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چکيده
حرکت در محيط ،فعاليتي جدا نشدني از زندگي روزمره انسان است .ما نياز داريم که خود را در محيط توجيه کنيم و در زمان مناسب
به مقصد موردنظر خود برسيم .اين امر گاه با کمک تسهيالت راهبري 5مانند نقشه ،و گاه با توسل به ادراک مکاني 2صورت ميگيرد .در اين

مقاله ،براساس مباني علمي ادراک مکاني انساني ،مدلي براي شبيهسازي نحوه تشکيل و توسعه دانش مکاني 3ارائه گرديده و به روش عامل
مبنا 4پيادهسازي شده است .در اين مدل با هدف نمايش ملموستر فرآيند ذهني انسان به هنگام مشاهده و ادراک محيط اطراف ،يک
ماتريس براي هرکدام از نقاط تصميمگيري درنظر گرفته شده که مولفه هاي آن ،بيانگر شناخت فرد از محل و ارتباط آن با نقاط همسايه
ميباشد .در اين مدل مراحل مختلف ادراک انسان شامل چگونگي ذخيره سازي اطالعات مکاني ،چگونگي يکپارچه کردن و ارتقاء دانش
مکاني و چگونگي بازيابي اين دانش براي امر راهبري از ديد يک عابر پياده در فضاي شهري ،تشريح شده است .اين امر ميتواند در راستاي
به خدمت گرفتن ابزار تکنولوژي به شکلي سازگارتر با ادراک مکاني انساني مورد استفاده قرار گرفته و محيطهاي گوناگون را براساس
اهداف موردنظر ،جهت تصميمگيري بهتر انسان بهينه نمايد .اين مدلسازي ،اين امکان را به وجود ميآورد که بتوان پيچيدگيهاي
تصميمگيري انسان در زمان مسيريابي را ،براي رسيدن به سطحي قابل کنترل ،کاهش داد.
واژگان کليدي :ادراک مکاني ،نقشه ذهني ،1راهبري شهري ،راهبري عابر پياده ،دانش مکاني ،مدل عاملمبنا

 -1مقدمه

∗

نويسنده رابط

۱ Navigation Aids
۲ Spatial Cognition
۳ Spatial Knowledge
٤ Agent-Based Model
٥ Mental Map
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مدلسازي عاملمبناي راهبري در فضاي شهري بر اساس مؤلفههاي درک مکاني انساني

راهبري را ميتوان يک فرآيند هدفمند ،به منظور
رسيدن از نقطه مبدا به مقصد ،از طريق معبرها و
مسيرهاي واسط در نظر گرفت[ .]5اين امر در محيطهاي
ناآشنا ،ميتواند با کمک تسهيالت راهبري و در محيطهاي
آشنا ،با استفاده از ادراک مکاني که بر پايه دانش مکاني
است ،صورت گيرد .ادراک مکاني شامل اخذ ،مرتبسازي،
استفاده و بروزگرداني دانش مکاني محيطي ميباشد.
ادراک مکاني نقش پررنگي در زندگي روزمره ايفا ميکند.
هر کدام از ما براي انجام فعاليتهاي روزمره نياز داريم
بدانيم کجا هستيم؛ يا به تعبير ديگر ،با استفاده از دانش
مکاني خود ،نسبت به محيط توجيه شويم .اين سوال که
انسان چگونه درباره مکان فکر کرده و فعاليتهاي مکاني را
تصور ميکند ،عليرغم اهميت باال و تحقيقاتي که در اين
حوزه صورت گرفته ،هنوز جواب روشني پيدا نکرده است.
رفتار مکاني انسان به دليل وابستگي به مولفههاي دروني و
بيروني متعدد (مانند سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت،
ضريب هوشي ،ويژگيهاي فردي ،طراحي محيط) ،بهطور
کلي رفتار پيچيدهاي محسوب ميشود و آشکارسازي
قطعي سازوکار ذهني وي به هنگام تصميمگيري مکاني،5
دشوار و دست نيافتني مينمايد .در رويارويي با چنين
سيستم پيچيدهاي که بررسي مستقيم آن دشوار است،
مدلسازي 2آن ،يعني ايجاد يک نسخه ساده و خالصهتر از
سيستم موردنظر (سيستم ادراک مکاني انساني) ،بسيار
هوشمندانه خواهد بود .مدلسازي رفتار مکاني انسان اين
اجازه را ميدهد که بتوان اين فرآيند را به صورت روشمند
تحليل و پيشبيني کرد .ضمن اينکه مدلسازي مطلوب
فرآيند ذهني انسان ،ميتواند راه را براي رفتارسنجي او در
محيطهاي آزمايشگاهي با ويژگيهاي مختلف هموار کند؛
به اين صورت که ميتوان با تغيير ويژگيهاي محيط در
فضاي آزمايشگاهي ،مدل را در جهت شکلگيري رفتار
موردنظر هدايت کرد تا به اين ترتيب محيط براساس
اهداف موردنظر ،جهت تصميمگيري بهتر انسان بهينه
گردد .دستيابي به اين مهم ،مستلزم دانستن مباني علمي
ادراک مکاني انساني و مولفههاي آن ،با درنظر داشتن
ويژگيهاي محيط مورد مطالعه ميباشد .بنابراين در اين
مقاله ،نخست ادراک مکاني انساني معرفي شده و
مولفههاي آن با تمرکز بر ويژگيهاي محيط شهري،
۱ Spatial Decision
۲ Modeling
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تشريح ميشوند .سپس فرآيند ذهني انسان در کسب
دانش مکاني از فضاي شهري و راهبري براساس آن،
مدلسازي ميشود .اين مدلسازي به دليل ارائه شکل
متفاوت و احتماال موثرتري از فرآيند ادراک و تصميمگيري
مکاني انسان ،ميتواند امکان شناسايي موقعيتها و داليلي
که انسانها در مسيريابي دچار مشکل ميشوند را فراهم
کند .در نهايت با استفاده از روش عامل مبنا (آموزش مدل
پيشنهادي به يک عامل که نقش عابر پياده را ايفا
ميکند) ،مدل پيشنهادي در فضاي يک نقشه غني شده با
مولفههاي ادراک مکاني انساني به کار گرفته ميشود تا
ميزان موفقيت عامل در کسب دانش مکاني و راهبري در
فضاي نقشه ،ارزيابي گردد .اين نقشه غني شده ،حاصل
تحقيق صورت گرفته توسط خضروي و همکاران در
راستاي تعامل بهتر با نقشه در فرآيند راهبري و کمک به
تشکيل مدل ذهني از محيط ،از رهگذر افزودن مؤلفههاي
ادراک مکاني انساني به نقشه ميباشد[.]2

 -2ادراک مکاني انساني
ادراک عبارت است از برداشت ،ذخيرهسازي و بازيابي،
تغييرات و استفاده از اطالعات ،توسط انسان ،حيوان و
ماشينهاي هوشمند .به طور خاص ،ادراک مکاني شامل
اخذ ،مرتبسازي ،استفاده و بروزگرداني دانش مکاني
محيطي ميباشد[ .]3به طول کلي ،سيستمهاي ادراکي ،از
حس و فهم ،تفکر ،تصويربرداري ،يادگيري ،زبان،
تصميمگيري و حل مسئله تشکيل شدهاند[.]4
مطالعه مباني ادراک مکاني انساني در قرن بيستم
ميالدي آغاز گرديد و دهههاي  15و  15اين قرن ،زمان
شکوفايي اين بحث در علوم مکاني بود .در اين زمان ،يک
زير مجموعه از کارتوگرافي تجربي 3ظاهر شد که در پي
بهينه کردن نقشه بهوسيله شناخت نحوه مشاهده و فهم
انسان از نقشه و عالئم موجود در آن بود .در پي يافتن
چگونگي عملکرد انسان در قبال حوادث طبيعي نيز
زيرشاخهاي به نام ادراک محيطي 4شکل گرفت که در آن
به مطالعه ذهن انسان در زمينه ادراک از وقايع و توالي
آنها پرداخته شده است .مهمترين بخش از حوزه دانش
ادراک مکاني ،ميتواند مطالعات مربوط به رفتار افراد و
۳ Emprical Cartography
٤ Environmental Cognition

مکانهايي به عنوان لندمارک 5انتخاب ميکنند[ .]1ويزر و
فرانک به توصيف مسير با استفاده از مولفههاي ادراک
مکاني پرداختهاند[ .]1آنها در تحقيق خود به مفهوم

 -1-2نقشه ادراکي (ذهني)
نقشه ادراکي يک طرح دروني و مدل ذهني است که
به عنوان نتايج تعامل شخص با محيط ،اندوخته و ثبت
شده و ميتواند براي حل يک مسئله خاص بهکار گرفته
شود[ .]8نقشه ادراکي با گذشت زمان و افزايش تجارب
مکاني فرد ،کاملتر ميشود[.]1

۱ Landmark

براساس تقسيمبندي لينچ ،نقشه ادراکي در فضاي
شهري شامل پنج مؤلفه معبر ،2مرز ،3گره ،4محله 1و
لندمارک ميشود[ .]55اين مؤلفهها ،مواد خام نقشه
ادراکي در فضاي شهري هستند که با هم ترکيب شده و
يک شکل کامل را ميسازند .براي اطالعات بيشتر به []2
مراجعه شود.

