مسير يافتن در افراد رفتار بررسي به مختلف، ساختارهاي

برخي . ]7[ است پرداخته محيطي هايويژگي تشخيص و
ها را به ها به نقشهتحقيقات، افزودن موقعيت لندمارك

اند توانايي توجيه و راهبري پيشنهاد نموده شيافزامنظور 

                                                           

۶ Cognitive map 
٧ Orientation  
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راستا توان هم. ايده ارائه شده در مقاله حاضر را مي]9, 8[
كه در اينجا، با اين پيشنهادات در نظر گرفت؛ با اين تفاوت 

ها، مد هاي ادراك مكاني، و نه فقط لندماركهمه مؤلفه
اي به باشد. در نهايت، گايزبائر و فرانك در مقالهنظر مي

بررسي سيستمي براي مسيريابي براي عابرين پياده 
در پاسخگويي ا هاي حاضر راند و مشكالت سيستمپرداخته

جه حاصل از . نتياندنمودهبه نياز عابرين پياده بررسي 
تحقيق ايشان، معرفي مدل مسيريابي عابرين پياده 

  .]2[ باشد كه با هدف بهينگي ادراكي معرفي شده استمي
 به دوم، بخش در: است زير شرح به مقاله ادامه ساختار

 پرداخته آن اجزاء و انجام مراحل و راهبري مفهوم معرفي
 مكاني شدان انواع و انساني مكاني ادراك سوم، بخش. شودمي
 ذهني نقشه و داده قرار بررسي مورد جغرافيايي نظرنقطه از را
 بخش در. نمود خواهد معرفي آن هايمؤلفه همراهبه را

 قرار بررسي مورد آن به مربوط وظايف و خوانينقشه چهارم،
در يك بررسي اجمالي  پنجم بخش در .است گرفته

. است مطالعه قرار دادههاي راهبري رقومي مورد سيستم
پايه غني  يايجاد نقشه براي پيشنهادي رويكرد بخش ششم

مورد استفاده در  انساني مكانيادراك  هايمؤلفه باشده 
 بيان راشهري  راهبري هاي راهبري رقومي برايسيستم

 نمونه يك در رويكرد اين كارگيريبه نتايج. است نموده
 بخش نهايت، در. است ذكر گرديده هفتم بخش در عملي،

 تحقيقات براي پيشنهاداتي و تحقيق از حاصل نتايج تم،شه
  .نمايدمي ارائه را آتي

 راهبري - 2

 حركت خويش اهداف سوي به زمين سطح در انسان،
 ماندن توجيه توانايي و ريزيبرنامه نيازمند امر اين. كندمي
 و هدفمند حركت اين راهبري،. باشدمي حركت هنگام در

مي را راهبري ترتيب، بدين .است فضا در شده هماهنگ
 به مكاني از رسيدن منظور به مكاني مسئله يك حل توان
 .دانست واسط هايمسير طريق از ديگر، هايمكان

  راهبري اجزاء -2-1

 و 1لوكوموشن اصلي جزء دو از متشكل راهبري
   :]10[ باشديم مسيريابي

                                                           

١ Locomotion  

 در هدايت از است عبارت لوكوموشن :لوكوموشن -1
 در عموماً  پاسخ اين. مكاني حسگرهاي به سخپا در فضا،

 سوي به حركت و موانع از دوري منظور به و بوده لحظه
. گيردمي انجام آگاهانه نيمه صورت به و باشدمي هدف

 از بخش ناخودآگاه راهبري است كه متشكل لوكوموشن،
 به حركت و موانع از دوري سطح، شناسايي چون اعمالي
 نياز بدون عموماً  امر اين. اشدبمي رويت قابل هدف سوي

  .افتدمي اتفاق ذهني ينقشه يا شدن مدل به
 و ريزيطرح فرايند به مسيريابي: مسيريابي -2

 امر اين. شودمي اطالق هدف به رسيدن براي گيريتصميم
 اين. نيست ايلحظه و آني صورت به لوكوموشن برخالف

 ريزيبرنامه بهينه، مسير انتخاب چون اَعمالي شامل فرايند
 تفسير و محلي غير عوارض به نسبت توجيه اهداف، توالي

 و لوكوموشن بين فاصله. باشدمي كالمي مسيرهاي
 محيط به توجه و آگاه ذهن از استفاده ميزان به مسيريابي،

 يك در حركت مثال، طوربه. دارد بستگي آن با آشنايي و
 شت،دا نخواهد محيط به زياد توجه به نياز آشنا مسير

 و توجه به نياز ناآشنا شهر يك در مسيريابي كهدرحالي
   .دارد بااليي تمركز

  راهبري مراحل -2-2

 گيريتصميم مسير براي بتواند فرد اينكه فرض با
 اساس بر كه است مراحلي شامل راهبري دهد، انجام

 هم در و اصلي بخش چهار به ستي و داونز بنديتقسيم
  :]11[ شوندمي تقسيم تنيده
 كجا« كه است اين دانستن معناي به توجيه: توجيه -1

