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چکیده
با توسعه زيرساختهاي پیچیده شهري همچون ساختمان هاي بلندمرتبه ،اهمیت اطالعات مکاني در فضاي داخلي ساختمانها نمود
بیشتري پیدا ميکند .يکي از اساسي ترين فرآيندهاي مرتبط با اطالعات مکاني ،مسیريابي است که کارايي آن مستلزم وجود يک شبکه
مسیر دقیق و کامل از محیط مورد نظر ميباشد .دسترسي به چنین شبکه اي در فضاي داخلي ساختمان به راحتي فضاي خارجي آن نبوده
و نیازمند اطالعات هندسي و در برخي موارد اطالعات معنايي دقیق از ساختمان ميباشد .در اين راستا ،فناوري مدلسازي اطالعات
ساختماني يا به اختصار  BIMبا در اختیار قرار دادن اطالعات مفید خود درباره ساختمانها مي توانند کمک شاياني به منظور ساخت شبکه
مسیر در فضاي داخلي آن بنمايد .از طرفي به منظور تکمیل فرآيند مسیرياب ي ،عالوه بر شبکه مسیر ،ابزارهايي کارا جهت تحلیل برروي
شبکه مسیر نیاز بوده که چنین ابزارهايي در  BIMوجود ندارد؛ در اين راستا ،سامانههاي اطالعات مکاني ( )GISتوانايي خوبي در انجام
تحلیل هاي مورد نیاز در فرآيند مسیريابي را دارند .بنابراين به نظر ميرسد ميتوان با تلفیق  BIMو  ،GISزمینه را براي مديريت بهتر
فرآيند مسیريابي در فضاي داخلي ساختمان فراهم نمود .در اين تحقیق تلفیق  BIMو  GISبا هدف ساخت شبکه مسیر در فضاي داخلي و
با استفاده از نرمافزار  FME Readerانجام شده است .پس از استخراج دادههاي مورد نیاز در مدل  BIMو تبديل آنها به فرمت استاندارد در
سامانههاي  ،GISاز دو روش پیشنهادي  Meshو  TINبه منظور ايجاد شبکه مسیر استفاده شده است .در روش  Meshتعداد نقاط درگیر در
مسیريابي بسیار زياد است .باال بودن تعداد نقاط سبب افزايش دقت مسیريابي ميشود  ،اما در مقابل پردازش اين نقاط به منظور پیدا
کردن مسیر بهینه نیازمند سخت افزار باال ميباشد .روش  TINاز مثلث بندي به منظور شبکه بندي محیط استفاده ميکند و لذا با توجه به
پايین بودن تعداد نقاط درگیر در شبکه مسیر،پردازش اطالعات به منظور يافتن بهترين مسیر قدرت سخت افزاري کم تري را ميطلبد.
نتايج تحقیق کارآمدي اطالعات موجود در مدلهاي  BIMو همچنین روش هاي پیشنهادي در ساخت شبکه مسیر در فرآيند مسیريابي را
نشان ميدهد.
واژگان کلیدی :سامانه هاي اطالعات مکاني ،مدلسازي اطالعات ساختمان ،شبکه سهبعدي مسیر ،مسیريابي داخل ساختمان
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مسیریابی داخل ساختمان از طریق ساخت شبکه سهبعدی مسیر مبتنی بر

مقاله پژوهشي  -مسیريابي داخل ساختمان از طريق ساخت شبکه سهبعدي مسیر...