 -3-2انواع دانش مکاني
دانش مکاني ادراکي ،منبعي براي اخذ تصميمات
مکاني است که اطالعات الزم براي سيستم ادراکي مکاني
را تامين مينمايد[ .]7دانش مکاني از لحاظ مؤلفه و
گستردگي به سه نوع لندمارک ،1مسيري 7و نقشهاي8
تقسيم ميشود[ .]1محيط اطراف ما چيزي نيست جز
گروههاي متعددي از مکانها و اشياء .از منظر دانش
مکاني ،محرکهاي اين محيط به عنوان لندمارک شناخته
ميشوند .وجود لندمارکها ،شرط الزم براي شکل دادن به
توالي تصاوير ذهني و تصميمات هستند .مادامي که دانش
لندمارک بهطور گسسته از محيط اخذ شده باشد ،دانش
مسيري نميتواند شکل بگيرد .لندمارکهايي که در حوالي
يک مسير هستند ،به عنوان نشانه آن مسير برچسب
ميخورند و از ساير لندمارکهاي دورتر متمايز ميشوند.
براي دانستن اينکه کداميک از آنها در نقشه ادراکي بهکار
گرفته ميشود ،بايد واکنشهاي افراد براساس اين
موجوديتها را ارزيابي کرد .يک مسير را ميتوان به عنوان
يک توالي از اشيا و رخدادها درنظر گرفت .اين توالي
ممکن است پيوسته يا گسسته بوده و از کانالهاي مختلف
حسي نتيجه شده باشد .دانش مسيري در زاويه ديد
خودمحور شروع ميشود و زماني شکل ميگيرد که فرد
بتواند مسيري را از نقطهاي اختياري ،تا نقطه دور ديگري
پيدا کند .دنبال کردن يک مسير را ميتوان به عنوان
ترتيبي از حرکاتي که فضا را در موقعيتهاي معين و
۲ Path
۳ Edge
٤ Node
٥ District
٦ Landmark Knwoledge
۷ Route Knwoledge
۸ Survey Knwoledge
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تراکنش مکاني پرداختهاند؛ با اين توضيح که وقتي افراد
فاقد دانش مکاني کافي هستند ،از منابع آگاه ،کسب دانش
ميکنند و اين امر منجر به برقراري تراکنش ادراکي بين
اين دو فرد ميشود .بنابراين منبع سعي در ايجاد مدل
ذهني مناسب براي درخواستکننده دارد .در اين وضعيت
آدرس يا توصيفات مسير در قالب سطوح مختلف جزئيات
بيان ميشود که اختالف اين سطوح به برآورد منبع از
دانش درخواستکننده بستگي دارد .امروزه با توجه به
گسترش فناوريهاي اطالعات مکاني ،نحوه اکتساب و
ساماندهي ،به کارگيري و بازنگري دانش مکاني افراد ،دچار
تغيير شده است .وابستگي شديد به اين سيستمها منجر
شده تا مهارتهاي مکاني افراد کاهش يابد .خضروري و
کريميپور ،در راستاي بهکارگيري ادراک مکاني انساني در
سيستمهاي راهبري ،ايده افزودن مولفههاي ادراک مکاني
انساني به نقشهها (غنيسازي نقشه) را براي ارتباط ذهني
موثرتر کاربر با فضاي نقشه مطرح کردند[ .]7اين
غنيسازي باعث ميشود که فرد به هنگام استفاده از
تسهيالت راهبري ،از طريق ادراک مکاني خويش با محيط
تعامل نموده و بتواند نقشه ذهني خود را کاملتر نمايد.
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مدل کردن منطق و نحوه تصميمگيري مکاني انسان باشد.
اين ديدگاه از بينش علوم ادراکي ،نخستين بار از
تالشهاي کوين لينچ در اين حوزه شکل گرفت .همه اين
موارد منجر به شکلگيري يک ديدگاه متمرکز بر روي
رفتار مکاني و محيطي شخصي افراد شد[ .]4ايشيکاوا
سعي در پاسخ به اين سئوال داشت که افراد در حال قدم
زدن در مسيرهاي ناآشنا ،چه عوارضي را و در چه

 -2-2مؤلفههاي نقشه ادراکي
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براساس ترتيبي از تصاوير ،بررسي ميکنند ،تلقي کرد .سه
تفاوت عمده بين دانش مسيري و نقشهاي وجود دارد[:]55
 .5در دانش مسيري ،دسترسي به اطالعات ،به صورت
متوالي و به عنوان ليستي از عوارض متوالي امکانپذير
است .درحالي که در دانش نقشهاي معموال ديد يکپارچه از
محيط با قابليت دسترسي سريع و انتخابي به اطالعات
ارائه ميگردد.
 .2در دانش مسيري ،تنها راههايي که به هر موقعيت
منتهي ميشوند ،قابليت بازيابي دارند .درحالي که در
دانش نقشهاي قابليت استخراج تمام ارتباطات مکاني بين
دو موقعيت در محيط وجود دارد.
 .3دانش مسيري ،از چارچوب مبناي خودمحور براي
تصميمگيري در مورد چگونگي راهبري استفاده ميکند،
اما دانش نقشهاي از ديد ديگر محور بهره ميبرد.

از فضاي يک شهر ،آشنايي کامل و صد در صد دارد .بر اين
اساس مباحث زير مطرح ميگردند:

 -1-3شناسهدار بودن
اگر اين شخص را در مکاني تصادفي از اين محيط قرار
دهيم ،بدليل شناخت کامل از محيط ،با نگاه به اطراف،
ال
مکان فعلي خود را تشخيص داده و بهياد ميآورد که مث ً
راه سمت راست به خيابان ""الف" ،راه سمت چپ به
ميدان "ب" و راه مستقيم به چهارراه "ج" ميرسد.
بنابراين با در نظر گرفتن اين نکته که در نقشه ادراکي
انسان ،تصاوير ذهني بهصورت جدا از هم و پراکنده هستند
[ ،]1تشخيص مکان کنوني توسط فرد ،منجر به شکل
گرفتن مجموعهاي از روابط همسايگي حول مکان کنوني
ميشود (شکل .)5

 -3مدل پيشنهادي
در اين بخش ،با ارائه مدلي ساده شده براساس
مؤلفههاي ادراک مکاني ،نحوه تشکيل دانش مکاني انسان
در فضاي شهري نشان داده ميشود تا در بخش بعد با
استفاده از شبيهسازي عاملمبنا ،اين مدل و نحوه راهبري
بر مبناي آن ،به يک عامل آموزش داده شده و عملکرد
عامل در يک عمليات راهبري ،مورد ارزيابي قرار گيرد .در
اين مقاله ،عامل به عنوان يک عابر پياده در نظر گرفته
شده است.
به طور کلي ،فرآيند راهبري در فضاي شهري را
ميتوان به دو بخش تقسيم کرد )5( :قرار گرفتن در
محيطي ناآشنا از شهر ،گردش در محيط و رسيدن به
شناخت و درکي نسبي از آن به مرور زمان؛ ( )2مسيريابي
در اين محيط که اکنون ،نسبتا آشناست .بديهي است به
مرور زمان ،با گردش بيشتر ،ميزان آشنايي با محيط
افزايش مييابد .ايده اوليه آن است که با در نظر گرفتن
يک ماتريس براي هرکدام از نقاط تصميمگيري ،شناخت
فرد از آن محل و نقاط همسايه را در قالب مولفههاي اين
ماتريس نشان دهيم .به منظور درک بهتر ساز و کار مکاني
ذهن انسان ،مسئله را در دو حالت ،يکبار براي فردي که
هيچ دانشي از محيط ندارد و با گذشت زمان آنرا کسب
ميکند و يکبار هم براي فردي که کامال به محيط آشنا
است بررسي ميکنيم .نخست فرض کنيم فردي به بخشي
578

شکل -5شکلگيري روابط همسايگي حول مکان کنوني

با تبديل اين فضاي شهري به گراف ،رأسها را نقاط
تصميمگيري (دوراه ،سهراه ،چهارراه و غيره) و يالها را
مسيرهاي قابل عبور بين دو رأس در نظر ميگيريم .اکنون
مفهومي بهنام "شناسهدار" بودن را به اين شکل تعريف
ميکنيم :يک رأس يا يال شناسهدار است اگر در محدوده
ديد آن ،يک مؤلفه ادراک مکاني مناسب (مانند لندمارک)
قرار داشته باشد .منظور از مناسب ،اين است که اين مؤلفه
ويژگي خاصي داشته باشد که در ذهن انسان بماند (براي
مثال يک مجسمه بزرگ يا معبري با سنگفرش يا طراحي
متمايز) .در دنياي واقعي ،وجود مؤلفه ادراک مکاني
مناسب در نقطهاي از شهر ،باعث ميشود فردي که براي
اولين بار از آنجا عبور ميکند ،اين قسمت را بهواسطه اين
مؤلفه به ذهن بسپارد (دانش لندمارک) .بنابراين اگر در هر
زمان ديگري ،اين فرد را بطور ناگهاني در اين نقطه قرار
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دهيم ،بالفاصله با ديدن اين مؤلفه ،موقعيت خود را
تشخيص ميدهد .شناسهدار بودن را با نسبت دادن يک
عدد منحصربهفرد به يال يا رأس موردنظر نشان ميدهيم.

 -2-3تشکيل ماتريس اصلي راسها

شکل  -2نحوه تکميل شدن ماتريس راسها با فرض داشتن شناخت
کامل از محيط

در اينجا بايستي به نقش بسيار مهم "جهت" 5در
مسيريابي انسان در فضاي شهري اشاره کرد .عموما انسانها
جهت تقريبي محل قرارگيري نقاط شناسهدار نسبت به
يکديگر و همچنين فاصله نسبي بين اين نقاط را تشخيص
ميدهند .براي مثال اگر فردي (با فرض اينکه از محيط
شناخت دارد) در ميدان انقالب رو به شمال ايستاده باشد،
ميداند ميدان وليعصر تقريبا در شمال شرقي او قرار دارد و
فاصلهاش نسبت به ميدان امام حسين که در سمت شرق
واقع است ،بسيار کمتر است .بنابراين اگر همچنان فرض
ايدهآل اوليه (يعني شناخت کامل از محيط) را در نظر
داشته باشيم ،با توجه به توضيحات داده شده ،اينگونه
برميآيد که فرد بين مبدا و مقصد ،چند مکان را انتخاب
ميکند ،سپس براي اينکه از هرکدام به ديگري برسد،
مجدد ًا بين آنها چند مکان ديگر (که براساس فرض ،همگي
آشنا هستند) را انتخاب نموده و آنقدر اين عمليات تکرار
ميشود تا مسير پيوستهاي از مبدا به مقصد تشکيل شود.