 مكاني اطالعات با اطراف محيط بايد آن براي و »داريد قرار
  . باشد داشته تطابق محيط از

 شخص اوليه مكان بين كه ارتباطي :مسير انتخاب -2
 حقيقت در. دارد وجود است وي مقصد كه مكاني با

 هدفي هب رسيدن براي عملي، نقشه يك ريزيطرح
  .باشدمي مسيرها طريق از مشخص

 كه امر اين پيوسته كنترل :بودن صحيح مسير در -3
 منظور بدين. شود انجام شده ريزيبرنامه مسير در حركت
  .شودمي مقايسه محيط با دائماً  مكاني، دانش
 به هدف، مشخصات با محيط مقايسه: هدف يافتن -4
  .هدف يافتن منظور
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 نيادراك مكاني انسا - 3

 تغييرات بازيابي، و سازيذخيره برداشت، با ادراك لفظ
 هايماشين و حيوان انسان، توسط اطالعات، از استفاده و

 اخذ، شامل مكاني ادراك. است مرتبط هوشمند
 محيطي مكاني دانش بروزگرداني و استفاده سازي،مرتب

 فهم، و حس از متشكل ادراكي هايسيستم. ]12[ باشدمي
 حل و گيريتصميم زبان، يادگيري، برداري،تصوير تفكر،

  .]10[ باشدمي مسئله

  يانواع دانش مكان -1- 3

 نوع دو به هاداده نوع، ديد ازدانش مكاني 
 پارامترهاي. شودمي تقسيم متريك و شدهبنديرده
 و راست و چپ مانند هاييكيفيت از متشكل شدهبنديرده
 پارامترها اين درك در انسان ذهن. باشدمي نزديك و دور
. باشدمي ابهام داراي مواقعي در اما كند،مي عمل بهتر

 خاصيت داراي كه هستند پارامترهايي متريك، پارامترهاي
 از مكاني، دانش. دارند عددي مقايسه قابليت و بوده كمّي
 و 1مسيري لندمارك، نوع سه به گستردگي و مؤلفه لحاظ
  .شودمي تقسيم 2اينقشه

  لندمارك دانش - 1- 1- 3

 و نقاط به انسان توجه ادراكي، مرحله اولين در معموالً
 شناخته لندمارك عنوان به كه شود،مي جلب خاصي اشياء

 مكاني دانش از جزء اولين عوارض اين). 1 شكل( شوندمي
 معنايناهب است، خودمحور دانش يك دانش، اين. هستند

  .]1[است  استوار بيننده ديد زاويه بر كه

  
  هاي جدا از همدانش لندمارك، لندمارك -1كل ش

  

  

                                                           

١  Route knowledge 
٢  Survey knowledge 

  يريدانش مس - 2- 1- 3

ها و تقاطع ،آشنا يهايرمتشكل از مس يري،دانش مس
 گيرديشكل م يبه آهستگ يريدانش مس .هاستلندمارك

 يشرويپ يكه برا دهديم يلرا تشك يتوالمساختار  يكو 
 نيز). اين دانش 2شود (شكل يها استفاده منآاز  يردر مس
  .]1[استوار است  ينندهب يدد يهبر زاو

  
  ها در آندانش مسيري و توالي لندمارك -2شكل 

  اينقشه دانش -3- 1- 3

 سطح در ديگر مكاني دانش دو به نسبت دانش اين
 كلي، ديد يك به دستيابي منظور به. دارد قرار باالتري
 يك تشكيل و شده يكپارچه مسيرها و هالندمارك تمامي

 مانند آن تصوير). 3 شكل( دهندمي را پيچيده هشبك
 اين. كندمي پرواز شهر فراز بر پرنده يك كه است حالتي
 آن در اجزاء بين اتارتباط تمامي اينكه دليل به دانش

  .شودمي شناخته نيز 3ايپيكره دانش بنام ،است مشخص

  
  اينقشه دانش از شماتيك تصويري -3شكل 

  ذهنينقشه  - 2- 3

 يط در ذهناز مح يمدل مكان يانگرب ذهني، ينقشه
ارتباط مانند  يارياجزاء بس توانديم يذهني است. نقشه

 هاييژگيها، فاصله و جهت، و و4، دانش لندماركيرهامس
احساسات را شامل  يو حت يربو، صدا، تصاومانند  يحس

  شود. 

