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چکیده
شناسايي عوارض با ماهیّت يکسان در مجموعه دادههاي مختلف تحت عنوان تناظريابي شناخته ميشود که ميتواند کاربردهاي
متفاوتي نظیر تلفیق ،بهروز رساني و ارزيابي کیفیت داشته باشد .هدف از اين مطالعه ارائه راهکاري جهت شناسايي عوارض چندضلعي
متناظر با استفاده از خصوصیات هندسي عوارض مي باشد .بدين منظور راهکاري متشکل از چهار مرحله پیشپردازش ،محاسبه شباهت
مکاني ،استخراج روابط متناظر و ارزيابي نتايج پیشنهاد ميگردد .در اين راهکار يک الگوريتم تناظريابي احتماليمبنا ارائه شده که در آن از
چهار معیار اندازهگیري شباهت فاصله ،مساحت همپوشاني ،جهت و شکل عارضه استفاده شده است .پیادهسازي بر روي منطقه شش تهران
به عنوان منطقه مورد مطالعه با دو مجموعه داده متفاوت با مقیاسهاي  702111و  7025111انجام شده است .نتايج نشان ميدهد که
الگوريتم ارائه شده با ترکیب چهار معیار معرفي شده به دقت  F1-scoreبرابر با  33درصد بر روي منطقه مطالعاتي رسیده است .همچنین
در اين تحقیق میزان تأثیر هريک از معیارهاي مورد بررسي هم به صورت مجزا و هم در حالتهاي مختلف ترکیب با يکديگر مورد مطالعه
قرار گرفت که نشان ميدهد لزوما با افزايش تعداد معیارهاي شباهت دقت افزايش نمييابد.
واژگان کلیدی :تناظريابي ،عوارض چندضلعي ،هندسه عوارض ،مجموعه دادههاي چند مقیاسي

* نويسنده رابط
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تناظریابی عوارض چندضلعی بر اساس معیارهای هندسی در مجموعه

تناظريابي عوارض چندضلعي بر اساس معیارهاي هندسي در مجموعه دادههاي چندمقیاسي

 -1مقدمه
با رشد سريع فناوريهاي جمعآوري دادههاي مکاني و
کاربرد وسیع آنها در حوزههاي مختلف علوم مکاني ،حجم
عظیمي از دادههاي مکاني در مقیاسها و دقتهاي
مختلف در دسترس ميباشد .اين دادههاي مکاني با
پوشش جغرافیايي يکسان به داليل مختلفي همچون
اختالف مقیاس ،تنوع مراکز تولید داده و يا اشتباهات
ناگزير نقشهبرداري ،داراي موقعیت و شکل متفاوتي
هستند .به عبارت ديگر يک عارضه يکسان در دنیاي واقعي
ممکن است در مجموعه دادههاي مختلف با روابط مکاني،
معنايي ،مقیاس و هندسه متفاوتي نمايش داده شود [.]7
در نتیجه هنگام استفاده از مجموعه دادههاي چند مقیاسي
در کاربردهايي همچون تلفیق ،غنيسازي دادههاي مکاني
معتبر ،بهروزرساني دادهها و شناسايي تغییرات ،نیاز به
راهکارهايي جهت شناسايي عوارض مشابه تحت عنوان
مسائل تناظريابي ميباشد [.]5-2
تناظريابي دادههاي مکاني به عنوان فرآيند شناسايي
عوارض مشابه بین مجموعه دادههاي مختلف تعريف
ميشود که اين عوارض مشابه نشاندهنده يک موجوديت
يکسان در دنیاي واقعي هستند .مسائل تناظريابي در مدل
داده برداري بر اساس ماهیت داده تناظريابي شده ،به سه
دسته نقطهاي ،خطي و چندضلعي تقسیمبندي ميشوند
[ .]7همچنین معیارهاي اندازهگیري شباهت که جهت
مقايسه میزان نزديکي دو عارضه به يکديگر در نظر گرفته
ميشوند ،به سه دسته هندسي ،معنايي و روابط مکاني
تقسیمبندي ميشوند [ .]1 ,1 ,7البته در برخي از مسائل
امکان دسترسي به معیارهاي معنايي مانند نام عارضه
وجود ندارد و يا ناقص ميباشد ،در نتیجه استفاده از
معیارهاي توصیفي (معنايي) کاربرد کمتري دارد.
هدف از اين تحقیق ارائه رويکردي جهت تناظريابي
عوارض چندضلعي در مجموعه دادههاي چندمقیاسي
ميباشد که در آن تنها از خصوصیات هندسي عوارض
استفاده شده است .دلیل استفاده از خصوصیات هندسي
اين است که امکان دسترسي به آنها به راحتي فراهم
ميباشد و نیاز به اطالعات اضافي که برخي از مجموعه
دادهها فاقد آن هستند ،نميباشد .در اين رويکرد با ارائه
الگوريتم تناظريابي احتماليمبنا از چهار معیار هندسي
اندازهگیري شباهت شامل فاصله ،مساحت همپوشاني،
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جهت و شکل عارضه استفاده شده است .وزندهي به هر
معیار که میزان اهمیت آن معیار را در شناسايي عوارض
مشابه مشخص ميکند ،به کمک نظر کارشناس انجام شده
است .همچنین در بخش ارزيابي نتايج ،تاثیر و حساسیت
هر معیار اندازهگیري شباهت در دقت الگوريتم به صورت
مجزا و در ترکیب با ساير معیارها مطالعه شده است که
نقطه تمايز اين پژوهش را با مطالعات پیشین که در ادامه
به شرح کامل آنها پرداخته شده ،نشان ميدهد.
ادامه اين تحقیق به شرح ذيل است 0در بخش دوم
پیشینه تحقیق ارائه شده است .در بخش سوم روش
پیشنهادي به تشريح بیان ميشود .بخش چهارم شامل
پیادهسازي روش پیشنهادي بر روي منطقه مورد مطالعه
ميباشد و نتايج اين پیادهسازي را نشان ميدهد .در انتها
نیز در بخش پنجم نتیجهگیري و پیشنهادها ارائه ميگردد.

