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چکیده
کاربران زيادي در سراسر دنیا از خدمات سامانههاي راهیابي عابرين پیاده و وسايل نقلیه استفاده ميکنند .به دلیل طراحي و ساخت
سازه هاي بزرگ و پیچیده ،راهیابي در داخل ساختمان نیز از اهمیت ويژهاي برخوردار شده است .عناصر فضاهاي داخلي (شامل انواع اتاق،
راهرو ،ديوار ،درب ،آسانسور و غیره) با المان هاي فضاهاي خارجي تفاوت زيادي دارند؛ لذا گام نخست در راهیابي داخل ساختمان استخراج
گراف ناوبري اين فضاها ميباشد .گراف به دست آمده از فضاهاي داخلي ،به دلیل تنوع عوامل موثر در راهیابي افراد گوناگون ،خود داراي
معیارهاي متنوعي ميباشد .در نتیجه جمع آوري و انتساب اين معیارها به گراف ناوبري و مسیريابي برپايه ويژگيها و عاليق هر کاربر
مراحل بعدي مسیريابي را تشکیل مي دهد .تحقیق حاضر به استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي شهر تبريز برمبناي ضوابط استاندارد
 IndoorGMLو مسیريابي در آن ميپردازد .بازار تبريز داراي بیش از  0788المان داخلي شامل مغازه ،سرا ،تیمچه ،راسته ،داالن ،مسجد و
مدرسه ميباشد .پس از ترسیم دوگان گراف براي بخشهاي مختلف بازار با معماريهاي متنوع و پیچیده بر اساس پالن بازار تبريز،
خالصهسازي يالهاي به دستآمده و حذف يالهاي غیرقابل عبور براي افراد 368 ،يال اصلي با طول  3226/11متر و  372گره استخراج
شد .پنج معیار طول ،عرض ،شیب طولي ،وجود مانع و پله براي هر يال از طريق مشاهدات میداني جمعآوري و ذخیره شد .سپس بطور
نمونه ،مسیريابي براي کاربران عادي و کاربران داراي صندلي چرخدار ارزيابي و مقايسه شد .نتايج حاکي از نامطلوب بودن  33درصدي يال-
ها براي تردد افراد داراي صندلي چرخدار و عدم دسترسي آنان به هفت درصد از بخشهاي اصلي بازار ميباشد.

واژگان کلیدی:

فضاي داخلي ،گراف ناوبري ،بازار تبريز ،مسیريابيIndoorGML ،
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استخراج گراف ناوبری بازار تاریخی سرپوشیده تبریز برمبنای استاندارد

استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي سرپوشیده تبريز برمبناي

 -1مقدمه

استاندارد IndoorGML

امروزه يکي از چالشهاي مهم در بحث ترافیک،
تسهیل و بهبود هدايت افراد ميباشد .مسائل مسیريابي به
دو دسته کلي مسیريابي در خارج و داخل ساختمان7
تقسیم ميشود .مسئله مسیريابي در خارج ساختمان و
بطور ويژه براي وسايل نقلیه و عابرين پیاده يکي از
شناختهشدهترين مسائل بهینهسازي ميباشد که مورد
توجه محققان زيادي قرار گرفته است ] .[7مسیريابي
داخل ساختمان با هدف مسیريابي داخل فضاهاي بسته
مثل موزهها ،مراکز تجاري ،فرودگاهها ،بیمارستانها،
دانشگاهها و غیره در سالهاي اخیر مورد بررسي قرار گرفته
است .ضرورت بررسي اينگونه از مسائل به دلیل پیچیده
بودن ساختار داخلي فضاهاي بسته و عدم شناخت کاربران
از آنها به ويژه گردشگران بر همگان آشکار ميباشد ].[2
براي نمايش فضاي داخلي بناهاي مختلف از پالن
استفاده ميشود .پالن نقشه بزرگ مقیاس براي نمايش
جزئیات معماري بناها؛ نظیر اتاقها ،ديوارها ،راهپله،
آسانسور و غیره است .براي نمايش پالن به صورت مدل
مکاني ،از هر دو مدل رستري و برداري ميتوان بهره
جست .در مدل رستري ،اجزاي فضا به کمک سلولهاي
منظم با موقعیت مشخص ( )x,y,zو شناسه مشخص (مثال
شماره هر اتاق) قابل نمايش است .در مدل برداري به
کمک نقطه ،خط و چندضلعي؛ خصوصیات مکاني اين اجزا
و روابط هندسي میان آنها نشان داده ميشود .با توجه به
اهمیت روابط هندسي در برقراري ارتباط بین اجزاي
مختلف ،مدل برداري براي مسیريابي مناسبتر است .از
بین مدلهاي برداري مختلف ،مدل گراف به دلیل نمايش
ساده ،خالصه و صريح روابط هندسي ارجحیت دارد ].[3
بنابراين گام نخست براي راهیابي در فضاهاي داخلي،
تهیه گراف ناوبري اين فضاها ميباشد .گرافي که يالها
نشاندهنده راهها و گرهها نشاندهنده تقاطعها ،نقاط
تصمیمگیري يا ساير نقاط پراهمیت است .جهت استخراج
اين گراف از فضاهاي بسته 2OGC ،يک استاندارد تحت
عنوان استاندارد  3IndoorGMLارائه کرده است .هدف اين
استاندارد طراحي مدل داده براي ناوبري داخل ساختمان
1 Outdoor and Indoor Navigation
2 Open Geospatial Consortium
3 Indoor Geographic Markup Language
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به کمک توصیف اجزاي مختلف ،اتصاالت ،همسايگي،
خصوصیات هندسي و معنايي آنها است ].[2
استاندارد  IndoorGMLبه عنوان يک مدل متن باز و
مبتني بر  3XMLقابلیت مناسبي براي ذخیرهسازي و
تبادل مدلهاي گوناگون از فضاي داخلي را دارا ميباشد.
در اين استاندارد ،کالسهاي مختلفي براي عوارض ثابت و
متحرک موجود در فضاي داخلي تعريف ميشود و از
فضاهاي داخلي اولیه ،دوگان گراف ساخته ميگردد .دوگان
گراف ميتواند بصورت توپولوژيک (فقط نشان دهنده
اتصاالت) يا ژئوتوپولوژيک (نشان دهنده اتصاالت و
هندسه) تعريف شود ].[3 ،2
ساخت گراف ناوبري داخل ساختمان در تحقیقات
متعددي مورد توجه قرار گرفته است Stoffel .و همکارانش
در سال  2881و  2880به بررسي ساخت گراف ناوبري به
صورت سلسله مراتبي پرداختند .مدلسازي معنايي عناصر
فضاي داخلي مبناي کار آنان قرار داشت ] .[5 ،3در
تحقیق  Yangو  Worboysيک مدل جامع براي ساخت
گراف ناوبري فضاهاي داخلي ارائه شد .در اين تحقیق بر
پايه استاندارد  IndoorGMLو به کمک دوگان گراف ،براي
عناصر معماري يک ساختمان تک طبقه ،گراف ناوبري
استخراج گرديد ] Boguslawski .[2و همکارانش به
مدلسازي و تحلیل سه بعدي ساختمانها پرداختند و به
صورت ضمني دوگان گراف فضاهاي داخلي را نیز مورد
بررسي قرار دادند ].[6
برخي از محققان نیز براي ساخت گراف از مفاهیم
ديگري استفاده کردند Xu .و همکارانش براي ناوبري
داخل ساختمان از چندضلعي دلوني ] [1استفاده کردند.
بدين ترتیب که پس از اتصال نقاط اصلي هريک از عناصر
موجود داخل ساختمان و تشکیل شبکه مثلثبندي ،عمود
منصف اضالع ترسیم شده و شبکه دلوني تشکیل شد.
سپس يالهايي که از ديوار رد ميشدند به دلیل غیرقابل
عبور بودن براي کاربران ،حذف شدند ].[0
 Yuanو همکارانش به شبیهسازي تخلیه اضطراري
ساختمانها پرداختند .ايشان براي بررسي فضاي داخلي
مدل رستري را مورد ارزيابي قرار دادند .لیکن علیرغم
مزاياي اين مدل در همپوشاني اليهها ،به دلیل محدوديت
در ابعاد پیکسل و همسايگيها ( 3همسايه اصلي يا 0
4 eXtensible Markup Language
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انتخاب شده است ] Turhanlar .[7و همکارانش نیز به
غیر ممکن بودن خروج اضطراري افراد داراي صندلي
چرخدار از راهروهاي باريک ساختمانهاي چند طبقه
پرداختهاند و چالشهاي خروج از طريق آسانسور را مورد
توجه قرار دادهاند ].[75
تحقیقات انجام يافته در اين حیطه به بررسي
ساختمانهايي با المانهاي معماري مشخص و اندک
پرداختهاند که تعداد مسیرهاي ممکن بسیار محدود بوده
است .حال آنکه با افزايش ابعاد و پیچیدگي فضاهاي
داخلي ،تشکیل گراف ناوبري با چالشهاي متعددي روبرو
شده و ضرورت هدايت و مسیريابي براي کاربران مختلف
افزايش مييابد.
بنابراين تحقیق حاضر در حیطه ناوبري داخل
ساختمان به دو مسئله مهم ميپردازد .مسئله اول ،تهیه
گراف ناوبري يکي از وسیعترين و پیچیدهترين بناهاي
سرپوشیده جهان ،بازار تاريخي تبريز ،بر پايه اصول و
ضوابط استاندارد  IndoorGMLاست .اجزاي مختلف اين
بازار و وسعت زياد آن تفاوت معناداري با تحقیقات پیشین
داشته و بر ضرورت بررسي آن تاکید دارد .مسئله دوم،
جمعآوري معیارهاي الزم براي ناوبري افراد معلول و
مسیريابي براي آنان پس از استخراج گراف ناوبري در اين
فضا ميباشد.

