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چکیده
با توجه به اهمیت جنرالیزاسیون در ساخت پايگاه داده هاي چندمقیاسي از يک طرف و امکان تولید خروجي هاي مختلف از طريق
الگوريتمها و عملگرهاي مختلف جنرالیزاسیون از طرف ديگر ،انتخاب بهترين و شبیهترين خروجي تولید شده ضروري ميباشد .هدف اين
تحقیق ،ارائه يک رويکرد مناسب جهت محاسبه میزان تشابه مکان ي بین دو شبکه راه اصلي و جنرالیزاسیون شده با استفاده از تناظريابي و
روابط تشابه مکاني مي باشد .براي رسیدن به اين مهم يک رويکرد تناظريابي با استفاده از پنج معیار جهت ،فاصله هاسدروف میانه بر مبناي
طول ،مساحت مشترک حريم ،طول و تابع تانژانت پیشنهاد شده است .در اين تحقیق همچنین جهت محاسبه میزان تشابه مکاني بین دو
شبکه راه تابعي از ده معیار طول ،اندازه ،اعوجاج ،پیچیدگي ،مساحت شي خطي ،انحنايي ،تعداد پاره خطها ،تابع تانژانت ،میانگین زاويه-
داري و تغییر جهت تعريف شده است .در اين تحقیق از دو شبکه راه  7025111و  7051111استفاده شده و جهت انجام جنرالیزاسیون از
الگوريتم داگالس -پوکر استفاده شده است .میزان دقت تناظريابي با رويکرد پیشنهادي بر اساس مقدار  F- Scoreبرابر  363917درصد
بدست آمد .نتايج نشان مي دهد که شبکه راه تولید شده حاصل از جنرالیزاسیون شبکه راه  7025111با الگوريتم داگالس -پوکر و تلورانس
 9متر بیشترين میزان تشابه مکاني را به نقشه  7051111دارا ميباشد.
واژگان کلیدی :روابط تشابه مکاني ،تناظريابي ،جنرالیزاسیون ،شبکه راه



نويسنده رابط
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ارزیابی مبتنی بر روابط تشابه مکانی خروجی جنرالیزاسیون شبکههای راه با

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مکاني خروجي جنرالیزاسیون شبکههاي راه ...

 -1مقدمه
پايگاههاي داده مکاني در مقیاسهاي مختلف ،يکي از
اجزاي اساسي در زير ساختهاي دادههاي مکاني محسوب
ميشوند و نقش بسیار مهمي را در ساخت و ساز شهرهاي
ديجیتالي 7ايفا ميکنند[ .]7به صورت رايج و سنتي ،يک
پايگاه داده نقشه چند مقیاسي از يک منطقه ،به صورت
دستي يا نیمه خودکار از طريق روشهايي که به اصطالح
"روش چند نسخه "2نامیده ميشود ،ساخته ميشوند [.]2
در اين روش براي ساخت يک پايگاه داده نقشه چند
مقیاسي از يک منطقه ،چندين نقشه در مقیاسهاي
مختلف از منطقه مورد نظر تهیه شده و پس از پردازش،
اين پايگاه دادهها در يک پايگاه داده بزرگتر با يکديگر
ادغام شده و نگهداري ميشوند .اگرچه در دهههاي اخیر
تقريبا تمام پايگاه دادههاي نقشه بُرداري چند مقیاسي در
بسیاري از کشورها با استفاده از روش چند نسخه تولید
شده است؛ اما پايگاه دادههاي نقشه چند مقیاسي تولید
شده با استفاده از اين روش با ضعفها و کاستيهايي
همراه هستند مانند غیر اقتصادي بودن و اشغال فضاي
زياد حافظه [.]9 32
به منظور رفع ضعفها و کاستيهاي روش چند نسخه،
از جنرالیزاسیون براي تولید پايگاه داده مکاني استفاده
ميشود [ .]5 34به انتخاب و نمايش ساده سازي شده از
جزئیات ،متناسب با مقیاس و يا اهداف تولید نقشه،
جنرالیزاسیون نقشه گفته ميشود [ .]1اطالعات موجود در
نقشه بسته به اهداف و مقیاس نقشه جديد تولید شده بايد
به گونهاي خالصهسازي و پردازش شوند که هم ويژگي-
هاي اصلي و اساسي اطالعات حفظ شود و هم به لحاظ
تصويري و نمايشي اطالعات موجود خوانا و معنيدار باشند
[ .]1امروزه استفاده از جنرالیزاسیون براي تولید پايگاه
داده چند مقیاسي ،به عنوان يک روش ايدهال مطرح مي-
باشد و در آژانس ملي نقشهبرداري 9از جنرالیزاسیون نیمه
خودکار و خودکار به منظور تولید و کوتاهتر کردن فرايند
به روز رساني دادههاي جغرافیايي و نقشهها در مقیاسهاي
مختلف استفاده ميشود [.]6

1 Digital cities
2 Multiple-version method
)3 National Mapping Agencies (NMAs
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به علت دخالت سلیقه در انتخاب و تنظیم پارامترها،
قوانین ،قیدها و الگوريتمهاي جنرالیزاسیون معموال پايگاه
دادههاي مختلفي تولید ميشود که الزم است رويکردي
مناسب جهت مقايسه و ارزيابي خروجيهاي مختلف به
منظور انتخاب بهترين خروجي ارائه شود[ .]7به طور کلي
براي ارزيابي و مقايسه میزان تشابه عوارض خطي گروهي
مانند شبکه راهها ،شبکه رودخانهها و بلوکهاي ساختماني
کارهاي اندکي انجام شده است [ ]71 33و عمده تحقیقات
انجام شده بر روي عوارض خطي فردي مانند يک خط و
خروجيهاي حاصل از جنرالیزاسیون آن ،انجام شده است
[ ]72 377که اين امر غالبا با استفاده از روابط تشابه
مکاني 4مدلسازي شده است [.]76-79 31
در تحقیقات پیشین در زمینه تناظريابي با توجه به
روشهاي پیشنهادي براي انجام فرايند تناظريابي ،از
معیارهاي هندسي و غیر هندسي مختلفي استفاده شده
است .معیارهاي هندسي مورد استفاده مانند طول ،فاصله،
مساحت مشترک حريم ،جهت ،اعوجاج و پیچیدگي مي-
باشد .همچنین معیارهاي غیر هندسي مورد استفاده مانند
نام و عرض عارضه ميباشد Volz .در سال  2111با
استفاده از معیارهاي طول ،جهت ،فاصله و درجه گرهها
راهکاري را جهت شناسايي عوارض متناظر بین دو
مجموعه داده  ATKISو  GDFارائه کرده است [.]73
 Zhangو  )2111( Mengبا استفاده از معیارهاي طول،
مساحت شي خطي ،فاصله ،موقعیت گرهها و درجه گرهها
راهکاري را جهت شناسايي عوارض متناظر بین دو
مجموعه داده با هدف يکپارچهسازي آنها ارائه دادهاند
[ Tong .]21و همکاران ( )2113با استفاده از معیارهاي
جهت ،شکل ،فاصله و درجه گرهها راهکاري را جهت تلفیق
دو مجموعه داده ارائه دادهاند .روش ارائه شده توسط آنها
بر مبناي احتماالت بوده است [ Yang .]27و همکاران
( )2179با استفاده از معیارهاي فاصله ،جهت و طول
راهکاري را جهت شناسايي عوارض متناظر بین دو
مجموعه داده ارائه دادهاند[ Olteanu-Raimond . ]22و
همکاران ( )2175با استفاده از معیارهاي جهت ،موقعیت
گرهها و اطالعات غیر هندسي راهکاري را جهت شناسايي
عوارض متناظر بین دو مجموعه داده ارائه دادهاند[. ]29
 Zhangو همکاران ( )2171با استفاده از معیارهاي طول،
4 spatial similarity relations

اس

 -2مواد و روشها
در اين بخش مباني نظري تناظريابي به همراه رويکرد
پیشنهادي ارائه شده است.

