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های مورد عالقه مبتنی بر روش عکاسی بندی مکانشناسایی و رتبه

 گستر نهاد و تحلیل تصاویر مکانی مردم -داوطلبانه

 تهران( 6)مطالعه موردی منطقه 

 2، دکتر محمد طالعی1گیتی خوش آموز 

واجه دانشگاه صنعتي خ -برداري نقشهدانشکده مهندسي  -هاي اطالعات مکاني سیستم دانشجوي دکتري1

 نصیرالدين طوسي
gkhoshamooz@mail.kntu.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري نقشهدانشیار دانشکده مهندسي 2
taleai@kntu.ac.ir 

 (1931 اسفند، تاريخ تصويب 1931 ارديبهشت)تاريخ دريافت 

 چکیده

هاي مختلفي از جمله توسعه گردشگري، مديريت ها، کاربردي آنهاي محبوب و مورد توجه عموم در هر شهر و رتبه بندشناخت مکان

است. در اين روش از  1نهاد-هاي دستیابي به اين نوع ادراک مردمي، روش عکاسي داوطلبانهريزي شهري دارد. يکي از روشترافیک و برنامه

مايند. سپس محتواي اين تصاوير براي دستیابي به درک شان عکسبرداري نشود تا از مناظر مورد عالقه و غیر مورد عالقهافراد خواسته مي

هايي که از مناظر زيبا و يا موضوعات مورد توجه ، مردم عکس2گیرد. در حالي که امروزه با توسعه وب از محیط مورد بررسي قرار مي هاآن

گستر در نهاد و تحلیل فراداده تصاوير مردم-لبانهگذارند. هدف از اين مقاله تلفیق مفهوم روش عکاسي داوطاند را به اشتراک مياخذ نموده

شهر تهران به عنوان منطقه مطالعاتي در نظر گرفته شد و  1هاي مورد عالقه است. در اين تحقیق منطقه بندي مکانشناسايي و رتبه

براي استخراج  2همراه با نويزبندي تراکم مبناي مکاني تصاوير داراي برچسب مکاني مربوط به آن استخراج گرديد. سپس از روش خوشه

هاي مورد توجه استفاده شد و هر مکان کشف شده تفسیر و محبوبیت آن با توجه به محتواي تصاوير، تعداد تصاوير و تعداد مکان

د. تحلیل بارگذارندگان تصاوير محاسبه گرديد. پارک الله، پارک ساعي و میدان فردوسي به ترتیب باالترين امتیاز محبوبیت را کسب کردن

مورد توجه عموم واقع شده است.  هاماههاي فروردين و ارديبهشت بیش از ساير هاي فوق نشان داد که در مجموع ماهزماني محبوبیت مکان

ه ها قرار گرفتبیانگر آن است که کاربري فضاي سبز با اختالف قابل توجهي باالتر از ساير کاربري نیزهاي کشف شده تحلیل کاربري مکان

اند، داده FourSquareو  GoogleMapهاي ها از مجموع امتیازاتي که کاربران به هر مکان در سايت. براي ارزيابي میزان محبوبیت مکاناست

 هاي خیلي محبوب بیشترين انطباق وجود دارد.و نتیجه اين ارزيابي نشان داد که در دسته مکان شداستفاده 

، داده مکاني 4بندي تراکم مبنا همراه با نويز، محتواي تولید شده توسط کاربر، خوشه9مکانيتصاوير داراي برچسب  واژگان کلیدی:

 نهاد-، عکاسي داوطلبانه1گسترمردم

                                                           
  نويسنده رابط 

1 Volunteer-Employed Photography 

2 Density Based Spatial Clustering With Noise (DBSCAN) 

3 Geo-tagged photos 
4 User Generated Content 

5 Volunteered Geographic Information 
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 مقدمه -1 

هاي مورد توجه مردم، مزاياي مختلفي شناسايي مکان

. اکثر ]1[ريزي شهري و گردشگري دارد در حوزه برنامه

ديد گردشگري هاي مورد توجه به خصوص از مکان

-هاي تاريخي و مناطق داراي چشمها، مکانها، موزهپارک

ها مستلزم دستیابي به باشند. شناسايي اين مکانانداز مي

درک مردم از محیط است و دستیابي به اين درک محیطي 

. ]2[اي میسر نیست ها يا تصاوير ماهوارهاز طريق نقشه

ي افراد، تهیه ها براي دستیابي به درک محیطيکي از روش

. اما اين روش ]4و9[پرسشنامه و اخذ نظرات مردمي است 

بر و نیازمند پیدا کردن افراد مطلع و آشنا به محیط زمان

رود، است. روش ديگر که در حوزه گردشگري به کار مي

جمع  براي 1نهاد-گردشگر يانهاد -روش عکاسي داوطلبانه

شود تا ته ميدر آن از افراد خواس است و آوري داده بصري

به عکسبرداري از موضوع مورد تحقیق بپردازند. سپس 

هاي کمي و کیفي بر روي اين امکان انجام انواع تحلیل

. تکیه اين روش بر روي محتواي ]1[شود تصاوير فراهم مي

هاي تصاوير است. اما از طرفي امروزه با توسعه فناوري

ي و هاي رقومهاي هوشمند تلفن همراه، دوربینگوشي

غیره امکان تولید داده براي عموم مردم فراهم شده است و 

، امکان به اشتراک گذاري و دريافت چنین 2با ظهور وب 

ها، محتواي . به اين داده]1[هايي ممکن شده است داده

هاي شود و در قالبتولید شده توسط کاربر اطالق مي

، متن، فیلم و غیره به 2مختلفي مانند تصوير، خط سیر

هايي که داراي شوند. در اين بین دادهشتراک گذاشته ميا

نابع ارزشمندي براي شناسايي ، ماندموقعیت مکاني

کنند و به نام اطالعات مکاني هاي محبوب فراهم ميمکان

ها، تصاوير و از میان آن ]7[شوند نامیده مي 9گسترمردم

ردم ها، بیانگر درک مدادهاين نوع گستر، بیش از ساير مردم

از محیط هستند. به عبارتي مردم در مواجه با مناظر زيبا و 

مناطق مورد توجه اقدام به گرفتن عکس و به اشتراک 

نمايند. به همراه هر تصوير اطالعات مرتبط مي آنگذاري 

، برچسبي براي طول و عرض جغرافیاييبا آن تصوير شامل 

بر، اي که از آن عکس گرفته شده، شناسه کارتشريح پديده

شناسه تصوير و زمان اخذ يا بارگذاري تصوير وجود دارد 

                                                           
1 Visitor-employed photpgraphy 
2 Trajectory 

3 Volunteer Geographic Information 

هاي جديدي دهد و فرصتتصوير را شکل مي 4که فراداده

. نوآوري ]8[نمايد براي درک و استخراج الگو فراهم مي

اين مقاله در محاسبه محبوبیت هر مکان با تلفیق مفهوم 

نهاد و تحلیل فراداده تصاوير -روش عکاسي داوطلبانه

نهاد -گستر است. به عبارتي روش عکاسي داوطلبانهدممر

هاي مردم و پیدايش مفاهیم داده 2که قبل از ايجاد وب 

شد، با تکیه بر هاي گردشگري استفاده ميگستر در کاربرد

محتواي تصاوير و توجه به عناصر موجود در تصاوير، سعي 

در فهم چشم انداز درک شده محیط از محتوايي که از آن 

گرفته شده دارد. در اين تحقیق اين روش با تحلیل  عکس

گستر تلفیق شد تا شاخص محبوبیت فراداده تصاوير مردم

هاي مبتني بر تصاوير ها کمي و عددي شود. تحلیلمکان

پذيرد. به گستر براساس فراداده اين تصاوير انجام ميمردم

-عبارت ديگر در اين تحقیق هر دو تحلیل بصري و مکاني

استفاده شده است. براساس دانش ما، تاکنون هر دو  زماني

ها گستر و فراداده آنعامل محتواي بصري تصاوير مردم

ها در نظر گرفته نشده است. براي محاسبه محبوبیت مکان

 نکات برجسته اين تحقیق، شامل موارد زير است:

نهاد و -تلفیق مفهوم روش عکاسي داوطلبانه (1

 گسترتحلیل فراداده تصاوير مردم

 گسترزماني تصاوير مردم-تحلیل بصري و مکاني (2

ه يک رابطه رياضي براي محاسبه محبوبیت ارائ (9

 گسترهاي مورد عالقه مبتني بر تصاوير مردممکان

 هاي مورد عالقهتحلیل نوع کاربري مکان (4

پرداخته  پیشیندر بخش دوم به بررسي تحقیقات 

اي هشده است. بخش سوم روش استخراج و تحلیل مکان

دهد. بخش ها را شرح ميمورد عالقه و رتبه بندي آن

ارزيابي و بحث و بخش  بخش پنجم ،سازيچهارم پیاده

 گیرد.را در بر ميو پیشنهادات آتي گیري نتیجه ششم

 تحقیقات پیشین -2

استخراج اطالعات از روش عکاسی  -2-1

 نهاد -داوطلبانه

-انه( از روش عکاسي داوطلب2001اوکو و فوکاماچي )

انداز بازديدکنندگان نهاد براي دستیابي به میزان درک چشم

                                                           
4 Metadata 
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ها از مناظر مثبت با در نظر گرفتن تصاوير اخذ شده آن

 .]3[ها پرداختند )زيبا( و خصوصیات فردي آن

بالومنو و گارد و ( 2008و  2007گارد )در تحقیق 

ريزي و نهاد براي برنامه-از روش عکاسي داوطلبانه (2014)

در اين تحقیقات،  شده است.ت گردشگري استفاده مديري

را به دو دسته مثبت  ها، آنتصاوير پس از اخذ گردشگران

 عناصر موجود در هرهايي کلید واژهو با و منفي تقسیم 

عناصر موجود  را مشخص نمودند. سپس با تحلیلتصوير 

درک مثبت يا منفي از محیط  عوامل موثر در ،در تصاوير

 (2011ساگیموتو )در تحقیق  .]1،10،14[شناسايي شدند 

نهاد براي تحلیل درک -از روش عکاسي داوطلبانه نیز

عنصر و  تراکم تصاويررابطه بین و  شدهانداز استفاده چشم

به عنوان مثال مردم، حیوانات، پوشش گیاهي  هاآناصلي 

 .]12[ شده است بررسي
نهاد -( روش عکاسي داوطلبانه2010ريوان و همکاران )

را به عنوان بخشي از يک رويکرد چند روشه براي بررسي 

 .]11[ايرلند به کار بردند  1تصوير مقصد
نهاد را براي -( روش عکاسي داوطلبانه2012هیمان )

دوره  در دو2ارزيابي ادراک بازديدکنندگان از جنگل شهري

تصاوير وي، نتیجه تحقیق براساس به کار برد و  زماني

دسته تصاوير مورد عالقه قرار  مناظر طبیعي اکثراً در

 .]19[اند گرفته

استخراج اطالعات از فراداده تصاویر  -2-2

 گسترمردم

گستر در ادبیات تحقیق تحلیل فراداده تصاوير مردم

غالبًا با هدف کمک به گردشگران و توسعه گردشگري 

بندي اين تحقیقات با خوشه اکثرانجام پذيرفته است. در 

هاي مورد عالقه نقاط و يا مکان ،بعد مکاني تصاوير

برخي تحقیقات  .]1،11،11،17،18[ اندشده استخراج

هاي مورد عالقه را نیز محاسبه نمودند به امتیاز مکان

(، امتیاز هر مکان 2014هان و لي )عنوان مثال در تحقیق 

گردشگري براساس حاصلضرب تعداد تصاوير در نسبت 

به تعداد کل کاربران کاربران بازديد کننده از آن مکان 

( براي 2011. سان و همکاران )]13[محاسبه شده است 

هاي مورد عالقه، تعداد محاسبه محبوبیت مکان

                                                           
1 Destination Image 

2 Urban Forest 

بارگذارندگان تصاوير هر خوشه و تعداد تصاوير آن خوشه 

 .]29[را مدنظر قرار دادند 

عالوه بر شناسايي و پیشنهاد مناطق  در ديگر تحقیقات

يد از اين مناطق و يا مسیر بهینه مورد توجه، ترتیب بازد

ه است دشبین اين مناطق به گردشگران توصیه 

]7،20،21،22[. 

