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توسعه خدمات مکانمبنا در فضای داخلی ساختمان ،با چالشهای مختلفی روبروست که یکی از آنها نحوه تولید گراف مسیریابی در فضای
بسته است .با توجه به ضعفهایی که در روشهای صرفاً هندسی برای تولید گراف مسیریابی فضای بسته وجود دارد ،در این پژوهش یک روش
معنایی-هندسی برای پوشش خألهای موجود در ترکیب روشهای معنایی و هندسی ارائهشده است .در این روش از مدل داده  CityGMLکه
درواقع یک مدلساز ی معنایی از فضای ساختمان است ،استفادهشده است .خروجی این روش نیز با چند سناریو امتحان و نتایج آن ارائهشده
است .استفاده از اطالعات معنایی و گراف معنایی ،درواقع راهبرد مناسبی برای روشهای صرفاً هندسی است و با توجه به نتایج ،روش معنایی-
هندسی ارائهشده برای تولید گراف مسیریابی فضای بسته ،کارآمد بوده است.
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خدمات مکانمبن ا )LBS( 1در حال حاضر بهطور
گستردهای توسط افراد مختلف در سراسر جهان
مورداستفاده قرار میگیرد؛ اما  LBSدر فضای داخل
ساختمان ،مانند مسیریابی در فضای بسته ساختمانی و
دنبال کردن اجزاء و اشیاء ،هنوز با چالشهای مختلف
تکنیکی مانند روش تولید گراف مسیریابی ،روش
مدلسازی فضای ساختمانی و  ...روبروست [ .]1مسئله
چالشبرانگیز پژوهشهای مختلف سالهای اخیر در
رابطه با  LBSدر فضای داخل ساختمانها ،روش تولید
گراف مسیریابی در فضای داخلی ساختمان است .انواع
مختلفی از مدلهای ناوبری فضای بسته وجود دارد که
از میان آنها مدلهای مبتنی بر گراف 2به دلیل فضای
ذخیرهسازی کمتر و دارا بودن هردو نوع اطالعات
هندسی و معنایی از فضای بسته ساختمانی کاربرد
بیشتری دارند .مدلهای مبتنی بر گراف را گراف ناوبری
یا گراف مسیر نیز مینامند و یکی از ضروریترین
چیزها برای تولید آن ،توپولوژی فضای بسته یک
ساختمان است [ .]2در مسیریابی فضای بسته
ساختمانی ،پیدا کردن راههای دسترسی به کاربریها و
اجزاء مختلف موجود در فضای داخلی ساختمان (مانند
در ،پنجره ،وسایل ،تأسیسات و  )...بسیار مهمتر از
مسافت طی شده است .با توجه به مطالعات پیشین نیز،
باید گفت که مدلهای داده ساختمانی هیبرید (که
بهمنظور ترکیب مزیتهای مدل هندسی و معنایی
ارائهشدهاند) به علت ایجاد سلسله مراتبی از اطالعات
مکانی و توپولوژیک ،باعث تضمین انعطافپذیری،
بازدهی و دقت سیستم میشوند [ .]3پشتیبانی از
موجودیتهای مفهومی فضای داخلی ساختمان باعث
ایجاد تجربه کاربری بهتر در سیستمهای ناوبری و
خدمات مکانمبنا میشود .همچنین رفتار سیستم
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ناوبری را به رفتار انسان نزدیکتر میکند ولی این کار
با روشهای صرفاً هندسی ممکن نیست [ 4و .]5
درواقع گراف مسیریابی باید با ترکیب روش معنایی و
هندسی تولید شود.
پژوهشهای صورت گرفته درزمینه مسیریابی فضای
بسته ،عمدتاً شامل توضیح روشی برای تولید یک شبکه
ژئومتریک ،با استفاده از اطالعات هندسی بودهاند .در
بعضی از این روشها ،گراف مسیریابی با استفاده از
دیجیتایز کردن از روی نقشههای ساختمانی ،تولیدشده
است [ 1 ،8 ،7 ،6و  ،]12اینگونه گرافها با استفاده از
اطالعاتی که شخص طراح ،از فضای ساختمان در ذهن
خود دارد و همچنین اطالعات موجود در پالن موردنظر،
طراحیشده است .بدیهی است که در فضاهای
ساختمانی بزرگ و پیچیده انجام این کار بهصورت
دستی عالوه بر زمانبر بودن ،احتمال خطا را نیز
افزایش میدهد .در موارد دیگر نیز از روشهای غیر
دستی و اتوماتیکتر استفادهشده است .به این صورت
که با توسعه الگوریتمها و ارائه روشهای جدیدتر ،سعی
شده تا کوتاهترین مسیر ارائه شود .بهعنوانمثال یک
شبکه ژئومتریک سهبعدی بهصورت اتوماتیک تولیدشده
است[( ،]11شکل( .))1در این روش الگوریتمی بانام
تبدیل محور میانی-مستقیم )S-MAT( 3که از توسعه
الگوریتم تبدیل محور میانی )MAT( 4بهدستآمده
ارائهشده است .از این دو الگوریتم در پژوهشهای
دیگری نیز مخصوصاً در استخراج مسیرهای مربوط به
راهروها ،استفادهشده است [ 12و .]13
از روش شبکه مثلثبندی نامنظم ،شکل(-2ب) ،نیز
برای تولید گراف ناوبری استفادهشده است [ 15 ،14و
 .]16در این روش با استفاده از نقاط بحرانی مانند مرکز
درها ،گوشههای اتاقها و راهروها ،شبکه نامنظم
مثلثبندی تولیدشده و برای ناوبری مورداستفاده
قرارگرفته است .در روشی مشابه نیز ،بجای مثلثبندی
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ها استفادهشده است و در بیشتر موارد لزوم استفاده از
اطالعات معنایی در آنها ذکرشده و در بعضی از آنها
نیز این اطالعات بهصورت دستی به پالن ساختمانی و
گراف مسیریابی اضافهشده است .بهطورکلی دادههای
معنایی برای تولید نقشه مسیرها در فضای داخلی
ساختمان بسیار مهم هستند [.]11