 -1مقدمه
مردم در سراسر جهان بیش از  90درصد از اوقات خود
را در فضاي داخلي ساختمانها از جمله خانهها ،مراکز
اداري ،تجاري ،آموزشي و غیره سپري ميکنند [ .]1اين
افراد نیازمند خدمات مکان مبنا از جمله مسیر بهینه براي
خروج از ساختمان به خصوص ساختمانهاي بلندمرتبه با
فضاي داخلي پیچیده هستند که اين امر مستلزم وجود
يک شبکه مسیر دقیق و کارا در فضاي داخلي ساختمان و
ابزاري براي تحلیل بر روي آن ميباشد .در همین راستا،
افزايش تقاضا به منظور ارائه چنین خدماتي براي خروج از
ساختمان ،ارزش اطالعات مکاني در تهیه شبکه مسیر در
فضاي داخلي ساختمانها و انجام تحلیلهاي مکاني
مختلف بر روي آن را نشان ميدهد [.]2
در اغلب موارد ،قبل از انجام هرگونه تحلیل بر روي
يک شبکه مسیر ،يک مجموعه داده از شبکه مورد نظر نیاز
است؛ وجود چنین دادههايي در فضاهاي بیرون از
ساختمان نظیر دادههاي  GoogleMapو  1OSMو
همچنین دسترسي به آنها بسیار راحتتر از فضاي داخلي
ساختمانهاست .با توجه به پیچیدگي فضاي داخلي،
مسیريابي درون ساختمان با چالشهاي زيادي روبهرو
است که از جمله آن ميتوان به در دسترس نبودن
روشهاي ناوبري در فضاي باز همانند  ،2GPSنیازمندي به
يک شبکه مسیريابي داخلي ،دقت پايین روشهاي
موقعیتيابي درون ساختمان و فقدان اطالعات ساختماني
اشاره کرد .با اين حال ،ساخت مدل و ايجاد مسیر ،مبناي
مسیريابي در فضاي داخلي ساختمان به منظور ارائه
خدمات مکانمبنا از جمله ارائه مسیر براي خروج از
ساختمان محسوب ميشود [ .]3در اين راستا ،فناوري
مدلسازي اطالعات ساختماني يا به اختصار ،3BIM
ميتواند با ارائه مدلهاي سهبعدي ساختماني ،اطالعات
هندسي و معنايي ارزندهاي از ساختمان مورد نظر در
اختیار قرار دهد و کمک شاياني به منظور ساخت مدل
شبکه مسیر در فضاي داخلي ساختمان نمايد.
 BIMفرآيند تولید و مديريت ساختمان در طول حیات
آن شناخته ميشود [ .]4بهطور کلي BIM ،ميتواند در
1 Open Street Map
2 Global Positioning System
3 Building Information Modeling
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افزايش بهرهوري ،طراحي ،ساخت و نگهداري ساختمان
مؤثر واقع شود .مهمتر از همه ،هدف از  BIMآن است که
اطالعات طراحي را به صورتي بیان کند که هدف از طراحي
را بالفاصله بتوان درک نمود [ .]6 ,5مدلهاي  ،BIMپايگاه
دادههاي طرح معماري سهبعدي هستند که ميتوانند ضمن
در اختیار قرار دادن اطالعات غني از هندسه و معناي
ساختمان ،تصمیمگیري در مورد يک مکان را پشتیباني
کرده و اشیا واقعي را با باالترين سطح جزيیات يا به اختصار
 4LoDبه صورت سهبعدي مدل کنند [.]7 ,5
در حال حاضر ،عالقه به تلفیق  BIMو  GISدر حال
گسترش است؛ با اين وجود ،فناوري  BIMفاقد ابزاري
مناسب به منظور ساخت شبکه سهبعدي مسیر در داخل
ساختمان و انجام تحلیلهاي مکاني مختلف بر روي آن
جهت انجام فرآيند مسیر يابي است []8؛ به عبارتي
مدلهاي  BIMويژگيهاي مسیر را به عنوان يک اليه تعبیه
نميکنند [ .]9در اين راستا ،سامانههاي اطالعات مکاني يا
به اختصار  5GISميتوانند نقش موثري در اين راستا ايفا
کنند .به عبارت ديگر GIS ،ابزار بسیار قدرتمندي در تجزيه
و تحلیل اطالعات مکاني دوبعدي و سهبعدي محسوب
ميشود .بنابراين به منظور تحلیل اطالعاتي که مدلهاي
 BIMدر اختیار قرار ميدهند ،وارد کردن اين اطالعات به
پايگاه دادههاي  6GDBو کار برروي اين پايگاه دادهها امري
ضروري بهشمار ميرود []10؛ در اين راستا ،تلفیق دو
فناوري  BIMو  GISميتواند مسئله ساخت شبکه مسیر در
فضاي داخلي ساختمان را به صورت کارآمدتري حل نمايد.
7
استاندارد کالسهاي بنیادين صنعت يا به اختصار ، IFC
يک فرمت ذخیرهسازي رايج در صنعت ساختوساز به
منظور استفاده از قابلیت همکاري دادهها بین فرمتهاي
مختلف ميباشد IFC .شامل نمايش گرافیکي دادههاي
مکاني و روابط بین آنها در يک ديدگاه منطقي است [.]5
اين فرمت بهعنوان يک استاندارد بینالمللي در ISO
 16739:2013ثبت شده و در واقع به عنوان فرمت استاندارد
ذخیرهسازي و تبادل اطالعات  BIMدر نظر گرفته ميشود.
نرمافزار  8FME Readerبه عنوان تبديلکننده
اطالعات  IFCبه فرمتهاي استاندارد در  ،GISقابلیت
4 Level of Detail
5 Geospatial Information System
6 GeoDataBase
7 Industry Foundation Classes
8 Feature Manipulation Engine Reader

در فضای داخلی ساختمان
بسیاري از محققان روشهاي مسیريابي داخلي را در
چند سال گذشته مورد بررسي قرار دادهاند .روشهاي
مسیريابي داخلي را ميتوان به دو دسته هندسي و
گرافیکي تقسیم نمود .تفاوت روشهاي هندسي و گرافیکي
در سطح دقت است؛ بهطوري که روش هندسي به علت
استفاده از روشهاي کمي در مسیريابي از دقت باالتري
برخوردار بوده درحاليکه روشهاي گرافیکي از توپولوژي
محل براي مسیريابي استفاده ميکنند [.]12

اس

 -2تحقیقات پیشی ن در رابطه با مسیریابی

1 Triangulated Irregular Network
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همکاري بین دادهها در فرمتهاي مختلف را میسر ميکند
[]11؛ بنابراين دادههاي  BIMمعموالً بهعنوان پايگاه داده
هاي  IFCذخیره ميشوند تا بتوان آنها را به فرمتهاي
ديگر نیز تبديل نمود.
هدف اين مقاله ،تلفیق دو فناوري  BIMو  GISبه
منظور ساخت مدل و ايجاد شبکه موثر مسیر براي
مسیريابي در فضاي داخلي ساختمان ميباشد .در واقع
مي توان گفت در اين مقاله ،ارائه روشي براي ايجاد شبکه
مسیر با استفاده از مدلهاي  BIMمورد بررسي قرار گرفته
تا بتوان ضمن استفاده از آنها ،با بهکارگیري ابزارهاي
موجود در  ،GISروشهاي مؤثر براي مسیريابي درون
ساختمان را بدست آورد؛ بدين منظور ،ابتدا مدل سهبعدي
ساختمان با استفاده از استاندارد  IFCايجاد شده و سپس
از دو رويکرد  Meshو  1TINبراي تولید شبکه مسیر
داخلي استفاده ميشود .رويکرد  Meshتنها به افزايش
دقت شبکه متمرکز است ،درحاليکه رويکرد  TINافزايش
بهرهوري استفاده از داده و کاهش سختي در فرآيند تولید
شبکه مسیر را نیز دربر ميگیرد.
در اين مقاله ،ابتدا مروري بر تحقیقات پیشین انجام
گرفته در زمینه ايجاد شبکه مسیر داخلي خواهیم داشت.
در بخش  ، 3طراحي مدل و روش تحقیق مورد بررسي
قرارگرفته است .آمادهسازي دادهها و انجام ويرايشهاي
الزم بر روي آنها و همچنین پیادهسازي مدل در بخش 4
مورد بحث قرارگرفته است .در بخش انتهايي نیز
نتیجهگیري تحقیق آمده است.