 -2پیشینه تحقیق
تناظريابي عوارض برداري براي اولین بار در سال
 7311به هنگام تلفیق نقشه در اداره سرشماري آمريکا
بررسي شده است تا يک نقشه يکپارچه با صحت باال
حاصل شود [ .]1پس از آن ،مسائل تناظريابي با تمرکز
بیشتر بر روي دو نوع عارضه نقطهاي و خطي گسترش
يافت به طوريکه امروزه پیشرفت وسیعي در مطالعات
تناظريابي عوارض خطي حاصل شده است که ميتوان در
آخرين مطالعات به تحقیقات  Kimو همکاران [Tong ،]3
و همکاران [ Chehreghan ،]71و ،]77[ Abbaspour
 Olteanu-Raimondو همکاران [ ]72و  Chehreghanو
 ]79[ Abbaspourاشاره نمود .تناظريابي عوارض نقطهاي
بر خالف دو نوع عارضه خطي و چندضلعي سادهتر و اغلب
از فاصله موقعیتهاي عوارض نقطهاي به عنوان معیار
شباهت آنها استفاده شده است؛ اما در مطالعات کمتري
به تناظريابي عوارض چندضلعي که داراي پیچیدگيهاي
به مراتب بیشتري نسبت به دو نوع ديگر عوارض هستند،
پرداخته شده است .در ادامه جمعبندي مطالعات
تناظريابي عوارض چندضلعي بیان شده است.
مطالعات تناظريابي عوارض چندضلعي را ميتوان از
سه ديدگاه نوع الگوريتم تناظريابي ،معیارهاي اندازهگیري
شباهت مو رد استفاده و يا نوع روابط متناظر استخراج شده
بررسي نمود Xavier .و همکاران [ ]74مرور جامعي بر

اس

1 Proximity graph

2 Back Propagation Neural Network
3 Particle Swarm Optimization Neural Network

75

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،4خرداد ماه 7931

انواع اين دستهبنديها براي هر سه نوع عارضه نقطهاي،
خطي و چندضلعي انجام دادهاند .در اين مقاله تقسیمبندي
مطالعات تناظريابي عوارض چندضلعي از منظر نوع
الگوريتم تناظريابي مطرح ميشود .الگوريتمهاي تناظريابي
عوارض چندضلعي به سه دسته بر مبناي کاهش بعد،
ماتريسمبنا و احتماليمبنا تقسیمبندي ميشوند [.]1 ,7
در الگوريتمهاي تناظريابي بر مبناي کاهش بعد ،عارضه
چندضلعي تبديل به عارضه خطي يا نقطهاي ميشود و
سپس از الگوريتمهاي عوارض خطي يا نقطهاي جهت حل
مسئله استفاده ميشود .در الگوريتمهاي ماتريسمبنا،
ويژگيهاي هندسي و يا روابط مکاني بین عوارض
چندضلعي در قالب يک ماتريس مدل ميشود و سپس اين
ماتريس به صورت تکراري بروز ميشود .در الگوريتمهاي
احتماليمبنا ،احتمال انطباق دو عارضه چندضلعي بر
اساس میزان شباهت يا فاصله بین معیارهاي مختلف
تناظريابي محاسبه ميشود و در رابطه احتمال انطباق،
براي هر معیار وزني در نظر گرفته ميشود.
تناظريابي برمبناي کاهش بعد در مطالعات  Kielerو
همکاران [ ]75در سال  2113جهت تناظريابي مجموعه
دادههاي چندمقیاسي رودخانهها ،استفاده شده است .در
اين روش ابتدا خطوط مرکزي چندضلعيهاي رودخانهها
به کمک الگوريتم اسکلتبندي استخراج ميشوند و سپس
تناظريابي گرهها و يالهاي شبکه خطوط استخراج شده
پیادهسازي ميشود .همچنین  Safraو همکاران [ ]71در
سال  2171روشي جهت تناظريابي مکانهاي مختلف ارائه
دادند که در اين روش ،مرکز جرم عوارض چندضلعي به
جاي کل عارضه در نظر گرفته شده است.
تناظريابي ماتريسمبنا براي عوارض چندضلعي با
مطالعات  Samalو همکاران [ ]4در سال  2114جهت
تلفیق مجموعه دادههاي مکاني آغاز شد .در اين روش
ماتريس مشابهت اولیه با محاسبه شباهتهاي مستقل
زمینه مقداردهي شده است .سپس اين ماتريس در يک
روند تکراري به کمک معیار شباهت زمینه محاسبه شده
توسط نمودار نزديکي ،7بهروز ميشود Kim .و همکاران
[ ]71در سال  2171به کمک نمودار ورونوي و
مثلثبندي ،محاسبات شباهت زمینه ارائه شده توسط
 Samalو همکاران را بهبود بخشیدند.

الگوريتمهاي تناظريابي احتماليمبنا که اکثر مطالعات
انجام شده در اين گروه قرار ميگیرند ،بر اساس نوع
وزندهي به معیارهاي شباهت به دو روش نظر کارشناس و
آموزش هوشمند به کمک الگوريتمهاي هوش مصنوعي
انجام ميشوند .در استفاده از الگوريتمهاي احتماليمبنا به
کمک نظر کارشناس ،ميتوان به مطالعات  Fuو Wu
[ Tong ،]71و همکاران [ Wang ،]73و همکاران [ ]5و
 Fanو همکاران [ ]9اشاره نمود Fu .و  ]71[ Wuدر سال
 2111از معیارهاي شباهت مساحت عارضه ،مساحت
همپوشاني و فاصله  Barycentreجهت تناظريابي عوارض
خطي و چندضلعي استفاده کردند Tong .و همکاران []73
در سال  2113يک الگوريتم احتماليمبنا جهت تناظريابي
عوارض نقطهاي ،خطي و چندضلعي ارائه دادند که در اين
روش ،احتمال انطباق میانگین وزنداري از معیارهاي
شباهت موقعیت ،شکل ،جهت و روابط توپولوژي ميباشد.
 Wangو همکاران [ ]5در سال  2174به منظور
بهروزرساني انتشاريافته مجموعه دادههاي چندنمايشي از
الگوريتم تناظريابي بر مبناي شباهتهاي هندسي و
توصیفي دو عارضه چندضلعي استفاده کردند Fan .و
همکاران [ ]9در سال  2174جهت ارزيابي کیفي دادههاي
 OSMاز معیارهاي مساحت همپوشاني و تابع چرخش
براي محاسبه مشابهت عوارض استفاده نمودند.
روشهاي تناظريابي احتماليمبنا به کمک استفاده از
الگوريتمهاي هوش مصنوعي در مطالعه  Wangو همکاران
[ ]7در سال  2175بررسي شده است .در اين مطالعه،
تناظريابي به کمک شبکه عصبي پس انتشار 2جهت انتشار
بروزرساني مجموعه دادههاي چندنمايشي مطالعه شده
است .همچنین  Wangو همکاران [ ]1در سال 2175
الگوريتم بهینهسازي تناظريابي عوارض چندضلعي جهت
ادغام دادهها ارائه دادند که در آن وزندهي بر اساس شبکه
عصبي بهینهسازي ازدحام ذرات 9پیادهسازي شده است.
بررسي پیشینه تحقیق نشان ميدهد که استفاده از
الگوريتمهاي بر مبناي کاهش بعد کارايي بااليي ندارد چرا
که از خصوصیات خاص عوارض چندضلعي همانند
مساحت عارضه استفاده نميشود .همچنین الگوريتمهاي
ماتريسمبنا حساسیت بااليي به انتخاب وزندهي به
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معیارها و حدآستانهها دارد و انتخاب نامناسب اين ضرايب
به راحتي منجر به واگرايي الگوريتم ميشود .اکثر مطالعات
انجام شده در ارتباط با الگوريتمهاي احتماليمبنا ميباشد
که وزندهي به کمک نظر کارشناس انجام شده است و
رويکرد اين مقاله نیز اين نوع از الگوريتمهاي تناظريابي
ميباشد .به طور کلي در اين مقاله سعي شده است
همزمان از چهار معیار مهم اندازهگیري شباهت هندسي
که شرح کامل هر کدام در بخش  9ارائه شده ،در بستر
يک الگوريتم تناظريابي احتماليمبنا استفاده شود .نقطه
تمايز اين پژوهش با مطالعات پیشین در ترکیب همزمان
اين چهار معیار هندسي ميباشد که در مطالعات پیشین به
صورت مجزا استفاده شدهاند .همچنین تاثیر هر معیار
اندازهگیري شباهت هندسي ارائه شده به تنهايي و در
ترکیب با ساير معیارها بررسي شده است تا میزان
تاثیرگذاري هر گروه از معیار(ها) در دقت نهايي الگوريتم
مطالعه گردد و میزان حساسیت آن (ها) بررسي شود؛ در
حالي که تا کنون در مطالعات پیشین اين موضوع بررسي
نشده است.

