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 روزرسانی عوارض ساختمانی در بلوکهای شهریهای بهارزیابی روش 

 3*، علیرضا چهرقان2عباسپور، رحیم علی1مردانیایمان شاه

پرديس  - برداري و اطالعات مکانيدانشکده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيارشد سیستمدانشجوي کارشناسي 1

 دانشگاه تهران -هاي فنيدانشکده
shahmardani.iman@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران - هاي فنيپرديس دانشکده - برداري و اطالعات مکانيدانشکده مهندسي نقشه دانشیار 2
abaspour@ut.ac.ir 

 سهند يصنعت دانشگاه - معدن يدانشکده مهندساستاديار  3
chehreghan@sut.ac.ir 

 (1398 بهمن، تاريخ تصويب 1397 آذر )تاريخ دريافت 

 چکیده

هاي ها از منابع اطالعاتي مختلف با دقت و مقیاسهاي مکاني در زندگي روزمره، تولید اين دادهبا افزايش کاربرد داده

باشد. از اين رو يکي از بسیاري مي هاي جديد نیاز به اختصاص زمان و هزينهمتفاوت رشد وسیعي داشته است. تولید داده

هاي جديد )تهیه شده در يک هاي مختلف با استفاده از دادههاي قديمي در مقیاسروزرساني دادهراهکارهاي کاهش هزينه، به

رجع عنوان داده مروزشده بهمقیاس بهها بکارگیري مجموعه داده بزرگروزرساني دادهباشد. يکي از رويکردهاي بهمقیاس( مي

مقیاس است؛ به اين صورت که عوارض تغییر يافته در دو مجموعه داده شناسايي و روزرساني مجموعه داده کوچکبراي به

روزرساني نقشه در شود. مسائل بهروزرساني انجام ميمقیاس بهسپس با اصالح تغییرات متناسب با مجموعه داده کوچک

شوند. يکي بندي مياي، خطي و چندضلعي تقسیمشده به سه دسته نقطهروزرسانيمجموعه داده برداري از منظر نوع عارضه به

هاي شهري از اهمیت هاي شهري، ساختمانها هستند که در نقشهاز دسته عوارض مهم از کالس عوارض چندضلعي در محیط

است. در اين مقاله سعي شده است با بسزايي برخوردارند و به روزرساني آنها در کاربردهاي شهري از اولويت بااليي برخوردار 

-هاي خوشهروزرساني عوارض چندضلعي )بويژه ساختمانها( از سه منظر روشبررسي دقیق و جامع مطالعات پیشین، مسـائل به

بندي در هر ديدگاه و مزايا و معايب روزرساني مورد استفاده بررسي شوند. همچنین دستههاي بهبندي، استخراج الگو و روش

 هاي مختلف نیز در آن ارائه شده است.روش

  روزرساني، عوارض چندضلعي ساختمانيبههاي برداري، مجموعه داده واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

هاي متفاوتي براي مجموعه داده مکاني در مقیاس

شـوند. امـروزه مسئــله کـاربردهـاي گوناگـون تولیـد مي

هاي مختلف از ها در مقیاسروزرساني و نگهداري اين دادهبه

هاي متولي تولید سازمانهاي مهم و دشوار جمله مسئولیت

 هاداده مجموعه از موقع به يروزرسانبهباشد. داده مکاني مي

هايي حمايت در فعالیت يبرا ها،جاده و هاساختمان ژهيو به

 ،يعیطب منابع تيريمد ن،یزم کاربري بر نظارت از قبیل

 ازیـن وردـم يشهر يزيرهـبرنام و و مـديريت وسازساخت

 کنند.سزايي در آنها ايفا ميبوده و نقش به

هاي روزرساني دادهرويکردهاي متعددي در خصوص به

مکاني موجود وجود دارد که بر اساس مدل داده، منطقه 

تحت پوشش و مقیاس به روشهاي مختلفي مانند 

بکارگیري روشهاي نقشه برداري زمیني و استفاده از 

-به شوند. يکي از روشهاياي تقسیم ميتصاوير ماهواره

هنگام و هاي با مقیاس بزرگتر بهروزرساني استفاده از نقشه

هاي کوچک مقیاس قديمي است. انتشار تغییرات در نقشه

روزرساني به اين روش، دو مجموعه داده مرجع در انجام به

هاي رود که مجموعه داده مرجع دادهو هدف به کار مي

-دادهروزشده و مجموعه داده هدف مقیاس اخیرا بهبزرگ

باشند. در اين مقاله، بر روزنشده ميمقیاس بههاي کوچک

روزرساني عوارض برداري با توجه داده مرجع روي به

 شود.تر تمرکز ميروز شده بزرگ مقیاسبرداري اخیراً به

با توجه به رويکرد مورداشاره در اين مقاله، ابتدا، 

هاي روز شده و سپس، نقشهمقیاس بههاي بزرگنقشه

هاي مقیاس با استفاده از مشتق اطالعات نقشهکوچک

رو نیاز به مفاهیم شوند؛ از اينروز ميمقیاس بهبزرگ

باشد که يکي از مراحل مي 1سازي نقشهمربوط به خالصه

سازي نقشه روند باشد. خالصهروزرساني نقشه ميبه

اي است که با استفاده از عملگرهاي مناسب، پیچیده

شوند و از جزئیات غیرمهم ري حفظ ميساختارهاي ضرو

هاي متعددي براي . الگوريتم[3-1]کند پوشي ميچشم

-( نمونه1سازي نقشه ارائه شده است در جدول)خالصه

-هاي خالصههايي از مطالعات انجام شده در مورد الگوريتم

، خطي و چندضلعي ايسازي نقشه براي سه نوع داده نقطه

 آورده شده است. 

                                                           
1 Map Generalization 

سازي هاي خالصهبررسي مطالعات پیشین براساس الگوريتم -1 جدول

 نقشه

 پیشین مطالعات عارضه نوع

 [7]،[6]،[5]،[4] اينقطه

 [15]،[14]،[13]،[12]،[11]،[10]،[9]،[8] خطي

 [21]،[20]،[19]،[18]،[17]،[16] چندضلعي
 

روزرساني نقشه با توجه به ماهیت داده به سه نوع به

شود. اي، خطي و چندضلعي تقسیم ميروزرساني نقطهبه

به دلیل گستردگي رويکردها در هريک از اين عوارض، اين 

روزرساني عوارض تحقیق رويکردهاي موجود در به

 چندضلعي را مدنظر قرار داده است.

ز به تشخیص عوارض روزرساني خودکار نیابراي به

باشد. بدين منظور ها ميمتناظر و کشف تغییرات بین آن

-هاي خاصي براي نگاشت بین اشیا استفاده مياز روش

-شود. براي ساخت نگاشت جديد دو موضوع مهم مي

( شباهت اشیا مکاني: اين شباهت شامل شباهت 1باشد.