در سال  Franz ،2005و همکاران [ ،]13مقايسهاي
بین مدلهاي مختلف گرافیکي براي ناوبري داخلي انجام
دادهاند .اين در حالي است که در سال  Afyouni ،2012و
همکاران [ ،]14يک روش هندسي به منظور ناوبري در
محیط داخلي ارائه نمودهاند .در سال  2004نیز Lee ،و
همکاران [ ، ]15يک مدل از شبکه هندسي به نام تبديل
محورهاي میاني ( )S-MATارائه کردهاند؛ تولید بیش از
حد گره و لبه يکي از نقصهاي عمده اين شبکه محسوب
ميشود .عالوه بر اين ،در سال  Lee ،2007و همکاران
[ ،]16از روش گريدبندي نقشه ،به عنوان روش هندسي
براي تعیین مسیر استفاده نموده است.
در سال  Stoffel ،2007و همکاران [ ،]17يک مدل
سلسله مراتبي به منظور ناوبري داخلي ايجاد کرده و بر
اساس همین مفهوم ،يک گراف را براي شبکهبندي مسیر
ارائه نموده است .اين روش به علت آنکه در گرههاي
مرزي که چندضلعيها را به يکديگر متصل مي کنند هیچ
اطالعات معنايي وجود ندارد ،مستقل از اطالعات معنايي
بوده و از اطالعات هندسي براي شبکهبندي استفاده نموده
است .عالوه بر اين ،اين روش در زماني که داخل اتاق مانع
وجود داشته و يا زماني که شکل راهرو بهصورت نامنظم
بوده قابل استفاده نخواهد بود.
 Meijersو همکاران [ ،]18در سال  2005يک مدل گراف
بر اساس تقسیم فضاي کامل ساختمان به بخشهاي کوچک
ارائه نمودهاند؛ اين مدل شامل يک توصیف معنايي و جايسازي
هندسي به منظور افزايش دقت مسیريابي ميباشد.
 Tsetsosو همکاران [ ،]19در سال  2005يک سیستم
ناوبري مبتني بر دادههاي هندسي و گرافیکي را توسعه
دادهاند؛ در اين سیستم ،ويژگيهاي ادراکي و فیزيکي
کاربر و قوانین معنايي در هنگام مسیريابي در نظر گرفته
شده است.
 Yangو همکاران [ ]20نیز در سال  2015اهمیت
مدلهاي معنايي در ايجاد برنامههاي هوشمند مسیريابي را
مورد بررسي قرار دادهاند؛ آنها رويکردي مبتني بر استفاده
از نقشههاي ترکیبي به منظور ارائه توضیحات در خصوص
توپولوژي و ساختار داخلي براي ايجاد گراف ناوبري داخلي
پیشنهاد دادهاند.
 Lertlakkhanakulو همکاران [ ]21در سال  ،2009از
مدل  BIMبراي ايجاد مسیر استفاده نموده است؛ در اين
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مدلسازي ،ساختمان با استفاده از مدل  GongTownکه
يک مدل  BIMمحسوب شده ،ايجاد شده است.
 Choiو همکاران [ ]22هم در سال  2007در تحقیق
خود نشان دادند که ساختار کف طبقات نیز در مسیريابي
مؤثر است .گراف فضايي از طريق بیان اجزاي ساختمان
مانند درها ،پنجرهها و فضاها بهعنوان گره ايجاد شده
درحالیکه ارتباط بین اين گرهها از طريق يک لینک نشان
داده شده است .در اين گراف فضايي ،فاصله و ويژگيهاي
اجزاي ساختمان مانند پنجرهها و دربها در نظر گرفته
شده است .عالوه بر اين ،اين روش توانسته است مسئله
وجود موانع و فضاهاي خالي را از طريق تقسیم فضا حل
کند .با اين حال ،استانداردهاي بینالملي مشترکي مانند
 IFCو  CityGMLوجود دارد که ميتواند براي تسهیل
ناوبري در محیط داخلي و در برگرفتن اطالعات هندسي و
معنايي به صورت همزمان بهکار گرفته شود.
 Borovikovو همکاران [ ]23در سال  ،2011از مفهوم
مثلثبندي دلوني براي ايجاد گراف استفاده نمودهاند .اين
روش شامل مراحل ( )1تقسیم فضاي کف ساختمان با
استفاده از مثلثبندي و ( )2ا يجاد اتصاالت با استفاده از
مراکز مثلث است .اين روش نسبت به روشهاي قبلي از
سرعت باالتري برخوردار است؛ زيرا لبههاي متقاطع با
ديوارها از طريق تولید  TINحذف شده و نقاط بحراني
کمتري در شبکه مثلثبندي درگیر خواهد بود.
در سال  ،1397کفاش [ ]24از استاندارد
 IndoorGMLبه منظور استخراج گراف ناوبري بازار
سرپوشیده تبريز استفاده نمود .در اين تحقیق ابتدا
قسمتهاي مختلف ساختمان مشخص شده و سپس با
استخراج يالهاي اصلي مطابق يا استاندارد ،IndoorGML
دوگان گراف براي هر قسمت ترسیم و خالصهسازي
ميشود .درنهايت گراف بخشهاي مختلف به يکديگر
متصل شده و با درنظر گرفتن معیارهاي الزم براي هر يال
و تعیین نوع کاربر ،گراف مذکور آماده مسیريابي ميشود.
گراف تشکیل شده در اين تحقیق شبکه مسیر را به صورت
دو بعدي مدل کرده است.
در سال  Flikweert ،2019و همکاران [ ]25از ابر
نقاط و استاندارد  IndoorGMLبه منظور استخراج گراف
ناوبري داخل ساختمان استفاده نموده است .در اين
تحقیق ابتدا درها و ديوارهاي ساختمان در ابر نقاط
مشخص و سپس فضاهاي قابل پیادهروي استخراج
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ميشوند .در مرحله بعدي ،براي هر در ،اتاق و پله يک گره
در نظر گرفته شده و سپس با در نظر گرفتن اين فرضیه
که فضاهاي قابل پیادهروي به کمک درها و پلهها به
يکديگر متصل ميشوند ،گراف اتصال گرهها ايجاد ميشود.
در سال  Teo ،2016و همکاران [ ]26با ايجاد يک
مدل شبکه داخلي مبتني بر  ،BIMامکان اتصال شبکه
داخلي به شبکه مسیر خارجي که از پايگاه  OSMبدست
ميآيد را ايجاد نموده و کمک ميکند تا بتوان مسیريابي را
به صورت يکپارچه انجام داد .در اين تحقیق ،المانهاي
ساختمان در مدل داده  IFCبه يک مدل شبکه داخلي
چند هدفه تبديل ميشود.
در سال  ،2020لیو و همکاران [ ]27در تحقیق خود
شبکه مسیر را با ترکیب دو مدل گرافمبنا و هستندهمبنا
ايجاد نمودهاند .مدل گرافمبنا جهت محاسبه مسیر در
مسیريابي در نظر گرفته شده که از  GISقابل استخراج
است .مدل هستنده مبنا هم از مدل ساختماني استخراج
شده و هدف آن نمايش بهتر نتايج مسیريابي است.
به طور کلي ميتوان گفت که روشهاي متعددي براي
تولید شبکه داخلي با استفاده از دادههاي هندسي
ساختمان وجود دارد .با اين حال ،سازگاري با اين روشها
و استفاده از آنها در تلفیق  BIMو  GISيک چالش
اساسي است.
در تحقیق حاضر ،از دو روش  Meshو  TINبه منظور
تولید شبکه استفاده شده است .چالش اصلي استفاده از
اين روشها ،پیادهسازي آنها در محیط  GISميباشد.