 -2مبانی نظری
 -1-2استاندارد IndoorGML

براي استخراج گراف ناوبري از فضاي داخلي سه سوال
اصلي مطرح ميگردد .به اين صورت که  )7چه المانهايي
از فضاي داخلي بايد در گراف نشان داده شود؟  )2در مدل
گراف گرهها و يالها نشان دهنده چه ميباشند؟ و  )3چه
دادههايي بايستي در جدول اطالعات توصیفي گراف ذخیره
شود؟ ] [3 ،2 ،7براي پاسخ به اين سه سوال ،در ابتدا بايد
با تعاريف و اصطالحات موجود در استاندارد IndoorGML
آشنا شد .برخي از مهمترين اين تعاريف به شرح ذيل مي-
باشد ].[3

1 door-to-door approach
2 OpenStreetMap
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همسايه اصلي و فرعي) با استقبال زيادي مواجه نشد ].[3
لذا مدلهاي گراف مبنا به دلیل حجم پائین ،عدم
محدوديت در جهت حرکت و شناسايي روابط هندسي در
تهیه گراف ناوبري داخل ساختمان موثرتر بودهاند .در
همین راستا مطالعهاي توسط  Franzو همکارانش براي
مقايسه انواع مدلهاي گراف مبنا انجام شده است ].[78
همچنین در برخي از تحقیقات نیز اتوماتیکسازي فرآيند
تولید گراف و استخراج روابط توپولوژيکي مورد توجه قرار
گفته است ].[77
در تحقیق ] [72استخراج گراف ناوبري داخل ساختمان
به صورت اتوماتیک از روي عکس نقشههاي معماري که
محل درها با رنگ سبز مشخص شده ،انجام يافته است.
 Mortariدر پايان نامه خود استخراج گراف ناوبري داخل
ساختمان ،برپايه استاندارد  IndoorGMLبه کمک
الگوريتمهايي نظیر روش در تا در 7را مورد بررسي قرار داده
است ] .[73در تحقیق  Mirvahabiو  Abbaspourيک
چارچوب برمبناي کدنويسي در جاوا براي استخراج گراف
داخل ساختمان دانشکده نقشهبرداري دانشگاه تهران برپايه
استاندارد  IndoorGMLپیشنهاد شده است .در اين تحقیق
گراف ناوبري بر مبناي دادههاي  2OSMتهیه شده و در
قالب کدهاي  XMLارائه شده است ].[73
هدف اصلي اين تحقیقات تمرکز به استخراج
اتوماتیک گراف ناوبري داخل ساختمان و پیدا کردن
کوتاهترين مسیر بوده است .در حالي که در سالهاي اخیر
مسیريابي بر پايه معیارهاي گوناگون و براي کاربران
مختلف اهمیت فراواني پیدا کرده است .به عنوان نمونه
مسیر انتخابي براي يک فرد با صندلي چرخدار بسیار
متفاوت از افراد عادي ميباشد .اين مسئله در ناوبري خارج
ساختمان مورد بررسي قرار گرفته ،لیکن تحقیقات کمتري
در ناوبري داخل ساختمان به اين مسئله پرداختهاند.
 Hasemiو  Karimiدر تحقیق خود به استخراج گراف
ناوبري يک ساختمان چند طبقه پرداختند .سپس با توجه
به ضوابط تصويب شده براي تردد صندلي چرخدار ،به
هدايت اين نوع از کاربران در شرايط اضطراري پرداختند.
به بیان سادهتر در اين تحقیق بجاي مسیر کوتاهتر،
کوتاهترين مسیر ممکن براي هر کاربر با توجه به عرض

معبر ،شیب طولي ،شیب عرضي و وضعیت پاگرد پلهها

استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي سرپوشیده تبريز برمبناي

 فضاي داخلي :7فضاي بسته متشکل از يک يا چند
ساختمان به همراه اجزاي معماري (در ،اتاق ،پله و
غیره) آنها است.
 فضاي مختصات :2يک فضا که تعیین کننده مختصات
است.

 فضاي سمبلیک :3فضايي که اجزا آن به کمک المان-
هاي سمبلیک (نمادين) نشان داده ميشود.
 گراف گره -يال :3گراف ( G)V, Eکه در آن  Vمجموعه
گرهها براي نمايش اجزا فضاي داخلي و  Eمجموعه
يالها براي نمايش روابط توپولوژيک (اتصال و
مجاورت) بین دو گره ميباشد.