توان گفت که، در تحقیقات مبتني به طور خالصه مي

-هاي خوشهگستر، معموالً روشبر فراداده تصاوير مردم

بندي بر روي بعد مکاني اين تصاوير اعمال شده و سپس 

ها به کار ي بخشیدن به خوشهبعد زماني و متني براي معن

هاي مبتني بر رود. لذا محتواي بصري تصاوير در تحلیلمي

 .اندگستر به کار نرفتهتصاوير مردم

 روش تحقیق -3

در اين تحقیق داراي سه مرحله اصلي  روش ارائه شده

ها است. اولین مرحله مربوط به اخذ تصاوير و فراداده آن

با توجه به موقعیت مکاني  تصاوير باشد. در مرحله دوممي

د. در سومین ونشبندي ميخوشه DBSCANبا روش  هاآن

ها شود و سپس اين خوشهها معنا اعطا ميمرحله به خوشه

براساس اينکه مربوط به حوزه گردشگري هستند يا خیر، 

شوند. سپس میزان محبوبیت ويرايش )حذف يا ادغام( مي

اد بارگذارندگان هر خوشه بر اساس تعداد تصاوير، تعد

شود. اين مراحل در تصاوير و محتواي تصاوير محاسبه مي

 نمايش داده شده است. 1شکل شماره

 
هاي مورد عالقه از تصاوير مراحل استخراج و تحلیل مکان -1شکل

 داراي برچسب مکاني
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 استخراج داده -3-1 

صاوير محبوبترين منابع داده براي دستیابي به ت

و  1هايي چون فلیکرها، سايتگستر و فراداده آنمردم

باشند. در اين بین منبع داده پانورامیو قابلیت مي 2پانورامیو

هاي مکاني دارد زيرا تمام تصاوير آن داراي بهتري براي تحلیل

اند و بیشتر تمرکز بر حوزه گردشگري دارد. مختصات مکاني

ها را به صورت فراداده آنهمچنین دسترسي به اين تصاوير و 

نمايد. اخذ فراداده تصاوير سايت پانورامیو از رايگان فراهم مي

اين سايت امکان پذير  9طريق رابط برنامه نويسي کاربردي

 باشد:به صورت زير مي APIاست. يک نمونه از درخواست 
http://www.panoramio.com/map/get_panoramas.ph

p?set=public&from=0&to= 334 &minx=1179773&mi

ny=9177008&maxx=1174211&maxy=9177129&size=

medium&mapfilter=false 

 شده تااستفاده  "public"عبارتاز در درخواست فوق 

تصاويري که براي عموم به اشتراک گذارده شده و فراداده 

 د.نگردفراخواني د نشونمايش داده مي 4گوگل ارثدر 

نگر تعداد تصاويري است بیا ”from-to“همچنین عبارت 

شود و چون در هر بار اجراي ها فراخواني ميکه فراداده آن

تصوير قابل بازيابي است،  100درخواست، حداکثر فراداده 

تنظیم شده است. براي اخذ فراداده تصاوير  433تا  0از 

بیشتر، درخواست فوق بايد مجدد تکرار و به عنوان مثال 

“from-to”  نظیم شود. مقادير ت 333تا  100از“minx” ،

“miny” ،“maxx”  و“maxy”  بیانگر حداقل و حداکثر

. فراداده منطقه مطالعاتي استطول و عرض جغرافیايي 

 1اخذ شده براي يک تصوير به عنوان نمونه در جدول 

 آورده شده است.

 اخذ شده براي يکي از تصاوير فرادادهيک نمونه از  -1جدول
 11793 طول جغرافیايي تصوير

 91770 عرض جغرافیايي تصوير

شناسه بارگذارنده 

 تصوير

1917118 

URL1  بارگذارنده

 تصوير

http//www.panoramio.com/user/1317158 

URL فايل تصوير http//www.panoramio.com/photo/41936144 

 41391144 شناسه تصوير

 مجسمه ابوريحان برچسب تصوير

 2010-08-09 تاريخ بارگذاري تصوير

                                                           
1 Flickr 

2 Panoramio 

3 Application Programming Interface (API) 
4 Google Earth 

5 Universal Resource Locator 

پس از جمع آوري فراداده تصاوير، فايل اکسل آن ايجاد 

اي حاوي تبديل به يک اليه نقطه GISشده و در نرم افزار 

شود. نمايش و ذخیره سازي مي 1خصوصیات توصیفي جدول

فايل آن تصوير امکان  URLمحتواي هر تصوير، از آدرس 

 دند.گرپذير است و محتواي تصاوير به اين طريق ذخیره مي

 هاکشف خوشه -3-2

از بندي وجود دارد. هاي مختلفي براي خوشهروش

را  DBSCAN و K-means ،meanshiftتوان روش جمله مي

اين ( 1است؛ داراي مزايايي  DBSCANنام برد. اما الگوريتم 

است و مناطقي که تراکم نقاط در آن زياد تراکم مبنا روش 

راکم نقاط در آن است به عنوان يک خوشه و مناطقي که ت

شوند و اين امر کم است به عنوان نويز در نظر گرفته مي

متناسب با تحقیق فعلي است که در آن تراکم تصاوير در 

در اين ( 2 يک مکان، شاخصي از محبوبیت آن مکان است

باشد و نميها روش نیازي به از پیش دانستن تعداد خوشه

و ] 20،21،22،21،24[ها نیست وابسته به شکل خوشه( 9

تواند خطي، در تحقیق فعلي که شکل مکان مورد عالقه مي

به جستجوي بیضوي يا کشیده باشد، کاربرد دارد. اين روش 

که دربرگیرنده  1در يک شعاع همسايگيمناطق متراکم 

است،  براي تشکیل يک خوشه 7حداقل نقاط مورد نیاز

است.  8يدسترس-تراکم DBSCANپردازد. اساس روش مي

گفته  3دسترس-تراکم p2از نقطه  p1عنوان مثال نقطه به 

ها کمتر از يک فاصله حد آستانه شود، اگر فاصله آنمي

ها که تعداد آن 10متصل-اي از نقاط تراکمباشد. مجموعه

بیشتر از حداقل نقاط مورد نیاز باشد، يک خوشه را تشکیل 

هاي شعاع همسايگي و . براي پارامتر]24و18[دهند مي

هاي ل نقاط مورد نیاز، مقادير ثابتي که بتوان در کاربردحداق

براي  ، لذا]29[مختلف از آن بهره گرفت، وجود ندارد 

دستیابي به مقادير مناسب شعاع همسايگي و حداقل نقاط 

ها با مقادير مختلف اين پارامتر DBSCANمورد نیاز، روش 

 .هاي بهینه تعیین گردندشود تا پارامترسازي ميپیاده

در مقاله استر و  DBSCANجزئیات بیشتر روش 

. با اجراي روش ]21[( آورده شده است 1331همکاران )