 -3روش پیشنهادی
همانطور که بیان شد ،هدف از اين تحقیق حل مسئله
تناظريابي عوارض چندضلعي به کمک معیارهاي هندسي
ميباشد .جهت رسیدن به اين هدف ،فرآيندي مطابق با
شکل 7پیشنهاد ميگردد که شامل  4مرحله اصلي
مي باشد .طبق اين ساختار در ابتدا دو مجموعه داده اول و
دوم با دو مقیاس متفاوت به عنوان ورودي وارد فرآيند
تناظريابي ميشوند .سپس به دلیل تنوع منابع تولید داده
نیاز به مرحله پیشپردازش ميباشد .اين مرحله شامل
يکسانسازي قالب دادهها ،تبديل به سیستم مختصات
يکسان و حذف خطاهاي توپولوژيکي ميباشد .پس از
مرحله پیشپردازش ،يک الگوريتم تناظريابي احتماليمبنا
ارائه شده که در آن ،درجه شباهت مکاني عوارض
چندضلعي بر اساس معیارهاي هندسي محاسبه ميگردد
(بخش  .)7-9سپس در مرحله استخراج روابط متناظر ،هر
 1نوع رابطه متناظر يک به يک ،يک به صفر ،صفر به يک،
يک به چند ،چند به يک و چند به چند شناسايي ميشود
(بخش  .)2-9در انتها با پیادهسازي اين فرآيند بر روي
منطقه مورد مطالعه ،نتايج الگوريتم به کمک معیارهاي
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کیفیت  Recall ،Precisionو  F1-scoreارزيابي ميگردد
که شرح کامل پیادهسازي ،استخراج روابط متناظر و
کارايي الگوريتم در بخش  4ذکر شده است.

شکل -7مراحل پیاده سازي روش پیشنهادي

 -1-3الگوریتم تناظریابی احتمالیمبنا
الگوريتمهاي تناظريابي عوارض چندضلعي به سه
دسته بر مبناي کاهش بعد ،ماتريسمبنا و احتماليمبنا
تقسیمبندي ميشوند که اکثر مطالعات انجام شده در گروه
الگوريتمهاي احتماليمبنا ميباشد [ .]1,7در الگوريتمهاي
احتماليمبنا ،احتمال انطباق براي تمام عوارض کانديد به
صورت ترکیب وزنداري از معیارهاي شباهت مکاني
محاسبه ميگردد .سپس اگر اين احتمال انطباق بیش از
حدآستانهاي ( )τمحاسبه شود ،آن دو عارضه متناظر
ميباشند .فلوچارت الگوريتم ارائه شده در شکل  2نمايش
داده شده است .همچنین شبه کد اين الگوريتم با جزئیات
بیشتري در شکل 9نشان داده شده که در ادامه توضیحات
تکمیلي ارائه ميگردد.
مطابق با شکل  ،2در ابتداي الگوريتم تناظريابي نیاز
به شناسايي عوارض کانديد مجموعه داده دوم براي هر
عارضه از مجموعه داده اول ميباشد تا شباهت مکاني تنها
براي عوارض کانديد محاسبه شود و زمان محاسباتي
اجراي الگوريتم کاهش يابد .در اينجا فرض شده است که
تعداد عوارض مجموعه اول شامل  Mعارضه و تعداد
عوارض کانديد از مجموعه دوم براي هر عارضه از مجموعه
اول N ،عضو ميباشد .جهت محاسبه عوارض کانديد از
محدوده بافر استفاده ميشود که فاصله آن از طريق دقت
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مکاني مجموعه داده بدست ميآيد .بدين ترتیب براي هر
عارضه چندضلعي از مجموعه داده اول ،بافر عارضه با
فاصله معین در نظر گرفته ميشود و عوارض چندضلعي از
مجموعه داده دوم که حداقل يکي از رئوس آنها درون
اين محدوده بافر قرار گیرد ،به عنوان عوارض کانديد
انتخاب شده و شباهت مکاني تنها براي آن عوارض با
عارضه مذکور از مجموعه داده اول محاسبه ميشود.
پس از محاسبه عوارض کانديد ،شباهت مکاني میان
هر عارضه کانديد با عارضه مجموعه داده اول محاسبه
ميشود .معیارهاي شباهت مکاني در الگوريتمهاي
تناظريابي ،میزان نزديکي دو عارضه را از نظر مکاني
بررسي ميکنند که در حالت کلي شباهت دو عارضه
چندضلعي به کمک معیارهاي هندسي ،توصیفي و روابط
مکاني عارضه با عوارض مجاور قابل بررسي ميباشد [,1 ,7
 .]1در اين مطالعه تنها از معیارهاي هندسي استفاده
ميشود ،زيرا در تمامي مجموعه دادهها امکان دسترسي به
اين معیارها وجود دارد و نیاز به اطالعات اضافه به جز
هندسه عوارض نیست .در اين مقاله از معیارهاي فاصله،
مساحت همپوشاني ،جهت و شکل بهعنوان معیارهاي
هندسي محاسبه شباهت عوارض چندضلعي استفاده شده
است که ترکیب وزندار آنها در نهايت توسط متغیر Sim
محاسبه ميشود.