شكل  :1تبدیل گراف معنایی به شبكه ژئومتریک سهبعدی []11

نامنظم []11
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شكل  : 2تولید شبكه ناوبری در فضای داخلی ساختمان( :الف) با استفاده از دیاگرام ورونویی [( ،]11ب) با استفاده از مثلثبندی
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از دیاگرام ورونویی ،شکل(-2الف) ،استفادهشده است
[ .]17در روشی دیگر نیز گراف مسیریابی که در
شکل( )3نمایش دادهشده است ،با استفاده پالن
دوبعدی ساختمان تولیدشده است و برای این کار
اطالعات معنایی به پالن مورداستفاده افزوده شده
است[( ]18شکل(.))3
در نمونه پژوهشهایی که قبالً ذکر شد ،از الگوریتمهای
هندسه محاسباتی و مدلهای داده هندسی مانند پالن-
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در بعضی روشهای دیگر سعی شده است تا از اطالعات
معنایی و مدلهای داده مکانی که ازاینگونه اطالعات
پشتیبانی میکند ،در فرایند تولید گراف مسیریابی
استفاده شود .بهعنوانمثال در پژوهشی ،یک روش
مدلسازی برمبنای مدل اطالعات ساختمانی)BIM( 1
برای انتقال اطالعات از مدل داده کالسهای بنیادین
صنعتی )IFC( 2به یک مدل ابداعی که برای تسهیل
ناوبری در فضای داخلی ساختمان است ،ارائهشده است
[ ]22و در پژوهشی دیگر ،نیز یک ساختار توپولوژیکی
به نام نیم –لبه دوگان ،)DHE( 3با تمرکز بر اتصال
فضای دوگان و فضای اولیه ارائهشده است [ .]21روشی
نیز برای تبدیل اتوماتیک  IFCو زبان نشانهگذاری
جغرافیایی شهر  )CityGML( 4به زبان نشانهگذاری
جغرافیایی فضای بسته  )IndoorGML(5ارائهشده است
[ ،]22اما در اینگونه پژوهشها روش کاملی برای
فرایند مسیریابی با استفاده از این مدلها ارائه نشده
است و عمده تمرکز آنها روی استخراج توپولوژی
فضای بسته بوده است .در پژوهشی دیگر با استفاده از
روش گرید مبنا و مثلثبندی سهبعدی گراف مسیریابی
1