باشد که اي ميهندسي، شباهت توصیفي و شباهت زمینه

اي با اشیاي ديگر ت زمینه اي، روابط جهتي و فاصلهشباه

رسد باشد که شناسايي اين شباهت پیچیده به نظر ميمي

در حالي که دو شباهت ديگر با استفاده از الگوريتم 

تناظريابي قابل کشف است. بنابراين طبق شباهت هندسي 

عنوان فاکتورهاي شباهت اشیاي مکاني و توصیفي به

شوند. فرمول شباهت بین دو اشیا به محاسباتي انتخاب 

 شود:صورت زير نوشته مي

B) (Aatt *SattB) + W (Ageo *Sgeo B)=W S(A 

شباهت  (Aatt S (B شباهت هندسي و Ageo S)B) که 

ترتیب وزن هاي به   attWو  geoWياشند. توصیفي مي

و  attSشباهت هندسي و توصیفي مي باشند که مقادير 

geoS هايي براي عوارض برداري با استفاده از فرمول

( کد موجوديت مکاني متحد 2آيد. دست ميچندضلعي به

شده: به منظور شناسايي موجوديت مکاني منحصر به فرد 

و متحد شده، روش کدگذاري موجوديت مکاني متحد شده 

توانند شامل کد يکتا شود که اين کدها ميح ميمطر

برداري و کد مقیاس موجوديت مکاني، کد صنعت نقشه

 نمايشي باشد.

کد يکتا موجوديت مکاني: شامل عدد گريد مکاني،  -

مختصات مرکز و  يا طول و عرض کمترين محدوده 

 تواند باشد.( ميMBRمستطیل )
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کاني و برداري:  شامل اسم و آدرس مکد صنعت نقشه -

 باشدغیره مي

کد مقیاس نمايشي: کدي از مقیاس است که  -

 موجوديت مکاني بايد در نقشه نمايش داده شود. 

توان موجوديت يکسان در مجموعه با اين کدها مي

داده مختلف را شناسايي کرد. به هر حال با توجه به دو 

موضوع اشاره شده در باال، بايد نگاشت بین مجموعه داده 

-ي ساخته شود و بعد با ارائه عملیات انتشار بهچندمقیاس

 شوند.روز ميروزرساني مجموعه داده کوچک مقیاس به

 عوارض روزرسانيبه هايروش بررسي قیتحق اين در

 از توانمي کلي حالت در که باشدمي نظر مورد چندضلعي

 . نمود حل را مسائل اين مختلف ديدگاه سه

ها به روزرساني ساختمانديدگاه اول تحت عنوان به

-شود. در اين ديدگاه فقط دادهشناخته مي 1روش انتشاري

-شوند، سپس اين به روزرسانيمقیاس به روز ميهاي بزرگ

-مقیاس منتشر شوند. بههاي کوچکتوانند به دادهها مي

روزرساني انتشاري مخصوصا براي پايگاه داده مکاني 

(MRDB)2 ها در مقیاس روزرسانياز طريق انتشار به

روزرساني شود. در سالهاي اخیر، ايده بهمختلف استفاده مي

براي محققان و متخصصان بسیار  MRDBانتشاري در 

هاي جذاب شده است. با اين حال وقتي اتصال بین داده

چندنمايشي به درستي صورت نگیرد از پايگاه داده مکاني 

 .[27-22]شود ندرت استفاده ميروزرساني بهبراي به

روزرساني محلي روزرساني محلي است. بهديدگاه دوم به

کشف تغییرات بین مجموعه داده  (1است: شامل سه مرحله

مقیاس شده و مجموعه داده کوچکروزمقیاس اخیرا بهبزرگ

( ادغام تغییرات کشف شده به مجموعه داده 2قديمي 

بندي اين تغییرات( مقیاس)با کمیت سازي و فرمولکوچک 

( اطمینان از سازگاري حفظ شده. در اين ديدگاه زماني 3

شود، کشف که درجه تغییرات در يک محل زياد مي

هاي چنین در موقعیتشود. همتغییرات درست سخت مي

پايه اطالعات الگوها و هاي خاصي برپیچیده بايد محدوديت

ا در نظر گرفت تا ناسازگاري با واقعیت هساختار ساختمان

مبنا روزرساني محدوديت. ديدگاه سوم به[30-28]کم شود

دهد که هاي اين تحقیق را نشان ميباشد که ضرورتمي

کمتر به آن پرداخته شده است و معايب کشف درست 

 . شودها برطرف ميتغییرات بین چندضلعي

                                                           
1 Propagating 

2 Multiple representation database 

روزرساني عوارض هدف اين مقاله بررسي مسئله به

( 2 3بنديهاي خوشه( روش1چندضلعي از سه منظر 

(. 1روزرساني است )شکل به هايروش (3 4استخراج الگو

عوارض چندضلعي بايد ابتدا،  روزرسانيبهدر مسئله 

 بندي کشف شود؛بین عوارض براساس خوشه راتییتغ

 شده در هر خوشهشناساييسپس، براساس الگوهاي 

در  بین دو مجموعه عوارض استخراج شود و راتییتغ

روزرساني موجود، عوارض در هاي بهنهايت، بر مبناي روش

 شوند.روز مقیاس بهمجموعه داده کوچک

 بندیهای خوشهروش -2

اي از عوارض بندي مجموعهبندي، فرآيند دستهخوشه

هر خوشه بیشترين  هايي است که اعضاي درونيبه خوشه

شباهت را با يکديگر و کمترين شباهت را نسبت به اعضاي 

-بندي کمک ميها داشته باشد. بنابراين خوشهساير خوشه

و عوارض غیرمشابه در  کند تا عوارض مشابه در يک خوشه

بندي چنین در خوشههاي مختلف  قرار گیرند. همخوشه

ايي و مکاني براساس شباهت و ترتیب هندسي، معن

هاي ساختاري عوارض الگوهايي از هر خوشه ويژگي

-شود. اين الگوها نقش مهمي در فرآيند بهاستخراج مي

سازي بر کنند، زيرا عملگرهاي خالصهروزرساني ايفا مي

 . [35-31]شود روي الگوهاي مشابه و منظم بهتر اجرا مي

-بندي عوارض ساختماني، اصول گروهدر زمینه خوشه

بندي براي گروه 5بندي گستالتبندي يا قانون گروه

که به ترتیب، سه نوع آن [36]ها توسعه داده شد ساختمان

 عبارتنداز:

 ها در نزديک هم در يک گروه ظاهر نزديکي : عوارض

 .الف(.2شوند )شکل مي

  اندازه، شکل، توجیه مشابه در يک شباهت : عوارض با

 .ب(.2گیرند )شکل گروه قرار مي

 شده با ترتیبي پشت هم قرار پیوستگي : عوارض توجیه

 .ج(.2گیرند )شکل گرفته، در يک گروه قرار مي

 

 

                                                           
3 Clustering 

4 Pattern Extreaction 

5 Gestalt 
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روزرساني از منظر مختلفمسائل بهبندي دسته -1شکل 

   
 )ج( )ب( )الف(

بندي گستالت: )الف( نزديکي، )ب( شباهت، )ج( قانون گروه -2 شکل

 پیوستگي

شده در سه اصل ( مطالعات انجام4، 3، 2در جدول)

هاي محاسبه بندي گستالت آورده شده است که روشگروه

طور جامع براساس سال اجرا آورده شده است.ها به آن

 بندي گستالت)پیوستگي(بررسي مطالعات انجام شده در زمینه اصول گروه -2جدول 

 اصول گستالت                        

 کارهاي استنادشده
 پیوستگي

Li  [16] (2004)و همکاران 

 االين مستقیم:

شود االين موازي شکل )الف( و االين گسترشي شکل )ب(. براي االين گسترشي دو نوع االين مستقیم تعريف مي

 1Min)/MMinM -Max(M>موازي محور اصلي و براي االين موازي  ها بايد تقريبااتصال مراکز ساختمان

 الف(
 

 ب(
 

 

Yan  [40] (2008)و همکاران 

مشترک بین هاي گیري جهت دو ساختمان و از وزن جهتمدل دياگرام ورونوي مستقیم:  اين مدل براي اندازه

شود. جزئیات محاسبات مدل دياگرام ورونوي مستقیم در گیري پیوستگي استفاده ميدو ساختمان براي اندازه

Yan  ( نشان داده شده است2006و همکاران  )[41]. 

Zhang  [42] (2013)و همکاران 

휀𝑑𝑖𝑟(سازگاري گسترش خطي: گسترش خطي < در  0Bبا اولین ساختمان  i+1Bزاويه بین جهت ساختمان  )∘15

 (             iBبا ساختمان قبلي اش) i+1Bيک گروه ساختماني و جهت 
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 بندي گستالت)نزديکي(بررسي مطالعات انجام شده در زمینه اصول گروه -3 جدول

 اصول گستالت                             

 کارهای استنادشده
 نزدیکی

Regnauld(2001)  [32] 
∑}فاصله کمینه:  ∑ 𝑑(𝑝𝑞)𝑞𝐵𝑝𝐴 }= mind 

p ،q  وd ترتیب نقاط متعلق به دو ساختمان بهA   وB باشد.و فاصله اقلیدسي مي  

Anders(2003)  [37] 
 B, C A= d(C Centroidd(فاصله مرکزي:   

AC ،BC  وd ترتیب مرکز دو ساختمان بهA  وB باشد.و فاصله اقلیدسي مي  

Alluche and Moulin(2005) [38]  فاصله مرکزي: مطابق با تعريف باال 

Li  فاصله کمینه: مطابق با تعريف   [16] (2004)و همکارانRegnauld(2001) 

Basarner and selcuk(2008) [39]  
  وسیله حريمفاصله کمینه)عرض حريم(: کشف رابطه نزديکي به

Yan  فاصله کمینه: مطابق با تعريف   [40] (2008)و همکارانRegnauld(2001) 

Qi and Li (2008) [36] 

 = MH(A,B)   فاصله هاسدورف اصالح شده:
1

2
{∑ min

𝑏∈𝐵
(𝑑(𝑎𝑏))/𝑚𝑎∈𝐴  ∑ min

𝑎∈𝐴
(𝑑(𝑏𝑎))/𝑛𝑏∈𝐵 } 

𝑎  و𝑏 ترتیب واحدهاي رستري بهA  وB باشند. ميm وn   ترتیب تعداد واحد درون بهA  وB باشند. ميd 

 باشد.  فاصله اقلیدسي مي

Zhang  [42] (2013)و همکاران 
-ده با يک يال مثلتهاي اتصال داده شبندي و ساختمانبندي دلوني مقید، مثلثرابطه مکاني مجاورت مثلث

 باشند.         بندي دلوني داده شده به طور مکاني مجاور مي

Wang  [43] (2015)و همکاران 

AdjDis(AB).:   (Con) ( + اتصاالتAdjDisفاصله مجاورت) = (∑ L(eAB)) ∕ m L(eAB) بندي ل يال مثلثطو

 Con(A,B) = Length(Skeleton(A,B))   ها.تعداد کل يال B .m و  Aدلوني متصل به 

 

 بندي گستالت)شباهت(بررسي مطالعات انجام شده در زمینه اصول گروه -4جدول 

 اصول گستالت                  

 کارهاي استنادشده
 شباهت

Regnauld(2001) [32] 

  o2 O|-i ,|O s2 S|-i|Sها : ها و توجیهف اندازهاختال

iS  وiO  ،به ترتیب اندازه و توجیه يک ساختمانS  وO  ،به ترتیب میانگین اندازه و توجیه ساختمان در يک گروهs  وo 

 باشند.ترتیب انحراف معیار متناظر ميبه

Li  [16] (2004)و همکاران 

 min/Emax= E shape, Rmin/Amax= A sizeRها: ها و شکلنسبت اندازه

sizeR  وshapeR ترتیب نسبت اندازه و شکل دو ساختمان،بهmaxA   وminA  به ترتیب مساحت ساختمان بزرگتر و ساختمان

 (:  تفاوت زاويه با محور اصلي) باشند.ترتیب تعداد يال بزرگتر و کوچکتر دو ساختمان ميبه minEو  maxEکوچکتر  و 

                                     

Yan  (2008)و همکاران 

[40] 

 min/Emax= E shape, Rmin/Amax= A sizeRها: ها و شکلنسبت اندازه

sizeR  وshapeR ترتیب نسبت اندازه و شکل دو ساختمان،بهmaxA   وminA  به ترتیب مساحت ساختمان بزرگتر و ساختمان

 (:تفاوت زاويه با محور اصلي) باشند.کوچکتر دو ساختمان ميترتیب تعداد يال بزرگتر و به minEو  maxEکوچکتر و 

  

Qi and Li (2008) [36] 

Sim(AB) نسبت اشتراک و اجتماع:    =  Area(A⋂B) ∕ Area(A⋃B)  A  وB اند.براساس مرکز ثقلشان قرار گرفته 

 (:تفاوت زاويه با محور اصلي)

Zhang  (2013)و همکاران 

[42] 

𝑅𝑎𝑟𝑒𝑎سازگاري مساحت :    = Area(𝐵𝑖)/�̅� .𝑅𝑎𝑟𝑒𝑎  نسبت مساحتiB  به میانگین مساحت�̅� از يک گروه ساختماني 