شکل -2فلوچارت الگوريتم تناظريابي احتماليمبناي ارائه شده

شکل -9شبه کد الگوريتم تناظريابي احتماليمبناي ارائه شده
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همانطور که در رابطه ( )7مالحظه ميشود ،شباهت
نهايي دو عارضه  Aو  ،)𝑆(𝐴, 𝐵)( Bبرابر با ترکیب
وزنداري از معیارهاي شباهت مکاني ()𝐵  )𝑆𝑖 (𝐴,ميباشد
که در اينجا  4معیار فاصله ،مساحت همپوشاني ،جهت و
شکل در نظر گرفته شدهاند ( .)n=4همچنین وزن هر
معیار ( 𝑖𝑊) به کمک نظر کارشناس و بر اساس نوع منطقه
مورد مطالعه انجام ميپذيرد .پس از محاسبه شباهت
مکاني براي تمام عوارض کانديد ،جفت عارضهاي به عنوان
دو عارضه متناظر معرفي ميگردد که شباهت مکاني آن
دو بزرگتر از حدآستانهاي ( )τباشد که انتخاب اين حد
آستانه نیز وابسته به منطقه مورد مطالعه است.
()7

)𝐵 ∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 . 𝑆𝑖 (𝐴,
𝑖𝑊 ∑𝑛𝑖=1

 = )𝐵 𝑆(𝐴,

در انتها نیز روند ذکر شده براي تمامي چندضلعيهاي
مجموعه داده اول اجرا ميگردد تا خروجي  listAllکه
شامل عوارض متناظر از مجموعه داده دوم براي هر عارضه
از مجموعه داده اول ميباشد ،حاصل شود .در ادامه هر يک
از معیارهاي اندازهگیري شباهت به تفضیل تشريح شدهاند.
 -1-1-3فاصله
فاصله مکاني يکي از معیارهاي اندازهگیري موقعیت
نسبي بین اشیا مکاني است که درجهاي از شباهت آنها را
نشان ميدهد .معروفترين فاصله مورد استفاده در ،GIS
فاصله اقلیدسي است که فاصله بین دو نقطه منفرد را
اندازهگیري ميکند .جهت محاسبه فاصله اقلیدسي بین دو
عارضه چندضلعي ،ميتوان فاصله بین مراکز ثقل دو شي را
محاسبه نمود که در اکثر مطالعات تناظريابي عوارض
چندضلعي از اين روش محاسبه شده است [ .]21 ,1-4در
نتیجه با وجود مراکز ثقل دو چندضلعي  Aو  Bکه با
مختصات )  p1 = (𝑥1 , 𝑦1و )  p2 = (𝑥2 , 𝑦2نمايش داده
ميشوند ،درجه شباهت بر اساس فاصله اقلیدسي ( 𝑠𝑖𝐷𝜎)

براي اين دو چندضلعي طبق رابطه ( )2تعريف ميگردد.
()2

) 𝜎𝐷𝑖𝑠 (p1 , p2
√(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2
=1−
𝑈

که در آن از  Uبه عنوان فاکتور نرمالسازي رابطه
استفاده ميشود تا شباهت بر اساس فاصله اقلیدسي در
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بازه ( )0,1قرار گیرد .به عبارتي ديگر U ،برابر با حداکثر
فاصله ممکن است که دو چندضلعي در يک مجموعه داده
ميتوانند داشته باشند .در نتیجه اين مقدار بر اساس
مجموعه داده مورد مطالعه محاسبه ميگردد [.]4
 -2-1-3مساحت همپوشانی
مساحت همپوشاني دو چندضلعي يکي از معیارهايي
است که در اکثر مطالعات تناظريابي در مرحله شناسايي
شباهت دو عارضه يا در مرحله انتخاب عوارض کانديد
استفاده شده است [ .]71همچنین ممکن است به صورت
ترکیبي نیز از اين معیار استفاده شود .به عنوان نمونه از
نسبت مساحت همپوشاني بر روي کمترين مساحت دو
عارض ه و يا بر روي میانگین مساحت دو عارضه استفاده
ميشود [ .]27 ,9در اين مقاله درجه شباهت بر اساس
مساحت همپوشاني طبق رابطه ( )9تعريف شده است.
()9

)𝐵 ∩ 𝐴(𝑎𝑒𝑟𝐴
))𝐵(𝑎𝑒𝑟𝐴 min(𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐴),

= )σ𝐴𝑟𝑒𝑎 (A, B

در اين رابطه 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐴 ∩ 𝐵) ،مساحت ناحیه
همپوشاني دو چندضلعي  Aو  Bميباشد و
))𝐵(𝑎𝑒𝑟𝐴  min(𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐴),برابر با حداقل مقدار بین
مساحت دو چندضلعي  Aو  Bاست.
 -3-1-3جهت
جهت يک چندضلعي جزء معیارهايي است که در
رابطه با ويژگيهاي هندسي يک عارضه تعريف ميشود .از
ديگر ويژگيهاي هندسي يک عارضه ميتوان محیط،
مساحت و ي ا طول قطر کوچکترين مستطیل محیطي7
( )MBRشکل را نام برد که همگي در کنار جهت شکل،
مبناي مقايسه میزان شباهت دو عارضه چندضلعي
ميباشند [ .]74جهت يک عارضه خطي ميتواند معادل
زاويهاي باشد که نقطه شروع و انتهايي خط با محور افقي
مختصات ميسازد [ .]73حال مشابه با عارضه خطي،
جهت يک عارضه چندضلعي طبق شکل برابر با زاويهاي
تعريف شده است که قطر  MBRعارضه (با نقطه شروع
() )min(x),min(yو نقطه انتهايي () ))max(x),max(yبا
محور افقي ميسازد [ .]7از آنجايي که اين زاويه در
1 Minimum Bounding Rectangle

()4

در اين رابطه θA ،و  θBبه ترتیب برابر با جهت
چندضلعي  Aو جهت چندضلعي  Bميباشد.

اس

| |θB − θA
𝜋
2

𝜎𝐷𝑖𝑟 (𝐴, 𝐵) = 1 −

()1

شکل -4نمايش  MBRو جهت چندضلعي A

 -4-1-3شکل
توابع مختلفي جهت بررسي شکل عوارض با دقت و
جزئیات باال وجود دارد که در مسائل تناظريابي از آنها
استفاده شده است .از جمله معیارهاي مورد استفاده جهت
تشابه شکل ،ميتوان به استفاده از تابع چرخش [،]9
میزان مستطیلي بودن ،]9[ 7کشیدگي شکل [ ،]22نسبت
مساحت به محیط عارضه [ ]1و تابع فوريه [ ]29در مسائل
تناظريابي اشاره نمود .در اين مقاله از معیار تابع چرخش
که يکي از پرکاربردترين توصیفگرهاي مرتبط با شکل
عوارض ميباشد ،استفاده شده است .
تابع چرخش توسط  Arkinو همکاران [ ]24ارائه شده
است که در آن ،زاويه پادساعتگرد خط مماس بر شکل به
عنوان تابعي از طول تجمعي نرمال شده اندازهگیري
ميشود .به عبارتي ديگر ،زاويه تجمیعي خط مماس بر
شکل با چرخش اضالع شکل به سمت چپ افزايش مييابد
و با چرخش به سمت راست کاهش مييابد .فاصله بین
توابع چرخش دو چندضلعي  Aو  Bجهت اندازهگیري
میزان شباهت آنها طبق رابطه ( )5محاسبه ميشود.
𝑝|| 𝐵𝑇 𝑑 𝑇𝐹 (𝐴, 𝐵) =  ||𝑇𝐴 −

()5

1

1

𝑝) 𝑙𝑑 𝑝|)𝑙( 𝐵𝑇 =  (∫ |𝑇𝐴 (𝑙) −
0

)𝐵 𝑑 𝑇𝐹 (𝐴,
𝑈

𝜎𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 (A, B) = 1 −

به عنوان نمونه شکل تابع چرخش دو چندضلعي  Aو
 Bرا نشان ميدهد .اين تابع براي هر کدام از رئوس
چندضلعي میزان چرخش يال متصل به آن را نسبت به
محور افقي در نظر ميگیرد .در انتها مساحت محصور بین
دو نمودار تابع چرخش مطابق با شکل (ب) برابر با اختالف
دو شکل عارضه ميباشد.