 -3-3نقش زاويه ديد در بههنگام کردن و ارتقاء
دانش مکاني
همانطور که اشاره شد ،فقط وقتي ميتوان براي کل
گراف ،ماتريس رأسها را کامل کرد که شناخت از محيط
کامل باشد .اما در واقعيت ،حتي در محيطهاي آشنا نيز
ميزان شناخت صددرصد نيست .ضمن اينکه دانش مکاني
فرد از محيط شهري ،طي گشتوگذارهاي پياپي در آن ،به
تدريج و به مرور زمان شکل ميگيرد .بنابراين براي اينکه
به مسئله از دريچه واقعيت نگاه کنيم ،اين بار آن را به
شکلي که در دنياي واقعي رخ ميدهد بررسي ميکنيم؛
يعني فرض ميکنيم که فرد براي اولين بار در يک محيط
۱ Orientation
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همانگونه که پيشتر گفته شد ،براي فردي آشنا به
محيط ،نگاه به اطراف و شناسايي موقعيت کنوني ،منجر به
شکلگيري مجموعهاي از روابط همسايگي حول مکان
کنوني مي شود .بنابراين با الهام گرفتن از اين ساز و کار
ذهني انسان ،براي هر رأس يک ماتريس  3×3در نظر
ميگيريم (آغاز دانش مسيري) که درايه مياني اين
ماتريس ،شناسه منحصربهفرد رأس خواهد بود و ساير
درايهها با شناسه رأسهاي ديگر متصل به اين رأس،
تکميل ميشوند .اين ماتريس ميتواند کليه يالهايي که از
جهتهاي مختلف به يک رأس وصل شدهاند را پوشش
دهد .براي مثال فرض کنيم شناسه رأس مورد نظر ما 52
بوده و دو رأس ديگر با شناسههاي  25و  55به اين رأس
متصل باشند .اگر باال را جهت شمال اين گراف (و
ماتريس) در نظر بگيريم ،بنابراين ساير درايههاي ماتريس
رأس با شناسه  ،52با توجه به جهت قرارگيري رأسهاي
متصل مجاور ،به صورت نشان داده شده در شکل -2الف
خواهد بود (در صورت عدم وجود رأس متصل ،درايه
مربوط به آن  5است).
شکل -2ب ،گرافي از يک منطقه شهري را نشان
ميدهد که فرد از آن شناخت کامل دارد ،به عبارت ديگر
کليه رأسهاي اين گراف داراي شناسه ميباشد .در دنياي
واقعي ،چنين حالتي براي فرد به اين معناست که اگر او را
بهطور تصادفي در هر کجاي اين منطقه قرار دهيم ،او با
نگاه به اطراف موقعيت خود را تشخيص ميدهد (شناسه
رأس يا يال مربوطه را بازيابي ميکند) و سپس بهواسطه
آگاهي از همسايگي و توالي مجموعه رأسها و يالها
(بازيابي ماتريس رأس فعلي و در نتيجه بازيابي ماتريس
رأسهاي همسايه) به سمت هدف خود پيش ميرود .براي
استفاده از اين اطالعات ذخيره شده به منظور رسيدن از
مبدا به مقصد معموالً انسانها در واقعيت ،بين مبدا و
مقصد ،چند مکان آشنا (رأسهاي شناسهدار) را انتخاب
کرده و سعي ميکنند از هرکدام به ديگري رفته و در
نهايت به هدف برسند.
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شهري قرار گرفته است .در اين راستا نياز است که يک
مؤلفه ديگر نيز براي اين ماتريس در نظر گرفت که آنرا با
" "5نشان ميدهيم .اين مقدار وقتي جايگزين يکي از
درايههاي ماتريس ميشود که ميدانيم در آن جهت ،يک
مسير وجود دارد (يعني  5نيست) ،اما نميدانيم که اين
مسير به کجا ميرسد .به بيان ديگر ،بهدليل عدم وجود
مؤلفه ادراک مکاني مناسب در رأس ديگر مسير ،يا گذر
نکردن پيشين از آن مسير ،نميدانيم که شناسه رأس
طرف ديگر مسير چيست .سوالي که در اينجا ميتواند
مطرح شود اين است که انسان چگونه به مرور زمان ،دانش
مکاني خود را بههنگام ميکند؛ يا به عبارت ديگر چگونه
بين مشاهدات جديد و معلومات قبلي ،ارتباط برقرار کرده
و آنها را يکپارچه ميکند .در اينجا بايد به نقش مهم
"زاويه ديد" در اين امر اشاره کرد .نقش "زاويه ديد" در
به هنگام و يکپارچه سازي دانش مکاني را با مثالي شرح
ميدهيم:
فرض ميکنيم محيط براي ما آشنا نباشد و به عبارت
ديگر ،در مرحله شناخت از محيط قرار داريم .بنابراين
ماتريس مربوط به عبور اولين بار از تقاطعي که مثالً تابلوي
برجستهاي دارد ،به صورت شکل  3ميباشد.

بازديد اوليه ،نميدانستيم به کجا ميرسد .حال اگر رأس
ديگر اين مسير داراي شناسه شده بود ،به جاي " ،"5اين
شناسه را جايگزين کرده و به اين شکل با يکپارچه کردن
مشاهده جديد و معلومات قبلي ،ضمن بهنگام کردن دانش
مکاني ،آنرا به سطحي باالتر ارتقا ميدهيم .به عبارت
ديگر دانش مکاني ما که تا لحظهاي قبل ،از نوع دانش
لندمارک بود ،حال به دانش مسيري که توالي
لندمارکهاست ارتقا پيدا کرده است.

شکل -4نقش زاويه ديد در يکپارچه سازي و ارتقاء دانش مکاني

اگر درايه " "-5را به عنوان درايه وسط ماتريس براي
رأسهايي که شناسه ندارند ،در نظر بگيريم ،بنابراين با
توجه به توضيحات ارائه شده ،ماتريس رئوس در يک
محيط نيمه آشنا ميتواند بهصورت شکل  1تکميل شود:

شکل  -3بههنگام کردن دانش مکاني با استفاده از زاويه ديد

از آنجايي که اين تابلو يک مؤلفه شاخص ادراک مکاني
است ،اگر در آينده ما را به صورت تصادفي در اينجا قرار
دهند ،با مشاهده تابلو بالفاصله تشخيص ميدهيم که کجا
هستيم .به عبارت ديگر اين رأس (تقاطع) داراي شناسه
شده است .ضمنا بديهي است که در شمال اين رأس يک
مسير وجود دارد که چون هنوز از آن گذر نکردهايم،
نميدانيم به کجا ميرسد .به عبارت ديگر رأسي در طرف
ديگر اين مسير قرار دارد که بهدليل گذر نکردن ،هنوز
داراي شناسه نشده است .اگر در آينده از سمت شمال به
اين تقاطع برسيم ،از روي مقايسه زاويه ديد کنوني نسبت
به تابلو و زاويه ديدمان در بازديد قبلي از اين تقاطع (شکل
 ،)4ميتوانيم خود را توجيه کرده و دريابيم که در جهت
همان مسيري (مسير مربوط به درايه " )"5هستيم که در
585

شکل  -1تکميل درايههاي ماتريس رأسها

 -4-3تشکيل ماتريس ثانويه راسها
با نگاهي به رفتار انسان در محيط شهري ،ميتوان
دريافت که انسانها تمايل دارند که دانش لندمارک خود را
به دانش مسيري ارتقاء دهند؛ يا به عبارت ديگر يک
ارتباط و توالي بين مسيرها و لندمارکهاي ثبت شده در
ذهنشان برقرار کنند .بنابراين در بسياري از موارد (که
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شکل  -1حذف خأل هاي اطالعاتي و تشکيل ماتريس ثانويه

