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نقشه بروز کاربری زمین ،ازجمله اطالعات الزم جهت سیاستگذاری و مدیریت شهری است درحالیکه روش سنتی تولید و بهروزرسانی اطالعات
مکانی توسط سازمانها ی تولید نقشه ،نیازمند صرف زمان و هزینه زیاد است .ایجاد فناوریهایی نظیر گوشیهای هوشمند ،تعیین موقعیت آنی
و توسعه شبکهها ی اجتماعی ،باعث تولید انبوه دادههای کاربر تولید مکانی شده است .هدف این مطالعه شناسایی کاربری زمین با استفاده از
اطالعات کاربر تولید است .در این پژوهش کاربریهای شهری در شش طبقه مسکونی ،تجاری و خرید ،اداری و خدماتی ،مختلط ،تجمع و
تفریحی و دیگر کاربریها در نظر گرفتهشده و از اطالعات شبکه اجتماعی توییتر بهعنوان محتوای کاربر تولید استفادهشده است .روش
مورداستفاده جهت طبقهبندی اطالعات کاربر تولید ،طبقهبندی با استفاده از یادگیری عمیق و شبکه مورداستفاده ،از نوع شبکه بازگشتی است.
با توجه به عدم توازن موجود در اطالعات ،جهت رفع آن از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان استفاده شد .ارزیابی نتایج نشاندهنده این است که
با استفاده از روش ارائهشده ،کاربریهای شهری با دقت کلی  46درصد طبقهبندیشدهاند .در بین طبقات شهری ،کاربری مسکونی با دقت 22
درصد بهترین دقت را دارد  .همچنین سطح زیر نمودار منحنی مشخصه عملکرد برابر با  1/88است که نشاندهنده قابلیت اطمینان مناسب
طبقهبندی است .در مقایسه نتایج حاصل از روش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای رفع عدم توازن داده با روش بیش نمونهبرداری تصادفی،
مشاهده شد که استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان ،باعث ایجاد بهبود دقت میشود.
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در روشهای سنتی ،اطالعات مکانی توسط سازمانهاا و
شرکت ها به وسیله افراد متخصص و با بهرهگیری از ابزار
و روشهای دقیق تولید میشوند .زمان و هزینه تولید و
به روزرسانی زیاد یکی از مساائل مهام تولیاد اطالعاات
مکانی به روش سنتی است که باعث میشاود اطالعاات
بهسرعت کارایی خود را از دست بدهند[1و .]2
نقشه کاربری زمین ،ازجمله محصوالت تولید نقشاه باه
روش سنتی است که نقش مهمی را در مدیریت شهری،
سیاست گذاری دولت و نظارت بر فعالیتهای مردم ،ایفا
ماایکنااد[3و  .]6امااروزه ایجاااد فناااوریهااایی نظیاار
گوشیهای تلفن همراه ،شابکههاای اجتمااعی ،تعیاین
موقعیت آنی خودروهاا و ییاره سابب تولیاد دادههاای
مکانی انبوه و ارزشمندی شده است که میتواناد منجار
به شناخت محیطای مناسابتار و اتخاا تصامیمهاای
کارآمدتر در حوزه مدیریت شهری برای حل چالشهای
پیش روی مدیران شود[ .]5در دسترس بودن ایان ناوع
از دادهها یک فرصت عالی برای کشف روشهای جدیاد
در شناسایی کاربری زمین را فراهم مایکناد.از مزایاای
مهم این دادهها میتاوان حجام زیااد و پوشاش زماانی
مناسب اشاره کرد [.]4
هدف از ایان مطالعاه شناساایی کااربریهاای زماین از
طریق اطالعات کااربر تولیاد 1اسات .کااربری زماین را
میتاوان از دو دیادگاه فیزیکای و اجتمااعی مایتواناد
موردبررساا ای قاااارارداد .در بساااایاری از مطالعااااات
سنجش ازدور به طبقه بندی کاربری زمین باا توجاه باه
ویژگیهای فیزیکی زمین مانناد جان خاا و رنا
زمینه و ییره پرداخته مایشاود[ .]2طبقاه بنادیهاای
کاااربری از دیاادگاه فیزیکاای ماایتوانااد شااامل طبقااات
شهری ،جنگل ،بایر و ییره باشد[ .]8طبقهبندی کاربری
از دیدگاه اجتماعی بیشتر به نوع فعالیتی کاه در مکاان
موردنظر صورت میگیرد ،میپردازد .طبقهبندی کاربری
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از دیدگاه اجتماعی میتواناد شاامل طبقاات مساکونی،
تجاری ،یذا ،تفریحی و ییره باشد[.]2
الگوی زمانی مرباو باه ناوع فعالیات سااکنین در هار
کاربری متفاوت است که میتواند در شناساایی کااربری