(الف)

(ب)
شکل -5تابع چرخش دو چندضلعي  Aو  Bبا نمايش شکل (الف) و
نمودار آن (ب)

1 Rectangularity
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محدوده ( )0,𝜋2قرار دارد ،درجه شباهت دو عارضه بر اساس
رابطه ( )4تعريف ميشود.

در اين رابطه  TAو  TBبه ترتیب برابر با تابع چرخش
چندضلعي  Aو  Bميباشند .اپراتور  || . ||pنیز نشانگر نرم
 Lpميباشد که در اين مقاله به ازاي  p = 2محاسبه شده
است .حال از اين فاصله بین دو تابع چرخش ميتوان به
عنوان معیار شباهت شکل استفاده نمود .از آنجايي که تمام
معیارها به بازه ( )0,1نرمال شدهاند ،معیار شباهت شکل
نیز طبق رابطه ( )1نرمال ميشود که در آن U ،برابر با
حداکثر اختالف در دو تابع چرخش است که با وجود آن،
دو شکل از لحاظ شکل مشابه هستند و بر اساس منطقه
محاسبه ميشود.

تناظريابي عوارض چندضلعي بر اساس معیارهاي هندسي در مجموعه دادههاي چندمقیاسي

 -2-3روابط متناظر
به طور کلي در مسائل تناظريابي شش نوع رابطه يک
به يک ( ،)1:1يک به صفر ( ،)1:0صفر به يک ( ،)0:1يک
به چند ( ،)1:Nچند به يک ( )N:1و چند به چند ()N:M
قابل استخراج ميباشد .وابسته به نوع روابط متناظر قابل
استخراج ،تناظريابي را ميتوان در سه حالت کلي يک به
يک ،يک به چند و چند به چند به شرح ذيل تقسیمبندي
نمود [ ]74که در اين مقاله ،هر سه دسته روابط کشف و
شناسايي شده است.
7
 -7تناظريابي يک به يک  0تناظريابي يک به يک يکي از
سادهترين دستهها ميباشد که از اولین مطالعات
وجود داشته است .در اين گروه هر سه رابطه ،1:1
 1:0و  0:1قابل شناسايي ميباشد .همانطور که در
شکل (الف) مالحظه ميشود ،در حالت  ،1:1يک
عارضه از مجموعه داده اول تنها با يک عارضه از
مجموعه داده دوم متناظر است .مطابق با شکل (ب)،
در حالت ( 1:0و يا برعکس آن حالت  ،)0:1براي يک
عارضه از يک مجموعه داده هیچ عارضه متناظري از
مجموعه داده دوم پیدا نشده است.
 -2تناظريابي يک به چند 02اين تناظريابي منجر به
شناسايي روابط  1:Nو  N:1ميشود که در مجموعه
دادههاي چندمقیاسي با سطح جزئیات متفاوت بسیار
کاربرد دارد .در اين دو حالت ،يک عارضه از يک
مجموعه داده با چند عارضه از مجموعه داده ديگر
متناظر است .شکل (ج) رابطه  1:Nرا براي دو مجموعه
داده نشان ميدهد که در آن يک عارضه از مجموعه
داده يک با چهار عارضه از مجموعه داده دو متناظر
است .رابطه  N:1دقیقا برعکس رابطه  1:Nميباشد و
زماني است که چند عارضه از مجموعه داده يک
متناظر با يک عارضه از مجموعه داده دو هستند.
 -9تناظريابي چند به چند 09در اين تناظريابي رابطه
 N:Mقابل شناسايي ميباشد که جزو پیچیدهترين
روابط است و تمام شرايط ممکن را بررسي ميکند.
در اين رابطه  Nعارضه از يک مجموعه داده با M
عارضه از مجموعه داده دوم متناظر است .به عنوان

نمونه شکل (د) نوعي از رابطه  N:Mرا نمايش
ميدهد که در آن ،دو عارضه از مجموعه داده يک با
سه عارضه از مجموعه داده دو متناظر هستند.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
1 One-to-one matching
2 One-to-many matching
3 Many-to-many matching
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شکل -1انواع روابط متناظر؛ (الف) رابطه 1:1؛ (ب) رابطه 1:0؛
(ج) رابطه 1:N؛ (د) رابطه N:M

اس

جهت ارزيابي دقت الگوريتم ارائه شده و همچنین
بررسي ترکیب مختلفي از معیارهاي هندسي در دقت
نهايي الگوريتم ،دو مجموعه داده با دو مقیاس متفاوت در
نظر گرفته ميشود که تناظريابي دستي آنها انجام شده
است .در اين مقاله از دو مجموعه داده عوارض چندضلعي
مربوط به منطقه شش تهران به عنوان منطقه مورد مطالعه
استفاده شده است که مجموعه داده اول با مقیاس
 702111در سال  2111و مجموعه داده دوم با مقیاس
 7025111در سال  2117ميباشد .شکل عوارض
چندضلعي براي اين دو مجموعه داده را در منطقه شش
تهران نشان ميدهد .پس از انجام مرحله پیشپردازش،
تعداد عوارض مجموعه داده اول و دوم به ترتیب برابر
 7115و  7351گرديد .عالوه بر آن ،مجموع مساحت
مجموعه داده اول و دوم به ترتیب برابر با 72/191و
 71/351کیلومتر مربع ميباشد.

جدول -7تعداد صحیح روابط متناظر براي دو مجموعه داده منطقه
شش تهران

روابط متناظر
N:M

N:1

1:N

0:1

1:0

1:1

211

131

991

411

13

197

جهت انجام تناظريابي ،شعاع بافر جستجو عوارض
کانديد ،وزنهاي نهايي هر يک از معیارهاي شباهت و
همچنین حدآستانه شناسايي جفتهاي متناظر ()τ
مجهول ميباشند که به کمک نظر کارشناس و يا با توجه
به نوع و دقت منطقه مورد مطالعه انتخاب ميگردند .بر
اين اساس شعاع بافر جستجو به کمک دقت دو مجموعه
داده و مطابق بانشريه مشخصات فني نقشهبرداري شماره
 35محاسبه گرديد .رابطه ( )1محاسبه شعاع بافر جستجو
را نشان ميدهد [.]25
 𝑊𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 =  √𝜎𝑎 2  +  𝜎𝑏 2

()1

شکل -1مجموعه دادههاي منطقه شش تهران با مقیاس و منابع
متفاوت

پس از انجام تناظريابي دستي دو مجموعه داده منطقه
شش تهران که در مرحله ارزيابي نتايج الگوريتم ارائه شده
ضروري ميباشد ،تعداد صحیح هر شش نوع رابطه متناظر
براي اين دو مجموعه داده مطابق با جدول 7استخراج
گرديد .همانطور که مالحظه ميشود ،بیشترين تعداد
روابط متناظر از نوع  1:1ميباشد و پس از آن روابط N:1
بیشترين تعداد را شامل ميشود .تعداد نسبتا باالي روابط
 0:1در مقايسه با  1:0نشان ميدهد که براي بسیاري از