DBSCAN به هر تصوير يک شماره خوشه اختصاص داده ،

                                                           
6 Eps 

7 MinPts 

8 Density-reachability 
9 Density-reachable 

11 Density-connected 
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در ادامه آورده  ]DBSCAN ]27شبه کد روش  شود.مي

 شده است.
DBSCAN (D, eps, MinPts) { 

C=0 

For each point P in dataset D { 

 If P is visited 

        Continue next point 

  Mark P as visited 

 NeighborPts= regionQuery (P, eps) 

 If sizeof (NeighborPts) < MinPts 

   Mark P as NOISE 

 Else { 

  C= next cluster 

expandCluster (P, NeighborPts, C, eps, MinPts) 

  } 

} 

} 

expandCluster (P, NeighborPts, C, eps, MinPts) 

{ 

add P to cluster C 

for each point P’ in NeighborPts { 

 if P’ is not visited { 

  mark P’ as visited 

 NeighborPts’= regionQuery (P’, eps) 

 If sizeof (NeighborPts’) >= MinPts 

 NeighborPts=NeighborPts joined with 

NeighborPts’ 

} 

If  P’ is not yet member of any cluster 

Add P’ to cluster C 

} 

} 

regionQuery (P, eps) 

return all points within P’s eps-neighborhood 

(including P) 

 هاها و ویرایش آنتفسیر خوشه -3-3

ها، از منبع داده براي معني بخشیدن به خوشه

GeoNames ط مورد عالقه ي از نقابه عنوان يک پايگاه داده غن

استفاده گرديد. با ايجاد بافر حول اين  ]28[ در وسعت جهاني

ها و موقعیت تصاوير، هر خوشه، بین بافر 1نقاط و تقاطع مکاني

اي که بیشتر تصاوير خوشه در بافر برچسب نقطه مورد عالقه

ها تفسیر اند را کسب نموده و بدين ترتیب خوشهآن قرار گرفته

هايي که به اين طريق قابل شناسايي خوشه شوند و در موردمي

نیستند با شمارش کلمات برچسب تصاوير متعلق به آن خوشه، 

اي که باالترين تکرار را دارد به عنوان نام آن خوشه کلمه

شود و در صورتي که برچسب تصاوير نیز مفید واقع برگزيده مي

 گردد.نشود، محتواي تصاوير به صورت چشمي بررسي مي

                                                           
1 Spatial join 

 هارتبه بندی خوشه -3-4

ها، سه عامل محتواي بندي محبوبیت خوشهدر رتبه
تصاوير، تعداد تصاوير و تعداد بارگذارندگان تصاوير در نظر 

تصاوير هم داراي محتواي ظاهري مانند شود. گرفته مي
شفافیت، وضوح يا رنگ و هم داراي محتواي باطني هستند که 

و در  ]23[اي است هدهد هر تصوير بیانگر چه پديدنشان مي
تحقیق ما، محتواي باطني تصاوير اهمیت دارد لذا با استفاده از 

هر و  ]90[شوند ، تصاوير دسته بندي مي2روش شناخت صحنه
. ]91[شود تصوير به عنوان يک واحد محتوا در نظر گرفته مي

( 2007بدين منظور، الگوريتم شناخت صحنه لیو و شاه )
اين الگوريتم با روش ماشین  . ]92[ ويرايش و استفاده گرديد

آموزش داده و آزمايش شده و قادر به کشف  9بردار پشتیبان
 4خودکار مفاهیم تصاوير با حداکثر نمودن اطالعات متقابل

 است. 1است و هر مفهوم متناظر با يک خوشه از کیف لغات
هاي بندي تصاوير متعلق به فضااين الگوريتم توانايي دسته

ها را دارد. اما با توجه به اينکه با توجه به محتواي آن باز و بسته
هاي باز هستند، تصاوير به کار رفته در تحقیق ما متعلق به فضا

هايي از اين الگوريتم که در ارتباط با دسته بندي تصاوير قسمت
 شيرايو تميالگور يبا اجراهاي بسته است حذف گرديد و فضا

 بندي شدند.گروه 2س جدولبراسا ي وبنددسته ريشده، تصاو

 بندي تصاوير گروه -2جدول
 گروه بندي تصاوير محتواي تصاوير

 مناظر طبیعي کوه، فضاي باز، خارج از شهر
 فضاي سبز فضاي سبز

 يدرون شهر صنعت، داخل شهر، مغازه، راه، بزرگراه
 ساختمان بلند ساختمان بلند

ري شهري، هاي فوق آثار هنبندياما به غیر از گروه

سازي هاي ديواري نیز در کميهاي شهري و نقاشيزيباسازي
انداز موثرند اما شناخت محتواي چنین تصاويري با چشم

هاي شناخت صحنه دشوار و با خطا همراه است و در الگوريتم
اي براي اينگونه تصاوير در نظر الگوريتم لیو و شاه نیز دسته

هاي ديگر طبقه بندي روهگرفته نشده است و اين تصاوير در گ
شوند. لذا اين تصاوير به صورت چشمي شناسايي و در مي

 گروه آثار هنري قرار داده شدند.