𝜃𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡سازگاري توجیه :  = arccos [(𝑂𝐵𝑖
∙ �̅�)/(∥ 𝑂𝐵𝑖

∥∥ �̅� ∥)]  

 𝜃𝐵𝑖
 ها در يک گروهتوجیه میانگین ساختمان  �̅�و iBتوجیه تسلطي 

Wang  (2015)و همکاران 

[43] 

𝑅𝑠𝑖𝑧𝑒 ها: نسبت اندازه = 𝐴𝑀𝑎𝑥 ∕ 𝐴𝑀𝑖𝑛       :شباهت شکل 𝑅𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 =
𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐴)+𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑆𝐴𝐵)+𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐵)

𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥ℎ𝑢𝑙𝑙(𝐴⋃𝐵))
   

 ABS  منطقه مشترک ساختمانA  وB 
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بندي عوارض چندضلعي هاي خوشهاين مقاله، روشدر 

و  [44]و همکاران Pilehforooshhaبراساس مطالعات 

Deng  در پنج دسته اصول طبیعي،  [1]و همکاران

 1مبنااي و چگاليمبنا، ادغام منطقهمبنا، گرافپارتیشن

 شود. ارائه مي

 اصول طبیعیبندی های خوشهروش -2-1

در اين روش فقط اصل نزديکي از اصول گستالت در 

ها با حداقل ساختمانشود. نزديکي بین نظر گرفته مي

بندي با اصول شود و عملیات گروهگیري ميفاصله اندازه

موردنظر هاي : براي مقیاس [10]شوند طبیعي هدايت مي

ي تغییر مکاني عوارض از طريق محدوديت جزئیات درباره

 باشد.فیزيکي قابل ارائه مي

ترين تواند براساس کوچکمحدوديت فیزيکي مي

عوارض قابل ديد مرتبط با قدرت رزولوشن چشم انسان 

ترين عوارض قابل . در نتیجه اندازه کوچک[10]تعريف شود 

گیري عنوان حد آستانه جداسازي براي اندازهتواند بهديد مي

ها در نظر گرفته شود. بعد از درجه نزديکي بین ساختمان

بصري قابل ها به طور کاهش مقیاس همسايگي ساختمان

باشند. بر پايه اين ايده دو روش مشابه زير جداشدن نمي

يک مدل جبري  [45]و همکاران  Su( 1توسعه داده شدند.

ها براساس عملگرهاي نزديکي در ساختمان 2براي تجمیع

جداسازي  3اند. حد آستانهمورفولوژي شهري توسعه داده

تحت عنوان اندازه ساختار المان براي عملگرهاي نزديکي 

با استفاده از  [39]و همکاران  Basaraner( 2استفاده شد.

-هاي ساختماني را براي تجمیع و معموليگروه 4آنالیز حريم

ها با ترکیب اشتراک ساختمان توسعه دادند و گروه 5سازي

 شوند.ها براي هر ساختمان کشف ميحريم

 مبنابندی پارتیشنهای خوشهروش -2-2

ها با نقطه مرکزيشان نشان داده روش، ساختمان در اين

-ها با فاصله مرکزي اندازهشوند. نزديکي بین ساختمانمي

عنوان مجموعه اي از شود. يک گروه ساختماني بهگیري مي

ها شود و همه ساختمانها در نظر گرفته ميساختمان

 K-meansباشند. الگوريتم نزديک به ساختمان مرکزي مي

                                                           
1 Density_Based 

2 Aggregation 
3 Treshold 

4 Buffer 

5 Typification 

هاي بندي براي کشف ساختمانروش پارتیشنعمدتا در 

تر شود. بیشنشان داده شده به صورت نقطه استفاده مي

هاي شناسايي شده براي حمايت عملگرهاي تجمیع و گروه

 .[47, 46]شوندانتخاب به کار گرفته مي

 6دهيهاي خودسازمان، نگاشت means-Kعالوه بر 

(SOMبراي شناسايي گروه )ها و ها در تجمیع ساختمان

شود. ايده اصلي ها استفاده ميسازي ساختمانمعمولي

SOM تر)واحد نگاشت داده از ابعاد باالتر به ابعاد پايین

دهد و گريدي( است. اين گريد فضاي خروجي را شکل مي

شوند. اين ها در نظر گرفته ميعنوان فضاي اصلي دادهبه

کند تا ها براي حفظ مينگاشت روابط توپولوژيکي بین داده

 SOMت مربوط به هاي مشابه نگاشت شوند. جزئیاداده

ارائه شد. روش  [48] 2001در سال  Kohonenتوسط 

روابط همسايگي  K-meansدر مقايسه با  SOMمبتني بر 

 کند. بندي اعمال ميها را در فرآيند گروهمیان ساختمان

 مبنابندی گرافهای خوشهروش -2-3

هاي همسايگي ها، ابتدا با استفاده از گرافدر اين روش

بندي (، شبکه مثلثMST)7نظیر حداقل درخت پوششي

روابط مجاورت  9امKراف همسايگي نزديکي و گ 8دلوني

شود. سپس دو استراتژي براي ها کشف ميمیان ساختمان

 رود:ها به کار  ميها ساختماني براساس گرافکشف گروه

هاي ناسازگاري که طولشان يال استراتژي تقسیم: (1)

ها تر است از گرافاز میانگین طول يال همسايه بزرگ

هاي ناسازگار زيرگراف بعد از حذف يالشوند. هر حذف مي

شوند. وقتي فقط عنوان يک گروه در نظر گرفته ميبه

 MSTبندي شود، الگوريتم خوشهنزديکي در نظر گرفته مي

مبنا براي تجمیع و هاي گرافترين کاربرد را در روشبیش

هاي . يال[49]کند سازي ساختمان ايفا ميمعمولي

 .[50]شود ( تعريف مي1به صورت معادله ) eiناسازگار 

(1) ei = {consistent      otherwise
incosistent    if wi > max(hl ,hr)  

 

wi  وزن يا طولي ازei  وh تعريف هاي ناسازگاري يال

از طريق  h( است. hl( و چپ )hrشده در دو طرف راست )

 آيد.دست مي( به3( و )2دو معادله )

(2) ℎ𝑙 =   𝑀𝑎𝑥{𝑓 × 𝑚𝑙 , 𝑝1 × 𝑚𝑙 + 𝑝2 × 𝜎𝑙} 
                                                           

6 Self-organizing maps 
7 Minimal spanning tree 

8 Delaunay triangulation network 

9 K-nearest neighbor graph 
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(3) ℎ𝑟 =   𝑀𝑎𝑥{𝑓 × 𝑚𝑟 , 𝑝1 × 𝑚𝑟 + 𝑝2 × 𝜎𝑟} 

f  وp1  وp2   مقادير ثابت هستند وml (mr)  میانگین
 ei همسايگي از طرف چپ )راست( راس dها با دار يالوزن