                                                           

٣ Configurational 
٤ Landmark 
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  ينقشه ذهن هايمؤلفه - 3- 3

بلكه  يست،ن هيكپارچساختار  يك يدارا يذهن ينقشه
 ،جدا از هم يهاشامل تكه ينچ،ل يبندطبقهبر اساس 

 ها4گره، و 3، مرز2، محله1يرلندمارك، مسمتشكل از 
  :]7[شود يم

 معبر -3-1- 3

به صورت ون آن گر دراست كه مشاهده يكانال ،معبر
 يك. ممكن است كنديحركت م يازنمواقع در  ي وعاد
 يخط آهن باشد. برايا  ل، خط عبور، كاناروياده، پيابانخ
 يدر نقشه ادراكمؤلفه  ينترمعبر مهم ،از افراد ياريبس

 يسازماندهمؤلفه  يندر كنار اها ساير مؤلفهاست و 
معبر كه در خاطر راهبر  ياز پارامترها . يكي]7[ شونديم
 باشد.يكه مرتبط با بعد سوم مير است مس يب، شمانديم

وم معبر (و ديگر قابل ذكر است كه كاربري بر مفه
  ).4است (شكل  رگذاريتأثي ذهني) هاي نقشهمؤلفه

  
  ]13[ اتوبوس راننده و ماشين راننده عابر، يدد از معبر -4 شكل

 مرز -3-2- 3

هستند كه به عنوان معبر در نظر  يخطعوارض  ،مرزها
معموًال بوده و دو فاز  ينمحدوده ب شوند، بلكهيگرفته نم

ها، راه از توقف يمجموعه متوال .تندعبور هس يبرا يانعوم
مرز  مؤلفههايي از يوارها نمونهوساز و دختاآهن، مرز س

و در  يتممتد، قابل رو يمرز ،مرز سخت .]7[ هستند
بايد توجه . باشديرد شدن م ياقابل نفوذ  يرغ ،موارد يبرخ

ها در ديد يك عابر پياده مرز هستند و در داشت كه خيابان

                                                           

١ Path  
٢ District 
٣ Edge 
٤ Node 

قع مرز سخت و در برخي مواقع مرز غير عمل، برخي موا
، مرز سخت غيرقابل 5باشند. در شكل سخت و انتزاعي مي

  شود.عبور و سخت قابل عبور مشاهده مي

  
  (الف)                                 (ب)

  مرز سخت قابل رويت: (الف) غيرقابل عبور، (ب) قابل عبور - 5شكل 

  محله -3-3- 3

 يكر وسعت متوسط تا بزرگ از د يمناطق ها،محله
گستره دو  يكبه عنوان . محله ذهن هستند وندر ،شهر
 يراهبر به صورت ذهن شود كهيدر نظر گرفته م يبعد

منطقه  است كه هايييتخصوص يو دارا شوديآن موارد 
متفاوت  يهادر شهر تهران محله كند.مي ييقابل شناسا را

شامل  هايژگيو نيا .خاص خود وجود دارد هاييژگيبا و
رفت  يزانهوا، م يفيتها، كساختار ساختمان مانند يموارد
و  ياهي، پوشش گي، توپوگرافينساكنمشخصات ، و آمد

در سطح محله  هايژگيو ينا تكرار. شوديساختار معابر م
ها محلهاكثر . ]7[ دهدمي صورتي قابل تشخيصبه آن 

كلي شكه اطراف آن نوعي يكهسته هستند  يك يدارا
   ملموس، قابل درك است.

  گره -3-4- 3

كه راهبر باشد مياز شهر  ينقطه راهبرد يك ،گره
رابطه . گره، به آن وارد شود يبه صورت ادراكتواند يم

دارد. گره  كنديكه فرد به آن مسافرت م مقصديبا  يمهم
 .معبرها باشد يوستنپ ياجدا شدن  معبرها، تقاطع توانديم

 يزيكيف هاييژگيو و هايراكم كاربرها تگره يقت،در حق
ها نقطه از گره يمحل هستند. بعض يكجمع شده در 

محله هستند كه به عنوان نماد  يكشكل دهنده  وتمركز 
گفته  يزن 5به آن هسته شوند، ويآن محله شناخته م

  .شودمي

                                                           

٥ Core 
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 يمحل مالقات تلق يا ي،القتمحل  يكبه عنوان  گره
. تعداد ]7[ دانديم يريگيمتصمرا نقطه  گره ينچل شود.يم

 تهرچه تعداد اتصااليرا ز ،استمهم  گره يكاتصاالت 
 يداراگره كه  باشد نينشان دهنده اتواند ميباشد  يشترب

 راهبر يازبه ن گره يك يتاست، البته اهم يشتريب يتاهم
  دارد. يبستگ نيز

 لندمارك - 3-5- 3

بر اما ، باشندياز نقطه مبنا م يگرد يلندمارك نوع
معموالً در  يفتعر ين. اشوديوارد آن نم راهبر ،گرهخالف 

) صادق راهنما و كوهعالمت ساختمان، (مانند  ياءمورد اش
با وجود  ،لندمارك در علوم مختلف يفدر تعر .است

وجود دارد كه به  يكسانو  ياساس يهپا يك يادز يهاتفاوت
 است و ييزاطراف قابل تم يطكه از مح دركقابل  يش
 يقت. در حقشودمي اطالقشود ياستفاده م يراهبر يبرا