 -5-3ارتباط يالها
همانطور که پيشتر اشاره شد در اولين مرحله ادراکي،
توجه انسان به لندمارکها جلب ميشود (دانش لندمارک)؛
سپس با افزايش دانش مکاني از محيط ،ارتباط بين اين
لندمارکها را فرا ميگيرد (دانش مسيري) .اما با نگاهي
عميقتر به ساز و کار ذهني افراد در حين تصميمگيري-
هاي مکاني در فضاي شهري ،ميتوان دريافت که در
بسياري از موارد ،خصوصا در موقعيتهايي که دانش مکاني
از محيط کاملتر است ،فرد به جاي استفاده از دانش
مربوط به توالي راسها ،از بخش ديگري از دانش مکاني
خود که مربوط به اتصاالت و توالي بين يالها است
استفاده ميکند .اين امر ،به خصوص در فضاي شهري که
هر يال يا به عبارتي معبر ،نام مشخصي دارد ،پر واضح
است .براي مثال فرض کنيم فردي آگاه ،ميخواهد از
خيابان ستارخان به خيابان جمهوري برود .بسيار محتمل
است که او اينگونه در ذهن خود پردازش کند که خيابان
ستارخان با قطعه مسيرهايي به امتداد خيابان انقالب
(يعني آزادي) متصل ميشود و خود خيابان انقالب نيز اين
ارتباط را با خيابان جمهوري دارا ميباشد .به عبارت ديگر،
در ذهن فرد عالوه بر اطالعاتي در خصوص وضعيت
جايگيري راسها نسبت به يکديگر ،اطالعات ديگري در
ارتباط با اتصاالت بين يالها نيز ذخيره شده که اين
اتصاالت در قالب نام معابر در ذهن نشسته است .بنابراين
اينگونه برميآيد که دانش مکاني ابتدايي فرد از محيط،
يعني همان دانش لندمارک و توالي و اتصاالت بين راسها،
در حکم يک بستر اوليه و زيربنا عمل ميکند تا فرد
بواسطه آن بتواند ارتباط بين يالها (معابر) را نيز در ذهن
خود شکل دهد .اگرچه شايد شناخت کامل و جامع
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شروطي خاص بر آنها حاکم است) در نقشه ذهني انسان،
خالًهاي اطالعاتي در اين راستا حذف ميشوند .براي مثال
فردي را در نظر بگيريم که براي اولين بار ،خيابان کارگر را
از انقالب تا کوي دانشگاه ميپيمايد .بديهي است که در
طول اين مسير تقاطعهاي بيشماري قرار دارند که
بسياري از آنها فاقد مؤلفههاي ادراک مکاني مناسب
هستند و بنابراين انتظار نميرود که در ذهن فرد ثبت
شوند .ضمن اينکه صرف نظر از وجود يا عدم وجود مؤلفه
ادراک مکاني ،ممکن است فرد اصال توجهي به مسير و
تقاطعهاي آن نداشته باشد و در نهايت پس از طي کردن
آن ،تنها چيزي که در ذهن فرد ثبت ميشود اين است که
با پيمودن يک مسير تقريبا مستقيم ميتوان از انقالب به
کوي دانشگاه رسيد .به عبارت ديگر در نقشه ذهني فرد،
کليه خألهاي اطالعاتي بين ميدان انقالب و کوي دانشگاه
حذف شده و فقط توالي اين دو (دانش مسيري) ،ثبت
ميشود .اين عملکرد انسان که بر پايه ويژگي ادراکي
اوست ،کامال تحت تاثير شرايط و طراحي محيط قرار
دارد[ .]2براي مثال ذهن انسان ارتباط و توالي
لندمارکهايي که روي يک مسير مستقيم يا مسيري که
نام آن در تمام طولش ثابت است ،قرار دارند را آسانتر
تشخيص ميدهد (که در مثال فوق هر دو ويژگي ديده
ميشود) .حال در راستاي اعمال اين مالحظات ،اگر به
مدل پيشنهادي بازگرديم ،از روي ماتريس رئوس ميتوان
به ماتريس ديگري رسيد که به آن ماتريس ثانويه
ميگوييم .اين ماتريس در واقع همان ماتريس اصلي است
با اين تفاوت که به جاي مؤلفه "( "5که نشاندهنده وجود
مسيري است که شناسه راس سر ديگر آن نامعلوم است)،
شناسه اولين راس شناسهدار در آن راستا قرار ميگيرد؛
منظور از "در آن راستا" ،اشارهاي است به شروطي که
پيشتر ذکر شد ،مانند قرار داشتن دو لندمارک روي يک
مسير مستقيم يا مسيري که نام آن در تمام طولش ثابت
است .در شکل  1ماتريس اصلي به همراه ماتريس ثانويه
براي يک راس نمايش داده شده است.
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جزئيات مربوط به شرايط و نحوه شکلگيري اين بخش از
دانش مکاني ،مستلزم مطالعه و تحقيق ميداني باشد ،اما
براي روشنتر شدن مطلب ،در ادامه مثالي از شکلگيري
اين دانش ارائه ميشود:
ذهن انسان با پيچهاي پيوسته و طوالني و همچنين
چندين پيچ پيدرپي در يک مسير ،دچار آشفتگي مکاني
ميشود؛ به عبارت ديگر مسيري که جهت کلي مشخصي
ندارد امکان از دست رفتن توجيه را افزايش ميدهد[.]55
بنابراين همانطور که پيشتر اشاره شد ،مستقيم بودن يک
معبر يا ثابت ماندن نام آن در تمام طول معبر ،از جمله
مواردي هستند که ذهن انسان بسيار راحتتر با آنها
ارتباط برقرار ميکند[ .]2با درنظر داشتن اين مقدمه ،در
شکل  7فرض کنيم فردي براي اولين بار به يک
بيمارستان ميرسد و معبر  5که بيمارستان در آن واقع
است را يک معبر مستقيم تشخيص ميدهد .حال فرض
کنيم که فرد در ادامه مسير خود از کنار يک فرودگاه
ميگذرد و معبر  2را نيز يک معبر مستقيم تشخيص
ميدهد .همانطور که در شکل ديده ميشود .فرد از طريق
معبر واسط  3که آن نيز يک معبر مستقيم است ،از معبر
 5به معبر  2رسيده است .بنابراين اين ارتباط سهگانه،
يعني معبر  5و  2و معبر واسط  3در ذهن فرد ثبت
ميشود؛ به عبارت ديگر به زبان عاميانه فرد اينگونه در
ذهن خود مرور ميکند که "همان مسير مستقيم که يک
بيمارستان در آن است به مسير مستقيم ديگري که يک
فرودگاه در آن است راه دارد".

شکل  -7شکلگيري دانش مربوط به ارتباط معابر

در مثال فوق ،فرد مسير را به صورت يکپارچه طي
کرد؛ به عبارت ديگر معبر  ،5معبر واسط و معبر  2يکي
پس از ديگري طي شد و در نتيجه فرد بدون نياز به
تحليل و استنباط اضافي ،ارتباط و توالي اين  3معبر را
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تشخيص داد و آن را به دانش مکاني خود افزود .اما بسته
به ويژگيهاي محيط و قدرت تحليل مکاني فرد ،اين دانش
ميتواند در زماني که مسير طي شده يکپارچه نباشد نيز
شکل بگيرد .براي مثال فرض کنيم فردي در گذشته از
کنار بيمارستان عبور کرده و معبر  5را در ذهن خود دارد.
اکنون از کنار فرودگاه عبور ميکند و به واسطه آن ،معبر
 2را نيز در ذهن نگه ميدارد .حال اگر در زمان ديگري از
معبر واسط عبور کند ،فرد ممکن است بتواند تشخيص
دهد که از معبر  5به معبر  2رسيده است و به اين ارتباط
سهگانه پي ببرد .اين مطلب را ميتوان اينگونه شرح داد
که وقتي فرد براي اولين بار در مسير خود به يک
بيمارستان مي رسد و دانش لندمارک را از آن محل اخذ
ميکند ،اين فقط خود بيمارستان و ويژگيهاي آن نيست
که در ذهن فرد مينشيند؛ بلکه توجه او از بيمارستان
فراتر رفته و جزئيات مربوط به محدوده اطراف ،خصوصا
ويژگيهاي معبري که اين لندمارک در آن واقع است را
نيز در بر ميگيرد .براي مثال فرد به ذهن خود ميسپارد
که اين بيمارستان در معبري واقع است که "کفپوش
سنگي دارد" يا "شيب آن زيادتر از حد معمول است" يا
"بسيار معبر عريضي است" يا "تا جايي که چشم ميبيند
مستقيم امتداد يافته"؛ يا حتي اگر نخواهيم صرفا از دريچه
ويژگيهاي بصري به مسئله نگاه کنيم فرد ممکن است به
ذهن خود بسپارد که "اين بيمارستان در خيابان وليعصر
قرار دارد" .اگر در زمان ديگري فرد بداند که در همين
حوالي قرار دارد و به معبري با همان ويژگي برخورد کند،
احتماال اينگونه استنباط ميکند که اين همان معبري
است که بيمارستان مذکور در آن واقع شده است .البته
بسته به ويژگيهاي محيطي منطقه و اينکه خصوصيت
معبر از چه جنسي باشد (بصري يا توصيفي) ،احتمال
اشتباه نيز وجود دارد .براي مثال اگر گزاره ما "بسيار معبر
عريضي است" بوده و اتفاق ًا تعداد معابر عريض آن منطقه
زياد باشد ،فرد ممکن است اشتباه استنباط کرده باشد.
بديهي است که بدليل متمايز بودن نام معابر در يک
منطقه ،اگر فرد نام معبر را مالک استنباط خود قرار دهد
احتمال اشتباه بسيار کم خواهد بود .بنابراين با درنظر
داشتن اين توضيحات ،زماني که فرد ميخواهد معبر واسط
را طي نمايد ،ممکن است در نقطه  Aو  Bبتواند معبر  5و
 2را شناسايي کند.

شکل  -1تفسيرهاي متفاوت از محيط ميتواند از منظر ادراکي نتايج
يکساني داشته باشد

افراد در برخورد اول با اين تقاطع ممکن است
رويکردهاي متفاوتي براي به ياد سپردن آن داشته باشند.
افراد بسته به ويژگيهاي شخصي و شرايط لحظهاي،
ممکن است ساختمان آبي رنگ ،نام تقاطع ،وجود تابلوي
تبليغاتي و يا حتي وجود غيرعادي سيمهاي عبوري از
فضاي باالي تقاطع را به عنوان نشانه اين تقاطع به ياد
بسپارند .اما نتيجه و پيآمد اين رفتارهاي متفاوت ،يکسان
بوده و آن اين است که فرد به هنگام قرارگيري مجدد در
اين مکان ،آن را ميشناسد .همچنين به هنگام قرارگيري
مجدد ،اگرچه افراد ممکن است زاويه ديدشان نسبت به هر
عارضه اي را (حتي قله کوهي که از آنجا قابل رويت است)
با بازديد قبلي مقايسه کنند ،اما باز هم پيآمد آن يکسان
بوده و نتيجه اين خواهد بود که فرد خود را توجيه کرده و
اين مکان را در جهت درست ،به مکان پيشين ارتباط
ميدهد.

 -4پيادهسازي
شکل  -8راهبري از طريق نقاط آشنا

نکته ضروري ديگر در خصوص مدلسازي پيشنهادي
اين است که اين مدلسازي ،متاثر از جزئيات و تفاوتهاي
مربوط به نحوه تفسير انسان از مولفههاي ادراک مکاني
(بررسي اين تفاوتهاي رفتاري در حوزه علوم مکاني
مرتبط با روانشناسي قرار ميگيرد) نميباشد ،بلکه از
پيآمد نسبتا واحد اين تفسيرها بهره ميجويد .براي
تشريح اين موضوع به عنوان مثال تقاطع نشان داده شده
در شکل  1را در نظر ميگيريم.