انداز آن در به هر دسته با توجه به میزان محبوبیت چشم

حوزه گردشگري، امتیاز اختصاص داده شد. اين امتیازدهي 

                                                           
2 Scene Recognition 

3 Support Vector Machine 
4 Maximization of Mutual Information 

5 Bag of Words 
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ه نهاد صورت گرفت ک-براساس نتايج روش عکاسي داوطلبانه 

در آن مناظر طبیعي بیشترين محبوبیت را در بین تصاوير 

هاي سبز شهري در رتبه و بعد از آن فضا ]19[اند کسب کرده

امتیاز هر گروه از تصاوير، . ]12و91و99[گیرند دوم قرار مي

 تخصیص داده شد. 9طبق جدول 

 امتیاز بندي هر گروه از تصاوير -9جدول

 وزن به درصد امتیاز نام دسته
 0799 1 مناظر طبیعي
 0727 4 فضاي سبز
 0720 9 آثار هنري

 0719 2 ساختمان بلند
 0707 1 درون شهري

-اي است و ميانداز يک موضوع کاماًل سلیقهاگرچه چشم

ها را با توجه به نظر فردي يا توان امتیازات )اوزان( گروه

توان يک رابط کاربري جمعي اعمال نمود. بدين منظور مي

فراهم نمود و در آن از کاربر خواست تا اولويت چشم  برخط

)آلن و سیمن،  1هاي تصاوير را با مقیاس لیکرتانداز گروه

. به عنوان مثال ارزش چشم ]98[( نرخ گذاري نمايد 2007

تعیین کند. در حالت جمعي  1تا  1انداز هر گروه را در بازه 

عمال يکي از ا توان نظرات کاربران مختلف را اخذ نمود و بامي

تا  299، ص2008)کانگاس و همکاران،  2گیريهاي رايروش

اي از چنین . نمونه]93[(، امتیازات را استخراج نمود 243

 نمايش داده شده است. 2رابط کاربري در شکل 

 
 اي از رابط کاربري براي اخذ امتیازاتنمونه -2شکل

ه ک 9توان فرض نمود که امتیازات جدول لذا چنین مي

منطبق با تحقیقات قبلي است با استفاده از نظر کاربر يا 

سپس براي هر مکان مورد  کاربران حاصل شده است.

                                                           
1 Likert Scale 

2 Voting methods 

عالقه کشف شده، از تصاوير متعلق به آن که محتواي 

ها يکسان است، يک تصوير تکراري دارند و بارگذارنده آن

نگه داشته شد و باقي تصاوير حذف شدند تا اگر يک 

هاي عکس ،ز يک منظره متعلق به يک مکانبارگذارنده ا

متوالي بارگذاري نموده باشد، اثر آن خنثي شود. سپس به 

ازاي هر تصوير در هر خوشه، با توجه به گروه آن تصوير، 

ر خوشه استخراج و امتیاز محتواي ه 9امتیاز آن از جدول 

 .محاسبه شد 1طبق معادله 

(1) S (j)=∑ 𝑆𝑖  i ϵI  

 j ،I، امتیاز محتواي خوشه S(j)ق، در رابطه فو

امتیاز  𝑆𝑖و  jمانده متعلق به خوشه مجموعه تصاوير باقي

 است. iمحتواي تصوير 

همچنین میزان محبوبیت هر خوشه براساس تعداد 

( 2از طريق معادله ) تصاوير و تعداد بارگذارندگان تصاوير

 .]94و29[ محاسبه شد

(2) C(j)=∑ log(nu
j

+ 1) i ϵUj
 

،  j برابر با میزان محبوبیت خوشه C(j) در رابطه فوق

nu
j  تعداد تصاوير اخذ شده توسط کاربرu  در خوشهj  وUj 

است. از لگاريتم به  jمجموعه بارگذارندگان تصاوير خوشه 

دلیل کاهش اثر تعداد تصاوير زياد بارگذاري شده توسط 

اي که یت خوشهشود تا محبوبيک کاربر استفاده مي

تصاوير کمتر اما بارگذارندگان بیشتر دارد، بیشتر از 

اي شود که تعداد تصاوير بیشتر اما تعداد خوشه

بارگذارندگان کمتر دارد. در نهايت امتیاز کل هر خوشه از 

 شود.حاصل مي 9رابطه 

(9) T(j)=S(j)+C(j) 

امتیاز  j ،S(j)امتیاز نهايي خوشه  T(j)در رابطه فوق، 

براساس  jامتیاز محبوبیت خوشه  C(j)و  jحتواي خوشه م

 تعداد تصاوير و تعداد بارگذارندگان تصاوير است.

 پیاده سازی -4

 اخذ و آماده سازی داده -4-1

تهران به عنوان يکي از مناطق  1در اين تحقیق منطقه 

مرکزي و مهم شهر تهران، به عنوان منطقه مطالعاتي در 

 (.9)شکل  نظر گرفته شد
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 نسبت به ساير مناطق شهر تهران  1موقعیت منطقه  -9شکل