 -1-2تناظریابی
به شناسايي عوارض مجموعه دادههاي مختلف که
داراي ماهیت يکساني هستند ،تناظريابي گفته ميشود
[ .]21در تحقیقات گذشته تناظريابي با اهداف مختلفي
انجام شده که مهمترين آن يکپارچهسازي مجموعه داده-
هاي مختلف ميباشد [ .]97-26 321عالوه بر يکپارچه-
سازي ،ساير اهداف مهم تناظريابي عبارتند از غنيسازي
مجموعه دادههاي مختلف با هدف تلفیق مجموعه دادهها
[ ،]92 324ارزيابي صحت دادههاي مکاني [،]95-99
ارزيابي صحت دادههاي توصیفي [ ،]91 391به روز رساني
دادهها [ ]41-96و شناسايي و ارزيابي تغییرات [ .]47در
اين تحقیق تناظريابي با هدف شناسايي عوارض متناظر
جهت محاسبه میزان تشابه مکاني انجام ميگیرد که
تاکنون به آن پرداخته نشده است.
با توجه به گسترش روشهاي تولید دادههاي مکاني
مانند  7VGIو در نتیجه افزايش دادههاي مکاني،
تناظريابي پايگاه دادههاي مکاني به صورت دستي بسیار
زمانبر و پر هزينه بوده و عمال غیر قابل انجام ميباشد
[ .]44-42به همین جهت ،تناظريابي بايد به صورت
خودکار انجام شود که در اين تحقیق نیز تالش شده است
که اين مهم صورت پذيرد.
در سالهاي اخیر روشهاي مختلفي براي انجام فرايند
تناظريابي ارائه شده است []45 341 391 324؛ اما اکثر اين
1 Volunteered Geospatial Information
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مساحت شي خطي ،فاصله ،موقعیت گرهها و درجه گرهها
و اطالعات غیر هندسي راهکاري را جهت شناسايي عوارض
متناظر مجموعه دادههاي مختلف با هدف يکپارچهسازي
آنها ارائه دادهاند[. ]24
برخي از تحقیقات انجام شده در زمینه جنرالیزاسیون
و معیارهاي مورد استفاده در آنها براي محاسبه میزان
تشابه مکاني در ادامه ارائه شده است McMaster .در سال
 7361با استفاده از معیارهاي جابهجايي بردار ،جابهجايي
مساحت و جابهجايي محیط ،تعداد پاره خطها ،انحنايي،
میانگین تغییرات در مختصاتها و میانگین زاويهداري
رويکردي را براي ارزيابي الگوريتمهاي سادهسازي بر روي
عوارض خطي فردي ارائه کرده است [ .]77در سال 7333
پروژه  Agentبه طبقهبندي معیارهاي که در تحقیقاتي که
تا آن زمان در زمینه فرايند جنرالیزاسیون مورد استفاده
قرار گرفته بود ،پرداخت .در اين تحقیق معیارها براي هر
سه حالت عوارض خطي شامل نقطه ،خط و سطح طبقه-
بندي و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتهاند [Mozas .]25
و  )2177( Arizaبا استفاده از معیارهاي فاصله هاسدروف،
تعداد پاره خطها ،طول ،طول کوتاهترين ضلع ،طول
بلندترين ضلع و میانگین طول ضلعها رويکردي را براي
ارزيابي دقت مکاني الگوريتمهاي سادهسازي بر روي
عوارض خطي فردي ارائه کرده است [.]21
هد ف اصلي اين مقاله ارائه يک رويکرد مناسب جهت
محاسبه میزان تشابه مکاني بین شبکههاي راه در فضاي
چندمقیاسي ميباشد که براي اين منظور از تکنیک
تناطريابي و روابط تشابه مکاني استفاده شده است .براي
رسیدن به اين هدف ابتدا با استفاده از رويکرد پیشنهادي
جهت انجام فرايند تناظريابي ،خطوط متناظر در دو شبکه
راه مورد نظر شناسايي ميشود .در اين رويکرد تناظريابي
از پنج معیار جهت ،فاصله هاسدروف میانه بر مبناي طول،
مساحت مشترک حريم ،طول و تابع تانژانت استفاده شده
است .سپس میزان تشابه بین خطوط متناظر شناسايي
شده با استفاده از معیارهاي محاسبه میزان تشابه خطوط
فردي شامل طول ،اندازه ،اعوجاج ،پیچیدگي ،مساحت شي
خطي ،انحنايي ،تعداد پاره خطها ،تابع تانژانت ،میانگین
زاويهداري و تغییر جهت محاسبه ميگردد .در پايان از
میزان تشابه مکاني خطوط متناظر ،میانگینگیري شده و
میزان تشابه مکاني کل بین دو شبکه راه محاسبه ميشود.

براي دسترسي به اهداف تحقیق ساختار مقاله به اين
صورت ميباشد .در بخش  2مفهوم تناظريابي و همچنین
رويکرد پیشنهادي براي تناظريابي و محاسبه میزان تشابه
مکاني ارائه شده است .در بخش  9رويکرد پیشنهادي در
بخش  ،2پیادهسازي شده است .در بخش  4نتايج حاصل
از پیادهسازي رويکرد پیشنهادي ارائه شده و مورد بحث
قرار گرفته است .در بخش  5نتیجهگیري و پیشنهادات
جهت انجام تحقیقات آتي ارائه شده است.

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مکاني خروجي جنرالیزاسیون شبکههاي راه ...

روشهاي داراي يک چهارچوب يکساني هستند .مراحل
اصلي انجام فرايند تناظريابي در شکل  7نشان داده شده
است .قبل از ارائه جزئي بخشهاي اصلي رويکرد
پیشنهادي جهت انجام فرايند تناظريابي الزم است تا دو
مفهوم شبکه راه مرجع و شبکه راه کانديد معرفي شود.
براي دو شبکه راه که داراي مقیاسهاي  S1و  S2هستند
( ،)S1 > S2معموال شبکه راه با مقیاس کوچکتر ( )S2به

عنوان شبکه راه مرجع در نظر گرفته شده و هدف
شناسايي خطوط متناظر تشکیل دهنده اين شبکه راه با
خطوط تشکیل دهنده در شبکه راه با مقیاس بزرگتر
(شبکه راه کانديد) ميباشد .خطوط کانديد نیز به تعدادي
از خطوط در شبکه راه کانديد گفته ميشود که هدف
شناسايي خطوط متناظر با خطوط شبکه راه مرجع از بین
آنهاست.