استاندارد IndoorGML

 دوگان گراف :5دوگان گراف  Gگرافي است که در هر
ناحیه از گراف  Gيک راس دارد .بین دو راس در گراف
دوگان يال وجود دارد.
 گراف اتصال :6گرافي که نشاندهنده يالهاي قابل
عبور بین گرههاي مختلف است .به بیان ساده دو اتاق
از طريق ديوار مجاور هم ميباشند اما به يکديگر
دسترسي ندارند.

 گراف دسترسي :1گرافي که نشاندهنده دسترسي بین
گرههاي مختلف است .به عنوان مثال درب مابین دو
اتاق به دلیل داشتن پله براي يک کاربر داراي صندلي
چرخ دار قابل عبور نخواهد بود .لذا اتصال دارد ،ولي
دسترسي ندارد.
شکل  7روند تشکیل گراف از عناصر فضاي داخلي را
نشان ميدهد .براي يک فضاي داخلي کوچک با عناصر
محدود (شکل  ،7الف) دوگان گراف به فرم شکل  ،7ب
قابل استخراج است .در دوگان گراف فضاهاي داخلي
مفروض ،مجاورت از نوع ديوار يا در است .لذا بايستي يال-
هاي قابل عبور و غیر قابل عبور در گراف استخراج شده
تفکیک گردد (شکل  ،7ج) .سپس با توجه به اينکه هدف
استخراج گراف ناوبري ميباشد ،بین عناصر ساختمان،
يالهاي قابل عبور انتخاب و گراف اتصال ترسیم ميگردد
(شکل  ،7د) ].[3
1 Indoor Space
2 Coordinates Space
3 Symbolic Space
4 Node-Relation Graph
5 Dual Graph
6 Connectivity Graph
7 Accessibility Graph
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نکته مهم در ترسیم گراف ناوبري بررسي دسترسي
عناصر ميباشد .به بیان ديگر ،بايستي با توجه به شرايط و
عاليق کاربر ،يالهاي اتصال مورد بررسي قرار رفته و
درصورتي که براي کاربر هدف قابل عبور باشد در گراف
دسترسي ترسیم ميگردد .نمايش دسترسي ميتواند با
حذف يالهاي نامناسب براي کاربر يا با نمايش قرمز رنگ
اينيالها در گراف دسترسي تفکیک گردد .شکل  2گراف
دسترسي براي دوگان گراف به دست آمده در شکل  7را
نشان ميدهد .با توجه به اينکه درب  D1براي کاربر قابل
عبور نبوده است ،اين اتصال به دو حالت قطع کامل يال
(حالت اول) يا ترسیم با نوع خط ديگر (حالت دوم) نشان
داده شده است ].[3
فضاي داخلي ممکن است يک ،دو يا چند طبقه باشد.
در اين حالت اتصال طبقات از طريق راهپله يا آسانسور
برقرار ميگردد .براي نیل به اين امر ،پس از ترسیم گراف
دسترسي هر طبقه از طريق نمايش يال در محل راهپله يا
آسانسور ،ارتباط بین گراف طبقات برقرار ميگردد (مطابق
شکل .[76، 7] )3
همچنین يکي از نیازهاي مهم در بررسي ناوبري داخل
ساختمان؛ اتصال فضاي داخل به فضاي خارج از ساختمان
ميباشد .هر فضاي داخلي حداقل يک ورودي براي اتصال
به فضاي خارج از ساختمان دارد ،اين نقطه (يا نقاط)
اتصال تحت عنوان گره لنگر 0شناخته ميشوند ] .[3شکل
 3نحوه اتصال شبکه ناوبري داخلي به خارجي از طريق
گره لنگر را نشان ميدهد] .[71بايستي توجه داشت که هر
دو گراف فضاي داخلي و خارجي داراي سیستم مختصات
و مقیاس يکساني باشند تا به درستي اين اتصال برقرار
گردد ].[70 ،3

8 Anchor Node

اس
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شکل  -7روند تشکیل گراف اتصال از بخشهاي اصلي بازار

شکل  -2انواع گراف دسترسي حاصل از گراف اتصال

شکل  -3ارتباط گراف ناوبري فضاي داخلي با فضاي خارجي
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استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي سرپوشیده تبريز برمبناي

 -2-2الگوریتم دایجسترا

استاندارد IndoorGML

الگوريتم دايجسترا بر پايه مفاهیم گره ،يال و
جستجوي گراف است که بین دو گره مبدأ و مقصد کم
هزينهترين (به عنوان مثال کوتاهترين) مسیر را مييابد
] .[73اين الگوريتم همچنین داراي توانايي يافتن کم
هزينهترين مسیر بین دو به دوي گرهها ميباشد .در بیاني
ساده ،در الگوريتم دايجسترا گرافي با مجموعه گرههاي V
و مجموعه يالهاي  Eتعريف ميشود () .)G(V,Eزير
مجموعه  Sشامل گرههايي است که کم هزينهترين مسیر
آنها نسبت به مبدأ مشخص شده است و  V-Sساير گرهها
را در برميگیرد .مراحل اجرايي اين الگوريتم به شرح زير
است ]:[73
 گره مبدأ انتخاب ميشود.