از آن علم است كه بر  يامرتبط با جنبه يف،تفاوت در تعار
  وجود دارد. يدآن تاك

 يت،رو يتاز نظر فاصله و قابل يكل يدها در دلندمارك
استاك و شوند. يم يمتقس يو محل يبه دو دسته جهان

 يفتعر گونهينارا  يو محل يجهان يهامالوت لندمارك
  :]14[كنند يم

بوده  يكاز فاصله نزد يتتنها قابل رو :يلندمارك محل
در مورد معبر و جاده مرتبط  يريگيمو معموالً با تصم

كوچك اما در كل عوارض ها، عالئم، خانه، مانند است
  .يرچشمگ

ها از فاصله دور اين دست لندمارك: يلندمارك جهان
مختصات  يستمس يك يفرتع يبرا قابل رويت هستند و

ثابت را  يراستا يك يقتدر حق .دنكاربرد دار ديگرمحور
 توانيم هااز اين لندمارك مثال براي، كنديم يمعرف

  بلند مرتبه را نام برد. يها، كوه و برجيدخورش
 يبه دو دسته كل هاهاي لندماركيژگيواز سوي ديگر، 

  شوند:يم يمتقس 2يو ذهن 1ينيع
به صورت كامالً واضح  هااين ويژگي ي:ينع هاييژگيو

 .هستند هانشانهاي از مجموعه يانگرقابل درك هستند و ب
 يانسان يهابر اساس تفاوت ي،ذهن هاييژگيو كهيدرحال

باشند. اگر  يمتفاوت يهانشانه توانند داراييم ،در درك

                                                           

١ Objective  
٢ Subjective  

را  ياصل ينيع هاييژگيويكي از حداقل لندمارك  يك
 .]1[شود  يبه عنوان لندمارك تلق تواندينم ،نداشته باشد

الزمه كه است  3، تضاديني مهمع هاييژگيويكي از 
 يكه دارا ياييعموماً اش باشد.تشخيص يك لندمارك مي

به عنوان  تواننديم ،خود هستند يطتضاد باال در مح
قرمز  ياخانهمانند  ،]1[ در نظر گرفته شوند ،لندمارك
 يدها سفخانهساير رفته است كه قرار گ يابانيدر خرنگ كه 

 يرغبه  يشامل موارد توانديتضاد م ينا). 6(شكل  هستند
هاي يژگيو). از صدا يابو ي باشد (مانند از عوامل بصر

 يت، قابليدنحوه تول ،ثابت بودنتوان به عيني ديگر مي
 يترو يتباال بودن قابلاشاره كرد.  يت، و موقع4يترو

  .]7[ فزايش نقش آن گرددموجب ا توانديلندمارك م

  
  (الف)                                 (ب)

  هايي از تضاد با محيط:نمونه -6شكل 

(الف) تصوير شماتيك، (ب) تصويري واقعي از 

  منطقه سهروردي

هاي ذهني با توجه به شخص : ويژگييذهن هاييژگيو
هاي متفاوتي داشته باشد. داللت توانديمو شرايط، 

به  ياستفاده از ش يبرا يازن يشپ يك يقتدر حق آوري،ياد
  .]1[عنوان لندمارك است 

هاي عيني و ذهني ليستي از ويژگي 1 در جدول
  شود.ها مشاهده ميلندمارك

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

٣ Contrast 
٤ Visibility 

  هاهاي عيني و ذهني لندماركويژگي -1جدول 
  هاي عينيويژگي  هاي ذهنيويژگي

  ثابت بودن  پذيري تمييز

  موقعيت  )لژاند(محيط 

  قابليت رويت  يادآوري قابليت

  تضاد  استفاده

  گيرينحوه شكل  بودن مبنا نقطه
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 خوانينقشه -4

 يكي عنوان به ديرباز از نقشه از استفاده و خوانينقشه
خواني به نقشه. است بوده مطرح راهبري، مهم هايروش از

ي در فضاهاعنوان توانايي قضاوت در مورد موقعيت 
وي نمايشي از فضايي بزرگ كه در مقياس بعدي، بر رسه

شود، شناخته ، در دو يا سه بعد نمايش داده ميتركوچك
شود. اين توانايي، متكي بر دو فرايند ادراكي اصلي مي

است؛ نخست، تمييز قائل شدن بين سمبل كارتوگرافي و 
ياء واقعي كه اشو  هاسمبلواقعيت؛ دوم، درك ارتباط بين 

كلري، اين فرايند را . بالدنت و مكاندهشدارجاع  هاآنبه 
  .]15[نام نهادند  1به عنوان تفسير مفهومي

اي از محيط نقشه، ديدي اجمالي در سطح دانش نقشه
دهد. اين ديد شامل توجيه، فاصله و را به كاربر انتقال مي

همچنين توصيفاتي از محيط بر اساس اين اطالعات 
ز افراد در مورد اطالعات . اما وقتي ا]16[باشد اقليدسي مي