شکل -7مراحل اصلي فرايند تناظريابي

 -1-1-2پیشپردازش
از آنجايي که ممکن است دو شبکه راه مورد نظر داراي
فرمت مختلف باشند و يا سیستم مختصاتهاي متفاوتي
داشته باشند ،ابتدا فرمت و سیستم مختصات آنها
يکسانسازي ميشود .سپس خطاهاي توپولوژيکي مانند
ردشدگي 7و نرسیدگي 2برطرف ميشود [.]41
 -2-1-2شناسایی عوارض کاندید
به منظور انجام شناسايي عوارض کانديد روشهاي
مختلفي ارائه شده است که پرکاربردترين آنها روش رشد
حريم ]46 341 321[ 9و روش تکراري نزديکترين نقطه4
[ ]43 373ميباشد .در اين تحقیق از روش رشد حريم
استفاده شده است .در اين روش ابتدا براي هر يک از
خطوط موجود در شبکه راه مرجع يک حريم به فاصله L
ترسیم ميشود و خطوطي از شبکه راه کانديد که در اين
حريم قرار ميگیرند ،به عنوان خطوط کانديد براي خط
مورد نظر در شبکه راه مرجع در نظر گرفته ميشوند.
چنانچه براي هر يک از خطوط شبکه راه مرجع در حريم
ترسیم شده خط کانديدي شناسايي نشود فاصله حريم
( )Lافزايش مييابد [ .]41مسئله مهم در اين روش تعیین
مقدار  Lاست که نقش مهمي در دقت تناظريابي و
همچنین زمان محاسبات دارد .اين مقدار در بسیاري از
تحقیقات گذشته ،به صورت تجربي و با توجه به میزان
1 Overshoot
2 Undershoot
3 Buffer Growing
4 Iterative Closest Point
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صحت و دقت دادهها تعیین شده است [341 327 321
 .]46همچنین در تعداد کمي از تحقیقات نیز با توجه به
دقت مکاني دو داده مورد تناظريابي مقدار  Lتعیین
گرديده است [ .]57 351در اين تحقیق مقدار  Lبه صورت
تجربي و با توجه به وضعیت دو شبکه راه مورد تناظريابي،
نسبت به يکديگر ،تعیین شده است.
 -3-1-2محاسبه میزان تشابه مکانی
پس از شناسايي عوارض کانديد در شبکه راه دوم براي
هر يک از خطوط شبکه راه مرجع ،الزم است تا میزان
تشابه مکاني هر يک از عوارض کانديد با عارضه مرجع
محاسبه شود .در تحقیقات پیشین براي محاسبه میزان
تشابه مکاني از معیارهاي هندسي [ ]59 352 322و
معیارهاي غیر هندسي [ ]54 393و يا ترکیبي از آنها
[ ]46 396 321استفاده شده است.
 -4-1-2شناسایی روابط بین عوارض
پس از محاسبه معیارهاي در نظر گرفته شده ،بايد با
توجه به میزان تشابه مکاني بین هر يک از عوارض مرجع و
عوارض کانديد ،روابط بین عوارض شناسايي شوند .به طور
کلي  1رابطه بین عوارض در تحقیقات گذشته در نظر
گرفته شده است [ ]55 352 357که در ادامه هر يک از
آنها توضیح داده ميشوند.
رابطه یک به هیچ :در اين حالت براي عارضه در
مجموعه داده مرجع ،هیچ عارضه متناظري در مجموعه
داده کانديد وجود ندارد.

رابطه یک به یک :در اين حالت براي عارضه در
مجموعه داده مرجع ،ي ک عارضه متناظر در مجموعه داده
کانديد وجود دارد.
رابطه یک به چند :در اين حالت براي عارضه در
مجموعه داده مرجع ،بیش از يک عارضه متناظر در
مجموعه داده کانديد وجود دارد.
رابطه چند به یک :در اين حالت براي چند عارضه در
مجموعه داده کانديد ،يک عارضه متناظر در مجموعه داده
مرجع وجود دارد.
رابطه چند به چند :در اين حالت براي چند عارضه

اس

مجموعه داده کانديد ،هیچ عارضه متناظري در مجموعه
داده مرجع وجود ندارد.

در تحقیقات گذشته براي ارزيابي نتیجه بدست آمده از
فرايند تناظريابي ،عمدتا از دو روش کلي مبتني بر طول
عوارض تناظريابي شده [ ]51و مبتني بر تعداد عوارض
تناظريابي شده [ ]55 346 324 321استفاده شده است.

 -3رویکرد پیشنهادی
رويکرد پیشنهادي جهت محاسبه میزان تشابه مکاني
دو شبکه راه ،به دو بخش کلي رويکرد پیشنهادي براي
تناظريابي و رويکرد پیشنهادي براي محاسبه میزان تشابه
مکاني تقسیم ميشود .شکل  2فلوچارت کلي از رويکرد
پیشنهادي را نشان ميدهد.

در مجموعه داده مرجع ،چند عارضه متناظر در مجموعه
داده کانديد وجود دارد.

شکل -2فلوچارت رويکرد پیشنهادي
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رابطه هیچ به یک :در اين حالت براي عارضه در

 -5-1-2ارزیابی

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مکاني خروجي جنرالیزاسیون شبکههاي راه ...

 -1-3رویکرد پیشنهادی برای تناظریابی
رويکرد پیشنهادي براي انجام فرايند تناظريابي به اين
صورت است که ابتدا پیش پردازشهاي الزم انجام شده و
سپس با استفاده از روش رشد حريم براي شبکه راه
کوچک مقیاستر ،خطوط کانديد در شبکه راه بزرگ
مقیاستر شناسايي ميشوند .سپس پنج معیار تابع تانژانت،
جهت ،مساحت مشترک حريم ،فاصله هاسدروف میانه بر
مبناي طول و طول به منظور شناسايي خط يا خطوطي که
بین خطوط کانديد بیشترين شباهت را به خط مرجع
دارند ،محاسبه ميشوند .دلیل انتخاب پنج معیار تابع
تانژانت ،جهت ،مساحت مشترک حريم ،فاصله هاسدروف
میانه بر مبناي طول و طول در ادامه ارائه شده است.
با توجه به اينکه در شبکه راهها همیشه امکان
دسترسي به دادههاي غیر هندسي وجود ندارد؛ بنابراين در
رويکرد پیشنهادي تنها از معیارهاي هندسي استفاده مي-
شود .با بررسي تحقیقات گذشته در زمینه تناظريابي که
برخي از آنها در بخش  7ارائه شد ،مشخص ميشود که
معیارهاي هندسي طول ،جهت ،شکل و فاصله بیش از
ساير معیارها مورد استفاده قرار گرفته و نتايج حاصل از
تناظريابي با استفاده از آنها داراي دقت قابل قبولي بوده
است .براي معیار فاصله شاخصهاي مختلفي مانند فاصله
اقلیدسي و مشتقات آن [ ،]51 355فاصله فريشه [، ]96
فاصله هاسدروف و مشتقات آن [ ]59 352ارائه شده است.
 Tongو همکاران ( )2174نشان دادند که معیار فاصله
هاسدروف میانه بر مبناي طول نسبت به ساير فواصل
هاسدروف و مشتقات آن داراي دقت بهتري بوده و نسبت
به تغییر مختصات رئوس خطوط تغییر منطقيتري را از
خود نشان ميدهد [ .]59بنابراين در اين تحقیق از فاصله
هاسدروف میانه بر مبناي طول استفاده ميشود .براي
معیار شکل نیز شاخصهاي مختلفي مانند تابع Radius-
 ،]56[ Vectorتابع  ]53[ Signatureو تابع تانژانت [33
 ]55 371مورد استفاده قرار گرفته که کارکرد هر سه آن-
ها بر اساس اندازهگیري طول ،زاويه و اعمال انتگرال بر
روي آنها ميباشد .تابع تانژانت بیش از دو تابع ديگر در
تحقیقات پیشین مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراين
در اين تحقیق از تابع تانژانت استفاده ميشود .عالوه بر
چهار معیار طول ،جهت ،تابع تانژانت و فاصله هاسدروف
میانه بر مبناي طول ،معیار مساحت مشترک حريم توسط
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 Fanو همکاران در سالهاي  2174و  2171ارائه شده که
باعث افزايش چشمگیر دقت تناظريابي شده است [395
 .]91بنابراين در اين تحقیق از معیار مساحت مشترک
حريم نیز به همراه معیارهاي طول ،جهت ،تابع تانژانت و
فاصله هاسدروف میانه بر مبناي طول در انجام فرايند
تناظريابي استفاده ميشود .نحوه محاسبه هر يک از پنج
معیارها مذکور در ادامه ارائه شده است.
 -1-1-3تابع تانژانت
تابع تانژانت توصیف کننده محیط يک شي در مقابل
زاويه شیب ميباشد .محور  xنشان دهنده فاصله در طول
محیط خط و محور  yنشان دهنده زاويه شیب است [.]55
رابطه  7نحوه محاسبه میزان تشابه مکاني خط کانديد و
خط مرجع از طريق معیار تابع تانژانت را نشان ميدهد.
()7