 هاست. ( انحراف معیار آنσr) σlو 
پذير بندي تراکمپذير: خوشه( استراتژي تراکم2)

ساختمان به کار  يهامراتبي براي شناسايي گروهسلسله
ها براي ادغام دو گروه مجاور براساس طول رود. معیارمي
ين روش ها هستند. اها در گراف همسايه ساختمانيال

بندي را براساس اصول براساس مطالعات انجام شده، گروه
 .کنداجرا مي [43]و اصول چندگانه  [37]تکي نزديکي 

  ایبندی منطقههای خوشهروش -2-4

بندي چندگانه نزديکي، ها اصول گروهدر اين روش
-شوند. ابتدا، هر ساختمان بهمي شباهت، پیوستگي لحاظ

هاي شود و سپس هر گروه با گروهعنوان يک گروه لحاظ مي
گیري شود تا بر طبق حد آستانه اندازههمسايه تست مي

هاي نزديکي، شباهت و پیوستگي با هم ادغام شوند. روش
بندي ادغام منطقه براساس نتايج اصول چندگانه خوشه
 دهد. طبیعي را بهبود ميبندي اصول هاي خوشهروش

Li  روشي براي پیدا کردن گروه  [16]و همکاران
ساختماني در بلوک شهري ارائه کرد. براساس ساختار و 

شده، عملگرهاي تجمیع هاي هر گروه ساختمان کشفويژگي
 شود. سازي گروه انتخاب ميسازي براي خالصهو معمولي

Yan  بندي ساختمان براي روش گروه [40]و همکاران
بندي سازي با استفاده از استراتژي خوشهتجمیع و معمولي

ادغام منطقه ارائه کرده است. در روش پیشنهادي آنها اول 
دو گروه ساختماني براساس حداقل فاصله و منطقه قابل 

کنند و اين دو گروه هاي مجاور کشف ميديد بین ساختمان
بندي قوي، متوسط و ضعیف طبقه ها به سه دستهساختمان

ها به و سپس سه نقش براي ترکیب اين دو گروه ساختمان
-( دو گروه قوي با ساختمان1شود. )يک گروه استفاده مي

( يک گروه 2شوند. )هاي مشترک مستقیما به هم ادغام مي
متوسط و يک گروه قوي وقتي که شباهت يا پیوستگي 

( دو گروه متوسط وقتي که 3شوند. )برآورده شده، ادغام مي
 شوند. اند، ادغام ميهر دو شباهت و پیوستگي برآورده شده

 مبنابندی چگالیهای خوشهروش -2-5

  [51]و همکاران  Esterمبنا توسط بندي چگاليخوشه
ارائه شد.  DBSCANبا پیشنهاد الگوريتم  1996در سال 

 مبنا از قبیلبندي چگاليبعد از آن، الگوريتم خوشه

DENCLUE [52] ،OPTICS [53]  وHDSCAN [34]  بر
ها ها خوشهاند. اين روشپايه ايده چگالي توسعه داده شده

 کند. با اندازه، شکل و تعداد دلخواه را کشف مي
و همکاران  Esterپیشنهادي  DBSCANالگوريتم 

( و epsشامل دو پارامترعمومي شعاع جستجو ) [51]
باشد. اين الگوريتم با عارضه ( ميminptsحداقل نقاط )

شود. سپس تمام شروع مي Dدر پايگاه داده  pدلخواه 
 گرداند. اگررا برمي epsدرون فاصله  pهمسايگي عارضه 

يک  pو عارضه  minptsتر از ها بزرگتعداد اين همسايگي
شود. عارضه مرکزي باشد، يک خوشه جديد ايجاد مي

-هايش به خوشه جديد پیوست ميو  همسايگي pعارضه 

شوند. سپس تمام عضوهاي خوشه براي پیدا کردن عارضه 
اي پیدا شد، درون شوند. اگر عارضهمرکزي اسکن مي

شود و فرآيند اسکن از به خوشه اضافه مي epsهمسايگي 
شود تا تمام عوارض در خوشه پردازش شوند سر گرفته مي

و گرنه يک عارضه مرکزي جديد که به خوشه پیوست 
شود. فرآيند شود، براي ايجاد خوشه جديد انتخاب مينمي

 شود تا تمام عوارض مرکزي پردازش شوند.تکرار مي
Pilehforooshha الگوريتم چگالي  [44]و همکاران
را ارائه کردند. در  (LA-DBSCAN)مبنا سازگار محلي 

( به جاي شعاع جستجوي کلي، شعاع 1اين الگوريتم 
ها در بندي دادهدار محلي براي حل خوشهجستجو وزن

( 2رود. کار ميمناطق داراي نويز و متراکم غیريکنواخت به
تواند عوارض نويزدار و مي DBSCAN برخالف الگوريتم

هاي بزرگ قرار هاي کوچک که در مجاور خوشهخوشه
 درستي کشف کند. دارند را به

 استخراج الگو -3

هاي مختلف براي به کارگیري استخراج الگوها در گروه
باشد. براي مثال سازي ضروري ميدر عملگرهاي خالصه

سازي الگوهاي خطي براي بهبود تجمیع و معمولي
الگوهاي براين، . عالوه[16]شود ها استفاده ميساختمان

هاي ديگري از قبیل استخراج بالکن ساختماني را در حوزه
 . [54]توان استفاده کرد ها ميو ترتیب ساختمان

هاي به هر حال، الگوها به طور ضمني در داده

براساس مطالعات  [49].شوندتوپوگرافي کدگذاري نمي

Stoter  ها اين اطالعات را از کارتوگراف [55]و همکاران

-اند. بنابراين روشسازي دستي بدست آوردهطريق خالصه

هاي کارآمد براي ساختن الگوهاي قابل دسترس در سطح 

 رسد. کامپیوتر ضروري به نظر مي
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چندين روش براي استخراج الگوهاي ساختماني ارائه 

الگوهاي  [56]و همکاران  Andersشده است در اين زمینه 

اي، اي، ستارهخطي، دايرهساختماني را به پنج الگوي 

و  Yanچنین بندي کردند همغیرمنظم و گريدي دسته

ساختارهاي خاصي از الگوها نظیر الگو  [40]همکاران 

 Hشکل، الگو  Zشکل، الگو  Lشکل، الگو  Tاي، الگو ستاره

  اند.شکل پیشنهاد کرده

و  Pilehforooshhaدر اين مقاله براساس مطالعات 

-بر روي استخراج الگوهاي خطي تمرکز مي [57]همکاران

شود. مدل استخراج الگو خطي گروه ساختماني در دو 

الگوهاي  1( اصالح2الگوهاي خطي ( استخراج 1مرحله 

 شود.خطي در نظر گرفته مي

  استخراج الگوهای خطی -3-1

روند الگوهاي خطي در آن جهتي از ساختمان به کار مي

باشد. که تقريبا در موازات يا عمودبر جهت کلي الگوها مي

باشند براي مثال الگو اين الگوها اساس الگوهاي ديگر مي

از الگوهاي خطي هستند که تفاوت عمودبرهم مورد خاصي 

باشد. در درجه مي 90شان با جهت اصلي نزديک به زاويه

براي  (Pp)3( و عمودبرهمSp)2اين تحقیق دو الگو مستقیم

 الگوي خطي در نظر گرفته شده است.