توان تنها انتظار اطالعات شود، نمينقشه پرسش مي
منظور انجام راهبري با استفاده . به]17[اقليدسي را داشت 

خواني به انجام برسند كه از نقشه، بايد وظايف نقشه
  به شرح زير است: هاآنين ترمهم

  تشخيص سمبل -4-1

از آنجا كه هدف نقشه، نمايشي از دنيا در مقياسي 
از اندازه واقعي  تركوچكتر است، بنابراين عوارض، كوچك

شوند. از اين رو عوارض مهم با خود نمايش داده مي
شوند. تشخيص سمبل يكي از هايي مشخص ميسمبل

خواني است. پيچيدگي نقشه بر تشخيص وظايف نقشه
نقشه موثر است. تعداد  ها و دريافت اطالعاتسمبل
تواند در نظر داشته خوان ميهايي كه يك نقشهسمبل

ي تصويري، باشد با توجه به تفاوت فردي در حافظه
تمام  متفاوت است. تحقيقات نشان داده است كه تقريباً 

ها نمايند (از افراد دبستانيكساني كه از نقشه استفاده مي
هاي ساده را در نقشه تا افراد بالغ)، توانايي تشخيص سمبل

دارند. بنابراين تشخيص سمبل، يك معيار ضعيف براي 
خواني است، گرچه كه يك توانايي پايه تفاوت در نقشه

  .]18[باشد مي

                                                           

١  Semantic interpretation 

  تعامل نقشه و محيط -4-2

عمل راهبري با استفاده از نقشه، نيازمند اين است كه 
اي بين نقشه و محيط برقرار نمايد. اين امر فرد رابطه

  .]18[است  3و خوديابي 2يازمند دو فرايند تصويرسازين

 سازيتصوير - 1- 2- 4

تصويرسازي، يك فرايند ذهني است كه به شخص 
ها تغيير ايجاد دهد تا الگوها را شناسايي و در آناجازه مي

دهد كه خوان اين امكان را ميكند. اين فرايند به نقشه
جانمايي  خود را درون نقشه تصور و درون دنياي واقعي

سازي به فرايندي اطالق كند. در علم روانشناسي، تصوير
تواند تصويري را پس از اعمال شود كه طي آن، فرد ميمي

يك يا چند تغيير تصور نمايد. در اين كاربرد منظور از 
باشد. عمل تصويرسازي به اي از محيط ميتصوير، نقشه

كرده  معني اين است كه فرد اطالعات توصيفي را دريافت
نمايد و يك فضاي ناديده را و سپس به محيط اعمال مي

ي آن تصوير مشاهده كند و در مسير آتي منتظرتصور مي
تواند به عنوان يك سازي مي). تصوير7شود (شكل مي

فرايند پيوسته در نظر گرفته شود كه در حين خواندن 
  .]18[شود نقشه و راهبري، به صورت موازي انجام مي

  خوديابي  -2- 2- 4

ها در دنياي ها با استفاده از تشخيص ويژگيخواننقشه
ها هاي موجود در محيط و يافتن ارتباط آنواقعي، سرنخ

كنند. اين امر با با هم، موقعيت خود را در نقشه پيدا مي
طور مثال فرد با شود. بهدرك اشياء در محيط انجام مي

دان، موقعيت يافتن كتابخانه، پمپ بنزين، فروشگاه يا مي
). در بسياري 8 شكلكند (نسبي خود را در محيط پيدا مي

از اوقات اين عوارض در نقشه موجود نيستند، اما برخي از 
مقدار كمي دانش قبلي، قابل  ها با استفاده ازويژگي

تواند موقعيت خود را از باشد. يك فرد ميبازسازي مي
ابي مانند خودي .گيري منطقي استنتاج نمايدطريق نتيجه

سازي، نوعي برقراري ارتباط بين نقشه و دنياي تصوير
 به محيط از ارتباط برقراري خوديابي، باشد اماواقعي مي

 نوعي سازي،تصوير ديگر عبارت به. باشدمي نقشه

                                                           

٢  Visualization 
٣  Self-locating 
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 بر. است مسئله حل نوعي خوديابي، اما است، بينيپيش
 خوديابي، است، پيوسته فرايند يك كه تصويرسازي خالف

 انجام در هنگام نياز فقط و است گسسته فرايند كي
  .]18[ شودمي

  
  ]19[تصويرسازي از ميدان فردوسي در ذهن با استفاده از نقشه  - 7شكل 

  

  ]19[خوديابي در نقشه با استفاده از موقعيت آشنا  -8شكل 

  

  

  

  

   مسيري يحافظه - 4-3

 اءِاشي و مسير شامل نقشه، روي از يادآوري به توانايي
  .]20[شود مي شناخته مسيري حافظه نام با آن اطراف

  مسيريابي -4-4

 عنوان به كه است پيچيده فرايند يك يابي،مسير
 و محيطي اطالعات ذخيره و يادسپاري در توانايي