هدف از اين پيادهسازي ،بهکارگيري مدل پيشنهادي
مقاله در قالب يک سيستم عاملمبنا ،براي شبيهسازي
روند يادگيري و مسيريابي انسان در فضاي شهري
ميباشد .اين پيادهسازي در فضاي برنامهنويسي و به زبان
جاوا صورت گرفته است .دادههاي استفاده شده در اين
شبيهسازي ،شبکه راههاي محله سهروردي ،بخشي از
منطقه  7تهران ،به همراه يک نقشه غني شده با مؤلفههاي
ادراک مکاني ،از اين محله ميباشد (شکل  .]2[)55اين
شبيهسازي ،براي يک عابر پياده انجام شده و فرض بر اين
است که در کنار خيابانها ،هميشه معابري براي حرکت
انسانها وجود دارد.
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همانطور که پيشتر ذکر شد ،به هنگام مسيريابي در
فضاي شهري ،افراد مسير را به چند بخش تقسيم
ميکنند .به عبارت ديگر ،ابتدا چند مکان آشنا (رأسهاي
شناسهدار) بين مبدا و مقصد را انتخاب کرده و سعي
ميکنند از هرکدام به ديگري و در نهايت به هدف برسند
(شکل  .)8در اين روند براي رسيدن از يک مکان آشنا به
ديگري ،افراد از برآيند سطوح مختلف دانش مکاني خود
استفاده ميکنند .گاه از طريق توالي و همسايگي نقاط
آشنا مسيريابي ميکنند و گاه بهواسطه آگاهيشان از
ارتباط بين معابر بهخصوص ،خود را از مبدا به مقصد
مي رسانند .حتي در بعضي مواقع ،بدليل آگاهي از محل
قرارگيري نقاط آشنا نسبت به يکديگر ،مسيري تصادفي
که هم جهت با اين راستا است را ميپيمايند؛ با اين
استدالل که قطعا به هدف خود نزديکتر ميشوند ،نه
دورتر .بنابراين از اين دريچه شايد بتوان گفت که بخشي از
پيچيدگي تصميمگيريهاي مکاني انسان ،بهدليل متغير
بودن سطوح دانش مکاني استفاده شده در تصميمگيري،
در شرايط محيطي متفاوت و توسط انسانهايي با
ويژگيهاي فردي متفاوت (اعم از ضريب هوشي،
تحصيالت ،سن ،جنسيت )... ،است.
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 -6-3راهبري

مدلسازي عاملمبناي راهبري در فضاي شهري بر اساس مؤلفههاي درک مکاني انساني

 -1-4ويژگيهاي عامل و محيط پيادهسازي
براي طراحي يک برنامه عاملمبنا بايد تفسيرهاي
احتمالي ،عمل و عملکرد عامل و همچنين نوع محيطي که
عمل در آن صورت ميگيرد کامال شناخته شود .محيط
مورد مطالعه و هدف نهايي ،تاثير مستقيمي در شيوه
پيادهسازي مدل عاملمبنا ميگذارند و تغيير در هرکدام از
آنها ميتواند روش اجرايي و نحوه تصميمگيري عامل را
دگرگون کند .بنابراين استفاده از رويکرد عاملمبنا ،وقتي
ميتواند بهترين کارايي را داشته باشد که پيادهسازي بر
اساس شناختي کامل از محيط و مولفههايش ،هدف نهايي
مدلسازي و همچنين شرايط خاص حاکم بر فضاي مسئله
انجام شود .براي مثال فرض کنيم که هدف ،شبيهسازي
تصميمگيري مکاني انسان در شرايط اضطراري است؛ به
اين معنا که فرد تصميمگيرنده در مضيقه زماني است و
بايد در کمترين زمان ممکن از روي اطالعات موجود در
محيط تصميمگيري کند (مانند مسيريابي در فضاي
فرودگاه يا تخليه ساختمان آتش گرفته) .بديهي است که
با درنظر گرفتن هدف شبيهسازي کردن مسئلهاي با اين
شرايط ،عامل نيازي به داشتن فرآيندي براي تشکيل
دانش مکاني از محيط ندارد؛ بلکه تنها کافي است که به
تقليد از عملکرد انسان در موقعيتهاي اضطراري ،براساس
مشاهداتش از محيط ،واکنش نشان دهد (عامل واکنشي).5
به اين اعتبار ،تنها آن دسته از اطالعات محيط را که
ميتوانند در تصميمگيري آني او و رساندنش به مقصد،
مفيد باشند اخذ و ادراک ميکند .بنابراين با آگاهي کامل
از هدف نهايي مدلسازي ،ميتوان در بخشهاي گوناگون
از جمله جزئيات محيط و مشاهدات عامل ،سادهسازي
مناسب را اعمال کرد .با اين مقدمه به تشريح شرايط حاکم
بر اين تحقيق ميپردازيم .مسئله ما دو بخش دارد :بخش
اول عبارت است از گشتوگذار تصادفي و پراکنده عامل در
محيط (نقشه غنيسازي شده با مولفههاي ادراک مکاني
انساني) و اندوختن دانش مکاني از آن بر اساس مدل ارائه
شده؛ و بخش دوم عبارت است از تالش عامل براي رسيدن
از مبدا به مقصد تصادفي با استفاده از دانش مکاني که از
محيط اخذ کرده است.
در بخش اول عامل هيچ تصميمي در راستاي راهبري و
مسيريابي نميگيرد و صرفا نقش يک انسان مشاهدهگر را
۱ Reactive agent
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ايفا ميکند؛ به عبارت ديگر عامل از مسيرهاي تصادفي عبور
ميکند و در اين حين نسبت به هر آنچه که براي او معناي
خاصي (مولفههاي ادراک مکاني) دارد واکنش نشان ميدهد
و از آن براي باال بردن دانش مکاني خود استفاده ميکند .به
اين اعتبار حواس بينايي ،شنوايي و حتي بويايي انسان به
عنوان ابزار حسي عامل درنظر گرفته ميشود .البته بديهي
است از آنجا که عامل در اين پيادهسازي ماهيت فيزيکي
ندارد و در فضاي مجازي و برنامهنويسي تعريف شده است،
منظور اين است که عامل حواس بينايي ،شنوايي و بويايي
انسان را شبيهسازي ميکند .عامل بسته به مشاهدات خود
از محيط واکنش نشان ميدهد؛ اما همانگونه که اشاره شد،
در اين بخش ،اين واکنش منجر به انجام عملي در محيط
نميشود؛ بلکه عملي دروني در حافظه مکاني عامل صورت
ميگيرد .از آنجا که با توجه به مدل پيشنهادي در فصل
قبل ،عامل با هر مشاهده جديد ،دانش مکاني خود را
بههنگام کرده و آنرا يکپارچه ميکند (يکپارچه کردن
مشاهده جديد و دانش مکاني ثبت شده از مشاهدات
پيشين) ،بنابراين از اين حيث ميتوان عامل را ،يک "عامل
داراي وضعيت" 2دانست که پس از تفسير از محيط،
براساس وضعيت درونياش عمل ميکند .در اين
شبيهسازي ،کل فضايي که در محدوده ديد عامل است،
محيط خواهد بود .بنابراين محيط ،يک بخش کوچک از
فضاي شهري است که در محدوده ديد عامل قرار دارد (مثال
دايرهاي به شعاع  15متر) .در اينجا بين آنچه که در شرايط
کنترل شده پيادهسازي حاکم است و آنچه که در دنياي
واقعي رخ ميدهد ،اندکي تفاوت وجود دارد؛ در اين
پيادهسازي ،عامل کامال به هر آنچه که در محدوده ديد او
است (محيط) و به تصميمگيري او مربوط ميشود دسترسي
دارد و آن را ثبت ميکند؛ بنابراين از اين منظر محيط ،يک
محيط قابل دسترس 3است .اما در شرايط واقعي به داليل
مختلف از جمله حجم باالي اطالعات ورودي ،اشتباهات
انساني و عدم توجه دقيق ،فرد به وضعيت کامل محيط
دسترسي ندارد .بديهي است از آنجايي که در بخش اول،
عامل از معابر تصادفي عبور داده ميشود ،بنابراين آنچه در
محدوده ديد وي قرار ميگيرد (محيط) غيرقطعي 4خواهد
بود .همانگونه که اشاره شد عامل در اين بخش ،عملي
۲ Agent with state
۳ Accessible
٤ Non-deterministic

٤ Path Following
٥ Utility based agent
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۱ Non-episodic
۲ Discrete
۳ Continuous