تولیدشده است [ .]23در این روش از اطالعات معنایی
مربوط به موقعیت اثاثیه داخل فضا که از مدل داده
 IFCاستخراجشده ،نیز استفادهشده است .در روشی
تقریباً مشابه با استفاده از پالن دوبعدی که موقعیت
اسباب و وسایل داخل آن بهصورت چندضلعی دوبعدی
مشخصشده ،فضای داخلی ساختمان تقسیمبندی شده
و با استفاده از روش مثلثبندی ،شبکه مثلثبندی
تولید کردند [ .]24روشی نیز برای تقسیمبندی فضای
داخل ساختمان ،باهدف نزدیک کردن مسیریابی به
رفتارهای انسان ارائهشده است [ .]25در این پژوهشها
با استفاده از اطالعات معنایی ،فضای داخل ساختمان،
تنها به دو بخش قابل ناوبری و غیرقابل ناوبری تقسیم و
درواقع تقسیمبندی ساختاری انجامشده است .در
پژوهشی دیگر با استفاده از تقسیمبندی ساختاری
فضای بسته ساختمان ،یک شبکه منطقی برای ناوبری
در این فضا تولیدشده است [ ،]26اما این شبکه با
استفاده از اطالعات معنایی ،تولیدشده و فاقد اطالعات
هندسی است .دلیل پراهمیتتر شدن مفاهیم در ناوبری
فضای داخل ساختمان ،پیچیده بودن فضاها در این
محیط است و همچنین تفسیر معنایی ،میتواند
مسیریابی فضای بسته را با انواع مختلف حرکت و
کاربری ،سازگارتر کند [ .]27تقسیمبندی معنایی که
پایه و اساس روش معنایی برای تولید گراف مسیریابی
است ،با استفاده از معیارهای معنایی و توپولوژیکی،
میسر خواهد بود ،درحالیکه این مسئله با استفاده از
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شكل  :3سوپرگراف ناوبری در فضای داخلی ساختمان []11
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 -2روش تحقیق
در این پژوهش برای اضافه کردن موجودیتهای معنایی
به گراف مسیریابی از یک مدل داده  CityGMLبا سطح
جزئیات )LOD4( 1 4استفادهشده است .در مدل داده
 CityGMLممکن است  LODمختلفی تعیین شود که
از  1تا  4متغیر باشد .میزان اطالعات مربوط به فضای
داخلی ساختمان از  LOD1به  LOD4افزایش مییابد و
بهعبارتدیگر مدل داده مربوطه ممکن است از یک
پالن دوبعدی تا یک مدل سهبعدی با تمام جزئیات
داخلی یک ساختمان متغیر باشد .ویژگی دیگر مدل
داده  ،CityGMLاین است که موجودیتهای مفهومی
فضای بسته ساختمانی با یک سلسلهمراتب کل به جزء
در آن ذخیرهشدهاند [.]32
در پژوهش حاضر ،اطالعات و موجودیتهای معنایی
مربوط فضای داخلی ساختمان ،شامل کاربری فضاها،
تأسیسات موجود در بخشهای مختلف ،امکانات و لوازم
موجود در آن و همچنین اطالعات هندسی آنها،
شکل( )4با استفاده از نرمافزاری که به این منظور
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معیارهای هندسی بهتنهایی قابل انجام نیست .همچنین
تقسیمبندی معنایی باعث افزایش دقت ناوبری و
موقعیتیابی میشود [ 28و .]21
هدف از انجام این پژوهش برطرف کردن خأل موجود در
فرایند تولید گراف مسیریابی در بخش ترکیب اطالعات
معنایی و هندسی و نیز پشتیبانی از موجودیتهای
مفهومی فضای داخلی ساختمان ،با استفاده از مدل
داده  CityGMLاست .به این منظور شبکه ناوبری
فضای داخل ساختمان ،با استفاده از تقسیمبندی
کاربردی فضای بسته ساختمانی و هندسه محاسباتی
(روش معنایی-هندسی) ،تولیدشده است .استفاده از
سلسلهمراتب معنایی مدل داده  CityGMLدر فرایند
تولید گراف مسیریابی برای فضای داخلی ساختمان ،در
این پژوهش نوآوری محسوب میشود.
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توسعه دادهشده ،استخراجشده است .ابزار توسعه
دادهشده مدل داده  CityGMLرا که یک داده متنی
محسوب میشود ،خوانده و اطالعات موردنیاز را از آن
استخراج میکند .با استفاده از سلسلهمراتب معنایی این
اطالعات ،یک گراف منطقی از توپولوژی فضای داخل
ساختمان تولیدشده است( ،شکل( .))5همانطور که در
شکل( )5نیز مشاهده میشود پایه اصلی این گراف بر
اساس سلسلهمراتب معنایی موجود در فضای داخلی
ساختمان شکلگرفته است .بهعبارتدیگر هر موجودیت
بهصورت یک گره به گراف اضافهشده و در ادامه اگر
موجودیت موردنظر زیرمجموعه یک موجودیت دیگر
باشد (مثالً لوازمی که در یک اتاق وجود دارند) ،یک لبه
یا اتصال به ازای آن به گراف اصلی اضافهشده است و
نیز درصورتیکه آن موجودیت بین دو موجودیت دیگر
مشترک باشد (مانند حالتی که یک «در» بین دو فضا
مشترک است و آنها را به هم متصل میکند) ،دو
اتصال به گراف اضافه میشود.
در ادامه فرایند تولید گراف مسیریابی در فضای داخلی
ساختمان ،گراف معنایی به گراف ژئومتریک تبدیلشده
است .برای تولید شبکه ژئومتریک باید موقعیت مکانی
به گرههای گراف اضافه شود اما استفاده تنها از موقعیت
سنتروئید موجودیتها ،مسیرهایی خشن و کمدقت
تولید میکند (شکل())6؛ بنابراین از الگوریتم MAT
برای بازتولید مسیرها و برطرف کردن مشکالتی که ذکر
شد ،استفادهشده است.
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شكل  :1نمونه شماتیک از گراف معنایی استخراجشده از فضای داخلی ساختمان