 مكاني سازيتصميم براي دانش آن از استفاده همچنين
 خوانينقشه در صورت دو به مسيريابي،. شودمي مطرح
 مشاهده از پس فرد كه هنگامي نخست،. شودمي هاستفاد
 راهبري قصد و است آورده دست به اينقشه دانش نقشه،
 فرد كه هنگامي دوم، دارد؛ را محيط در صحيح و سريع
  .]20[دارد  را مسير از بازگشت قصد

 هاي راهبري رقوميسيستم - 5

هاي راهبري رقومي، به دليل نمايش موقعيت و سيستم
اربر به هدف از طريق گرافيك، متن و صوت راهنمايي ك

ي هاسالبسيار كاربردي هستند. اين امر باعث شده تا در 
  ها به شدت افزايش يابد.اخير شمار كاربران اين سيستم

براي  1995در سال  1سيستم تعيين موقعيت جهاني
 سرعتاولين بار در اختيار كاربري تجاري قرار گرفت و به 

قابل انكار در بسياري از كاربردها  به عنوان يك عضو غير
گيري و توسعه نيز در كنار شكل GIS. ]21[ تبديل شد

GPSدر بخش داده و  چرا كه ،، پا به عرصه ظهور نهاد
و يكپارچه نمودن سيستم  GPSايجاد كاركرد الزم براي 

و داراي نقشي مهم در توسعه  كاربرد دارد راهبري
  . ]22[هاي راهبري است سيستم
از نگاه نظري ساده رخ  ي اين سيستمردهاكارك

از  GISو  ، موقعيت در لحظه را تأمين نمودهGPSنمايد؛ مي
كند تا خدمات يك دستيار راهبري اطالعات آن استفاده مي

مجموعه هاي راهبري يك را ايجاد نمايد. در حقيقت دستگاه
  . ]22[) 9هستند (شكل  GISكاربري خاص از 

ي كاركردهاي متفاوتي است. برخي يك سيستم راهبري دارا
از اين كاركردها براي كاربر مشخص است و برخي به صورت 

هاي برخي از كاركرد 2 جدول شوند. درضمني در زمينه، انجام مي
  .]22[هاي راهبري ارائه شده است متداول در سيستم

                                                           

١ Global Positioning System (GPS) 
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 پيشنهادي رويكرد -6

بر مبناي آنچه گفته شد، پيشنهاد اين تحقيق براي 
هاي مورد استفاده در راهبري آن يش كارايي نقشهافزا

هاي هاي متريك، از مؤلفهاست كه در كنار مؤلفه
بندي شده نيز در ارائه اطالعات راهبري به كاربر رده

شود در حين راهبري، استفاده شود. اين امر موجب مي
هاي ادراكي آن حفظ تعامل كاربر با محيط و مؤلفه

نقشه ذهني محيط در ذهن وي  گرديده و به مرور زمان،
نياز دستيابي به اين هدف، لحاظ تشكيل گردد. پيش

. مبناي است هاهاي ادراكي محيط در نقشهكردن مؤلفه
ي ذهني معرفي شده هاي نقشهسازي بر مؤلفهاين غني

توسط لينچ (معبر، مرز، لندمارك، گره و محله) به همراه 
ه دليل توانايي عامل شيب، استوار است. مؤلفه شيب، ب

اين عامل در محدود نمودن ديد و قابليت عبور و 
كنندگي آن مد نظر قرار گرفت همچنين خاصيت توجيه

ظايف خوديابي و واين اطالعات در انجام  .]23[
  هستند. يتصويرسازي بسيار كاربرد

براي ايجاد نقشه غني شده، الزم است در يك فرايند 
هاي با تاكيد بر مؤلفه هاي ادراكي محيط،ميداني، مؤلفه

ادراكي عيني، توسط عامل انساني برداشت شود. آشنايي 
تواند موجب شخص برداشت كننده با محيط، مي

ها و در نتيجه برداشت اطالعات بندي بهتر مؤلفهاولويت
  كاراتري گردد. 

هاي برداشت شده نياز براي نمايش اطالعات و مؤلفه
دراكي و انواع مختلف هاي ابه طراحي سمبل براي مؤلفه

 گره لينچ، توسط شده مطرح يهامؤلفه درباشد. شيب مي
 تربزرگ اسي(در مق اينقطه يعارضه لندمارك و

 و هستند خطي يعارضه ،مرز و معبر هستند؛) سطحي
 گرفتن نظر در براي. است سطحي يعارضه يك محله
 شيب ميزان با مرتبط ييهاسمبل از توانمي نيز شيب
 شيبرده مختلف  سه تحقيق اين در .نمود دهاستفا

 تا 15 بين متوسط شيب درجه، 15 تا 5 بين كم شيب(
 يك و) درجه 30 از بيش شيب براي شديد و درجه 30

 است شده گرفته نظر در شيب ناگهاني تغيير براي عامل
 نمايش نيز رنگ در، شكل بر عالوه هاتفاوت اين. ]23[

 قرار خيابان شيب هتج و در نقشه، در ودشمي داده
به منظور نمايش بهينه عوارض بهتر ). 10(شكل  گيردمي

از عاملي براي محدود نمودن عوارض بر حسب ميدان 
اطالعات موجود در اين نقشه  .گرددديد كاربر استفاده 

هاي هاي سيستمتواند براي بهينه نمودن كاركردمي
بي و بازيا، دهيراهبري رقومي (مانند: راهيابي، جهت

  غيره) مورد استفاده قرار گيرد.