در اين رابطه پارامترهاي 𝑎𝜎 و 𝑏𝜎 به ترتیب برابر با
دقت مجموعه داده اول و دوم ميباشند .مطابق با بازه
اطمینان  %31نشريه مشخصات فني نقشهبرداري ،اين
پارامترها براي دو مجموعه داده با مقیاسهاي  702111و
 7025111محاسبه گرديد و در نهايت شعاع بافر جستجو
برابر  71/99متر انتخاب گرديد.
همچنین وزن نهايي هر يک از معیارهاي هندسي از
منظر ادراک مکاني انسان به کمک پرسشنامه قضاوت
کارشناسان نقشهبرداري در خصوص میزان اهمیت هر
معیار حاصل شد .جدول  2وزن نهايي هر يک از چهار
معیار شباهت را نشان ميدهد که برابر میانگین وزنهاي
اخذ شده از کارشناسان براي هر معیار ميباشد .همچنین
جهت تعیین حدآستانه شناسايي شباهت از مقدار تجربي
 1/1با توجه به منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.
جدول -2وزن نهايي هر يک از معیارها

معیارهاي هندسي
WShape

WDir

WArea

WDis

1/12

1/51

1/19

1/45
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 -4پیادهسازی

عوارض مجموعه داده دوم ،عارضه معادلي از مجموعه داده
اول وجود ندارد که خود بیانگر کاملتر بودن مجموعه
داده دوم به لحاظ سطح پوششي منطقه ميباشد .همچنین
تعداد روابط نسبتا باالي  N:Mنشاندهنده وجود سطحي
از پیچیدگي در منطقه مورد مطالعه است.

تناظريابي عوارض چندضلعي بر اساس معیارهاي هندسي در مجموعه دادههاي چندمقیاسي

 -1-4محاسبه شباهت مکانی

 -2-4ارزیابی دقت الگوریتم پیشنهادی

پس از مقداردهي وزنها و حدآستانهها به کمک نظر
کارشناس و بر اساس منطقه مطالعاتي ،شباهت مکاني
عوارض کانديد براي هر عارضه از مجموعه داده اول مطابق
با الگوريتم تناظريابي ارائه شده در بخش  7-9محاسبه
ميشود تا جفت عوارض متناظر شناسايي شوند .در اين
زيربخش به عنوان نمونه ،محاسبه شباهت مکاني عوارض
کانديد در مجموعه داده دوم براي يکي از چندضلعيهاي
انتخابي در مجموعه داده اول بیان شده است .همانطور
که در شکل مشاهده ميشود ،با ترسیم بافر  71/99متري
براي عارضه انتخابي در مجموعه داده اول 79 ،عارضه در
مجموعه داده دوم درون اين محدوده بافر قرار ميگیرند و
به عنوان عوارض کانديد انتخاب ميشوند .سپس شباهت
مکاني بر اساس چهار معیار معرفي شده فاصله ،مساحت
همپوشاني ،جهت و شکل براي اين عوارض کانديد در
مقايسه با عارضه انتخابي محاسبه ميشود.

در بررسي کارايي روشهاي تناظريابي ،هدف افزايش
تعداد عوارضي است که صحیح منطبق شدهاند و همچنین
کاهش تعداد عوارضي که يا منطبق نشدهاند و يا اشتباه
منطبق شدهاند .بدين منظور معیارهاي مختلفي جهت ارزيابي
اين روشها با در نظر گرفتن دو مالک ذکر شده وجود دارد.
دو معیار بسیار متداول جهت ارزيابي کارايي اين مسائل،
 Precisionو  Recallميباشند که در اکثر مطالعات به آنها
اشاره شده است [ .]22 ,1 ,4 ,2معیار  Precisionنسبت
تعداد عوارض صحیح منطبق شده ( )Ncبه کل عوارضي را که
صحیح يا اشتباه منطبق شدهاند ( ،)Naطبق رابطه ()1
بررسي ميکند .همچنین معیار  Recallنسبت عوارض صحیح
منطبق شده ( )Ncبه کل عوارضي را که صحیح منطبق
شدهاند و يا منطبق نشدهاند ( ،)Ntطبق رابطه ( )3ارزيابي
ميکند .از ديگر معیارهاي مورد استفاده ،معیار F1-score
است .دو معیار  Precisionو  Recallممکن است در تضاد با
يکديگر باشند [ .]7به عبارت ديگر هر دو معیار به صورت
هماهنگ بهبود نمييابند و ممکن است به عنوان نمونه
هنگامي که  Recallکمتر شود ،مقدار  Precisionبهبود يابد.
در نتیجه نميتوان ديد جامعي از ارزيابي روش مورد استفاده
داشت .بدين منظور در برخي مطالعات از معیار F1-score
طبق رابطه ( )71که ترکیبي از دو معیار  Precisionو Recall
است ،استفاده ميشود [.]21 ,27 ,7

شکل -1نمايش عوارض کانديد در مجموعه داده دوم براي عارضه
منتخب در مجموعه داده اول

جدول  9نتايج محاسبه شباهت مکاني به تفکیک هر
معیار را براي هر کدام از اين عوارض کانديد در مقايسه با
عارضه انتخابي مجموعه داده اول نشان ميدهد .همانطور
که بیان شد ،حدآستانه درصد شباهت انتخاب جفت
عارضه متناظر برابر با  11درصد در نظر گرفته شد .بر اين
اساس تنها سه عارضه  B8 ،B4و  B9درصد شباهتي بیش
از  11درصد دارند و از میان عوارض کانديد انتخاب
ميشوند .در انتها سه جفت عوارض  A-B8 ،A-B4و A-
 B9به عنوان سه جفت متناظر شناسايي شدهاند.
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()1

𝑎𝑁𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝑐 /

()3

𝑡𝑁𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑁𝑐 /

()71

Precisio𝑛. Recall
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2.

بر اساس اين سه معیار دقت الگوريتم تناظريابي ارائه
شده در منطقه مورد مطالعه بررسي شده است .هنگامي که
از چهار معیار هندسي فاصله ،مساحت همپوشاني ،جهت و
شکل به عنوان معیارهاي اندازهگیري شباهت بر اساس
وزنهاي نهايي ارائه شده استفاده ميشود ،معیار F1-score
برابر با  %33/11حاصل ميشود .همچنین دو معیار
 Precisionو  Recallبه ترتیب برابر با  31/39و 33/11
درصد ميباشند که دقت بسیار مطلوبي در منطقه مورد
مطالعه ميباشد و نشاندهنده کارايي باالي الگوريتم ارائه
شده بر اساس معیارهاي هندسي درنظر گرفته شده است.
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جدول -9مقادير محاسبه شده هر يک از معیارها براي عوارض کانديد در مقايسه با عارضه انتخابي

مقادير معیارهاي هندسي
جفت عوارض

درصد شباهت

اختالف شکل
(راديان متر)

اختالف جهت
(راديان)