شکل  -55مسيريابي عامل در محيط براساس دانش مکاني اندوخته
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دروني انجام ميدهد؛ به عبارت ديگر حافظه مکاني خود را
بههنگام ميکند و از آنجايي که اين بههنگام کردن به
وضعيتهاي پيشين محيط وابستگي دارد ،محيط از اين
منظر غيرحادثهاي 5خواهد بود .فضاي شهري در گذر زمان
به طور پيوسته در حال تغيير است و بهطور کلي محيطي
پويا محسوب ميشود؛ اما از آنجايي که تصميمگيري مکاني
در بازه زماني کوتاهي صورت ميگيرد ،بنابراين در مدت
زمان ادراک عامل از محيط و تحليل مکاني آن ،تغييري
نميکند و از اين منظر محيط را ايستا در نظر ميگيريم.
همچنين از آنجايي که شرايط پيادهسازي کنترل شده است
و هدف ،شبيهسازي رفتار عمومي انسان ميباشد ،تعداد
محدود و مشخصي از ادراک و عمل از محيط قابل برداشت
است و از اين رو محيط گسسته 2است .اما در شرايط واقعي،
مشخصا بهداليلي از جمله ويژگيهاي محيط و ويژگيهاي
شخصي فرد ،محيط ميتواند پيوسته 3باشد.
در بخش دوم عامل نقش يک انسان تصميمگيرنده را
ايفا کرده و در محيط حرکت ميکند تا به مقصد خود برسد.
در اينجا براي درک بهتر ويژگيهاي عامل و محيط ،بهتر
است رفتار خود انسان را در اين وضعيت بررسي کنيم .فرض
کنيم فردي ميخواهد در فضاي شهري از مکان "الف" به
مکان "ب" برود .از جمله اطالعات اساسي که براي يک
مسيريابي موفق الزم است ،اين است که فرد از مکانهايي
که با مبدا و مقصد در ارتباط هستند و همچنين ساير نقاط
تصميمگيري که در اين بين قرار گرفتهاند ،باخبر باشد[.]52
بنابراين با در اختيار داشتن اين اطالعات ،فرد چند مکان
واسط را بين مبدا و مقصد انتخاب ميکند .طبيعي است که
با انتخاب هر نقطه و رفتن به سوي آن ،فرد در وضعيت
جديدي قرار ميگيرد و طبيعتا محيط (هر آنچه که در
محدوده ديد فرد قرار دارد) نيز تغيير ميکند .اما نکته
اينجاست که پس از هر تغيير وضعيت ،فرد امکان دارد
بتواند همچنان به سوي مقصد پيش برود و يا اينکه بهعکس
با شکست مواجه شود و از ادامه مسيريابي عاجز بماند.
بنابراين اين مکانهاي واسط انتخابي ،نقاطي هستند که اوال
براي فرد آشناست و ثانيا فرد ميداند چطور از هرکدام به
ديگري و درنهايت به مقصد برسد .به عبارت ديگر اينگونه
نيست که فرد نقطه واسطي را (حتي اگر آشنا باشد) انتخاب

کند که نميداند چطور بايد به آنجا و در نهايت به مقصد
برسد؛ مگر در شرايطي که دانش مکاني از محيط محدود
است و فرد قصد دارد با پرسوجو و آزمون و خطا به مقصد
برسد که اين وضعيت بهطور کلي خارج از حوزه اين تحقيق
است .پس ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که در شرايطي که
قبال دانش مکاني از محيط کسب شده است ،فرد در همان
آغاز حرکت تمام درخت عمليات را محاسبه کرده و در مورد
کليه حالتهاي مختلف رسيدن به هدف استدالل ميکند تا
در نهايت از بين گزينههاي موفق ممکن ،موردي را انتخاب
کند که برايش بهينه است (کوتاهترين فاصله يا کمترين
ترافيک يا )...؛ و پس از انتخاب مسير نهايي ،مشاهده جزئي
و بعضا ناخودآگاه محيط در طول حرکت ،صرفا براي تطبيق
مشاهدات و دانش مکاني صورت ميگيرد تا فرد مطمئن
شود که در مسير درست پيش ميرود (دنبال کردن
مسير) .4با در نظر گرفتن اين توضيحات ،وضعيت عامل و
محيط را ميتوان اينگونه تشريح کرد که عامل که کامال از
نظر تصميمگيري و حرکت در محيط ،خودمختار و مستقل
است ،پس از آگاهي از نقطه مبدا و مقصد ،در نقطه مبدا
قرار گرفته و براساس دانش مکاني خود از بخش قبل ،شروع
به تحليل و محاسبه ترتيبهاي مختلفي از رسيدن به مقصد
از طريق نقاط واسط مياني ميکند .عامل همچنان به محيط
(هر آنچه که در محدوده ديدش قرار دارد و به تصميمگيري
او مربوط ميشود) دسترسي کامل دارد .از آنجايي که اوال
هر عملي که از عامل سر ميزند (حرکت در محيط) باعث
تغيير محيط ميشود ،و ثانيا عامل براي مسيريابي
موفقيتآميز نياز به دانستن وضعيت آينده محيط دارد،
بنابراين عامل ما به يک عامل منفعت مبنا 1نزديک تر است
(شکل .)55
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با درنظر داشتن اين واقعيت که عامل ميتواند وضعيت
بعدي محيط را براساس دانش مکاني خود تشخيص دهد،
بنابراين قطعي 5يا غيرقطعي بودن محيط کامال به ميزان
دانش مکاني عامل از محيط وابسته است .بديهي است از
آنجايي که عامل براي رسيدن به نتيجه الزاما بايد درخت
عمليات را که در آن هر شاخه وابستگي مستقيم به شاخه
قبل دارد ،تا به آخر تحليل کند ،بنابراين محيط
غيرحادثهاي است.

 -2-4تشريح پيادهسازي
نخست شبکه راهها به گراف تبديل ميشود که رأسها،
نقاط تصميمگيري (دوراه ،سهراه ،چهارراه و غيره) و يالها،
مسيرهاي قابل عبور بين دو رأس ميباشد (شکل .)55

ميشود و طوري برنامهنويسي شده که در حين حرکت در
محيط ،نسبت به مؤلفههاي ادراک مکاني حساس بوده و
بههنگام مشاهده ،آنها را بر اساس مدلي که آموخته است
ذخيرهسازي نمايد .بدين ترتيب که در زمان گردش عامل
در محيط ،در هر تقاطع (رأس) يا مرزي که در محدوده
آن (دايرهاي به شعاع  15متر) ،مؤلفه ادراک مکاني
مناسبي قرار داشت ،به آن رأس يا مرز ،يک شناسه
منحصربهفرد منتسب شده و بر اساس اتصاالت بين رأس-
ها ،ماتريسهاي اصلي با مؤلفههاي "( "5عدم وجود
مسير)( "5" ،وجود مسير بدون مشخص بودن شناسه
رأس سر ديگر آن) ،شناسه منحصربهفرد (وجود مسيري
که سر ديگر آن شناخته شده است) و "( "-5درايه وسط
ماتريس براي آن رأسهايي که شناسه ندارند) کامل
ميشوند (شکل .)52

شکل  -55گراف شبکه راههاي محله سهروردي به همراه نقشه غني
شده با مؤلفههاي ادراک مکاني (مشخصات مولفههاي ادراک مکاني
به کار گرفته شده ،در مستطيل زرد رنگ نشان داده شده است).

اين شبيهسازي عاملمبنا از دو بخش مجزا تشکيل
ميشود .بخش اول مربوط مشاهده عامل از محيط و
اندوختن دانش مکاني بر مبناي مدل ارائه شده در بخش
قبل ميباشد .بخش دوم ،مربوط به زماني است که عامل،
اندکي دانش مکاني از محيط کسب کرده و مجدداً در اين
محيط قرار داده ميشود تا با تطبيق دانش اندوخته شده و
مشاهداتش به هنگام راهبري ،از مبدا به مقصد موردنظر
برسد.
مشاهده :در اين بخش عامل هيچ تصميمي در
راستاي راهبري و مسيريابي نميگيرد و صرفا نقش يک
عابر پياده مشاهدهگر را ايفا ميکند؛ به عبارت ديگر عامل
(توسط کليک کاربر) از مسيرهاي تصادفي عبور داده
۱ Deterministic
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شکل  -52حافظه مکاني عامل از رأسها

زاويه ديد نسبت به مؤلفههاي ادراک مکاني نيز به
منظور بههنگام سازي و ارتقاء دانش مکاني ،ذخيره مي-
گردد .همچنين عامل همزمان با افزايش دانش مکاني خود
از محيط ،اقدام به حذف خألهاي اطالعاتي کرده و
ماتريسهاي ثانويه را تشکيل ميدهد.
با کاملتر شدن دانش مکاني از محيط ،در صورت
فراهم بودن شرايط ،عامل ،ارتباط بين معابر را نيز در
حافظه خود شکل داده و ثبت ميکند (شکل  .)53الزم به
ذکر است که در اين پيادهسازي ،شرط الزم براي تشکيل
اين بخش از دانش مکاني ،مستقيم بودن مسير به همراه

(الف)

(ب)

شکل  -53شکلگيري ارتباط بين معابر در حافظه عامل الف) خطوط
خاکستري رنگ ،مسير طي شده توسط عامل در مرحله يادگيري را
نشان ميدهد ب) شکلگيري و ثبت ارتباط معابر براساس دانش مکاني
اخذ شده .عامل ارتباط بين معبر سفيد رنگ با ساير معابر (زرد رنگ) را
به همراه معبر واسط (پيکان آبي رنگ) ،به حافظه سپرده است.

تصميمگيري :پس از اينکه عامل به شناختي نسبي از

شکل  -54انتخاب نقاط واسط براي رسيدن به مقصد .نقاطي که در
کنار آنها ستاره قرار دارد ،نقاط شناسهدار هستند و نقاطي که با
دايره سبز مشخص شدهاند ،نقاطي هستند که ضمن شناسهدار بودن،
فرضا براساس دانش مکاني ،از مبدا قابل دسترسي مستقيم ميباشند.