 -3روش تحقیق
 -1-3الزامات
به منظور مشخص نمودن نیازهاي تحقیق ،برنامهريزي
و طراحي مدل امري مهم محسوب ميشود .در اين راستا،
نیاز است تا الزامات کارکردي و غیرکارکردي مورد نیاز
مشخص گردد.
 -1-1-3الزامات کارکردی
الزامات کارکردي ،ابزار و دانش مورد نیاز به منظور
پیادهسازي سیستم به طور صحیح را مشخص ميکند.
فهرستي از الزامات کارکردي مورد نیاز در اين تحقیق در
جدول  1ارائه شده است .نگهداري اطالعات تبديل شده از

توضیح

الزام کارکردي
GDB

به منظور ذخیره اطالعات  IFCمربوط به مدل .BIM
در واقع اجزاي هندسي مدل در فرمت  IFCبهصورت
 Feature Classدر اين پايگاهها ذخیره ميشوند.

روش ايجاد
شبکه مسیر

اين روش بايد بهگونهاي باشد که مدل  BIMرا
بهعنوان ورودي اخذ نموده و شبکه مسیر را در GIS
بهعنوان خروجي ايجاد ميکند.

ابزار
مسیريابي

اين ابزار بايد بهگونهاي باشد که مجموعهاي از نقاط
را بهعنوان ورودي اخذ نموده و کوتاهترين مسیر بین
نقاط را بهعنوان خروجي ايجاد کند.

پايگاه

 -2-1-3الزامات غیرکارکردی
الزامات غیرکارکردي شامل معیارهايي براي ارزيابي
کارايي روش پیادهسازي و نرمافزارهاي مورد نیاز براي
پیادهسازي است .فهرستي از اين الزامات در جدول  2قابل
مشاهده است.
جدول  -2الزامات غیرکارکردي مورد نیاز تحقیق
الزام غیرکارکردي

توضیح

قابلیت تعامل پذيري
1
بین دادهها

نتايج بايد در نرمافزارهاي مختلف قابل
مشاهده باشد.

قابلیت سازگاري
قابلیت نمايش
سهبعدي نتايج

روشهاي اجرايي بايد براي ساختمانهاي
مختلف قابل اجرا باشد.
نتايج بهدستآمده بهصورت سهبعدي در
نرمافزار  ArcSceneقابلمشاهده باشد.