 انديس گره مبدأ برابر صفر و انديس ساير گرهها برابر
بينهايت فرض ميشود.
 مجموعه  Sکه در ابتدا تهي است و فقط مبدأ با انديس
صفر در آن قرار دارد.
 براي گرههاي مجموعه  V-Sانديس معادل طول يال
بعالوه انديس گره قبلي تعیین ميگردد.

 انديس قبلي با انديس جديد مقايسه شده و گره با
انديس کمتر وارد مجموعه  Sميشود.
 مراحل فوق تا رسیدن به گره مقصد تکرار ميشود.
انديس گره مقصد همان هزينه گره مبدأ تا گره مقصد
ميباشد.

 -3پیادهسازی و ارزیابی
مجموعه بازار سرپوشیده تاريخي تبريز ،يکي از میراث-
هاي جهاني کشور ايران است که در سال  7303در
فهرست میراث جهاني يونسکو به ثبت رسیده است ].[28
اين بازار شامل عناصر مهمي نظیر اماکن مذهبي ،مدارس،
مراکز تجاري مانند مغازهها ،حجرهها ،انبارها ،کاروانسراها،
پل-بازار و غیره ميباشد ].[27
بازار تبريز يک شبکه ارتباطي متشکل از تعدادي
راستههاي موازي و متقاطع است که در شکل  3نشان داده
شده است .اين مجموعه با  28راسته 35 ،سرا 25 ،تیمچه،
 77داالن 3 ،مدرسه ،حدود  0888مغازه و  38نوع شغل
داراي مساحتي بالغ بر  21هکتار است ].[22

شکل  -3محدوده بازار تاريخي سرپوشیده تبريز تهیه شده توسط سازمان میراث فرهنگي و صنايع گردشگري
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اس

شکل  -5روندنماي مراحل اجراي تحقیق
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بازارهاي تاريخي سرپوشیده ايران به چهار دسته کلي
بازارهاي خطي ،شبکهاي ،متقاطع و متراکم تقسیم مي-
شوند .بازارهاي خطي عمدتا از يک راسته (مسیر) اصلي به
صورت خطي؛ بازارهاي شبکهاي از چندين مسیر موازي و
متقاطع و از سراهاي متعدد؛ بازارهاي متقاطع از دو بازار
خطي عمود برهم و بازارهاي متراکم از راستههاي متعدد
نزديک به هم تشکیل ميشوند ] .[23در بازارهاي خطي و
متقاطع به دلیل ساختار ساده ،هدايت افراد به سهولت
انجام ميشود .اما در بازارهاي شبکهاي و متراکم به دلیل
وجود مسیرهاي متعدد براي رسیدن به مناطق مختلف،
ناوبري افراد داراي اهمیت ويژهاي ميباشد.
شهرت جهاني بازار تبريز ،ارزش معماري ،تاريخي و
فرهنگي آن از يک طرف و تنوع کاالها و سوغات از طرف
ديگر ،سبب شده است که سالیانه گردشگران متعددي به
اين بازار مراجعه کنند ] .[27بازار تبريز به علت داشتن

وسعت زياد و ساختار شبکهاي؛ براي افراد مختلف و بطور
ويژه براي گردشگران ناشناخته و گمراه کننده است؛ لذا
تشکیل گراف ناوبري و هدايت افراد داخل آن از اهمیت
بسزايي برخوردار است.
همچنین با توجه به اينکه استاندارد  IndoorGMLبا
روابط بین فضاها سروکار دارد و وجود سقف ضرورت ندارد
] ،[3لذا با اجزا و شرايط بازار تبريز مطابقت دارد .فقط
کافي است که عناصر بازار به دقت شناسايي ،اتصاالت آنها
برقرار و در نهايت گراف دسترسي آن استخراج شود .براي
ساخت گراف ناوبري از پالن معماري تهیه شده توسط
سازمان میراث فرهنگي و صنايع گردشگري استفاده شد.
براي تکمیل اطالعات مورد نیاز بر روي آن نیز مشاهدات
میداني انجام گرديد .تهیه اين گراف و مسیريابي در آن
مطابق مراحل شکل  5ميباشد.

استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي سرپوشیده تبريز برمبناي

 -1-3استخراج یالهای اصلی هر قسمت با
توجه به مغازهها

استاندارد IndoorGML

بازار تبريز از بخشهاي مختلفي تشکیل شده است که
در تحقیق حاضر به چهار بخش راسته و داالن ،کاروانسرا،
تیمچه و سرا تقسیم شده است .راسته به صورت خطي با
رديف مغازههايي در دو طرف آن است .داالن کمي عريضتر
از راسته و با طول کمتر ميباشد که متصلکننده فضاهاي
مختلف بازار به صورت خطي است .به علت رونق راستهها و
عدم گنجايش حجرهها ،در پشت آنها کاروانسراهايي براي
عرضه کاال يا انبار آنها به وجود آمدند .تیم به معناي
کاروانسرا و تیمچه به معناي کاروانسراي کوچک است .سرا
مشابه تیمچه ،معموال روباز و براي معامالت کلي ميباشد
] .[23هر قسمت اصلي از بازار نظیر راسته ،کاروانسرا،
تیمچه و سرا که از مغازههاي متعددي تشکیل شده باشد،
بايستي در قالب دوگان گراف ترسیم گردد .براي اينکار در
ابتدا پالن معماري مربوط به هريک از بخشهاي اصلي بازار
جدا شد .که بطور نمونه سراي میرزا جلیل ،راسته بازار

جديد ،کاروانسراي حاج حسین جديد و تیمچه حاج محمد
قلي در شکل  5نشان داده شده است .سپس دوگان گراف
مربوط به هر بخش ترسیم شد.
با توجه به تعدد مغازهها و مبهم شدن گراف ،در اين
تحقیق به ترسیم يالهاي اصلي يا يالهاي خالصه شده
پرداخته شد .منظور از يال اصلي ،يال واصل بین دربهاي
(وروديهاي) اصلي راسته ،کاروانسرا و تیمچه است .به
عنوان مثال در کاروانسراي شکل  ،6الف سي و نه مغازه
وجود دارد که طبق استاندارد  IndoorGMLبا فرض چهار
وجه براي هر مغازه ،سبب تشکیل  756يال ميگردد .با
توجه به وجود يک درب و سه ديوار ،اين يالها به دو
دسته يالهاي قابل عبور و غیرقابل عبور تقسیم ميشوند
که بطور خالصه در شکل  ،6ب نشان داده شده است.
با توجه به اينکه هدف تحقیق استخراج گراف ناوبري
کل بازار است ،براي کاهش اين پیچیدگي ،بطور خالصه
يالهاي قابل عبور شکل  ،6ج به صورت شکل  ،6د ترسیم
گرديد .با اينکار پس از هدايت کاربر به هر قسمت ،انتقال
به مغازه مورد نظر به سادگي انجام ميگیرد.

شکل  -6مراحل تشکیل گراف اتصال در هر بخش ،با توجه به تعداد و آرايش مغازهها

 -2-3استخراج یالهای اصلی هر قسمت با
توجه ورودیها
با توجه به اينکه تعداد وروديهاي هر قسمت متفاوت
است ،لذا شکل گراف در اين قسمتها به ويژه در بخشهايي
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که حالت گذر دارند و به ساير بخشها متصل ميگردند،
بسیار اهمیت دارد .براي روشن شدن مسئله ،به عنوان نمونه
سه قسمت از بازار به نام بازار امیر ،کاروانسراي حاج حسین
جديد و کاروانسراي گرجیلر در شکل  1نشان داده شده است.

پس از بررسي و ترسیم گراف هريک از قسمتهاي
بازار ،بايستي بین بخشهاي مختلف آن ارتباط برقرار شود

اس

 -3-3اتصال قسمتهای مختلف و تشکیل اَبرگراف

شکل  -1انواع گراف اتصال در هر بخش ،با توجه به تعداد و آرايش وروديهاي اصلي
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بخش انتخابي از بازار امیر با توجه به وجود دو ورودي اصلي
به صورت گراف تک خطي؛ کاروانسراي حاج حسین جديد به
علت داشتن چهار ورودي اصلي در ضلع شمالي ،شرقي،
جنوبي و غربي به صورت گراف شش خطي و کاروانسراي
گرجیلر به دلیل داشتن شش ورودي در شمال ،شمال شرق،
شرق ،جنوب شرق ،جنوب و شمال غرب کاروانسرا به فرم
گراف با  73يال ترسیم شده است .کدهاي  XMLمربوط به
بخشهاي مختلف گراف تولید شده است که به طور نمونه
بخشي از کد مربوط به بازار امیر در شکل  0نشان داده شده
است .اين کدها حاوي اطالعات هندسي مربوط به گرهها و
توپولوژي مربوط به اتصال يالها ميباشد.