اين مرحله خود به دو بخش معیارهاي استخراج الگو و 

 شود.هاي استخراج الگو تقسیم ميرول

 یارهای استخراج الگومع -3-1-1

-درباره معیارهاي گستالت براي گروه 1-2بخش  در

بندي گفته شد. در اين قسمت اين معیارها براساس 

استخراج الگو خطي به دو دسته معیارهاي شاخص شباهت 

 شوند.بندي ميو تفاوت توجیه دسته

 براي محاسبه اين معیار از استراتژي 4شاخص شباهت :

ارائه  TOPSISگیري چندمعیاره با به کارگیري تکنیک تصمیم

هاي شود. از شباهتو همکاران استفاده مي Yoonشده توسط 

بودن و فاصله به عنوان معیارهاي مساحت، شکل، مستطیلي

 شود.براي محاسبه شاخص شباهت استفاده مي

                                                           
1 Refinement 
2 Straight Pattern 

3 Perpendicular 

4 Index Similarity 

 ها در يک جهت : ترتیب ساختمان5تفاوت توجیه

. جهت اصلي [58]باشد مشابه به فرم يک الگو مي

اي است که محوراصلي ، زاويهa  ،(a)DirVساختمان

-مي ( از محور افقيSBR)6ترين مستطیل محدودکوچک

 .[59]باشد درجه مي 180تا  0سازد و مقدار زاويه آن بین 

 های استخراج الگورول -3-1-2

الگوهاي خطي مستقیم هاي عمومي با استفاده از روش

 شوند. و عمودبرهم استخراج مي

 الگو مستقیم(Sp) استراتژي استخراج الگو مستقیم :

به اين صورت است که تفاوت توجیه دو ساختمان بايد از يک 

تر باشد و مقدار شاخص اي کوچکحد آستانه تعريف شده

 ((. 4تر باشد)معادله)شباهت بايد از حد آستانه شباهت بزرگ

(4) 𝑆𝑝(𝑎, 𝑏) = {| 𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑎,𝑏)  |≤𝛿
𝑠𝑖𝑚(𝑎,𝑏)>  

به ترتیب حد آستانه شاخص شباهت  𝛿و  휀( 4در معادله)

 باشند.و تفاوت توجیه مي

الگوريتم پیشنهادي از اولین چندضلعي از گروه اول شروع 

شود.از تر ميشود و با اضافه کردن ساختمان الگوها بزرگمي

شود و چندضلعي شمارش مي طرف ديگر هر همسايگي

کنند، هايي که از استراتژي باال تابعیت ميالگوريتم چندضلعي

کند و اگر هیچ چندضلعي از استراتژي باال تابیعت تعیین مي

کند و همین نکند الگوريتم به چندضلعي بعدي حرکت مي

 شود تا هیچ ساختماني در گروه باقي نماند.مراحل تکرار مي

 (الگوي عمودبرهمPp استراتژي استخراج الگوي :)

باشد يعني مقدار عمودبرهم مشابه با الگوي مستقیم مي

تر باشد و شاخص شباهت بايد از مقدار حد آستانه بزرگ

مقدار تفاوت توجیه دو ساختمان از حد آستانه تعريف شده 

 ((.5تر باشد )معادله)کوچگ

(5) 𝑃𝑝(𝑎, 𝑏) = {| 𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑎,𝑏) |≤90−𝛿
𝑠𝑖𝑚(𝑎,𝑏)>  

 اصالح الگوی خطی -3-2

وقتي که تفاوت کوچکي بین مقادير معیارها و حد 

آستانه تعريف شده وجود دارد، روش استخراج الگو در 

شود. براي اي روبرو ميشناسايي الگوي عوارض با مسئله

مثال، بعد از استخراج الگوهاي مستقیم و عمودبرهم 

( 3شوند. در شکل)نميها به الگويي پیوست چندضلعي

                                                           
5 Orientation Diffrence 

6 smallest bounding rectangle 
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به دلیل اين که مساحتش در مقايسه با  Aچندضلعي 

تر است. در نتیجه مقدار هاي همسايه کوچکچندضلعي

تر است. براي اين از شاخص شباهت از حد آستانه کوچک

 شود. مفهوم همسايگي براي اصالح آن استفاده مي

 
 S1)شامل سه الگو  نتیجه استخراج الگو خطي قبل از اصالح -3 شکل

 اندبه الگويي پیوست نشده Bو  Aو چندضلعي  (S3و  S2و 

کند. مفهوم همسايگي الگو هر چندضلعي را تعیین مي

هاي هاي هر چندضلعي و چندضلعيعالوه بر اين ويژگي

کننده براي در نظر گرفتن توزيع مکاني الگوهاي احاطه

نظر گرفتن کننده الزم است. براي در هاي احاطهچندضلعي

کننده يک هاي احاطهتوزيع مکاني الگوهاي چندضلعي

( توسط PI)1تعريف جديد از الگو شاخص تعامل

Pilehforooshha  ارائه شد.  [57]و همکارانPI  از طريق

 شود.( محاسبه مي6ه )معادل

PIi,p (ϴ) = Ni,p × ϴi,p (6) 