 -2-3طراحی مدل
ورودي اين سیستم ،نقشه پالن ساختمان بوده که با
فرمت  2DWGذخیره شده است .به منظور تهیه مدل
سهبعدي اين طبقات و تولید پايگاه داده  ،BIMاز نرمافزار
 Revit Architecture 2017استفاده شده است .با وارد
نمودن پالن ساختمان به اين نرمافزار و انجام فرآيند

1

Interoperability
2 Drawing

اس

جدول  -1الزامات کارکردي مورد نیاز تحقیق

 -4پیادهسازی
 -1-4ساختمان مورد مطالعه و ساخت مدل

 BIMمربوطه
پرديس دانشکده فني دانشگاه تهران به عنوان
ساختمان مورد مطالعه در نظر گرفته شده است .نقشه دو
بعدي پالن مربوط به اين طبقات در شکل  1نمايان است.
همانطور که اشاره شد ،به منظور تهیه مدل سهبعدي
اين طبقات ،از نرمافزار  Revit Artitecture 2017استفاده
شده است .ابتدا نقشه دوبعدي مربوط به پالن اين طبقات
وارد محیط نرمافزار شده و سپس فرآيند سهبعدي سازي
انجام مي شود .ديوار ،سقف ،درب ،پنجره و پله به عنوان
المانهاي اصلي در ساخت مدل سهبعدي در نظر گرفته
شده است .ابتدا براي هر کدام از المانهاي مذکور ،با توجه
به انواع مختلف آن در ساختمان از نظر ابعاد و نوع،
خانوادههاي مربوط به آنها در محیط نرمافزار ساخته
ميشود .در مرحله بعد ،ترسیم المانها شروع ميشود؛
ابتدا خانواده مربوط به المان مورد نظر انتخاب شده و
سپس با توجه به محل قرارگیري هر المان روي نقشه
دوبعدي پالن ،تمامي المانهاي مربوط به آن خانواده
ترسیم ميشود .اين کار براي تمامي خانوادههاي ايجاد
شده براي انواع مختلف المانهاي موجود در ساختمان
انجام ميشود .با اتمام فرآيند ترسیم و انتخاب نمايش
سهبعدي در نرمافزار ،مدل سهبعدي ساخته شده قابل
نمايش است .شکل  ،2مدل سهبعدي مربوط به ساختمان
مورد مطالعه را پس از فرآيند سهبعديسازي در نرمافزار
 Revitنشان ميدهد.
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 IFCدر  GISنیازمند يک پايگاه داده مکاني ( )GDBاست.
با پیادهسازي مدل طراحي شده در نرمافزار ،ArcGIS
شبکه سهبعدي مسیر در داخل ساختمان مورد نظر ساخته
ميشود .درنهايت با انتخاب دو نقطه از شبکه و استفاده از
ابزار تحلیل شبکه ،کوتاهترين مسیر بین اين دو نقطه
بهدست خواهد آمد.

سهبعديسازي ،پايگاه داده سهبعدي طبقات مورد نظر
ساخته ميشود .در مرحله بعد ،اين پايگاه داده با فرمت
 IFCذخیره و از طريق نرمافزار  FME Readerبه فرمت
 GDBکه يکي از فرمتهاي استاندارد در نرمافزار ArcGIS
است ،تبديل ميشود.
پس از انجام ويرايش و تحلیل برروي دادههاي مورد
نظر ،در نهايت شبکه مسیر داخل ساختمان مورد نظر
ساخته شده و سپس با انتخاب دو نقطه برروي شبکه و
انجام تحلیل مسیريابي ،کوتاهترين مسیر بین دو نقطه به
عنوان خروجي نمايش داده خواهد شد.

مقاله پژوهشي  -مسیريابي داخل ساختمان از طريق ساخت شبکه سهبعدي مسیر...

کار ،ابزار  FME Interoperability Toolsفعال شده و با
انتخاب گزينه  Quick Importو سپس انجام تنظیمات
الزم ،فرمت مدل سهبعدي ساختمان مورد نظر از  IFCبه
 GDBتبديل ميشود .تمام دادههاي تبديل شده که شامل
جداول و اليههاي سهبعدي ميباشند در يک پايگاه GDB
ذخیره ميگردند .جداول شامل روابط بین اليهها بوده و
اليههاي سهبعدي ويژگيهاي هندسي ساختمان را در
بردارند .شکل  3اليههاي تبديل شده را از فرمت  IFCبه
فرمت  GDBدر نرمافزار  ArcSceneنشان ميدهد.

شکل  -1نمايي کلي از پالن طبقات ساختمان مورد مطالعه

شکل  -3مدل  BIMساختمان مورد مطالعه در
پس از تبديل فرمت از  IFCبه

نرم افزار ArcScene

GBD

 -1-2-4حذف دادههای غیر ضروری

شکل  -2مدل  BIMساختمان مورد مطالعه ساخته شده در نرمافزار
Revit

با اتمام ساخت مدل  BIMمربوط به ساختمان مورد
مطالعه ،مدل مذکور با فرمت  IFCخروجي گرفته شده تا
در مراحل بعدي پیادهسازي مورد استفاده قرار گیرد.