مساحت همپوشاني
(متر مربع)

فاصله (متر)

51/99

7/7141

1/2171

1

741/1311

A-B1

51/94

1/2131

1/1352

1

759/1211

A-B2

51/31

7/1719

1/2179

1

749/1111

A-B3

11/33

1/1142

1/1171

7341/1

13/1524

A-B4

55/94

1/5173

1/9194

1

791/1554

A-B5

51/29

1/1529

1/1771

1

747/1111

A-B6

51/14

7/1713

1/1115

1

224/7317

A-B7

11/11

7/9512

1/9429

1215/1

11/2213

A-B8

35/15

1/2514

1/7721

74514

41/5595

A-B9

14/71

1/2371

1/1371

1

11/1111

A-B10

53/24

1/1239

1/7711

1

791/2591

A-B11

59/11

1/1571

1/7792

1

711/2357

A-B12

51/11

1/4733

1/2321

1

742/7347

A-B13

جدول 4تعداد روابط متناظر شناسايي شده اعم از
روابط شناسايي شده صحیح ،روابط شناسايي شده اشتباه،
روابط شناسايي نشده و جمع کل روابط شناسايي شده را
به تفکیک هر رابطه نشان ميدهد .همانطور که مالحظه
ميشود ،بیشترين و کمترين تعداد روابط شناسايي شده به
ترتیب از نوع  1:1و  1:0ميباشد .همچنین مجموع کل
روابط شناسايي شده  2111رابطه ميباشد که در مجموع
 21رابطه آن به اشتباه شناسايي شده است و  25رابطه نیز
شناسايي نشده است .اين آمار و ارقام نیز نشان ميدهد که
الگوريتم ارائه شده با دقت بااليي هر شش نوع رابطه
متناظر را در منطقه مطالعاتي شناسايي کرده است.
جدول -4تعداد روابط متناظر شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه
کل روابط
شناسايي
شده

روابط
شناسايي
نشده

روابط
شناسايي
شده اشتباه

روابط
شناسايي
شده صحیح

روابط
متناظر

197
15
411
941
134
212

7
7
79
1
4
1

7
1
7
1
1
71

191
11
411
991
134
212

1:1
1:0
0:1
1:N
N:1
N:M

 -3-4بررسی تاثیر معیارهای هندسی در دقت
نهایی
در اين بخش به بررسي تاثیر هر معیار هندسي ارائه
شده بهصورت مجزا و همچنین در حالتهاي مختلف
ترکیب با ساير معیارها در دقت نهايي الگوريتم پرداخته
ميشود .هر کدام از معیارهاي هندسي ارائه شده بخشي از
ابهامات موجود در مسئله تناظريابي را حل ميکنند ،اما
میزان تاثیرگذاري هر معیار وابسته به ماهیت معیار به
لحاظ شناسايي شباهت و همچنین منطقه مورد مطالعه
است .جدول  5دقت تناظريابي را براي همه حالتهاي
ممکن ترکیب میان اين چهار معیار نشان ميدهد.
همانطور که جدول  5نشان ميدهد ،هنگامي که تنها
از يک معیار شباهت در الگوريتم تناظريابي استفاده شود،
معیار مساحت همپوشاني بیشترين مقدار  F1-scoreرا در
مقايسه با سه معیار ديگر (فاصله ،جهت و يا شکل) فراهم
ميآورد .به عبارتي ديگر ،هنگام استفاده از تک معیار ،بهتر
است از معیار مساحت همپوشاني جهت شناسايي عوارض
متشابه استفاده شود چرا که به عنوان نمونه در مقايسه با
تک معیار فاصله که مقدار  F1-scoreآن برابر با 12/37
درصد ميباشد ،حدود  74درصد دقت را بهبود ميبخشد.
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هنگام استفاده از ترکیب دو معیار مطابق با جدول ،5
شش حالت ممکن براي ترکیب دو معیار از میان چهار معیار
مورد بررسي وجود دارد .در میان اين شش حالت ،ترکیب دو
معیار مساحت همپوشاني و جهت با مقدار  F1-scoreبرابر با
 31/11درصد ،بیشترين تاثیرگذاري در راستاي رسیدن به
بهترين دقت را فراهم ميکند .همچنین هنگام ترکیب سه

معیار ،چهار حالت ممکن وجود دارد که بیشترين مقدار دقت
تناظريابي با ترکیب سه معیار مساحت همپوشاني ،جهت و
شکل حاصل ميشود .در آخر نیز هنگام ترکیب هر چهار
معیار مساحت همپوشاني ،فاصله ،جهت و شکل ،مقدار F1-
 scoreبرابر با  33درصد ميباشد که بیشترين مقدار در میان
تمام حاالت بررسي شده ( 75حالت ممکن) است.

جدول -5تاثیر ترکیب معیارهاي اندازهگیري شباهت بر روي دقت تناظريابي

معیار(های) مورد بررسی

تک معیار

ترکیب دو معیار

ترکیب سه معیار

ترکیب چهار معیار

Precision

Recall

F1-score

مساحت همپوشاني ()A

31/17

31/51

79/80

فاصله ()D

12/34

12/11

12/37

جهت ()O

39/11

34/43

34/11

شکل ()S

34/41

35/39

35/73

مساحت همپوشاني و فاصله ()AD

31/42

31/45

31/39

مساحت همپوشاني و جهت ()AO

31/57

31/19

70/89

مساحت همپوشاني و شکل ()AS

31/19

31/51

31/13

فاصله و جهت ()DO

14/31

15/71

15/11

فاصله و شکل ()DS

11/55

11/11

11/17

جهت و شکل ()OS

31/51

31/45

31/11

مساحت همپوشاني ،فاصله و جهت ()ADO

31/51

31/11

31/99

مساحت همپوشاني ،فاصله و شکل ()ADS

31/13

31/19

31/11

مساحت همپوشاني ،جهت و شکل ()AOS

31/11

33/..

70/04

فاصله ،جهت و شکل ()DOS

39/41

34/73

39/19

مساحت همپوشاني ،فاصله ،جهت و شکل ()ADOS

31/39

33/11

77/88

همچنین شکل مقدار  F1-scoreرا به ازاي  75حالت
بررسي شده که به اختصار بر اساس جدول  5تعريف
شدهاند ،بر روي نمودار نشان ميدهد .همان طور که
مالحظه ميشود ،حداقل دقت به هنگام استفاده از تک
معیار فاصله حاصل ميشود و بیشترين دقت مربوط به
استفاده از چهار معیار معرفي شده ميباشد که رويکرد
اصلي اين تحقیق نیز بر اين اساس بوده است .به عبارتي
ديگر ،معیار دقت  F1-scoreاز  12/37درصد تا 33/11
درصد بهبود يافته است .با وجود اين ،نکته قابل تامل در
اين بررسي عدم افزايش يکنواخت دقت با افزودن
معیارهاي هندسي است .براي مثال ،طبق شکل ،استفاده از
تک معیار مساحت همپوشاني ( )Aدقتي به مراتب باالتر از
استفاده ترکیبي از دو معیار فاصله و جهت ( )DOو يا
حتي استفاده از سه معیار فاصله ،جهت و شکل ()DOS

دارد .اين امر نشان ميدهد که لزوماً با افزايش تعداد
معیارهاي شباهت دقت افزايش نمييابد .همچنین دقت
استفاده از هر چهار معیار ( )ADOSبسیار نزديک به دقت
استفاده از تنها سه معیار مساحت همپوشاني ،جهت و
شکل ( )AOSاست .در نتیجه براي کاهش حجم محاسبات
و زمان پردازش برنامه ميتوان با حفظ نسبي دقت مطلوب
از معیارهاي کمتري در مسائل تناظريابي استفاده نمود.