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :4تقسیمبندی کاربردی فضای داخلی ساختمان
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مرحله بعد موجودیتهایی که بر اساس گراف معنایی،
زیرمجموعه کاربری موردنظر هستند ،به محور مرکزی
که محاسبهشده است ،متصل شدهاند (شکل( .))7منظور
از متصل شدن ،اضافه شدن یک لبه جدید به ازای
موجودیت زیرمجموعه کاربری موردنظر به گراف
ژئومتریک است .بهاینترتیب گرافی که در شکل()6
نمایش دادهشده است ،توسعه دادهشده و دقت آن نیز
افزایشیافته است (شکل(.))8

به این منظور سطح قابل ناوبری از کاربریهای مختلف
(بخشی که توسط افراد قابلرفتوآمد باشد)
محاسبهشده است .بهعبارتدیگر بخشهایی که توسط
تأسیسات یا وسایل اشغالشده ،از کل آن حذفشده
است .سپس محور مرکزی برای سطح قابل ناوبری ،با
استفاده از الگوریتم  MATمحاسبهشده و این محور به
گراف ژئومتریک اضافهشده است (نقاط و پارهخطها
بهصورت گره و اتصال وارد گراف ژئومتریک شدهاند) .در

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :6گراف ناوبری تولیدشده با استفاده از اتصال موقعیت سنتروئید اجزاء به یكدیگر

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.4.0

شكل  : 1محور مرکزی راهرو و اتصال آن به درهای مرتبط به راهرو (نقاط قرمزرنگ محل درها ،خط مشكیرنگ محور مرکزی
راهرو و خطوط خاکستریرنگ اتصاالت بین راهرو درها هستند).
] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.69
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است و مسیر خروجی در شکلهای ( )1تا ( )11نمایش
داده شده است.

 -3نتایج و بحث
برای ارائه نتایج و کارایی روش ارائهشده در این
پژوهش ،مسیریابی با سناریوهای مختلفی انجامشده

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :1گراف ناوبری نهایی تولیدشده برای مسیریابی در فضای داخلی ساختمان