با تعیین حداقل و حداکثر مختصات طول و عرض 

 2914، فراداده APIدر درخواست  1جغرافیايي منطقه 

 (.4تصوير استخراج گرديد )شکل 

 
 1موقعیت تصاوير مردم گستر سايت پانورامیو در منطقه  -4شکل

های کشف مکان بندی تصاویر وخوشه -4-2

 مورد عالقه

براي اجراي روش   Rدر اين تحقیق از نرم افزار متن باز

DBSCAN د. استفاده شR يک زبان برنامه نويسي و ،

 هاي مختلف وانجام تحلیل برايمناسب محیط نرم افزاري 

 .]91 و 91[ت محاسبات آماري اس

 DBSCANهاي روش براي تعیین مقادير بهینه پارامتر

ع همسايگي و حداقل نقاط واقع بر همسايگي، يعني شعا

 10متر و حداقل نقاط برابر  100در حالت اول شعاع برابر 

خوشه استخراج گرديد.  7در نظر گرفته شد و در نتیجه 

متر در نظر گرفته شد و  800در حالت بعدي شعاع برابر 

 1000برابر  خوشه استخراج گرديد. در نهايت شعاع 19

خوشه در منطقه شناسايي  17و شد  متر در نظر گرفته

متر  1000در نظر گرفتن شعاع بیش از  .(4)جدول  شدند

شود زيرا به منطقي نیست و منجر به نتايج اشتباه مي

عنوان مثال پارک الله که بزرگترين مکان مورد عالقه 

استخراج شده است تقريباً داراي طول و عرضي برابر با 

ر نظر گرفتن حداقل متر است. همچنین د 100در  700

به دلیل پراکنده بودن تصاوير باعث  10نقاط بیشتر از 

ها و در نظر گرفتن حداقل نقاط حذف بسیاري از خوشه

 شود.ها ميمنجر به شکست خوشه 10کمتر از 

متري حول  200ها، بافر براي معني بخشیدن به خوشه

ايجاد و عنوان اين نقاط به  GeoNamesنقاط مود عالقه 

اند تعلق گرفت )شکل ها واقع شدهويري که در بافر آنتصا

(. شعاع بافر با سعي و خطا، انتخاب گرديد. دواير سبز 1

 دهند.را نشان مي GeoNameهاي حول نقاط رنگ بافر

برچسب تصاوير اين خوشه  ، براساس2مفهوم خوشه 

 "دورنماي زيبا از برج میالد"به ها آناکثر و  شد تعیین

د يعني از بام امیرآباد، نماي برج میالد توجه اشاره داشتن

 را به خود جلب نموده است. کاربران

تصاوير به صورت  ، محتواي11و  3هاي در مورد خوشه

متعلق به  هااين خوشه چشمي بررسي شد و تصاوير

 .اي خصوصي )منزل يا شرکت( بودندهساختمان

 
 GeoNames POIها با استفاده از تفسیر خوشه -1شکل

ها انجام شد و در مرحله بعدي، ويرايش بر روي خوشه

، 4هاي حذف شدند. همچنین خوشه 11و  3هاي خوشه

متعلق  1و 1متعلق به پارک ساعي و خوشه هاي  11و  12

مناطق مورد عالقه  1شدند. در شکل  ادغامبه پارک الله، 

شناسايي شده در اين تحقیق، نمايش داده شده است.
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شناسه بارگذارنده تصویر

 هاهاي مختلف و مفهوم آندر شعاع DBSCANگیري روش کار اي استخراج شده با بههخوشه -4جدول

شماره 

 خوشه

متر و  100خوشه هاي حاصل از شعاع 

 10حداقل نقاط برابر با 

متر و  800خوشه هاي حاصل از شعاع 

 10حداقل نقاط برابر با 

متر و  1000خوشه هاي حاصل از شعاع 

 10حداقل نقاط برابر با 

 پارک الله پارک الله پارک الله 1

 بام امیر آباد )دور نماي زيبا از برج میالد( بام امیرآباد )دور نماي زيبا از برج میالد( بام امیرآباد )دور نماي زيبا از برج میالد( 2

 میدان فردوسي میدان فردوسي میدان فردوسي 9

 پارک ساعي پارک ساعي پارک ساعي 4

 صادرات برج بانک توسعه - - 1

 پارک الله پارک الله - 1

 بوستان هنرمندان  بوستان هنرمندان  - 7

 میدان انقالب میدان انقالب - 8

 ساختمان خصوصي )خیابان بخارست( ساختمان خصوصي )خیابان بخارست( ساختمان خصوصي )خیابان بخارست( 3

 نشگاه تهرانپرديس هنرهاي زيبا دا دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران - 10

 ساختمان خصوصي )میدان فاطمي( ساختمان خصوصي )میدان فاطمي( ساختمان خصوصي )میدان فاطمي( 11

 پارک ساعي پارک ساعي پارک ساعي 12

 پارک نظامي گنجوي - - 19

 تونل رسالت تونل رسالت - 14

 پارک ساعي - - 11

 کلیساي سرکیس - - 11

 مريم شرقيبوستان  بوستان مريم شرقي - 17

 

 
 مناطق مورد عالقه کشف شده -1شکل

 تحلیل مناطق مورد عالقه -4-3

محاسبه محبوبیت مناطق مورد عالقه و  -4-3-1

 هارتبه بندی آن

امتیاز محتوا و مجبوبیت هر مکان مورد عالقه به ترتیب با 

 1تا  0( محاسبه و در بازه 2( و )1هاي )استفاده از معادله

دند. براي پارک الله که بیشترين امتیاز مقیاس گذاري ش

گذاري محبوبیت را کسب کرده است، تعداد تصاوير به اشتراک

نمايش داده شده است. در  7شده توسط هر کاربر در شکل 

هاي مورد ( میزان کل محبوبیت مکان9نهايت براساس معادله )

 (.1ها رتبه بندي شدند )جدول عالقه محاسبه و اين مکان

 

تعداد تصاوير به اشتراک گذارده شده پارک الله به تفکیک  -7شکل

 بارگذارندگان تصاوير

 تحلیل زمانی -4-3-2

در اين مرحله با توجه به تاريخ بارگذاري تصاوير به تحلیل 
 8الف تا  8 زماني سه مکان مورد عالقه برتر پرداخته شد. اشکال

با توجه به ماه،  ج به ترتیب فراواني تصاوير مرتبط با پارک الله را
دهند و بیشترين فراواني تصاوير مربوط فصل و سال نمايش مي

هاي فروردين و ارديبهشت، فصل بهار و سال به پارک الله در ماه
ج به ترتیب فراواني تصاوير  3الف تا  3بوده است. اشکال  1931

مرتبط با پارک ساعي را با توجه به ماه، فصل و سال نمايش 
ترين فراواني تصاوير مربوط به پارک ساعي در ماه دهند و بیشمي

الف تا  10بوده است. اشکال  1930بهمن، فصل زمستان و سال 
ج به ترتیب فراواني تصاوير مرتبط با میدان فردوسي را با  10

دهند و بیشترين فراواني توجه به ماه، فصل و سال نمايش مي
بهشت و خرداد، هاي ارديتصاوير مربوط به میدان فردوسي در ماه

 بوده است. 1939فصل بهار و سال 
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 هاي مورد عالقهرتبه بندي امتیاز محبوبیت مکان -1جدول

امتیاز 

محبوبیت 

 کل

امتیاز محبوبیت بر 

مبناي تعداد تصاوير و 

تعداد بار گذارندگان 

 تصوير

امتیاز 

محبوبیت 

بر مبناي 

 امحتو

 نام مکان مورد عالقه

 پارک الله 1 1 2

 پارک ساعي 0732 0777 1713

 میدان فردوسي 0719 0781 1744

 بوستان مريم شرقي 0778 0792 171

 بوستان هنرمندان 0781 0713 1

 کلیساي سرکیس 0711 0749 0738

 بام امیرآباد 0748 0747 0731

 میدان انقالب 0741 0749 0784

 برج بانک توسعه صادرات 0713 0721 078

 رسالت بام تونل 0712 0721 0777

0772 072 0712 
پرديس هنرهاي زيبا 

 دانشگاه تهران

 پارک نظامي گنجوي 0744 0722 0711

 تحلیل کاربری -4-3-3

هاي مورد در اين مرحله به تحلیل ارتباط بین مکان

 .(1)جدول  هاي مختلف پرداخته شدالقه و کاربريع

 42شود حدود ديده مي 11شکل  همان طور که در

هاي سبز يعني هاي مورد عالقه به فضاکاندرصد کاربري م

 .ها تعلق داردها و بوستانپارک

 