 -2-4تبدیل فرمت مدل سهبعدی ساختمان از
 IFCبه  GDBبا استفاده از نرمافزار

FME

Reader

به منظور کار با دادههاي  BIMدر  ،ArcGISدادهها
بايد به فرمت استاندارد  ArcGISتبديل شوند .به منظور
تبديل اطالعات به فرمت استاندارد در نرمافزار ،ArcGIS
مجوز استفاده از افزونه  Data Interoperabilityمورد نیاز
است .در اين راستا ،ابتدا نرمافزار  FME Readerنصب شده
و سپس به نرمافزار  ArcGISمعرفي ميشود .با انجام اين
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همانطور که ميدانیم ،همواره تبديل از يک فرمت به
فرمت ديگر با خطا همراه خواهد بود؛ بنابراين بعد از انتقال
دادهها و ذخیرهسازي در فرمت مورد نظر ،قبل از انجام
هرگونه تحلیل بر روي داده ،خطاهاي به وجود آمده در
اين فرآيند بايد تصحیح شوند .همچنین بسیاري از
دادههاي غیرضروري به منظور انجام فرآيند مسیريابي نیز
در اين مرحله بايد شناسايي و از فرآيند مسیريابي خارج
شوند .در جدول  3فهرستي از اليههاي مورد نیاز به همراه
توضیحات مربوط به هر اليه آورده شده است.
جدول  -3دادههاي مورد نیاز از مدل  BIMبراي ساخت شبکه مسیر
دادههاي موردنیاز (نام اليه)
ifcDoor_Surface

توضیح
ذخیره ويژگيهاي هندسي اليه در
(شامل موقعیت ،عرض و غیره)

ifcWall_Surface

ذخیره ويژگيهاي هندسي اليه ديوار
(شامل موقعیت ،ضخامت و غیره)

ifcWallStandardCase_Line

به نوعي ردپاي اليه ديوار را بهصورت
خط نمايش ميدهد.

ifcStair_Surface

ذخیره ويژگي هندسي اليه پله
(شامل موقعیت ،ابتدا و انتها و غیره)

اس

در هنگام تبديل اطالعات  IFCبه  GISممکن است
خطاهايي به دادهها وارد شود؛ در واقع از ديد معماري ،اين

عالوه بر ويرايش دادهها در اين مرحله ،بايد عملیات
آمادهسازي دادهها به منظور انجام فرآيند تولید شبکه نیز

خطاها واقعاً خطا محسوب نميشوند ،اما از ديد ارتباطات
فضايي (اتصال بین خطوط و غیره) بهعنوان خطا در نظر
گرفته ميشوند؛ شکل  4نمونهاي از اين خطا را نشان
ميدهد .در واقع با تلفیق خطوط ديوار بهعنوان يکاليه
ممکن است در اتصال بین خطوط خطاهايي به وجود
بیايد .به منظور رفع اين خطاها ميتوان از مفهوم توپولوژي
استفاده نمود  .در اين تحقیق نیز ،با ساخت توپولوژي بر
روي اليه خطي ديوار ،خطاها شناسايي و رفع شدهاند.
شکل  5اليه ديوار براي طبقه اول را قبل و شکل 6
بعد از رفع خطاهاي توپولوژي نشان ميدهد .در شکل ،5
نقاطي که به رنگ قرمز مشخص شدهاند ،محل خطاها را
نشان ميدهند.

انجام پذيرد .شکل  7روند کلي آمادهسازي دادهها را نشان
ميدهد .تمام اين مراحل در نرمافزار  ArcGISو با استفاده
از ابزارهاي موجود در آن انجام ميشود.
در شکل  7و شکل  8نتايج برخي از مهمترين
بخشهاي انجام شده در فرآيند آمادهسازي دادهها نشان
داده شده است.

شکل  -7جداسازي پالن ساختمان بر اساس ارتفاع طبقات در فرآيند
آمادهسازي دادهها

شکل  -4نمونه خطاي موجود در اليه ديوار

شکل  -8ايجاد اليه نقطهاي براي درب در فرآيند آمادهسازي دادهها

شکل  -5اليه ديوار طبقه اول قبل از رفع خطاهاي توپولوژي

شکل  -6اليه ديوار طبقه اول بعد از رفع خطاهاي توپولوژي
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 -2-2-4رفع خطاهای احتمالی موجود در دادهها

 -3-2-4آمادهسازی و تهیه نهایی مدل در GIS

مقاله پژوهشي  -مسیريابي داخل ساختمان از طريق ساخت شبکه سهبعدي مسیر...
شکل  -7مراحل آمادهسازي دادهها

 -3-4ایجاد شبکه مسیر
به طور کلي ،به منظور انجام فرآيند مسیريابي مبتني بر
نقشه ،از دو نوع مدل مکاني سلولمبنا و گرافمبنا استفاده
ميشود .در مدلهاي سلولمبنا ،فضاي داخلي ساختمان به
سلولهاي منظم و با اندازه يکسان تقسیم ميشود .هر سلول
يک مشخصه معنايي داشته که بیانگر يک نوع فضا از داخل
ساختمان (مانع ،کريدور و غیره) است .سلولهايي که داراي
مشخصه معنايي مانع نیستند به يکديگر متصل بوده و
استخراج مسیر در زمان مسیريابي ،در بستر همین سلولها
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انجام خواهد شد .دسترسي به کل فضا و بهینه بودن در
ذخیرهسازي از جمله مزيتهاي مدل سلولمبنا است .در
مدلهاي گرافمبنا ،فضاي داخل ساختمان به کمک گرهها
و يالها مدلسازي ميشود و مسیريابي به کمک ماتريس
مجاورت آن انجام ميشود .اين مدلها مبتني بر حرکت
انسان بنیاد نهاده شده است .سادگي در محاسبات و امکان
انجام تحلیلهاي مبتني گراف مانند تحلیل مرکزيت از
جمله مزاياي اين مدل است [ ]28اساس مسیريابي
مدلهاي سلولمبنا ،همسايگي  8تايي (در فضاي دوبعدي)
و يا 26تايي (در فضاي سهبعدي) است؛ لذا مدلهاي

اين روش نیازمند استفاده از يک گراف شبکه با سايز
شبکه يکسان بهعنوان شبکه مسیر ميباشد .بدين منظور،
براي ايجاد اين شبکه از ابزار  fishnetاستفاده شده است.