| 𝑇𝐹𝐶𝑅 |𝑅𝑂𝐹𝑇 −
) 𝑇𝐹𝐶𝑅 max (𝑅𝑂𝐹𝑇 ,

𝑇𝐹
𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
=1−

در رابطه فوق 𝑅𝑂𝐹𝑇 ،مساحت زير نمودار تابع تانژانت
خط مرجع 𝑅𝐶𝐹𝑇 ،مساحت زير نمودار تابع تانژانت خط
𝑇𝐹
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان
کانديد | . | ،نشان دهنده قدر مطلق و
تشابه مکاني بین خط مرجع و خط کانديد با توجه به
معیار تابع تانژانت است.
 -2-1-3جهت
جهت يک خط بیان کننده زاويه بین خط واصل بین
نقاط ابتدايي و انتهايي آن خط و خط افقي ميباشد [.]11
رابطه  2نحوه محاسبه میزان تشابه مکاني خط کانديد و
خط مرجع از طريق معیار جهت را نشان ميدهد.
()2

| 𝑟𝑖𝐷𝐶𝑅 |𝑅𝑂𝐷𝑖𝑟 −
) 𝑟𝑖𝐷𝐶𝑅 max (𝑅𝑂𝐷𝑖𝑟 ,

𝑟𝑖𝐷
𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
= 1−

در رابطه فوق 𝑅𝑂𝐷𝑖𝑟 ،جهت خط مرجع 𝑅𝐶𝐷𝑖𝑟 ،جهت
𝑟𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان
خط کانديد | . | ،نشان دهنده قدر مطلق و
تشابه مکاني بین خط مرجع و خط کانديد با توجه به
معیار جهت است.
 -3-1-3فاصله هاسدروف میانه بر مبنای طول
رابطه  9نحوه محاسبه فاصله هاسدروف میانه بر مبناي
طول بین خط کانديد و خط مرجع را نشان ميدهد [.]59

}‖ h (O, C) = mean {min ‖o − lc
𝑐ϵC

()4

o∈O

}‖ h (C, O) = mean {min ‖c − lo
o∈O

c∈C

در رابطههاي فوق  loو  lcبه ترتیب دو پاره خط دلخواه
از خطي مرجع و خط کانديد ‖o − lc‖ ،فاصله عمودي يکي
از نقاط خط مرجع (به عنوان مثال  )oاز يکي از پاره خط-
هاي خط کانديد (يعني 𝑐𝑙) و ‖  ‖c − loفاصله عمودي يکي
از نقاط خط کانديد (به عنوان مثال  )cاز يکي از پاره خط-
هاي خط مرجع (يعني  )𝑙oرا نشان ميدهد.
 -4-1-3طول
روابط  5نحوه محاسبه طول بین خط مرجع و خط
کانديد را نشان ميدهد [.]41

𝑛𝑒𝐿
𝑚𝑅

j−1

()5

) 𝑖+1 − X 𝑖 )2 + (Y 𝑖+1 − Y 𝑖 )2
𝑚= ∑ (√(X
𝑚
𝑚
𝑚

𝑛𝑒𝐿𝑂𝑅|

| 𝑛𝑒𝐿𝐶𝑅 −
) 𝑛𝑒𝐿𝐶𝑅 (𝑅𝑂𝐿𝑒𝑛 ,

max

i=1
𝑛𝑒𝐿
𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
=1−

𝑛𝑒𝐿
𝑚𝑅 طول خط  mام j ،تعداد نقاط
در رابطه فوق
تشکیل دهنده خط  mام Xi ،و  Yiمختصات نقطه  iام از
𝑛𝑒𝐿
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان
خط  mام | . | ،نشان دهنده قدر مطلق و
تشابه مکاني بین خط مرجع و خط کانديد با توجه به
معیار طول است.

 -5-1-3مساحت مشترک حریم
رابطه  1نحوه محاسبه مساحت مشترک حريم بین
خط مرجع و خط کانديد را نشان ميدهد [.]95
()1

𝑐𝐴 ∗ 2
𝐶𝐵𝐴 𝐴𝐵𝑜 +

𝐴𝐶𝐵
𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
=

در رابطه فوق 𝑐𝐴 مساحت مشترک بین دو حريم خط
مرجع و خط کانديد 𝐴𝐵𝑜 ،مساحت حريم خط کانديد،
𝐴𝐶𝐵
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه
𝐶𝐵𝐴 مساحت حريم خط مرجع و

اس

در رابطه فوق ) length (Aو ) length (Bبه ترتیب
نشان دهنده طول شي  Aو  Bميباشند و ) h (A, Bو h
) (B, Aاز طريق روابط  4محاسبه ميشوند.
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()9

)DSMH (O, C
)h (O, C), if length (O) < length (C
{ =
)h (C, O), if length (O) ≥ length (C

مکاني بین خط مرجع و خط کانديد با توجه به معیار
مساحت مشترک حريم است.
همانطور که در بخش قبل بیان شد به طور کلي 1
رابطه يک به هیچ ،هیچ به يک ،يک به يک ،يک به چند،
چند به يک و چند به چند بین عوارض خطي در تحقیقات
گذشته در نظر گرفته شده است .در اين تحقیق رابطه
چند به چند در نظر گرفته نميشود؛ زيرا معموال در
تناظريابي بین دو شبکه راه رابطه چند به چند کمتر رخ
ميدهد و همچنین معیارهاي در نظر گرفته شده جهت
محاسبه میزان تشابه مکاني بین دو خط که در بخشهاي
 7-2-9تا  71-2-9ارائه شده است ،براي محاسبه میزان
تشابه مکاني عوارضي که داراي روابط چند به چند هستند،
مناسب نميباشد .پس از محاسبه معیارهاي تابع تانژانت،
جهت ،مساحت مشترک حريم ،فاصله هاسدروف میانه بر
مبناي طول و طول براي هر يک خطوط شبکه راه مرجع و
خطوط کانديد مربوط به آنها ،با استفاده از هشت مرحله
زير خط و يا خطوطي که بین خطوط کانديد بیشترين
شباهت را به خط مرجع دارند ،شناسايي ميشوند0
مرحله اول 0از بین خطوط کانديد براي يک خط
مرجع ،خطوطي که مقدار میانگین میزان تشابه مکاني آن-
ها از نظر معیارهاي تابع تانژانت و جهت کمتر از  91درصد
باشد ،از بین مجموعه خطوط کانديد حذف ميشوند.
مرحله دوم 0از بین خطوط کانديد باقي مانده ،خطوطي
که فاصله هاسدروف میانه بر مبناي طول آنها بیش از
 732برابر فاصله در نظر گرفته شده براي تعیین حريم در
روش رشد حريم است ،حذف ميشوند.
مرحله سوم 0در صورتي که پس از مراحل اول و دوم
براي خط مرجع ،خط کانديدي باقي نمانده باشد ،رابطه
يک به هیچ اتفاق افتاده است.
مرحله چهارم 0در صورتي که پس از مراحل اول و دوم
براي خط مرجع ،تنها يک خط کانديد باقي مانده باشد و
میزان تشابه مکاني آن از نظر معیار طول بیش از 11
درصد باشد ،رابطه يک به يک اتفاق افتاده است.
مرحله پنجم 0در صورتي که پس از مراحل اول و دوم
براي خط مرجع ،چندين خط کانديد باقي مانده باشد و
مجموع میزان تشابه مکاني آنها از نظر معیار طول
(مجموع میزان تشابه مکاني دو خط کانديد و يا بیشتر)
بین  35تا  715درصد نباشد ،خط کانديدي که میزان
تشابه مکاني آن از نظر معیار طول بیش از  11درصد

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مکاني خروجي جنرالیزاسیون شبکههاي راه ...