 

 

 

 

 

 

 
مرتبط )الف( فراواني تصاوير مرتبط با پارک الله به تفکیک ماه. )ب( فراواني تصاوير مرتبط با پارک الله به تفکیک فصل. )ج( فراواني تصاوير -8شکل

 سالبا پارک الله به تفکیک 

 

به تفکیک فصل. )ج( فراواني تصاوير  ( فراواني تصاوير مرتبط با پارک ساعي)الف( فراواني تصاوير مرتبط با پارک ساعي به تفکیک ماه. )ب-3شکل

 به تفکیک سال ساعيمرتبط با پارک 

 
( فراواني تصاوير مرتبط با میدان فردوسي به تفکیک فصل. )ج( فراواني )الف( فراواني تصاوير مرتبط با میدان فردوسي به تفکیک ماه. )ب-10شکل

 تصاوير مرتبط با میدان فردوسي به تفکیک سال
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 ارزیابی و بحث -۵ 

هاي مورد عالقه نتايج، به مقايسه مکان ارزيابيبه منظور 

 1هاي گردشگري منطقه کشف شده در اين تحقیق با جاذبه

هنماي گردشگري اين منطقه ( مستخرج از را7تهران )جدول

 3، پرداختیم. نتیجه اين مقايسه نشان داد که از مجموع ]97[

ها درصد اين جاذبه 11جاذبه يا به عبارتي  1جاذبه طبیعي، 

جاذبه يا به  1جاذبه مذهبي تنها  3شناسايي شدند. اما از 

هاي تاريخي درصد شناسايي شده است و از جاذبه 11عبارتي 

هاي کشف شده اين تحقیق قرار نگرفتند. شههیچ کدام در خو

هاي مورد عالقه کشف بندي محبوبیت مکانبراي ارزيابي رتبه

هاي شده در اين تحقیق از امتیازات کاربران در سايت

GoogleMap  وFourSquare  استفاده گرديد. امتیازات

مقیاس گذاري شدند و  1و  0هاي فوق در بازه بین سايت

ها به عنوان يک شاخص براي ارزيابي رتبه مجموع امتیاز آن

از  GoogleMap(. امتیازات 8بندي در نظر گرفته شد )جدول 

 باشد.مي 10از  FourSquareو امتیازات  1

 تهران 1هاي مورد عالقه منطقه کاربري مکان -1جدول

 نام کاربري مکاننام 

 فضاي سبز پارک الله

 فضاي سبز پارک ساعي

  میداني سبز فضا میدان فردوسي

 فضاي سبز شرقي مريم بوستان

 فضاي سبز هنرمندان بوستان

 مذهبي سرکیس کلیساي

 معبر بام امیرآباد

 فضاي سبز میدان انقالب میدان

 اداري صادرات توسعه بانک برج

 معبر تونل رسالت

 آموزش عالي تهران دانشگاه زيبا هنرهاي پرديس

 فضاي سبز گنجوي نظامي پارک

 

 
  هاي مورد عالقهتوزيع کاربري مکان -11شکل

 

 تهران 1هاي گردشگري منطقه جاذبه -7جدول

 نوع جاذبه نام جاذبه

 طبیعي پارک ساعي

 طبیعي پارک شفق

 طبیعي پارک الله

 طبیعي پارک نظامي گنجوي

 طبیعي بوستان هنرمندان

 طبیعي پارک میرزاي شیرازي

 طبیعي بوستان مريم شرقي

 طبیعي پزشکپارک 

 طبیعي پارک قزل قلعه

 مذهبي مسجد النبي
 مذهبي مسجد حضرت امیر
 مذهبي کلیسا انجیلي ارامنه

 مذهبي کلیسا برادران روحاني ارمني
 مذهبي کلیسا حضرت پولس
 مذهبي کلیسا حضرت ابراهیم

 مذهبي کلیسا انقالب
 مذهبي کلیسا رباني جماعتي

 مذهبي کلیسا سرکیس مقدس
 تاريخي ه دکتر شريعتيموز

 تاريخي موزه علوم و فناوري
 تاريخي موزه شهدا

 تاريخي موزه فرش ايران
 تاريخي هاي معاصرموزه هنر

 

 FourSquareو  GoogleMapهاي مورد عالقه با توجه به امتیازات رتبه بندي مکان -8جدول

 امتیاز نام جاذبه
GoogleMap 

س گذاري شده امتیاز مقیا  FourSquareامتیاز
GoogleMap 

امتیاز مقیاس گذاري 

 FourSquareشده 
 امتیاز کل

 1734 1 0734 3 474 بوستان هنرمندان

 1739 0737 0731 878 471 پارک ساعي

 1781 0731 0783 877 472 پارک الله

 1773 0731 0789 877 973 پارک نظامي گنجوي

 1 0 1 0 477 کلیساي سرکیس

 0781 0781 - 777 - بام تونل رسالت

 0774 0774 - 177 - میدان انقالب

 0779 0779 - 171 - میدان فردوسي
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و  GoogleMapاي که در هاي مورد عالقهبراي مکان

FourSquare  فاقد امتیاز هستند، تعداد بارگذارندگان

مورد  FourSquareتصاوير مربوط به آن مکان در سايت 

یزان بارگذارندگان (. هر چه م3بررسي قرار گرفت )جدول 

 بیشتر باشد، محبويت آن مکان بیشتر است.