اس

 -1- 3-4روش Mesh

شکل  -9مراحل ايجاد شبکه مسیر با استفاده از روش

Mesh
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سلولمبنا در فضاي سهبعدي داراي پردازشهاي زياد بوده و
اغلب بهمنظور مسیريابي در فضاي دوبعدي استفاده ميشود؛
درحاليکه مدلهاي گرافمبنا داراي حجم پردازشهاي
بسیار کمتر بوده و قابلیت خوبي در مدل کردن سهبعدي
فضاي داخلي ساختمان هستند.چالش اصلي در اين تحقیق،
نحوه ايجاد شبکه مسیر با داشتن دادههاي  BIMاست .در
اينجا از دو روش شبکهبندي و مثلثبندي بهعنوان
روشهاي ايجاد شبکه مسیر استفاده شده است .هر دو روش
در نرمافزار  ArcGISپیادهسازي شدهاند .در ادامه ،به بررسي
نحوه پیادهسازي هر يک از اين دو روش پرداخته و در انتها
نتايج حاصل از اين روشها با يکديگر مقايسه خواهد شد.

سپس محل تقاطع ديوارها با اين شبکه از مجموعه شبکه
حذف شده تا در نهايت يک شبکه مؤثر به منظور
مسیريابي ساخته شود .در شکل  9روند انجام اين روش از
ابتدا تا ايجاد شبکه مسیر نشان داده شده است .پس از
تبديل اليه درب به يک اليه نقطهاي ،با توجه به عرض در
و د يوار ،يک بافر براي نقاط درب و خطوط ديوار در نظر
گرفته شده است که خروجي آن شکل  10نمايان است .در
مرحله بعد ،بافر مربوط به اليه درب ،از بافر مربوط به اليه
ديوار با استفاده از دستور  Eraseجدا ميشود (شکل .)11
پس از ايجاد بافر و جدا نمودن محدوده درب از ديوار،
به دلیل آن که محدوده ديوار نبايد در شبکه مسیر ايجاد
شده دخالت داده شود ،اين محدوده از شبکه  Fishnetجدا
ميگردد (شکل .)12
در نهايت با اتصال نقاط پله به شبکه ،شبکه مسیر
نهايي ساخته خواهد شد که در شکل  13قابل مشاهده
است.
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شکل  -10ايجاد بافر براي نقاط در و خطوط ديوار

در ابتدا ،به منظور ايجاد چندضلعي براي هر اتاق و
راهرو از ابزار  Feature to polygonاستفاده ميشود (شکل
 .)14سپس رئوس اين چندضلعيها استخراج شده که در
شکل  15قابل مشاهده است .با استفاده از اين نقاط و
خطوط ديوار ،اولین مثلثبندي به منظور بهدست آوردن
مراکز اتاقها ايجاد شد (شکل  .)16شکل  ،17مراکز
خطوط و مثلثهاي ايجاد شده بهوسیله انجام اولین
مثلثبندي را نشان ميدهد .در شکل  18مراحل ايجاد
شبکه مسیر با استفاده از مثلثبندي ارائه شده است.

شکل  -11جداسازي بافر در از بافر ديوار

شکل  -14ايجاد چندضلعي براي هر اتاق و راهرو در مثلثبندي
مرحله اول

شکل  -12جداسازي محدوده ديوار از شبکه

Fishnet

شکل  -15استخراج رئوس چندضلعيهاي ايجاد شده

شکل  -13اتصال نقاط پله به شبکه و تهیه شبکه مسیر نهايي
 -2- 3-4روش TIN

شکل  -16انجام اولین مثلثبندي با استفاده از رئوس چندضلعيهاي
ايجاد شده و خطوط ديوار

در اين روش براي ايجاد شبکه مسیر از گراف ايجاد
شده از مثلثبندي به روش  TINاستفاده شده است .به
دلیل آنکه ديوارها بهعنوان مانع در شبکه مسیر در نظر
گرفته ميشوند ،ابتدا مراکز مثلثبندي حاصل از در نظر
گرفتن رئوس خطوط مربوط به ديوارها بهعنوان نقاط
مثلثبندي به دست آورده ميشود؛ سپس از اين نقاط به
همراه نقاط ايجاد شده بهعنوان درب ،براي ايجاد
مثلثبندي نهايي استفاده ميشود.
در ادامه ،به منظور درک بهتر هر يک از مراحل ،با
استفاده از اشکالي که از خروجي مراحل به دست آمده
است توضیحاتي ارائه شده است.
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شکل  -18مراحل ايجاد شبکه مسیر با استفاده از روش مثلث بندي