تا گراف نهايي استخراج شود .با توجه به اينکه بازار تبريز
فاقد طبقات فوقاني و راهپله و آسانسور است ،اتصال به
صورت مسطحاتي انجام شد .لیکن در بخشهاي مختلف
بازار تغییرات ارتفاعي وجود دارد که به علت اهمیت اين
مسئله ،به صورت مجزا به عنوان اطالعات توصیفي براي
اين گراف ذخیره ميشود.
همچنین گراف بازار تبريز (بخش انتخاب شده در اين
تحقیق) با معابر مجاور (شبکه حمل و نقل خارجي) در 70
نقطه اتصال دارد که تحت عنوان گرههاي لنگر شناسايي و
در شکل  3نشان داده شد .گراف ناوبري داخل بازار تبريز
با  372گره و  368يال داراي طولي در حدود 3226/11
متر ميباشد .طول زياد اين اَبرگراف با بیش از  68تقاطع
سه راه و چهار راه خود مويدي بر ضرورت ناوبري داخل
اين بازار تاريخي و جاذب گردشگر ميباشد.

استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي سرپوشیده تبريز برمبناي
استاندارد IndoorGML

شکل  -0بخشي از کدهاي  XMLمربوط به گراف بازار امیر

شکل  -3اَبرگراف ناوبري داخلي بازار تبريز

 -4-3افزودن معیارهای مورد نیاز به گراف
در سالهاي اخیر ،ضرورت تعیین بهترين مسیر براي
هر کاربر ،بر همگان آشکار شده است .چراکه براي تمام
کاربران بهترين مسیر ،کوتاهترين مسیر نیست و به سبب
شرايط و عاليق هر کاربر بهترين مسیر ميتواند کم شیب-
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ترين مسیر ،کم ترافیکترين مسیر ،پاکترين مسیر و غیره
باشد .در بازار تبريز نیز به سبب مراجعه خیل گسترده
افراد با عاليق و شرايط گوناگون ،اين مسئله پراهمیت مي-
باشد .لذا تعیین معیارهاي مختلف بر روي گراف ناوبري آن
بسیار ضروري ميباشد.

اس

ب ،انواع مسیرهاي گراف بر حسب عرض راه

الف ،انواع مسیرهاي گراف بر حسب شیب طولي راه

ج ،انواع مسیرهاي گراف بر حسب تغییرات ناگهاني ارتفاعي
د ،انواع مسیرهاي گراف بر حسب مانع
شکل  -78نمايش يالهاي اَبرگراف بر حسب عوامل موثر در تردد افراد با صندلي چرخدار

با توجه به استانداردهاي موجود ،عرضهاي کمتر از
 728سانتيمتر ،شیب طولي بیشتر از  0درصد و تغییرات
ارتفاعي بیشتر از  2/5سانتي متر سبب نامناسب شدن
مسیر براي تردد صندلي چرخدار ميگردد .بايستي توجه
داشت که وجود مانع به تنهايي سبب حذف مسیر براي
صندلي چرخدار نميشود ،چراکه اگر عرض معبر کافي

باشد ،علیرغم وجود مانع ،صندلي چرخدار ميتواند تردد
کند .لذا ميتوان برمبناي معیارهاي گوناگون براي افراد
مختلف مسیريابي انجام داد .اين امر سبب افزايش بازده و
رضايت کاربران ميگردد و اين به دلیل تطابق بهترين
مسیر با شرايط هريک از کاربران است.
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در اين تحقیق ،با توجه به دو دسته از کاربران اصلي
بازار که افراد عادي و افراد با صندلي چرخدار ميباشند؛
عالوه بر طول مسیر ،چهار معیار عرض مسیر ،شیب طولي
راه ،وجود مانع و وجود تغییرات ارتفاعي ناگهاني نظیر پله
از طريق مشاهدات میداني جمعآوري شد .پس از جمع-
آوري دادههاي مورد نیاز و ارزشگذاري آنها ،اطالعات در

جدول اطالعات توصیفي يالهاي گراف ذخیره شد .عرض
راه در سه کالس عريض ،متوسط و باريک؛ شیب راه در
سه کالس شیب کم ،متوسط و زياد؛ مانع راه و پله در دو
کالس وجود و عدم وجود طبقهبندي شدند .نتايج در شکل
 78نشان داده شده است.

استخراج گراف ناوبري بازار تاريخي سرپوشیده تبريز برمبناي

 -5-3مسیریابی با الگوریتم دایجسترا
به عنوان نمونه در شکل  77بین مبدا و مقصد
مشخص ،دو مسیر بهینه استخراج گرديد .مسیر اول تنها
بر مبناي معیار کوتاهترين مسیر براي کاربر عادي

استخراج شد؛ درحالیکه مسیر دوم با در نظر گرفتن
محدوديت عرض معبر ،شیب طولي راه ،تغییرات ناگهاني
ارتفاع ،مانع و طول راه به کمک الگوريتم دايجسترا در
آنالیز شبکه نرم افزار  ArcGIS® 10.5به دست آمد.