  ]22[ دياگرام يك سيستم راهبري رقومي -9شكل 

  

 سازيبصري

 موقعيت

 شبكه اطالعات مكاني

  كاربر

 مسير/جهت

 تعيين

 درخواست

 مورد استفاده

 مورد استفاده

 براي نمايش

 براي نمايش

 نمايش
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  ]22[ هاآنهاي و ويژگي كاركردها -2جدول 

  داده  خروجي  پردازش  ورودي كاركردها

  اطالعات مكاني و توصيفي  موقعيت نقطه  شوديابي ميبازاطالعات مكاني مربوط   نام نقطه مورد نظر  يابيباز
  اطالعات مكاني و توصيفي  نقشه  برش اطالعات مكاني و غير مكاني  موقعيت فعلي، موقعيت داده شده  توليد نقشه

  اطالعات مكاني و توصيفي  نقشه  بزرگنمايي و جابجايي  موقعيت فعلي، موقعيت داده شده  تعامل با نقشه

  موقعيت بر نقشه  يابيدرون  آدرس  كدگذاري مكاني
 هااطالعات شبكه راه

  اطالعات مكاني و توصيفي

  مسير بر نقشه  سازيبهينه  و مقصد آدرس مبدأ  يابيراه
ها اطالعات شبكه راه

  اطالعات مكاني و توصيفي

  موقعيت فعلي بر نقشه  انطباق با داده مكاني  هاي موقعيتداده  رهگيري
ها اطالعات شبكه راه

  اطالعات مكاني و توصيفي

  مسير  دهيجهت
ستجو براي محاسبه مسافت و ج
  هالندمارك

دستورالعمل براي 
  راهبري

ها اطالعات شبكه راه
  اطالعات مكاني و توصيفي

  

        
  (د)  (ج)  (ب)  (الف)

هاي طراحي شده براي نمايش شيب: (الف) تغيير سمبل -10شكل 
  متوسط، (د) شيب زيادب شيب كم، (ج) شي شيب ناگهاني، (ب)

 سازيپياده -7

ايده مطرح شده  سازيرحي از پيادهش ،در اين قسمت
به منظور كاربرد در يك سيستم  يايانهرادر محيط 

  راهبري رقومي همراه بيان گرديده است. 
ي ادراكسازي رويكرد پيشنهادي تحقيق، براي غني
تهران) مورد  7نقشه محله سهروردي (بخشي از منطقه 

به در اين راستا، نقشه معابر منطقه  استفاده قرار گرفت.
  ). 11سازي گرديد (شكل عنوان بستر اوليه، تهيه و آماده

  
11شكل 

 
 شده از منطقه مورد مطالعه GIS readyنقشه معابر  -

  
 

مكاني ذكر شده، موارد زير  ادراكهاي بر اساس مؤلفه
 شود:در اين نقشه لحاظ مي

ي تلقـها بـه عنـوان مـرز ها و بزرگراهتمام خيابان •
 شوند. مي

هـا بـراي حركـت عـابرين كنار خيابانهميشه در  •
 باشد.پياده فضايي وجود دارد كه معبر عابر مي

تواند از خيابـان عابر پياده تنها در نقاط خاصي مي •
عبور كند. اين معبر گذر از عرض خيابان، خطـوط 

 ها هستند.عابر پياده درون خيابان

ها برخي عوارض به عنوان لندمارك و برخي مكان •
قابـل تعريـف هسـتند، كـه بايـد در به عنوان گره 

 بررسي ميداني شناسايي شوند.

  هاي محيطيبرداشت داده -7-1

سازي در مرحله بعد، اطالعات محيطي به منظور غني
نقشه مورد نظر برداشت شد. برداشت اطالعات در اين 

باشد. در اين راستا هاي عيني ميويژگي با تأكيد بر بخش
 موارد زير شناسايي شدند:

هـاي هاي محلي نزديك و دور بـا ويژگيماركلند •
 بـه صـورتويژگـي خـاص  به همراهعيني و بارز، 

 .توصيفي

 در نظر گرفتن شيب زمين. •

ــذرهاي معبر • ــر از كنارگ ــاده، غي ــابرين پي ــاي ع ه
ها، مانند خطوط عـابر پيـاده بـراي گـذر از خيابان

 عرض خيابان.
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هاي پـر رفـت و آمـد كـه بـه عنـوان گـره تقاطع •
تقـاطع دو خيابـان  عموماًشوند. ه ميتشخيص داد