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.4.0

شكل  :9مسیر محاسبهشده از خروجی ساختمان به اتاقی که دارای کاناپه است (مسیر قرمزرنگ)
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همانطور که از نتایج ارائهشده برمیآید ،گراف
ژئومتریک تولیدشده ،دارای اطالعات مفهومی است و
موجودیتهای مفهومی فضای داخلی ساختمان ،در این
گراف قابل جستجو هستند .اهمیت پیدا کردن
دسترسیها در فضای بسته ساختمان ،بسیار مهمتر از
طول مسیر است که این امر با روش ارائهشده در این
پژوهش بسیار تسهیل شده است و باید گفت که
استفاده از مدل داده  CityGMLدر این فرایند (به دلیل
مدلسازی معنایی فضای بسته ساختمانی) بسیار مؤثر
بوده است و بهعبارتدیگر فضای هیبرید (معنایی

00

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.69

هندسی) موجود در مدل داده  CityGMLبا سطح
جزئیات  ،4به گراف مسیریابی منتقلشده است.
برخالف بسیاری از روشهای تولید شبکه ناوبری ،مانند
دیجیتایز کردن و یا استفاده از الگوریتمهای هندسه
محاسباتی که گاها بسیار پیچیده میشوند ،روش
ارائهشده در این پژوهش پایه معنایی و منطقی دارد و
شفافتر از روشهای دیگر است .همچنین تقسیمبندی
فضای داخلی ساختمان بهصورت کاربردی و نه
ساختاری (قابل ناوبری و غیرقابل ناوبری) باعث شده
است تا در کل ،گراف مسیریابی از جزئیات بیشتری از
فضای بسته ساختمانی پشتیبانی کند.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.4.0

شكل  :11مسیر محاسبهشده از حمام تا نزدیکترین کاناپه (مسیر قرمزرنگ)

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :11مسیر محاسبهشده از حمام تا آشپزخانه (مسیر قرمزرنگ)

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی- نشریه علمی

[ DOI: 10.52547/jgit.8.4.69 ]

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.4.0 ]

[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09 ]

1399  زمستان  شماره چهارم سال هشتم

عالوه بر آن زمانی که اطالعات معنایی در فرایند تولیاد
 رفتار سیستم نااوبری،گراف و مسیریابی دخیل هستند
 بهبیاندیگر زمانی که.به رفتار انسان نزدیک خواهد شد
 تأسیسات و کاربری فضااهای مختلاف در،مفهوم اثاثیه
 میتواناد پشاتیبان تصامیماتی،گراف تعریف شده باشد
شبیه به تصمیمات انسان باشد؛ بنابراین استفاده از یاک
 هندسای بارای تولیاد گاراف مسایریابی-روش معنایی
 در مطالعاات.فضای داخلی ساختمان بسیار مفید اسات
آتی پیشنهاد میشود که روش ارائهشده در این پژوهش
در ترکیب با مسیریابی رباتیاک در فضاای بساته ماورد
.مطالعه قرار گیرد

 نتیجهگیری-4
تفاااوت روش اسااتفادهشااده در ایاان پااژوهش بااا دیگاار
 بهعناوان پایاه، استفاده از یک گراف معنایی،پژوهشها
 درواقع گراف معناایی.اولیه تولید گراف مسیریابی است
اولیه مانند یک راهبارد بارای تولیاد گاراف ژئومتریاک
، زیارا الگاوریتمهاای هندساه محاساباتی،عمل میکند
دارای منطقی برای تفاوت قائل شدن بین کااربریهاای
مختلاف و یااا ساطوح قاباال نااوبری و غیرقاباال ناااوبری
نیستند و ورودی ایانگوناه الگاوریتمهاا معماو ً نقااط
بحرانی فضای فیزیکای ماوردنظر اسات و اضاافه شادن
 باعاث،گراف معنایی به فرایند تولیاد گاراف مسایریابی
.افزایش کیفیت و انعطافپاذیری خروجای شاده اسات
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Abstract

The development of indoor Location-Based Services faces various challenges that one of which is the method
of generating indoor routing graph. Due to the weaknesses of purely geometric methods for generating indoor
routing graphs, a semantic-geometric method is proposed to cover the existing gaps in combining the
semantic and geometric methods in this study. The proposed method uses the CityGML data model, which is
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actually a semantic modeling of building space. The output of the method is also presented with several test
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scenarios, and their results. Using semantic information and semantic graphs is in fact a good strategy for
purely geometric methods, and according to the results, the proposed semantic-geometric method for

producing indoor routing graphs seems to be efficient.

Key words: CityGML, routing, indoor building space, semantic graph.
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