باشد ،به عنوان خط متناظر شناسايي شده و رابطه يک به
يک اتفاق افتاده است.
مرحله ششم 0در صورتي که پس از مراحل اول و دوم
براي خط مرجع ،چند خط کانديد باقي مانده باشد و
مجموع میزان تشابه مکاني آنها از نظر معیار طول (مجموع
میزان تشابه مکاني دو خط کانديد و يا بیشتر) بین  35تا
 715درصد باشد ،رابطه يک به چند رخ داده است.
مرحله هفتم 0در صورتي که پس از انجام مراحل  7تا ،1
مشخص شد که براي بیش از دو خط مرجع ،يک خط يکسان
به عنوان خط متناظر شناسايي شده است و مجموعه میزان
تشابه مکاني آنها از نظر معیار طول (مجموعه میزان تشابه
مکاني دو خط کانديد و يا بیشتر) بین  35تا  715درصد
باشد ،رابطه چند به يک رخ داده است.
مرحله هشتم 0در صورتي که پس از انجام مراحل فوق،
هیچ يک از موارد باال رخ ندهد رابطه هیچ به يک اتفاق
افتاده است.
پس از شناسايي روابط بین خطوط شبکه راه و
مشخص شدن خطوط متناظر ،با استفاده از روابط زير
میزان دقت فرايند تناظريابي بین دو شبکه راه محاسبه
ميشود [.]24

𝑃𝑇
∗ 100
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +
𝑃𝑇
= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅
∗ 100
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 ∗ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃
= 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆 𝐹 −
∗ 100
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +
= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

()1

در روابط فوق 𝑃𝑇 تعداد روابطي هستند که در فرايند
تناظريابي به درستي شناسايي شدهاند 𝐹𝑃 .تعداد روابطي
هستند که در فرايند تناظريابي به اشتباه شناسايي شدهاند.
𝑁𝐹 تعداد روابطي هستند که در فرايند تناظريابي
شناسايي نشدهاند 𝐹 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 .نشان دهنده ارزيابي دقت
نهايي فرايند تناظريابي است با استفاده از 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 و
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 محاسبه ميشود.

 -2-3رویکرد پیشنهادی برای محاسبه میزان
تشابه مکانی
به طور کلي ،عمده معیارهايي که ميتوان از آنها براي
محاسبه میزان تشابه مکاني بین دو شي خطي استفاده
نمود در زمینههاي تناظريابي و جنرالیزاسیون ارائه شده و
مورد استفاده قرار گرفتهاند .با بررسي تحقیقات گذشته
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ميتوان از معیارهاي طول [ ،]41طول کوتاهترين ضلع،
طول بلندترين ضلع ،میانگین طول ضلعها [ ،]21میانگین
تغییرات مختصاتها [ ،]77اندازه ،اعوجاج [ ،]17ضريب
تغییرات میانگین طول پاره خطها [ ،]12جابهجايي بردار ،
جابهجايي مساحت [ ،]21 377جابهجايي محیط [،]77
انحنايي [ ،]25 377پیچیدگي [ ،]17شکل (شامل تابع
تانژانت [ ،]55تابع  ]56[ Radius-Vectorو تابع
 )]53[ Signatureفاصله (شامل فاصله اقلیدسي و مشتقات
آن [ ،]51 355فاصله فريشه [ ،]96فاصله هاسدروف و
مشتقات آن [ ،)]59 352مساحت شي خطي [ ،]55تعداد
پاره خطها [ ،]21میانگین زاويهداري [ ]25 377و تغییر
جهت [ ]11براي بیان میزان تشابه مکاني بین دو شي
خطي استفاده نمود.
از بین شش معیارهاي طول ،طول کوتاهترين ضلع،
طول بلندترين ضلع ،میانگین طول ضلعها ،ضريب تغییرات
میانگین طول پاره خطها و جابهجايي محیط ،تنها معیار
طول ؛ زيرا اين شش معیار با يکديگر همبستگي دارند .از
بین معیار فاصله و جابهجايي بردار ،تنها معیار فاصله
انتخاب ميشود؛ زيرا اين دو معیار با يکديگر همبستگي
دارند .از بین انواع معیارهاي فاصله ،معیار فاصله هاسدروف
میانه بر مبناي طول به داليل گفته شده در بخش 7-2-2
انتخاب ميگردد .از بین معیارهاي جابهجايي مساحت و
مساحت شي خطي ،تنها معیار مساحت شي خطي انتخاب
ميگردد؛ زيرا اين دو معیار با يکديگر همبستگي دارند .از
بین انواع معیارهاي شکل ،تابع تانژانت به داليل گفته شده
در بخش  7-2-2انتخاب ميگردد .به دلیل اينکه در يک
شبکه راه دو خط متناظر از نظر معیار میانگین تغییرات
مختصاتها داراي اختالف بسیار ناچیزي هستند؛ اين
معیار در نظر گرفته نميشود .بنابراين ده معیار طول،
اندازه ،اعوجاج ،پیچیدگي ،مساحت شي خطي ،انحنايي،
تعداد پاره خطها ،تابع تانژانت ،میانگین زاويهداري و تغییر
جهت براي محاسبه میزان تشابه مکاني انتخاب ميگرددند.
نحوه محاسبه میزان تشابه مکاني از طريق هر يک از ده
معیار مذکور در ادامه ارائه شده است.
 -1-2-3طول
روابط  6نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار طول را نشان ميدهد.

()6

u −1

𝑚L

) 𝑣+1 − 𝑋 𝑣 )2 + (𝑌 𝑣+1 − 𝑌 𝑣 )2
𝑚𝑋(√( ∑ =
𝑚
𝑚
𝑚
𝑣=1

در رابطه فوق 𝐿𝑖𝑂 ،طول خط  iام از شبکه راه مرجع،
𝐶𝑖𝐿 طول خط متناظر با خط  iام در شبکه راه کانديدn ،
تعداد خطوط متناظر در شبکه راه مرجع | . | ،نشان دهنده
𝑛𝑒𝐿𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني حاصل از معیار
قدر مطلق،
طول ،بین دو شبکه راه مرجع و کانديد L𝑚 ،طول خط m
ام 𝑋𝑚𝑣 ،و 𝑣𝑚𝑌 مختصات نقطه  vام از شي  mام و  uتعداد
𝑛𝑒𝐿𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک
نقاط تشکیل دهنده شي  mاست.
𝑛𝑒𝐿𝑠𝑖𝐷
ارزش بین صفر و يک است .هر چقدر مقدار 𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به
يک نزديکتر باشد ،نشان دهنده میزان تشابه بیشتر بین
دو شبکه راه ميباشد.

در رابطه فوق 𝑆𝐼𝑁𝑂𝑖 ،اعوجاج خط  iام از شبکه راه
مرجع 𝑆𝐼𝑁𝐶𝑖 ،اعوجاج خط متناظر با خط  iام در شبکه راه
کانديد n ،تعداد خطوط متناظر در شبکه راه مرجع| . | ،
𝑁𝐼𝑆𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني
نشان دهنده قدر مطلق،
حاصل از معیار اعوجاج ،بین دو شبکه راه مرجع و کانديد،
 SI𝑁mاعوجاج خط  𝑆𝐼𝑚 ،mاندازه خط  𝐿𝑚 ،mطولي خط
𝑁𝐼𝑆𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش بین صفر و يک
 mاست.
𝑁𝐼𝑆𝑠𝑖𝐷
است .هر چقدر مقدار 𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد،
نشان دهنده میزان تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.
 -4-2-3پیچیدگی
روابط  77نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار پیچیدگي را نشان ميدهد.