، شاخص تعامل الگو همسايگي  i,pPI(ϴ)در اين معادله 

 DirOverall(p)با جهت کلي  pچندضلعي که داراي الگو 

 i,pNدهد و را نشان مي DirV (i)با جهت  iروي چندضلعي 

است و  iروي چندضلعي  pاثر چندضلعي همسايه با الگو 

i,pϴ  تفاوت توجیه بین چندضلعيi  وSBR هاي همسايگي

براي هر  i,pPI (ϴ)است. بعد از محاسبه pچندضلعي با الگو 

يک از الگوهاي خاص در منطقه تعامل، نوع الگو با 

براي نوع الگوي نهايي چندضلعي  i,pPI(ϴ)ماکسیمم مقدار 

( نتیجه استخراج بعد از اصالح 4شود. شکل)انتخاب مي

 دهد.طي را نشان مياستخراج خ

 
و  S1نتیجه استخراج الگو خطي بعد از اصالح)شامل سه الگو  -4 شکل

S2  وS3)  و چندضلعيA  وB به الگو S2اند.پیوست شده 

                                                           
1 Pattern Interaction Index 

 روزرسانی ساختمانهای بهروش -4

 چندضلعي عوارض روزرسانيبه جهت اصلي راهکار دو

 عوارض روزرسانيبه مسئله اول راهکار در. دارد وجود

با کشف  عوارض روزرسانيبه مسئله به تبديل چندضلعي

-باشد که به بهتغییرات بین عوارض در دو مجموعه داده مي

-به مسئلهدوم  راهکار درروزرساني محلي معروف هستند 

بدون کشف تغییرات بین عوارض در دو  عوارض روزرساني

ي و روزرساني کلي انتشارکه  به دو به باشدمجموعه داده مي

( مطالعات انجام 3در جدول)شوند. مبنا تقسیم ميمحدوديت

 شود.ها نشان داده ميروزرسانيشده در مجموع به

 سازي ساختمانبررسي مطالعات انجام شده در خالصه -5 جدول

 نیشیپ مطالعات روش

 [60]،[29]،[28]،[30] يمحل

 [61]،[26]،[23]،[27]،[25]،[24] يانتشار

 [58]،[50]،[1]،[16]،[33]،[57]،[62]،[44] مبناتيمحدود

 روزرسانی محلیبه -4-1

روزرساني محلي، اول تغییرات بین دو مجموعه داده در به

مقیاس روز شده و مجموعه داده کوچکبزرگ مقیاس به

شود و بعد اين تغییرات در مجموعه داده قديمي کشف مي

و همکاران  Qiشوند. در مطالعات کوچک مقیاس ادغام مي

روزرساني عوارض چندضلعي مجموعه داده براي به [28]

-هاي بین دو نقشه بزرگمقیاس قديمي، اول تفاوتککوچ

شود روزنشده کشف ميمقیاس بهروزشده و کوچکمقیاس به

شوند بندي ميها در يک روش فرمولي کمیتو بعد اين تفاوت

هاي ايجاد شده، ها و کمیتو با ترکیب تحلیل علت تفاوت

-شوند. همها فرموله ميروزرسانيهايي براي تشخیص بهنقش

-يک روش به [30]و همکاران  Yangچنین در مطالعات 

ست اي ارائه شده اروزرساني محلي مبتني بر روش جبر نقشه

بندي دلوني که به کمک عملگرهاي مجموعه و مدل مثلث

روزرساني را سازي نقشه بهمقید و اطالعاتي از مفاهیم خالصه

در سه مرحله کشف تغییرات، فیلترتغییرات و ادغام تغییرات 

 انجام داده است.

 روزرسانی انتشاریبه -4-2

 مقیاس به روزهاي بزرگفقط دادهروزرساني انتشاري در به

هاي توانند به دادهها ميشوند و سپس اين به روزرسانيمي

-تواند بهروزرساني ميمقیاس منتشر شوند. اين بهکوچک

 Harrieهاي توصیفي يا هندسي باشد. در مطالعات روزرساني
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تشاري در پايگاه روزرساني انيک روش به [24]و همکاران 

شود به اين صورت که يک مي داده چندنمايشي پیشنهاد داده

ها و ايجاد ( بررسي داده1اي چهارچوب مفهومي چهارمرحله

مقیاس ايجاد، اطالعاتي که بايد در مجموعه داده کوچک

( 3هاي چندنمايشي ( انتشار به داده2حذف و اصالح شوند 

اختالف مکاني در پايگاه  ( حل4ها روزرسانيسازي بهخالصه

شوند تا يک سیستم اولیه براي انتشار داده در نظر گرفته مي

روزرساني از يک سطحي از جزئیات به تمام سطوح جزئیات به

هاي مختلف انجام گیرد.. اما در مطالعات براساس مقیاس

Zhang  روزرساني مناطق مسکوني براي به [26]و همکاران

بندي دلوني در پايگاه داده چندنمايشي، با استفاده از مثلث

بندي و بعد هاي چندمقیاسي گروهاول عوارض مکاني در نقشه

-هاي مدل مثلثمقیاس براساس مثلثعوارض نقشه بزرگ

شوند. در ادامه، با اعمال کارهايي بر بندي مقید تجزيه مي

هاي مقیاس توسط رولها، عوارض کوچکروي اين مثلث

 شوند.وجوي ممنوع ساخته ميسازي و الگوريتم جستخالصه

 مبناروزرسانی محدودیتبه -4-3

مبنا روزرساني محدوديتها، بهروزرسانيگروه سوم به

ها، اطالعات مفید از بندي ساختمانباشد. بعد ازگروهمي

ها، میانگین و انحراف معیار فاصله قبیل مساحت ساختمان

آيد. که با عملگرهاي دست ميجدايي بین ساختمان به

مبنا سازي محدوديت( خالصه5مناسب به مانند شکل )

شود. براساس مطالعات ها انجام ميقشهروزرساني نبراي به

Pilehforooshha روزرساني ، به[44،57]و همکاران

روزرساني مجموعه داده ساختماني مبنا براي بهمحدوديت

از مجموعه داده  دهسازي شخالصه 1:50000در مقیاس 

روزرساني با استفاده شده است. براي انجام به 1:25000

-مبنا، اول بايد خالصهسازي محدوديتاستفاده از خالصه

مبنا صورت گیرد براي مثال اگر میانگین سازي رول

تر و مترمربع بزرگ 625هاي يک الگو از مساحت ساختمان

متر  25تر از ها در الگو کممیانگین فاصله بین ساختمان

-شوند. سپس عالئم خالصهها تجمیع ميباشد ساختمان

شود اما اي پیوست ميمبنا به شبکه جادهسازي شده رول

بین جاده و همسايگي چندضلعي ساختماني اختالف 

سازي آيد براي حل آن از خالصهمکاني به وجود مي

 Simulatedسازي مبنا براساس الگوريتم بهینهمحدوديت

Annealing(SA) شود. فرآيند کامل اجرا بهاستفاده مي-

 وجود دارد. [62]و همکاران  Wareروزرساني در مطالعات 

    