شکل -3دقت تناظريابي به ازاي ترکیب مختلفي از معیارهاي شباهت
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جهت ارزيابي نهايي روش پیشنهادي ،نتايج اين روش
با آخرين مقاله تناظريابي عوارض چندضلعي با استفاده از
معیارهاي هندسي ارائه شده توسط  Kimو  Yuدر سال
 ]21[ 2175مقايسه شده است .معیارهاي شباهت هندسي
استفاده شده در روش  Kimو  ]21[ Yuشامل سه معیار
شباهت موقعیت ،شکل و همپوشاني ميباشد که جزئیات
روابط مربوط به هر معیار در متن مقاله مذکور تشريح شده
است .در روش پیشنهادي اين مطالعه نیز استفاده از تمام
چهار معیار مساحت همپوشاني ،فاصله ،جهت و شکل
مبناي ارزيابي بوده است .لذا جهت مقايسه نتايج اين دو
پژوهش ،روش تناظريابي  Kimو  ]21[ Yuنیز بر روي
منطقه مطالعاتي پیادهسازي شد .شکل مقادير سه معیار
دقت  Recall ،Precisionو  F1-scoreرا به ازاي
پیادهسازي روش  Kimو  ]21[ Yuدر مقايسه با روش
پیشنهادي اين پژوهش نشان ميدهد.

هدف اين پژوهش ارائه روشي جهت تناظريابي عوارض
چندضلعي در مجموعه دادههاي چندمقیاسي بود که ضمن
رسیدن به دقت مطلوب ،تنها از معیارهاي اندازهگیري
شباهت هندسي جهت شناسايي عوارض متشابه استفاده
شود .همچنین میزان تاثیرگذاري هر معیار هندسي به
صورت مجزا و در ترکیب با ساير معیارها در دقت الگوريتم
ارزيابي گردد و در انتها نیز اين روش با آخرين روش ارائه
شده در حوزه مورد مطالعه مقايسه شود .بدين منظور از
منطقه شش تهران با دو مجموعه داده با مقیاسهاي
 702111و  7025111از منابع تهیه متفاوت به عنوان
منطقه مورد مطالعه استفاده شد تا دقت الگوريتم
پیشنهادي در اين منطقه ارزيابي شود.
روش پیشنهادي شامل چهار مرحله اصلي
پیشپردازش ،محاسبه شباهت مکاني ،استخراج روابط
متناظر و ارزيابي نتايج است .در مرحله پیشپردازش،
عملیاتي همچون يکسانسازي قالب دادهها و سیستم
مختصات و حذف خطاهاي توپولوژيکي صورت ميپذيرد.
سپس در مرحله محاسبه شباهت مکاني ،الگوريتم
احتماليمبنا بر اساس چهار معیار اندازهگیري شباهت
فاصله ،مساحت همپوشاني ،جهت و شکل پیشنهاد گرديده
که وزندهي به هر معیار و انتخاب حدآستانهها به کمک
نظر کارشناس و بر اساس دقت منطقه مورد مطالعه انجام
ميشود .در انتها شش نوع رابطه N:1 ،1:N ،0:1 ،1:0 ،1:1
و  N:Mبه عنوان نتیجه نهايي الگوريتم تناظريابي استخراج
ميگردد .در مرحله ارزيابي نتايج نیز به کمک سه معیار
 Recall ،Precisionو  F1-scoreدقت الگوريتم پیشنهادي
در حالتهاي ترکیب مختلف چهار معیار هندسي ارزيابي
شده است.نتايج نشان ميدهد که حداکثر دقت الگوريتم
زماني است که از ترکیب هر چهار معیار اندازهگیري
شباهت ارائه شده شامل فاصله ،مساحت همپوشاني ،جهت
و شکل استفاده ميشود .به عبارتي ديگر ،حداکثر دقت
تناظريابي به هنگام در نظر گرفتن همزمان چهار معیار
شباهت هندسي حاصل شده و الگوريتم به دقت F1-score
برابر با  33/11درصد ميرسد که دقت بسیار مطلوبي براي
منطقه مورد مطالعه است .اين مقدار  F1-scoreنسبت به
زماني که تنها از يک معیار شباهت فاصله استفاده شود،
حدود  %71بهبود يافته است .اما بررسي حاالت مختلف

شکل -71ارزيابي روش پیشنهادي در مقايسه با روش  Kimو

Yu

همانطور که مالحظه ميشود ،دقت روش پیشنهادي
در هر سه معیار دقت بهبود يافته است .به عنوان نمونه
مقدار  F1-scoreدر روش پیشنهادي  2/15درصد در
مقايسه با روش  Kimو  ]21[ Yuبهبود يافته است .اين
نتايج نشان ميدهد که نوع معیار اندازهگیري شباهت،
رابطه استفاده شده جهت محاسبه معیار و ترکیب
معیارهاي انتخابي در دقت نهايي الگوريتم بسیار تاثیرگذار
ميباشد  .در اين تحقیق به کمک چهار معیار شباهت
مذکور و روابط رياضي تشريح شده جهت محاسبه هر
معیار ،دقت در مقايسه با آخرين روش ارائه شده بهبود
يافته است.
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 -4-4ارزیابی نهایی روش پیشنهادی

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها

ترکیب معیارهاي شباهت نشان ميدهد که لزوما با افزايش
 دقت تناظريابي،تعداد معیارهاي اندازهگیري شباهت
،افزايش نمييابد و اين مسئله به نوع معیار مورد استفاده
ترکیب آن با ساير معیارها و منطقه مورد مطالعه بستگي
 به عنوان نمونه نتايج نشان ميدهد که استفاده از.دارد
 دقتي به مراتب باالتر از،تک معیار مساحت همپوشاني
استفاده ترکیبي از دو معیار فاصله و جهت و يا حتي
 به بیان. جهت و شکل دارد،استفاده از سه معیار فاصله
ديگر در اين پژوهش اثبات شده است که همواره افزايش
تعداد معیارهاي اندازهگیري شباهت سبب بهبود دقت
 در نتیجه جهت بهینهسازي زمان.تناظريابي نميگردد
پردازش و کاهش حجم محاسبات پیشنهاد ميگردد که
تنها از معیار(هايي) استفاده شود که بیشترين تاثیرگذاري
 از.را در کشف عوارض متشابه در منطقه مورد مطالعه دارد
 نتايج مقايسه اين تحقیق با آخريش روش،طرفي ديگر
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