مصداق اين عملکرد در واقعيت کامال بديهي و بارز است:
در آغاز فرد در ذهن خود نقاطي که ميتواند براي رسيدن به
مقصد ،از آنها عبور کند و ضمنا ميداند که از نقطه کنوني
چگونه به اين نقاط برسد را در ذهن خود مرور ميکند.
از بين نقاط کانديد ،يک رأس بهصورت اتفاقي براي ادامه
عمليات ،انتخاب ميشود .در دنياي واقعي ،رأسي که توسط
فرد انتخاب ميشود ميتواند رأسي باشد که محل اتصال
بيشترين تعداد معبر است (به اين اعتبار که احتماال مکان
شاخصتري است) يا نزديکترين فاصله را به خط واصل بين
مبدا و مقصد دارد ( به اين اعتبار که مسير نهايي کوتاه خواهد
بود) .اما در اين پيادهسازي چون هدف ارزيابي کارايي دانش
مکاني اندوخته شده است و تمامي رأسها در مراحل آينده
تکتک بررسي خواهند شد ،بنابراين اين انتخاب به صورت
اتفاقي است .رأس انتخابي ،جايگزين نقطه قبل که در آغاز
عمليات همان نقطه مبدا است شده ،و عمليات باال تکرار
ميشود .در هر بار تکرار عمليات نقاط کانديد جديدي بدست
ميآيند که در سطح مربوط به خود ذخيره ميشوند .هر زمان
که عمليات مسيريابي با شکست مواجه شد ،به عبارت ديگر
 PathBetweenTwoNodesبراي نقطه کنوني و مقصد هيچ
جوابي نداشت ،در اين صورت اين رأس از عمليات حذف شده
و رأس کانديد ديگري از همان سطح براي ادامه عمليات
مسيريابي جايگزين ميشود .زماني که همه رأسهاي کانديد
يک سطح بررسي شدند ،آنگاه رأسهاي کانديد سطوح قبل
جايگزين خواهند شد و به اين ترتيب عامل کليه حالتهاي
ممکن براي رسيدن به مقصد را شناسايي ميکند.
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محيط رسيد ،کارايي اطالعات اندوخته شده توسط عامل،
در قالب يک عمليات مسيريابي از مبدا به مقصد تعيين
شده ،ارزيابي گرديد .عامل که از نقطه مبدا و مقصد آگاه
است ،با استفاده از روشهايي که براساس دانش مکاني او
برايش تعريف شده ،ترتيبهاي مختلفي از رسيدن به
مقصد را تحليل و محاسبه ميکند ..جزئيات روش کار
عامل را بهطور خالصه ميتوان اينگونه تشريح کرد:
عامل ميتواند بين دو رأس مشخص ،يک مسير پيدا
کند ،اگر براي )PathBetweenTwoNodes(Node1 , Node2
حداقل يک جواب بدست آيد؛ با درنظر داشتن اين مورد
اخير ،نقطه مبدا و مقصد به عامل معرفي ميشود .سپس
رأسهاي شناسهداري که اوال در يک محدوده معنادار از
منطقه باشند (در دايرهاي به قطر کمي بيشتر از فاصله
مبدا تا مقصد ،براي پوشش بهتر) و دوما
 PathBetweenTwoNodesبراي آنها و نقطه مبدا حداقل
يک جواب داشته باشد ،شناسايي و تحت عنوان نقاط
کانديد ذخيره ميشوند (شکل  54نقاطي که با دايره سبز
مشخص شدهاند).

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره چهارم ،شماره ،4ارديبهشت ماه 5314

ثابت ماندن نام مسير در تمام طول آن ميباشد (شرح اين
قسمت در بخش  1-3داده شده است).
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 PathBetweenTwoNodesچند حالت کلي را براي دو
رأس ورودي بررسي ميکند .اگر حداقل يکي از حالتها
صادق بود ،آنگاه مسيريابي بين اين دو رأس موفقيتآميز
بوده و عمليات ،آنگونه که پيشتر توضيح داده شد ادامه
پيدا ميکند.
حالت اول مربوط به زماني است که هر دو رأس

روي يک معبر (مستقيم) قرار داشته باشند (شکل  .)51در
اين صورت از روي توالي بين ماتريسهاي ثانويه که در
واقع به همان دانش مسيري انسان اشاره دارد ،مسير بين
اين دو رأس براي عامل آشکار است.

شکل  -51استفاده از توالي ماتريسهاي ثانويه (دانش مسيري) براي
مسيريابي بين دو رأس قرار گرفته روي يک معبر (مستقيم)

حالت بعدي زماني است که يک رأس مشترک در

همسايگي (ماتريس اوليه) اين دو رأس قرار داشته باشد .از
منظر واقعگرايانه ،اين حالت به اين حقيقت اشاره دارد که
انسانها عموما جهت تقريبي نقاط شناسهدار نسبت به
يکديگر را تشخيص ميدهند .براي مثال اگر فرد بداند که
هدف او در جهت شمال شرقي قرار دارد ،ميتواند طي دو
مرحله اول به شمال رفته و سپس به شرق برود تا به هدف
خود نزديکتر شود (شکل  .)51البته الزم به ذکر است که
در بسياري از مواقع ،انسان حتي درکي کلي از فاصله
تقريبي و نسبي بين نقاط شناسهدار را نيز دارد .بنابراين
در اين شرايط حتي ميتواند با تخمين فواصل ،اين
عمليات را به محدوده وسيعتري بسط دهد .اما در اين
پيادهسازي براي قطعي بودن استدالل ،فقط وجود رأس
مشترک در همسايگي دو رأس ،مدنظر قرار گرفته است.
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شکل  -51استفاده از جهت براي مسيريابي

اگرچه تمرکز اصلي اين تحقيق بر روي شکلگيري

دانش مکاني براساس ويژگيهاي بصري است ،اما نميتوان
نقش نام معابر را در شکلدهي و افزايش دانش مکاني افراد
از فضاي شهري ناديده گرفت .هر معبر نام منحصر به
فردي دارد و احتمال تشابه اسمي در يک محدوده مکاني
کوچک ،ناچيز است .ضمن اينکه معبر يک راستاي
مشخص و عموما پيوستهاي را معرفي ميکند .اين ويژگي
معابر در فضاي شهري باعث ميشود که افراد در
بازديدهاي پياپي و عبور از بخشهاي مختلف معابر در
زمانهاي مختلف ،بتوانند تکههاي پراکنده از دانش مکاني
خود را به واسطه نام معابر به يکديگر مرتبط کنند.
بنابراين در اين قسمت از پيادهسازي ،با درنظر گرفتن
شرايط خاص ،توجه به نام معابر را نيز به طور غيرمستقيم
در تصميمگيري عامل دخيل ميکنيم :فرض کنيم اوال
هريک از اين دو رأس ،روي يک معبر مستقيم جداگانه قرار
دارند .دوما هر دو معبر داراي يک مولفه ادراک مکاني
انساني بوده و عامل در زمان مشاهده خود از محيط ،از
محدوده اين مولفهها عبور کرده و بنابراين با اين دو معبر
آشنايي قبلي دارد .سوما اين دو معبر ،در رأس سومي
مشترک باشند که اين رأس شناسهدار نباشد ،آنگاه اگر
عامل در مرحله يادگيري از محيط ،قطعهاي از هر دو معبر
را که يکي از رئوس آنها همين رأس مشترک است ،طي
کرده باشد ،عامل ميتواند مسير "رأس اول ،رأس مشترک،
رأس دوم" را پيشنهاد دهد (شکل  .)57از منظر واقعگرايانه
هدف کلي اين حالت ،اشاره به شرايطي است که در آن
احتماال فرد پي به اتصال دو معبر مستقيم از طريق رأس
مشترک ميبرد .براي مثال در شکل  57اينگونه در نظر
بگيريم که فرد با دو خيابان "استاد مطهري" و "عمان"
آشنايي قبلي دارد .حال ما فرد را به طور ناگهاني در رأس
مشترک قرار ميدهيم .از آنجا که اين رأس مشترک مولفه
ادراک مکاني ندارد ،فرد با نگاه اوليه به اطراف نميتواند
موقعيت خود را شناسايي کند .اما بسيار محتمل است که

اين اتصال را برقرار کند.
حالت آخر ،استفاده مستقيم از دانش مکاني مربوط

به اتصال يالها است که توضيح کامل آن در  1-3بيان
شده است .در صورتي که رأس مبدا و مقصد ،هرکدام روي
يک معبر مستقيم جداگانه قرار داشته باشند و عامل از
اتصال اين دو معبر از طريق يک قطعه مسير مستقيم ديگر
آگاه باشد ،آنگاه ميتواند مسير "معبر اول ،قطعه مسير
متصل کننده ،معبر دوم" را پيشنهاد دهد.
الزم به ذکر است که اين حالتها ،کامال مستقل از مدل
ارائه شده در بخش مدل پيشنهادي و صرفا شکلهاي
مختلفي (و تا حد امکان نزديک به واقعيت) از راهبري
براساس اين مدلسازي ميباشند .به عبارت ديگر حالتهاي
بهکار گرفته شده در اين پيادهسازي ،که در باال مطرح شد،
صرفا نمونهاي از بسياري موارد امکان پذير و منطقي ديگر

 -5تفسير نتايج پيادهسازي
همانگونه که انتظار ميرود در شرايط ايدهآل که کليه
رأسهاي محيط ،داراي مؤلفه ادراک مکاني مناسب باشند
(شناسهدار باشند) و عامل به مقدار کافي در محيط
گشتوگذار کرده باشد ،بديهي است که بهدليل مشخص
بودن همسايگيها و اتصاالت رأسها در حافظه عامل،
عملکرد آن در مسيريابي بدون نقص است؛ يعني عامل با
استفاده از ارتباطات بين نقاط آشنا ،بهطور معناداري از
مبدا به مقصد موردنظر ميرسد .الزم به ذکر است که
مسير نهايي ،لزوما کوتاهترين مسير نميباشد؛ بلکه صرفا
مسيري است که عامل براساس دانش مکاني خود توانسته
آن را شناسايي کند.
در شرايط غير ايدهآل که به وضعيت دنياي واقعي نزديکتر
است ،عامل به تقليد از رفتار انسان بههنگام مسيريابي در
فضاي شهري ،مسير خود را براي رسيدن از مبدا به مقصد،
بر اساس دانش مکاني خود تغيير ميدهد.