 سازینتایج خالصه عارضه اولیه تعریف نام عملگر

 1سازيساده
حذف جزئیات غیرضروري از قبیل خم و تغییرات جزئي در مناطق 

   مرزي بدون از بین بردن شکل اصلي

 ترکیب عوارض مجاور و نزديک به هم به يک عارضه تجمیع
  

 حذف انتخابانه عوارض خیلي کوچک، خیلي کوتاه و غیر چشمگیر 2حذف
  

 کاهش بعد عوارض يا کاهش گستره مکاني عوارض 3کاهش
  

 افزايش گستره مکاني از نظر نمايش عارضه براي تاکید و خوانايي 4اغراق
  

 5جاييجابه
بین  تغییر موقعیت براي کاهش اختالف مکاني يا افزايش فواصل

براي برآورده کردن حد آستانه جداسازيعوارض     

 سازيمعمولي
کاهش چگالي عوارض و سطح جزئیات با حفظ الگو توزيع و تاثیر 

   بصري
 آنها جينتا و يساز خالصه عملگر انواع -2 شکل

                                                           
1 Simplification 

2 Elimination 
3 Collapse 

4 Exaggeration 

5 Displacement 
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 گیری نتیجهبحث و  -5 

عوارض  روزرسانيهاي بهروش بر مروري مقاله اين در

است. مطالعات موجود از سه ديدگاه  شده انجام چندضلعي

-هاي بهبندي مکاني، استخراج الگو و روشهاي خوشهروش

بندي مکاني به هاي خوشهاند. روشروزرساني بررسي شده

مبنا، ادغام مبنا،گرافپنج روش اصول طبیعي، پارتیشن

اند. در مطالعات دي شدهبنمبنا دستهاي، چگاليمنطقه

مختلف بر حسب معیارهاي گستالت )نزديکي ، شباهت و 

بندي استفاده هاي خوشهاي از روشپیوستگي( هر نمونه

ها در مطالعات مختلف اند. در استخراج الگو، انواع الگوشده

عنوان نمونه به طور پرداخته شده و استخراج الگو خطي به

روزرساني از هاي بهپايان روشجامع بررسي شده است. در 

 مبنا بیان شده است.سه ديدگاه محلي، انتشاري و محدوديت

روزرساني هاي بهمعیارهاي مختلفي براي ارزيابي روش

 جهت ارزيابي کارايي متداول بسیار معیار دو وجود دارد که

 اکثر در باشند کهمي Recall و Precision مسائل، اين

 Precision . معیار[63, 30]است  شده اشاره آنها به مطالعات

 را عوارضي کل به منطبق شده صحیح عوارض تعداد نسبت 

 معیار کند.مي بررسي اند،منطبق شده اشتباه يا صحیح که

Recall را عوارضي کل شده به منطبق عوارض صحیح نسبت 

-مي ارزيابي اند،نشده منطبق يا و اندمنطبق شده صحیح که

 که عوارضي تعداد  Precision معیار در عبارتي ديگر به کند.

 که عوارضي تعداد Recall در معیار و اندمنطبق شده اشتباه

باشد. با مي تاثیرگذار عدد دو مقايسه در اند،منطبق نشده

روزرساني محلي براساس توجه دو شاخص ارزيابي، روش به

هاي دستي روزرسانيبا به [30]و همکاران  Yangمطالعات 

 Precisionمورد مقايسه قرار گرفته است که داراي شاخص 

باشد. اما در بین درصد مي Recall 80درصد و شاخص  85

روزرساني با نتايج دستي سازگار ها بهتعدادي از چندضلعي

تر در مرحله ادغام ها در اين روش بیشباشد. ناسازگارينمي

هاي خاص تغییرات به دلیل در نظر نگرفتن محدوديت

ها با توجه به براساس اطالعات الگوها و ساختار چندضلعي

باشد. به اين منظور در کارهاي آينده اصول گستالت مي

نظر گرفتن همه اصول گستالت،  شود با درپیشنهاد مي

 روزرساني ارتقا يابد.روش به

روزرساني انتشاري گفته با توجه به معرفي روش به

روزرساني نیاز به ، براي انجام چنین به2-4شده در بخش

هاي مختلف براي انتشار اتصال صحیح عوارض در مقیاس

باشد که به مقیاس ميروزرساني به مجموعه داده کوچکبه

ل تفاوت عوارض يکسان و پیچیدگي روابط توپولوژيکي دلی

رو هايي روبههاي مختلف با چالشها در مقیاسبین آن

طور مثال، يک عارضه چندضلعي نظیر شود. بهمي

هاي مجزا در بیمارستان که از تعدادي از چندضلعي

مقیاس تشکیل شده و با نگاشتي به مجموعه داده بزرگ

مقیاس تبديل اده کوچکيک چندضلعي در مجموعه د

در مجموعه  روزرساني از يک عارضهشود، براي انتشار بهمي

-اي در مجموعه داده کوچکمقیاس به عارضهداده بزرگ

هاي مختلفي مقیاس بايد عملیات متنوعي براساس مؤلفه

هاي دو مجموعه نظیر روابط توپولوژيکي، نسبت مقیاس

گـرافي صورت سـازي کـارتوهاي خالصــهداده و رول

روزرساني اطالعات در مجموعه داده گیـرد. پس نحــوه به

مقیاس و اصالح عوارض متناظر در مجموعه داده بزرگ

 روزرساني انتشاري است.مقیاس کلید اساسي بهکوچک

مبنا با توجه روزرساني محدوديتهاي بهدر ارزيابي روش

آيد دست ميبندي  نتايج مختلفي بهبه انواع الگوريتم خوشه

با اين حال با توجه به اين که الگوهاي ساختماني هر شهر 

تري براساس هاي بیشفرد است بايد بررسيمنحصربه

چنین ساختار ساختمان شهرها و الگوهاي آن انجام شود. هم

بندي که براساس گیري اصول گروهتعیین حد آستانه اندازه

آيد، ست ميدها و آزمايشات مختلف بهتجربه کارتوگراف

باشد که بايد در مطالعات آينده اثر هايي ميداراي محدوديت

 بندي بررسي شود. حد آستانه بر روي نتايج گروه

هر  مزاياي و معايب و شده انجام مطالعات براساس

برروي  ايمقايسه مطالعات آينده در گرددمي پیشنهاد روش

 اساس دو بر و گردد انجام امروز به تا شده ارائه هايروش

-مجموعه داده روي بر Recall و Precision کارايي معیار

چنین شوند. هم مقايسه يکديگر با نتايج يکسان، نمونه هاي

بندي و شهبراساس مطالعات پیشین در زمینه الگوريتم خو

توان در مطالعات ها ميمزايا و معايب هر يک از الگوريتم

يک از  هايي براي مقايسه کارآمدي هرآينده روش

 ها در نظر گرفت.الگوريتم

بنابراين بايد در مطالعات آينده بر روي دو موضوع 

عنوان بندي و استخراج الگو هاي ساختماني بهخوشه

ها متمرکز شود به سازي ساختماناجزاي فرآيند خالصه

بندي و استخراج الگو دلیل که نتايج حاصل از خوشهاين 

-دي براي فرآيند خالصهتواند منبع اطالعاتي قدرتمنمي

 شمار آيد.به سازي
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