از آنجاييکه دربها بايد بهعنوان بخشي از مسیر در
نظر گرفته شوند ،نقاط ايجاد شده بهعنوان درب نیز بايد
در ايجاد شبکه مسیر دخالت داشته باشد؛ بنابراين بايد
بهاندازه عرض دربها از خطوط تشکیلدهنده ديوار جدا
نمود (شکل  .)21سپس با در نظر گرفتن نقاط مرکزي
مثلثبندي مرحله قبل و نقاط ايجاد شده بهعنوان درب،
مثلثبندي مرحله دوم به منظور ايجاد شبکه مسیر ساخته

شده ميشود که خروجي آن در شکل  22قابل مشاهده
است.
در مرحله بعد ،با حذف اضالع مثلثبندي که با خطوط
ديوار تقاطع دارند ،فرآيند مثلثبندي به اتمام خواهد
رسید (شکل  .)23در نهايت براي اتصال طبقات به
يکديگر ،از نقاط پله استفاده شده و شبکه نهايي
مثلثبندي به منظور ايجاد شبکه مسیر تکمیل شده که در
شکل 24نمايان است.
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شکل  -21جداسازي عرض درها از خطوط تشکیل دهنده ديوارها

شکل  -22انجام دومین مثلثبندي با استفاده از نقاط مرکزي
مثلثبندي مرحله قبل و نقاط در نطر گرقته شده به عنوان در

شکل -24نمونه مسیريابي انجام شده
شکل  -23حذف اضالعي که با خطوط ديوار تقاطع دارند

نتايج مسیريابي با استفاده از دو روش پیشنهادي براي
ده مسیر در جدول  4به منظور مقايسه آورده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،روش مثلثبندي به علت
وجود گرهها و لبههاي کمتر ،داراي طول کمتري است.
جدول  -4نتايج مسیريابي در دو روش پیشنهادي ساخت شبکه مسیر

شکل -24اتصال طبقات به يکديگر با استفاده از نقاط پله و ايجاد
شبکه مثلثي نهايي

 -4-4مسیریابی و ارزیابی نتایج
بعد از ايجاد شبکه مسیر با استفاده از دو روش
پیشنهادي ،از ابزار  Model builderجهت ساخت ابزاري به
منظور انجام فرآيند مسیريابي استفاده شده است .اين ابزار
با گرفتن شبکه ايجاد شده و دو نقطه ابتدايي و انتهايي
مسیر ،کوتاهترين مسیر بین دو نقطه را به دست خواهد
آورد.
در شکل  ،25چهار نمونه مسیريابي انجام شده در
ساختمان مورد مطالعه و با استفاده از روشهاي پیشنهادي
نشان داده شده است.
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شماره مسیر

طول مسیر
روش
20,45

19,84

2

8,42

7,68

3

22,15

20,98

4

18,25

17,73

5

18,87

17,02

6
7

16,58
35,62

14,93
33,24

8

21,2

19,6

9

26,38

24,89

10

10,32

9,03

1

Mesh

روش TIN

در جدول  5نیز مزايا و معايب دو روش پیشنهادي به
منظور ايجاد شبکه مسیر نشان داده شده است.

Mesh

شبکه مسیر خروجي
داراي دقت بااليي بوده و
تراکم نقاط شبکه براي هر
اتاق يکسان است

به فضاي ذخیرهسازي
بیشتري نیاز دارد.

TIN

فضاي ذخیرهسازي کمي
مورد نیاز است.

تراکم نقاط شبکه
براي هر اتاق يکسان
نمي باشد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات آینده
وجود يک شبکه مسیر مناسب در فضاي داخلي
ساختمانها مي تواند کمک شاياني به بهبود خدمات
مکانمبنا به افراد بنمايد .اگرچه تاکنون تحقیقات مختلفي
در زمینه مسیريابي داخلي توسط محققین انجام شده
است؛ اما تعداد بسیار کمي از تحقیقات از مدلهاي BIM
به عنوان يک منبع اطالعاتي غني از اطالعات هندسي و
معنايي ساختمان استفاده نمودهاند .اين در حالي است که
که رشد فناوري  BIMدر سالهاي اخیر ،لزوم به کارگیري
آن را در کاربردهاي مختلف از جمله مسیريابي داخلي
بیش از پیش نشان ميدهد.
در اين تحقیق از دو روش  Meshو  TINو همچنین
دادههاي موجود در مدل  BIMمربوط به ساختمان مورد
نظر به منظور ساخت شبکه مسیر استفاده گرديد .اين دو
روش به خوبي هدف مسیريابي در فضاي داخلي ساختمان
را برآورده ميکنند؛ اما مشکلي که در هر دو روش وجود
دارد آن است که پلهها را بهصورت دو نقطه ابتدايي و
انتهايي در نظر گرفته و در واقع ميتوان گفت از پله
بهعنوان آسانسور براي جابهجايي بین دو طبقه استفاده
شده است .اين امر واقعیت چنداني نداشته و براي آنکه
نتايج مسیريابي دقیق تر باشند تا بتوان از اين نتايج براي
اهدافي مانند موقعیتيابي داخل ساختمان نیز بهره برد،
ميبايست روش مناسبتري به منظور مدل نمودن پلههاي
ساختمان در شبکه مسیر در نظر گرفته شود.در اين
تحقیق اطالعات  BIMبه  GISتبديل شده و سپس بر

اس

روش ساخت
شبکه مسیر

مزيت

عیب

تشکر و قدردانی
بدينوسیله از جناب آقاي دکتر فرشاد حکیم پور و
مجموعه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي
حمايت همه جانبه در انجام اين طرح تحقیقاتي تقدير و
تشکر به عمل ميآيد.
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