استاندارد IndoorGML

شکل  -77نتايج مسیريابي با الگوريتم دايجسترا

با توجه به معیارهاي موثر در تردد صندلي چرخدار،
گراف ناوبري داخلي بازار تبريز مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج حاکي از آن است که در حدود  27درصد از يالهاي
گراف به لحاظ شیب 5 ،درصد به لحاظ عرض 3 ،درصد به
لحاظ وجود مانع و  25درصد به لحاظ تغییرات ناگهاني
ارتفاعي براي تردد صندلي چرخدار مناسب نیست .در
نتیجه در يک برآورد کلي در حدود  33درصد از يالهاي
گراف ناوبري براي تردد صندلي چرخدار مطلوب نبوده و
بايستي با ارائه مسیر مناسب جايگزين ،به هدايت اين
کاربران پرداخت .به غیر از کاروانسراي کشمشچیلر،
کاروانسراي گرجیلر ،کاروانسراي میرزا مهدي و بازار سجاد
ساير نقاط بازار براي اين نوع از کاربران قابل دسترس
است .تحلیل انجام يافته ضمن کمک به ناوبري افراد
مختلف ،به مديران نیز اين امکان را ميدهد که مناطق
نامطلوب براي تردد کاربران خاص را شناسايي کرده و به
رفع موانع و بهبود شرايط بپردازند.
همچنین با توجه به اينکه در برخي از تحقیقات ،گراف
ناوبري بر اساس دادههاي  OSMطراحي شده است.
کدهاي  XMLمربوط به گراف بازار تبريز وارد محیط
 7JOSMشد و با دادههاي موجود ،به لحاظ کامل بودن
مقايسه گرديد .نتايج بررسي حاکي از آن است که  35يال
1 Java OpenStreetMap Editor
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اصلي از  368يال استخراج شده براي بخش مورد مطالعه
از بازار تبريز در دادههاي  OSMموجود نبوده است .لذا
گراف به دست آمده در اين تحقیق عالوه بر دقت هندسي
مطلوب ،سبب تکمیل  78درصدي دادهي موجود از بازار
تبريز شده است.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
به دلیل ساختار پیچیده بازار تبريز ،تنوع فضاها و
معماريهاي متعدد در آن ،تحقیق حاضر به بررسي دقیق
ساختار بازار سرپوشیده تبريز و راهیابي در آن ميپردازد.
براي تهیه مدل مکاني اين بازار ،مدل داده برداري از نوع
گراف به دلیل سادگي اجزا نمايشي و شفافیت در بیان
روابط مکاني انتخاب شد.
در اين تحقیق ابتدا ساختارهاي متفاوت بازار شامل
سرا ،راسته ،بازار ،کاروانسرا و تیمچه شناسايي شد .در
هريک بر اساس اصول و ضوابط استاندارد IndoorGML
گراف و دوگان گراف تهیه ،خالصهسازي انجام و کدهاي
 XMLمربوط به آنها استخراج شد .اين گراف حاوي
اطالعات هندسي و توپولوژي مربوط به راههاي داخل بازار
ميباشد .سپس بخشهاي مختلف آن بهيکديگر متصل و
اَبر گراف ناوبري بازار تبريز با  368يال و  372گره
استخراج شد .با توجه به وجود معابر با عرض ،طول و

اس

7331  اسفند ماه،3  شماره، دوره هشتم، پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري-نشريه علمي

توسعه الگوريتم مناسب براي استخراج خودکار گراف
 طراحي سامانه راهیابي داخل،ناوبري از فضاهاي داخلي
 توجه به،بازار تبريز در بستر تلفنهاي همراه هوشمند
-عاليق و ساير شرايط کاربران در مسیريابي از جمله زمینه
هاي تحقیقاتي است که براي ادامه کار در اين حیطه
 همچنین لزوم رفع موانع براي تردد.پیشنهاد ميگردد
کاربران داراي محدوديتهاي حرکتي و ايجاد بستر مناسب
 بايستي،براي تردد صندلي چرخدار در همه فضاهاي بازار
.مورد توجه مديران و مسئوالن اين حیطه قرار گیرد

 پله و تغییرات ارتفاعي در بخشهايي از،شیبهاي مختلف
 امکان تردد و مسیر انتخابي براي همه افراد يکسان،بازار
 لذا معیارهاي فوق براي تمام يالها جمعآوري و.نیست
مسیريابي بطور نمونه براي افراد عادي و افراد داراي
.صندلي چرخدار مقايسه شد
 بیش از نیمي،علیرغم ساختار قديمي بناي بازار تبريز
از راههاي موجود در آن براي عبور کاربران داراي صندلي
چرخدار مطلوب بوده است و تنها هفت درصد از فضاهاي
.اصلي آن براي صندلي چرخدار غیر قابل دسترس است
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