هاي مورد تعداد بارگذارندگان تصاوير برخي مکان -3جدول

 FourSquareعالقه در سايت 

وير در اتعداد بارگذارندگان تص نام مکان مورد عالقه
FourSquare 

 20 پرديس هنرهاي زيبا
 9 بام امیرآباد

 9 برج بانک توسعه صادرات
 2 بوستان مريم شرقي

براي مقايسه میزان تشابه بین رتبه محاسبه شده 

هاي حاصل از هاي مورد عالقه اين تحقیق و رتبهمکان

هاي مورد ، مکانFourSquareو  GoogleMapامتیازات 

عالقه براساس امتیازشان به سه دسته خیلي محبوب، 

 محبوب و محبوبیت پايین دسته بندي شدند و دقت تولید

 (.12و شکل  10کننده محاسبه گرديد )جدول 

 ماتريس دقت تولید کننده -10جدول

محبوبیت حاصل از   

 تحلیل تصاوير

 مردم گستر

 

محبوبیت حاصل 

 و FourSquareاز

 GoogleMap  

محبوبیت 

 پايین

 )درصد(

 محبوب

 )درصد(

خیلي 

 محبوب

 )درصد(

 17 21 20 خیلي محبوب

 99 21 40 محبوب
 0 10 40 نمحبوبیت پايی

شود، بیشترين مشاهده مي 12همان طور که در شکل 

انطباق در دسته خیلي محبوب قرار دارد. پارک الله، پارک 

گیرند. پارک ساعي و میدان فردوسي در اين دسته قرار مي

سال  10تاسیس شده و قدمتي حدود  1941الله در سال 

سمه دارد. اکثر تصاوير متعلق به پارک الله در اطراف مج

. پارک اندابوريحان بیروني واقع در اين پارک اخذ شده

هاي زيباي شهر تهران است و ساعي نیز از جمله پارک

ترين میادين شهر تهران کي از قديميز يمیدان فردوسي نی

است و مجسمه فردوسي شاعر ارزشمند ايراني در اين 

میدان قرار دارد و اکثر تصاوير اخذ شده در اين میدان 

باشند و اين موارد بیانگر منطقي ق به مجسمه آن ميمتعل

گستر و منطبق بودن نتايج حاصل از تحلیل تصاوير مردم

 بودن اين نتايج با واقعیت است.

 
 اي دقت تولید کنندهنمودار میله -12شکل

ويژگي بارز اين تحقیق در مقايسه با تحقیق هو و همکاران 

نهاد در -طلبانه(، تلفیق مفهوم روش عکاسي داو2011)

هاي مورد عالقه است. يکي از محاسبه محبوبیت مکان

گستر، هاي مبتني بر تصاوير مردمداليل اينکه در روش

محتواي تصاوير مورد بررسي واقع نشده است، آن است که 

هايي چون پانورامیو سايت APIهاي استخراج شده از داده

د، نه خود گیرنو فلیکر فقط فراداده تصاوير را دربر مي

 تصاوير را.

هاي توان گفت که هر چند برخي جاذبهبه طور کلي مي

اند، اما اين گستر نمود پیدا نکردهگردشگري در تصاوير مردم

سازد که در هايي رهنمون ميتصاوير ما را به شناسايي مکان

هاي متداول قابل شناسايي نیستند مانند بام امیرآباد و بام نقشه

گستر به عنوان يک هاي مردما استفاده از دادهتونل رسالت، لذ

منبع داده تکمیلي براي منابع داده سنتي، منجر به دستیابي به 

 هاي مختلف خواهد شد.نتايج رضايت بخش در کاربرد

گستر در تحلیل زماني، بیانگر پتانسیل تصاوير مردم

هاي تواند در سامانهاست که مي 1استخراج اطالعات زمینه

هايي چون گردشگري موثر ر به خصوص در کاربردگتوصیه

توان نتیجه گرفت که حتي در باشد. به طور کلي مي

مناطقي که تعداد تصاوير اشتراک گذاشته شده کم است، 

تحلیل همین تعداد کم تصاوير، منجر به استخراج اطالعات 

هاي مختلفي چون ارزشمند با قابلیت به کارگیري در کاربرد

 شود.ريزي شهري مييت شهري و برنامهگردشگري، مدير

                                                           
1 Context 
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 گیری و پیشنهادات آتینتیجه -6 

هاي بندي مکاندر اين مقاله به استخراج و رتبه

تهران با تلفیق مفهوم روش  1محبوب و مورد توجه منطقه 

نهاد و تحلیل فراداده تصاوير به اشتراک -عکاسي داوطلبانه

 .شد کاربران سايت پانورامیو پرداخته گذاشته شده

-هاي مورد عالقه، روش خوشهبراي شناسايي مکان

بر موقعیت مکاني تصاوير اعمال گرديد.  DBSCANبندي 

 هاي کشف شده با استفاده از پايگاه دادهسپس مکان

GeoNames ها براساس و رتبه بندي مکان دار شدندمعني

 .محتوا، تعداد تصاوير و بارگذارندگان انجام پذيرفت

الترين میزان توجه مردم را در منطقه سه مکاني که با

اند شامل پارک الله، پارک شهر تهران بدست آورده 1

 باشند.ساعي و میدان فردوسي مي

ها ها و نوع کاربري آنتحلیل ارتباط بین اين مکان

هاي سبز بیشترين نوع کاربري را به خود نشان داد که فضا

 دهند.اختصاص مي

هاي مورد عالقه از انمقايسه امتیازات کسب شده مک

هاي پانورامیو، با امتیازاتي که مردم به اين تحلیل داده

 FourSquareو  GoogleMapهاي ها در سايتمکان

هاي بیشترين تطابق بین مکان بیانگراند اختصاص داده

 خیلي محبوب است.

هاي استفاده از ساير منابع داده داوطلبانه و ديگر روش

ها با اين تحقیق به عنوان تايج آنبندي و مقايسه نخوشه

پیشنهاد براي تحقیقات بعدي مطرح است. همچنین عواملي 

چون مساحت و ارتفاع در میزان محبوبیت يک مکان موثر 

تر يا رسد هر چقدر يک مکان وسیعهستند و به نظر مي

تر باشد، توجه کاربران بیشتري را به خود جلب نمايد مرتفع

ي در ارتباط با آن مکان به اشتراک و تعداد تصاوير بیشتر

گذاشته شوند. بررسي میزان تاثیر اين عوامل مکاني در 

تحقیقات بعدي مد نظر نويسندگان قرار خواهد گرفت.
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