 -2-2-3اندازه
روابط  3نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار اندازه را نشان ميدهد.

()3

| 𝑖𝐶𝐼𝑆 |𝑆𝐼𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝐼𝑆 max (𝑆𝐼𝑂𝑖 ,
𝑛

اس

𝑠𝑖𝐷

= 𝑛𝑒𝐿𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,

()71

𝑠𝑖𝐷

= 𝑁𝐼𝑆𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
𝑚𝐼𝑆
= 𝑚𝑁𝐼𝑆
𝑚𝐿

∑𝑛𝑖=1 1 −

𝑠𝑖𝐷

𝑀𝑂𝐶𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,

()77
𝑠𝑖𝐷

= 𝐼𝑆𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,

| 𝑖𝐶𝑀𝑂𝐶 |𝐶𝑂𝑀𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝑀𝑂𝐶 max (𝐶𝑂𝑀𝑂𝑖 ,
𝑛
u−1
𝑣
𝑣+1
𝑚ℎ
𝑚+ ℎ
𝑚𝑣𝐿
(( ∑ =
().
))
2
𝑚𝐼𝑆

∑𝑛𝑖=1 1 −
=
𝑚𝑀𝑂𝐶

v=1

𝑒 − 𝑋 𝑠 )2 + (𝑌 𝑒 − 𝑌 𝑠 )2
𝑚𝑋(√ = 𝑚𝐼𝑆
𝑚
𝑚
𝑚

در رابطه فوق 𝑆𝐼𝑂𝑖 ،اندازه خط  iام از شبکه راه مرجع،
𝑖𝐶𝐼𝑆 اندازه خط متناظر با خط  iام در شبکه راه کانديدn ،
تعداد خطوط متناظر در شبکه راه مرجع | . | ،نشان دهنده
𝐼𝑆𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني حاصل از معیار
قدر مطلق،
طول ،بین دو شبکه راه مرجع و کانديد 𝑆𝐼𝑚 ،اندازه خط
 𝑋𝑚𝑒 ،mو 𝑒𝑚𝑌 مختصات نقطه  xو  yنقطه انتهايي خط ،m
𝑠
𝑚𝑋 و 𝑠𝑚𝑌 مختصات نقطه  xو  yنقطه ابتدايي خط m
𝐼𝑆𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش بین صفر و يک است .هر
است.
𝐼𝑆𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد ،نشان دهنده
چقدر مقدار
میزان تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.
 -3-2-3اعوجاج
روابط  71نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار اعوجاج را نشان ميدهد.

در رابطه فوق 𝐶𝑂𝑀𝑂𝑖 ،پیچیدگي خط  iام از شبکه راه
مرجع 𝐶𝑂𝑀𝐶𝑖 ،اعوجاج خط متناظر با خط  iام در شبکه
راه کانديد n ،تعداد خطوط متناظر در شبکه راه مرجع،
𝑀𝑂𝐶𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه
|  | .نشان دهنده قدر مطلق،
مکاني حاصل از معیار پیچیدگي ،بین دو شبکه راه مرجع
و کانديد 𝐶𝑂𝑀𝑚 ،پیچیدگي خط  𝐿𝑣𝑚 ،mطول ضلع  iام
خط  𝑆𝐼𝑚 ،mاندازه خط  hi ،mفاصله عمودي بین راس i
ام از خط واصل بین نقاط ابتدايي و انتهايي خط u ،m
𝑀𝑂𝐶𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش
تعداد رئوس خط  mاست.
𝑀𝑂𝐶𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک
بین صفر و يک است .هر چقدر مقدار
نزديکتر باشد ،نشان دهنده میزان تشابه بیشتر بین دو
شبکه راه ميباشد.
 -5-2-3مساحت شیء خطی
روابط  72نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه مرجع
و کانديد از نظر معیار مساحت شي خطي را نشان ميدهد.
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| 𝐶𝑖𝐿 |𝐿𝑖𝑂 −
) 𝐶𝑖𝐿 max (𝐿𝑖𝑂 ,
𝑛

∑𝑛𝑖=1 1 −

| 𝑖𝐶𝑁𝐼𝑆 |𝑆𝐼𝑁𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝑁𝐼𝑆 max (𝑆𝐼𝑁𝑂𝑖 ,
𝑛

∑𝑛𝑖=1 1 −

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مکاني خروجي جنرالیزاسیون شبکههاي راه ...

()72

| 𝑖𝐶𝑂𝐿𝐴 |𝐴𝐿𝑂𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝑂𝐿𝐴 max (𝐴𝐿𝑂𝑂𝑖 ,
𝑛

∑𝑛𝑖=1 1 −

𝑠𝑖𝐷

𝑠𝑖𝐷

= 𝑂𝐿𝐴𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
𝑚𝐴
= 𝑚𝑂𝐿𝐴
𝑚𝐼𝑆

در رابطه فوق 𝐴𝐿𝑂𝑂𝑖 ،مساحت شي خطي خط  iام از
شبکه راه مرجع 𝐴𝐿𝑂𝐶𝑖 ،مساحت شي خطي خط متناظر
با خط  iام در شبکه راه کانديد n ،تعداد خطوط متناظر در
𝑠𝑖𝐷
شبکه راه مرجع | . | ،نشان دهنده قدر مطلق𝑆𝑖𝑚𝑂,𝐶𝐴𝐿𝑂 ،
میزان تشابه مکاني حاصل از معیار مساحت شي خطي،
بین دو شبکه راه مرجع و کانديد 𝐴𝐿𝑂𝑚 ،مساحت شي
خطي خط  𝐴𝑚 ،mمساحت شکل ايجاد حاصل از اتصال
نقاط ابتدايي و انتهايي خط  mو 𝑚𝐼𝑆 اندازه خط  mاست.
𝑂𝐿𝐴𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش بین صفر و يک است .هر
𝑂𝐿𝐴𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد ،نشان
چقدر مقدار
دهنده میزان تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.
 -6-2-3انحنایی
رابطه  79نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار انحنايي را نشان ميدهد.
𝑠𝑖𝐷

()79

| 𝑖𝐶𝑒𝑣𝑟𝑢𝐶 |𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝑒𝑣𝑟𝑢𝐶 max (𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑂𝑖 ,
𝑛

𝑒𝑣𝑟𝑢𝐶𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,

()74

| 𝑖𝐶𝑆𝑂𝑁 |𝑁𝑂𝑆𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝑆𝑂𝑁 max (𝑁𝑂𝑆𝑂𝑖 ,
𝑛

=

در رابطه فوق 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑂𝑖 ،تعداد دفعات تغییر جهت خط
 iام از شبکه راه مرجع از جهت پادساعتگرد به ساعتگرد و
بالعکس 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝐶𝑖 ،تعداد دفعات تغییر جهت خط متناظر
با خط  iام در شبکه راه کانديد از جهت پادساعتگرد به
ساعتگرد و بالعکس n ،تعداد خطوط متناظر در شبکه راه
𝑒𝑣𝑟𝑢𝐶𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان
مرجع | . | ،نشان دهنده قدر مطلق،
𝑒𝑣𝑟𝑢𝐶𝑠𝑖𝐷
𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
تشابه مکاني حاصل از معیار انحنايي است.
داراي يک ارزش بین صفر و يک است .هر چقدر مقدار
𝑒𝑣𝑟𝑢𝐶𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد ،نشان دهنده میزان
تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.