 ي از اين نوع هستند.اصل

 هاي عيني محله مورد بررسيتشخيص ويژگي •

سازي، اطالعات شناسايي شده در در مرحله غني
. اين شدندمرحله بررسي ميداني، به اطالعات مكاني اضافه 

، به عارضه مكاني 1ويژگي يسر كياطالعات به عنوان 
شود. اين اطالعات در فه مياي يا سطحي، اضانقطه

  ي كاربرد دارند.ابيآدرسدهي و هاي آدرستحليل
نمايش نقشه غني شده  ،كه گفته شده هدف طورهمان

اين باشد، بهدر يك سيستم راهبري رقومي همراه مي
   انتخاب گرديد. iOSو سيستم عامل  iPad دستگاهمنظور 

  نگهداري اطالعات -7-2

اطالعات توليد شده نياز به  نگهداري و به روز رساني
استفاده از يك انبار داده در محيط همراه دارد. به اين 

به همراه  SQLiteتصميم بر استفاده از پايگاه داده ر منظو
گرفته شد. بنابراين اطالعات توليد  Spatialiteافزونه مكاني 

قال به محيط تتبديل شده و براي ان SQLiteشده به فرمت 
يد. قابل ذكر است كه اين پايگاه داده همراه آماده گرد

تطابق كامل با دستگاه همراه انتخاب شده و سيستم عامل 
مورد نياز را در هاي مكاني آن دارد و بسياري از تحليل

پايگاه  R-E2نمودار  12دهد. در شكل دسترس قرار مي
به اطالعات موجود در پايگاه داده  داده قابل مشاهده است.

، بنابراين باشدميفزونه بر اليه پايه نقشه يك اليه اعنوان 
الزامي استفاده از يك اليه نقشه به عنوان بستر اصلي 

 3سرويس نقشه گوگل Mapاين منظور از حالت . بهاست
 يروزرساني مناسباستفاده گرديد كه از صحت و به

  برخوردار است. 

  سيستم همراه - 7-3

ط همراه براي در محي يافزارنرم ايجاددر ادامه نياز به 
افزار مربوطه در محيط نرم باشد.نمايش نقشه غني شده مي

                                                           

١ Attribute 
٢ Entity Relation 
٣ Google 

افزار مبتني بر نوشته شد، اين نرم XCodeبرنامه نويسي 
  باشد.رابط كاربر لمسي مي

اطالعات توصيفي مدنظر به شكل نوشتار بر باالي 
شود. براي جلوگيري از سمبل عوارض نمايش داده مي

ت در دسترس بر اساس شلوغي بيش از حد، اطالعا
  ).13(شكل  گردندميمقياس، ميدان ديد و اهميت فيلتر 

 

  پايگاه داده R-Eنمودار  -12شكل 

  

  
  محدود نمودن نمايش عوارض: -13شكل 

 (الف) عوارض در ميدان ديد، (ب) عوارض پر اهميت كوچك مقياس

  

  

 (ب)

 (الف)
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 گيرينتيجه -8

ت از تسهيال هاي راهبري رقوميو سيستمنقشه 
ا هو برداشت داده باشد. در طراحيراهبري پركاربرد مي

شود. هدف توجه كمي به نحوه ادراك انسان از محيط مي
 هايمؤلفه لهيبه وسهاي نقشه سازي مؤلفهاين مقاله، غني

تواند به امر توجيه و راهبري باشد كه ميادراك مكاني مي
ي نقشه، با استفاده از نقشه كمك نمايد. نتيجه اين مقاله

ها كه با ويژگي ستا هاي راهبري رقوميپايه براي سيستم
(شكل  سازي شده استمكاني غني ادراك يهامؤلفهو 
 هاينقشه سازيغني ايده طرح به صرفاً تحقيق اين .)14

 منظور به مكاني ادراك هايمؤلفه از استفاده با شهري

 حال، اين با. است پرداخته راهبري فرايند نمودن بهينه
 اين كاركرد و تأثير ميزان خصوص در كمي و كيفي ارزيابي

 تحقيق، نظر مورد سازيبهينه به دستيابي راستاي در ايده
 بعدي تحقيقات موضوع تواندمي كه است نگرديده بررسي

 كدگذاري عمل انجام اين، بر عالوه. باشد زمينه اين در
 بنديرده اطالعات توسط كه هاييآدرس اساس بر مكاني
 همچنين شوند،مي بيان شده غني نقشه از حاصل شده

 نقشه تغيير براي عاملي عنوان به زمان عامل نمودن دخيل
 در محدوديت ايجاد همراه به آن بر حاكم هايمحدوديت و

 هايگام عنوان به تواندمي فاصله، و شيب از متأثر ديد
  .گيرد قرار مدنظر تحقيق اين بعدي

 

 

 iPadدر دستگاه  نقشه نهايي به همراه توصيفات ايشي ازنم -14شكل 
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