(الف)

(ب)

شکل  -58الف) معابري که عامل در مرحله يادگيري از آنها عبور
داده شده است ب) مسيريابي عامل با استفاده از دانش مکاني
اندوخته شده.
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شکل  -57اتصال دو معبر از طريق رأس مشترک .دايره سبز،
رأس مبدا و مقصد ،و دايره بنفش رأس مشترک را نشان ميدهد.
در صورت شناسهدار نبودن رأس مشترک ،عامل بايد دو مسير
سفيد رنگ را طي کرده باشد تا بتواند براساس دانش مکاني خود،
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زماني که فرد در رأس مشترک قرار گرفته است با نگاهي به
دو معبر ،هر دو را از روي نام آنها شناسايي کرده و اين
محل را به دانش مکاني فعلي خود مرتبط کند و موقعيت
تقريبي خود را تشخيص دهد و اين رأس را به عنوان محل
اتصال دو معبر به حافظه بسپارد .اگرچه شايد باز اين سوال
مطرح شود که رأس مشترک همچنان ويژگي بصري متمايز
کنندهاي ندارد که به سرعت در ذهن ثبت شود ،اما در
چنين شرايطي ،انسانها به محض اينکه از اتصال دو معبر
آشنا از طريق رأس مشترکي آگاه شدند ،در طول زمان ،اين
رأس را از طريق ويژگيهاي بصري بسيار سادهتري
نشانهگذاري ميکنند.

ميباشد که با لحاظ کردن آنها ميتوان از تعداد حالتهاي
متعدد ناشي از مولفههاي دروني و بيروني متعدد (مانند
سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت ،ضريب هوشي ،ويژگيها و
تجربيات فردي ،طراحي محيط و  )...کاسته و در نتيجه
پيچيدگي تصميمگيري مکاني را کم کرد .حال آنکه بسته به
ويژگيهاي محيط و اينکه هدف پيادهسازي و حوزه تمرکز
آن (ويژگيهاي بصري يا توصيفي يا غيره) چه باشد،
ميتوان حالتها و مفروضات ديگري را جايگزين کرد.
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براي مثال شکل -58الف ،معابري که عامل در مرحله
يادگيري ،از آنها عبور داده شده است را نشان ميدهد.
شکل -58ب مسيرهايي را نشان ميدهد که عامل توانسته
است با استفاده از دانش مکاني اندوخته خود ،شناسايي
کند .حال با گشتوگذار بيشتر در محيط ،باز هم دانش
مکاني عامل از محيط را افزايش ميدهيم (شکل -51الف).
در اين صورت عامل بر اساس اندوختههاي جديد از
محيط ،مسيرهاي ديگري را نيز شناسايي ميکند (شکل
-51ب) و ميتواند با درنظر گرفتن اولويت خود در راهبري
(براي مثال کوتاهترين مسير) گزينه مناسب را انتخاب
کند و اين دقيقا همان رفتاري است که انسانها بههنگام
مسيريابي در فضاي شهري از خود نشان ميدهند.

(ب)
(الف)
شکل  - 51الف) مشاهده بيشتر محيط (دايره قرمز رنگ) براي
افزايش دانش مکاني عامل ب) شناسايي مسيرهاي ديگر براي
رسيدن از يک مبدا به مقصد مشخص

در بسياري از مواقع ،معابر و نقاط تصميمگيري محيط،
داراي مولفههاي ادراک مکاني مناسب نميباشند .در اين
شرايط ،عامل طي تحليل خود براي محاسبه درخت
عملياتي ،به نقاط تصميمگيري ميرسد که شناختي از آن
ندارد؛ به اين معني که براساس دانش مکاني اندوخته شده،
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ادامه عمليات مسيريابي از آن نقطه براي او ناممکن است.
اين وضعيت در دو حالت کلي ايجاد ميشود:
( )5زماني که عامل در طول مرحله گردش و شناخت
خود از محيط ،از اين مکان عبور نکرده باشد و دانش
مکاني او از محيط نيز نتوانسته باشد اين مکان را تحت
پوشش قرار دهد .بنابراين چه اين محل حاوي مؤلفه
ادراک مکاني مناسب باشد يا نباشد ،عامل نميتواند هيچ
ارتباطي بين اين مشاهده جديد خود و آموختههاي قبلي
برقرار کند و بنابراين از مسيريابي باز ميماند.
( )2زماني که عامل در طول مرحله گردش و شناخت
خود از محيط ،از اين مکان عبور کرده است ،اما اين مکان
حاوي مؤلفه ادراک مکاني مناسبي نبوده و شرايط محيط
نيز اين محل را تحت پوشش دانش مکاني عامل ،قرار
نداده است؛ بنابراين باز هم عامل نميتواند در راستاي
رسيدن به هدفش ،ارتباطي بين اين محل و دانش مکاني
خود برقرار کند .اين مورد اخير را ميتوان ضعف محيط از
منظر همخواني موثر با ادراک مکاني انساني تلقي کرد .در
دنياي واقعي انسانها براي تصميمگيري در اين نقاط ،به
راههاي ديگري مانند پرسوجو و استفاده از نقشه و ابزار
تکنولوژي متوسل ميشوند.
درنهايت به منظور کم کردن وابستگي مسيريابي به
کيفيت گشتوگذار از محيط ،ميتوانيم کليه معابر بخش
مورد نظر از محيط مورد مطالعه (که در اين پيادهسازي
همان نقشه غني شده با مولفههاي ادراک مکاني انساني
ميباشد) را به عنوان ورودي به عامل بدهيم؛ به عبارت
ديگر عامل را از تمامي معابر موجود عبور ميدهيم .در اين
صورت ميتوانيم از عامل بخواهيم تا برمبناي دانش مکاني
اندوخته شده خود از محيط ،يک نقشه ذهني از آنرا ارائه
دهد (شکل  .)25اين نقشه ذهني درواقع حکم همان
نقشهي ترسيمي در ذهن انسانها را دارد ،زماني که
مي خواهند اتصاالت معابر يک محيط آشنا را در مقياس
کوچکتر تحليل کنند و سعي ميکنند در ذهن خود محيط
را از باال نگاه کنند؛ مانند پرواز يک پرنده بر فراز شهر ،که
مصداق همان دانش نقشهاي ميباشد .يکي از ويژگيهاي
اين نقشه ذهني اين است که در آن ،اگر اتصالي بين دو
نقطه از محيط وجود داشته باشد ،به اين معني است که
عامل ،بهواسطه دانش مکانياش ميتواند از همين اتصال،
از يک نقطه به ديگري برسد .ويژگي ديگر اين نقشه ذهني
اين است که چون عامل آنرا پس از عبور از کليه معابر

(الف)

(ب)

شکل  -25الف) نقطه چينهاي قرمز رنگ ،نشاندهنده مسيرحرکت
عامل در بازديدهاي متعدد از محيط ميباشد ب) عامل بر اساس
دانش مکاني اندوخته ،نقشه ذهني خود از محيط را ارائه ميدهد.

 -6نتيجهگيري
شناخت ادراک مکاني انساني ميتواند ما را در تحليل
رفتار مکاني انسان در موقعيتها و محيطهاي گوناگون
ياري کند .ضمن اينکه در موقعيتهاي بسياري ،امکان
استفاده از ابزار تکنولوژي وجود ندارد و انسان مجبور است
بر توانايي ادراک مکاني خويش تکيه کند .در اين تحقيق،
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محيط ارائه داده است ،بنابراين وابستگي آن به کيفيت
گشتوگذار در محيط اندکي کم شده است و به اين اعتبار
شايد بتواند به نوعي نمايانگر پتانسيل محيط از نظر
همخواني با ادراک مکاني انساني نيز باشد .البته الزم به
ذکر است که بهدليل وجود آن بخش از دانش مکاني که
مربوط به اتصال يالها ميباشد ،هنوز هم نقشه ذهني
عامل ،بسيار متاثر از چگونگي گشتوگذار در محيط
ميباشد .بنابراين بهترين نتيجه براي ارزيابي محيط ،زماني
ميتواند حاصل شود که نحوه گشتوگذار از محيط ،کامال
کنترل شده و برمبناي ويژگيهاي محيط ،مولفهها و هدف
نهايي ارزيابي ،تنظيم شود.

ادراک مکاني انساني مدلسازي شد و نتايج حاصل از آن،
امکان تحليل روشمند و پيشبيني فرآيند تصميمگيري
مکاني انسان را فراهم کرد .همچنين اين تحقيق نشان
ميدهد که در صورت مدلسازي مطلوب فرآيند
تصميمگيري انسان ،ميتوان آزمايش روي مدل را به
عنوان مکملي براي مطالعات تجربي و ميداني روي رفتار
انسانها ،براي رسيدن به نتايج موثر بهکار برد .در اين
مدلسازي ،به جزئيات نحوه تفسير انسان از مؤلفههاي
ادراک مکاني و موضوعاتي از اين قبيل پرداخته نميشود؛
بلکه هسته اصلي آن ،مدلسازي چگونگي به حافظه سپردن
اطالعات مکاني ،چگونگي برقراري ارتباط بين اندوختهها و
اطالعات جديد و يکپارچه کردن آنها ،و در نهايت
چگونگي بازيابي دانش مکاني اخذ شده براي تطبيق آنها
با مشاهدات ،به منظور مسيريابي ميباشد .از آنجا که در
اين مقاله ،از نقشههاي شهري غني شده با مؤلفههاي
ادراک مکاني ،استفاده شده است ،از نتايج آن ميتوان به
منظور ارزيابي اين نقشهها استفاده کرد .اين ارزيابي
ميتواند با بررسي جزء به جزء عملکرد کاربر در روند
توجيه ،تصميمگيري و راهبري ،تاثير افزودن مؤلفههاي
درک مکاني انساني به نقشه را در رسيدن به هدف از پيش
تعيين شده آشکار سازد .همچنين در سطوح وسيعتر،
نتايج اين تحقيق ميتواند بستري را براي شناسايي
مناطقي در سطح شهر که فاقد مؤلفههاي ادراک مکاني
انساني موثر در توجيه و راهبري هستند ،فراهم آورد تا
تمهيدات الزم براي به ذهن نشاندن آن مناطق از رهگذر
افزودن مؤلفههاي ادراک مکاني انساني به آنها ،صورت
گيرد .در نهايت ،نتايج اين مقاله ميتواند تعيين کند که در
چه موقعيتهايي و به چه داليلي انسانها در مسيريابي
دچار مشکل ميشوند و براي حل آن چه راهکارهايي را
ميتوان بکار گرفت.
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