∑𝑛𝑖=1 1 −
=

در رابطه فوق 𝑁𝑂𝑆𝑂𝑖 ،تعداد پاره خطها تشکیل دهنده
خط  iام از شبکه راه مرجع 𝑁𝑂𝑆𝐶𝑖 ،تعداد پاره خطهاي
تشکیل دهنده خط متناظر با خط  iام در شبکه راه
کانديد n ،تعداد خطوط متناظر در شبکه راه مرجع| . | ،
𝑆𝑂𝑁𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني
نشان دهنده قدر مطلق،
𝑆𝑂𝑁𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک
حاصل از معیار انحنايي است.
𝑆𝑂𝑁𝑠𝑖𝐷
𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
ارزش بین صفر و يک است .هر چقدر مقدار
به يک نزديکتر باشد ،نشان دهنده میزان تشابه بیشتر
بین دو شبکه راه ميباشد.
 -8-2-3تابع تانژانت
روابط  75نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد با استفاده از معیار تابع تانژانت را نشان
ميدهد.
()75

𝑣
𝐶∑𝑢𝑣=1(𝐹𝑇𝑂,
)
𝑢
| 𝑖𝐶𝑇𝐹𝐴 |𝐴𝐹𝑇𝑂𝑖 −

) 𝑖𝐶𝑇𝐹𝐴 max (𝐴𝐹𝑇𝑂𝑖 ,

∑𝑛𝑖=1 1 −

𝑆𝑂𝑁𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,

𝑠𝑖𝐷

= 𝑇𝐹𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
= 1−

𝑖
𝐶𝐹𝑇𝑂,

در رابطه فوق 𝐴𝐹𝑇𝑂𝑖 ،مساحت زير نمودار تابع تانژانت
خط  iام از شبکه راه مرجع 𝐴𝐹𝑇𝐶𝑖 ،مساحت زير نمودار
تابع تانژانت خط متناظر با خط  iام در شبکه راه کانديدu ،
تعداد خطوط متناظر در شبکه راه مرجع | . | ،نشان دهنده
𝑖
𝐶 𝐹𝑇𝑂,میزان تشابه مکاني حاصل از معیار تابع
قدر مطلق،
تانژانت بین خط  iام از شبکه راه مرجع و خط متناظرش
𝑇𝐹𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني
در شبکه راه کانديد و
حاصل از معیار تابع تانژانت ،بین دو شبکه راه مرجع و
𝑇𝐹𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش بین صفر و يک
کانديد ،است.
𝑇𝐹𝑠𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد،
است .هر چقدر مقدار
نشان دهنده میزان تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.

 -7-2-3تعدا پارهخطها

 -9-2-3میانگین زاویهداری

رابطه  74نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار تعداد پاره خطها را نشان ميدهد.

روابط  71نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد از نظر معیار میانگین زاويهداري را نشان
ميدهد.
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در رابطه فوق 𝐴𝑉𝑂𝑖 ،میانگین زاويهداري خط  iام از
شبکه راه مرجع 𝐴𝑉𝐶𝑖 ،میانگین زاويهداري خط متناظر با
خط  iام در شبکه راه کانديد n ،تعداد خطوط متناظر در
𝑟𝑖𝐷
شبکه راه مرجع | . | ،نشان دهنده قدر مطلق𝑆𝑖𝑚𝑂,𝐶 𝐴𝑉 ،
میزان تشابه مکاني حاصل از معیار میانگین زاويهداري،
بین دو شبکه راه مرجع و کانديد 𝐴𝑉𝑚 ،میانگین زاويهداري
خط  𝑉𝑚 ،mمساحت زاويه بین پاره خط  vام و پاره خط
 v+1ام از خط  mو  nتعداد نقاط تشکیل دهنده خط m
𝑉𝐴𝑟𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش بین صفر و يک است.
است.
𝑉𝐴𝑟𝑖𝐷
هر چقدر مقدار 𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد ،نشان
دهنده میزان تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.
 -11-2-3تغییر جهت

اس

()71

()76

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝐺𝑆𝑖𝑚𝑂,

𝑖
𝐺 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني بین شبکه
در رابطه فوق
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝐺𝑆𝑖𝑚𝑂,
راه مرجع و شبکه راه کانديد از نظر معیار  iام و
میزان میزان تشابه مکاني کل بین شبکه راه مرجع و شبکه
راه کانديد است.

 -4پیادهسازی
در اين تحقیق يک شبکه راه  7025111متشکل از 31
خط به عنوان شبکه راه بزرگ مقیاس و يک شبکه راه
 7051111متشکل از  12خط به عنوان شبکه راه کوچک
مقیاس از يک منطقه يکسان در نظر گرفته شده که در
شکل  9نشان داده شده است.
با استفاده از الگوريتم داگالس پوکر ،چندين شبکه راه
در تلورانسهاي مختلف از شبکه راه  7025111تولید شده
که تعدادي از آنها در شکل  4ارائه شده است.

رابطه  71نحوه محاسبه میزان تشابه بین دو شبکه راه
مرجع و کانديد با استفاده از معیار تغییر جهت را نشان
ميدهد.
()71

| 𝑖𝐶𝐷𝐶 |𝐶𝐷𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝐷𝐶 max (𝐶𝐷𝑂𝑖 ,
𝑛

∑𝑛𝑖=1 1 −

𝑟𝑖𝐷

= 𝐷𝐶 𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,

در رابطه فوق 𝐶𝐷𝑂𝑖 ،زاويه بین خط واصل نقاط ابتدايي
و انتهايي خط  iام از شبکه راه مرجع و محور افقي𝐶𝐷𝐶𝑖 ،
زاويه بین خط واصل نقاط ابتدايي و انتهايي خط متناظر با
خط  iام در شبکه راه کانديد و محور افقي n ،تعداد خطوط
متناظر در شبکه راه مرجع | . | ،نشان دهنده قدر مطلق،
𝐷𝐶𝑟𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,میزان تشابه مکاني حاصل از معیار تغییر جهت،
بین دو شبکه راه مرجع و حاصل از جنرالیزاسیون است.
𝐷𝐶𝑟𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,داراي يک ارزش بین صفر و يک است .هر چقدر
𝐷𝐶𝑟𝑖𝐷
𝐶 𝑆𝑖𝑚𝑂,به يک نزديکتر باشد نشان دهنده میزان
مقدار
تشابه بیشتر بین دو شبکه راه ميباشد.

شکل -9شبکه راه در دو مقیاس  7025111و 7051111

 -11-2-3محاسبه میزان تشابه مکانی کل
رابطه  76نحوه محاسبه میزان تشابه مکاني کل بین
دو شبکه راه مرجع و شبکه راه کانديد را نشان ميدهد.
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| 𝑖𝐶𝑉𝐴 |𝐴𝑉𝑂𝑖 −
) 𝑖𝐶𝑉𝐴 max (𝐴𝑉𝑂𝑖 ,
𝑟𝑖𝐷
= 𝑉𝐴 𝐶𝑆𝑖𝑚𝑂,
𝑛
𝑚 −1
𝑚∑𝑢v
)=1 1 − Sin (v𝑚 /2
= 𝑚𝑉𝐴
𝑢𝑚 − 2
∑𝑛𝑖=1 1 −

𝑖
𝐺∑9𝑖=1 𝑆𝑖𝑚𝑂,
=
9

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مکاني خروجي جنرالیزاسیون شبکههاي راه ...

شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون

شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون

با تلورانس  7متر

با تلورانس  9متر

شبکه راه 7051111

شبکه راه 7051111

شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون

شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون

با تلورانس  5متر

با تلورانس  71متر

شبکه راه 7051111

شبکه راه 7051111

شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون

شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون

با تلورانس  75متر

با تلورانس  21متر

شبکه راه 7051111

شبکه راه 7051111

شکل -4شبکههاي راه جنرالیزاسیون شده در تلورانسهاي مختلف

سپس فرايند تناظريابي همانطور که در رويکرد
پیشنهادي براي تناظريابي در بخش  7-9بیان شد؛ بین
شبکه راه  7051111به عنوان شبکه راه مرجع و هر يک از
شبکههاي راه تولید شده با استفاده از الگوريتم
جنرالیزاسیون داگالس -پوکر به عنوان شبکه راه کانديد،
انجام گرديد و دقت و صحت آن با استفاده از رابطه 1
مورد ارزيابي قرار گرفت که نتايج حاصل از آن در جدول 7
ارائه شده است .سپس مقدار ده معیار در نظر گرفته شده
براي بیان میزان تشابه مکاني که در بخشهاي  7-2-9تا
 71-2-9ارائه گرديد ،بین شبکه راه  7051111و هر يک از
شبکههاي راه حاصل از جنرالیزاسیون با استفاده از روابط
 6تا  76محاسبه گرديده و در پايان با استفاده از رابطه 76
میزان تشابه مکاني کل بین شبکه راه  7051111و هر يک
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از شبکههاي راه حاصل از جنرالیزاسیون محاسبه شد.
نتايج حاصل از محاسبه میزان تشابه مکاني بین شبکههاي
راه مورد مقايسه در جدول  2ارائه شده است.

 -5نتایج و بحث
میزان دقت و صحت فرايند تناظريابي بر اساس معیار
 F- scoreهمانطور که در جدول  7ارائه شده است براي
 71جفت شبکه راه مورد تناظريابي  363917درصد بدست
آمده است که نشان دهنده دقت باال در انجام فرايند
تناظريابي ميباشد .همچنین همانطور که در جدول 2
قابل مشاهده است شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون با
الگوريتم داگالس -پوکر و تلورانس  9متر داراي بیشترين
میزان شباهت مکاني به شبکه راه  7051111از بین شبکه

اس

راههاي مختلف ميباشد .اين موضوع به اين مفهوم است
که براي تولید شبکه راه  7051111از طريق شبکه راه
 7025111به صورت خودکار و با استفاده از الگوريتم
جنرالیزاسیون داگالس -پوکر ،تلورانس  9متر از اين
الگوريتم شبیهترين شبکه راه به شبکه راه 7051111

جدول -2نتايج حاصل از محاسبه میزان تشابه مکاني
تلورانس
شماره

جنرالیزاسیون

تعداد
طول

(متر)
7

7

پاره خط-

اندازه

اعوجاج پیچیدگی

ها
133459

133625 133557 131745

135159

133625 133557 131161

مساحت
شی خطی
135254

میانگین

میزان تشابه

زاویه

مکانی کل

داری

(درصد)

133111 136717 135924

135114

1933111

انحنایی

تابع

تغییر

تانژانت

جهت

2

2

133459

135115

135276

133111 136717 135241

135171

1931311

3

3

155737 159826 159551 156173 159454

155434

159617 158178 155371

155141

7451713

4

4

135126 133621 133557 135375 133455

135935

133111 136116 135715

135149

1931544

5

5

135533 133623 133557 135192

135216

133111 136115 134617

134317

1231134

1

1

133691 133557 135477 133451

135117

135976

133111 136151 134111

134646

1234416

1

1

135497 133699 133557 135221 133451

135213

133111 131319 134172

134316

1733575

6

6

135474 133695 133557 134671 133451

135951

133111 131319 134412

135113

1734194

3

3

133674 133557 134511 133446

135211

135713

133111 131341 134962

135111

1131969

71

71

133446

133674 133557 134417

135211

135717

133111 131329 134946

135192

1131719

77

77

135266 133675 133557 134969 133446

135225

133111 131329 134761

135171

1134916

72

72

133443

135291 133675 133557 134211

135715

133111 131325 134719

135134

1132112

79

79

133671 133557 134739 133446

135769

135721

133111 131321 134719

135297

1132452

74

74

135217 133671 133557 134727 133446

135274

133111 131321 134111

135715

1137217

75

75

135796 133622 133557 134175 133459

135211

133111 136114 134796

135261

1132275

71

21

134145 133642 133557 139113 133411

134319

133111 136114 134215

135191

1333723

71

25

134113

134135

133111 131336 139319

135141

1337191

133451

133411

133693 133557 139511

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف اصلي اين مقاله ارائه يک رويکرد مناسب جهت
محاسبه میزان تشابه مکاني بین شبکههاي راه در فضاي
چندمقیاسي ميباشد که براي اين مهم از تکنیک
تناطريابي و روابط تشابه مکاني استفاده شده است .براي
اين منظور از دو شبکه راه در مقیاس  7025111و
 7051111استفاده شده است .اين تحقیق شامل دو بخش
کلي تناظريابي و محاسبه میزان تشابه مکاني دو شبکه راه
ميباشد .در بخش تناظريابي ،ابتدا پیش پردازشهاي الزم
بر روي شبکههاي راه انجام شد و سپس با استفاده از پنج
معیار تابع تانژانت ،جهت ،فاصله هاسدروف میانه بر مبناي
طول ،طول و مساحت مشترک حريم خطوط متناظر در
هر يک از دو شبکه راه مورد مقايسه شناسايي شدند .در
پايان مقدار دقت و صحت فرايند تناظريابي براي هر يک از
آنها با توجه به مقدار  F- Scoreمحاسبه شده که برابر

 363917درصد بدست آمد که نشان دهنده دقت باال در
انجام فرايند تناظريابي ميباشد .نکته قابل توجه در اين
است که اين مقدار بدون در نظر گرفتن معیارهاي
توپولوژيکي و معیارهاي غیر هندسي (معنايي) بدست آمده
است .در بخش محاسبه میزان تشابه مکاني دو شبکه راه،
میزان تشابه مکاني کل بین شبکه راه  7051111و هر يک
از شبکههاي راه حاصل از جنرالیزاسیون با استفاده از
میانگینگیري مقادير میزان تشابه بدست آمده از ده معیار
طول ،تعداد پاره خطها ،اندازه ،اعوجاج ،پیچیدگي،
مساحت شي خطي ،انحنايي ،تابع تانژانت ،تغییر جهت و
میانگین زاويهداري محاسبه گرديد .نتايج بدست آمده
نشان دادند که شبکه راه حاصل از جنرالیزاسیون شبکه راه
 7025111با الگوريتم داگالس -پوکر و تلورانس  9متر
نسبت به ساير شبکههاي راه بدست آمده در تلورانسهاي
ديگر با استفاده از اين الگوريتم ،به شبکه راه ،7051111
بیشترين میزان تشابه مکاني را دارا ميباشد.

65

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هشتم ،شماره  ،2آذر ماه 7931

واقعي را نتیجه ميدهد .همانطور که از جدول  2قابل
مشاهده است با افزايش مقدار تلورانس الگوريتم
جنرالیزاسیون از  9متر ،میزان تشابه مکاني بین شبکه راه
حاصله و شبکه راه  7051111به صورت تقريبا يکنواخت
کاهش مييابد.

در تحقیقات آينده پیشنهاد ميشود جهت افزايش
بیشتر دقت تناظريابي عالوه بر معیارهاي هندسي مورد
 از معیارهاي توپولوژيکي و،استفاده در اين تحقیق
.معیارهاي معنايي نیز در فرايند تناظريابي استفاده شود
همچنین توصیه ميشود عالوه بر معیارهاي مورد استفاده
در اين تحقیق جهت محاسبه میزان تشابه مکاني بین دو
 معیارهاي توپولوژيکي مربوط به چگونگي روابط،شبکه راه
بین خطوط در دو شبکه راه و همچنین معیارهاي توصیفي
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