زمین مورداستفاده قرار بگیرد .بهعنوانمثال ،در منااطق
با کاربری مساکونی ،افاراد در سااعتهاای ابتادایی روز
کاربری را بهمنظور کار تار مایکنناد و در عصار باه
کاربری مسکونی بازمیگردند .درصورتیکه الگوی زمانی
فعالیت در کااربریهاای کسابوکاار بارخالف کااربری
مسکونی است [.]1
داده های کاربر تولید بهمنظور کشاف الگوهاای فعالیات
مختلف شهری در زمانهای مختلف مورداساتفاده قارار
میگیرند .ازجملاه دادههاای کااربر تولیاد پرکااربرد در
کشف الگوهای فعالیات شاهری اطالعاات گوشایهاای
هوشاامند ،شاابکههااای اجتماااعی و موقعیاات خودروهااا
هستند[.]11به عنوان مثال از داده های خط سیر تاکسی2
به منظاور بررسای الگاوی حرکات سااکنین در شاهر و
طبقهبندی کاربری زمین استفادهشده اسات[11و ]12
.همچنین در مطالعات مختلف از اطالعاات شابکههاای
اجتماعی (توییتر ،3فی بو  ،6ویچت 5و ویباو )4جهات
شناسااایی ساااختار شااهری و کشااف روابااط پیچیااده
داینامیک 2شهر استفادهشده است[2و 11و 13و .]16
در ای ان مطالعااه ،بااا اسااتفاده از دادههااای منتشرشااده
کاربران شبکه اجتماعی مکانمبنا ،به شناسایی کااربری
زمین در ساطح پارسال در محادوده شاهری پرداختاه
میشود .ارزیابی نتایج روش پیادهسازی شده باه کماک
نقشههای رسمی کاربری زمین انجام میگیرد.
در مطالعااات مختلااف بااا اسااتفاده از دو بعااد اطالعااات
معناایی و زمااانی دادههااای کااربر تولیااد بااه شناسااایی
کاربری زمین پرداختهشده است .ازجمله مطالعااتی کاه
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به تحلیل بعد معنایی داده هاای کااربر تولیاد پرداختاه
است میتوان به مطالعه کریمی پور و همکاران در ساال
 2118اشاره نماود .آنهاا در مطالعاه خاود باه تعیاین
کاااربری اجتماااعی در محایطهااای شااهری باار مبنااای
دادههای شابکههاای اجتمااعی مکاانمبناا فوراساکوئر
پرداختهاند .در مرحله اول ،باا اساتفاده از خوشاهبنادی
داده ها و دیااگرام وروناوی 1منطقاه موردمطالعاه را باه
چندین منطقه مختلف تقسیمشده است .با بررسی کمی
اطالعات معنایی داده هاا باه هار منطقاه یاک کااربری
اجتماعی تخصیص دادهشده است [ . ]15ازجمله معایب
این مطالعه مایتاوان باه منطقاهبنادی بازرج جهات
شناسایی کاربری زمین اشاره کرد.
جیانا و همکااران در ساال  2115از دادههاای نقاا
موردعالقه یاهو و دادههای جمع آوری شده از سرشماری
در سطح بلو بارای باه دسات آوردن کااربری زماین
بلو شهری استفاده نمودند .نتاایج نشااندهناده ایان
است کاه روش پیشانهادی آن هاا مطابقات بهتاری در
سراساار بلااو شااهری نساابت بااه روشهااای ساانتی
دارد[ .]14در مطالعااه دیگاار یااک روش شناسااایی نااوع
فعالیاات مناااطق از طریااق تااراکم نقااا موردعالقااه 2و
اطالعات موجود در  OSM3ارائهشده است .مناطق شامل
چهار طبقه بانکها ،دستگاههای خودپرداز ،رستورانهاا،
اماکن توریستی و زیرشااخه هاای دیگار کاه باهعناوان
مناااطق خریااد شناساااییشاادهانااد [ .]12ازجملااه
محاادودیتهااای ایاان مطالعااه محاادود کااردن طبقااات
کاربری به چند زیرشاخه از کاربریهای خدماتی است.
گائو و همکاران ،اطالعات مربو باه کااربران در شابکه
اجتماعی فور اساکوئر 6و چاک ایان 5کااربران را در 11
منطقه مشهور در ایالت متحده بررسی کردهاند .در ایان
مطالعه یاک چهاارچو آمااری باهمنظاور کشاف ناوع
Voronoi

عملکرد مناطق با استفاده از تکنیاکهاای مادلساازی
موضوع در شبکههای اجتمااعی و همبساتگی الگوهاای
انااواع نقااا موردعالقااه در مناااطق توسااعه دادهشااده
اساات[ .]2رناااتو و همکاااران در سااال  2121در یااک
مطالعه به ارزیابی شناسایی کاربری زمین باا اساتفاده از
تحلیل نقا موردعالقه پرداخته اند .آن ها شبکه سالولی
بر روی منطقه موردمطالعه خود برازش دادند .سپ بار
مبنای فاصله نقا موردعالقه به هر سلول کاربری زمین
به سلول اختصاص داده میشود .جهت تعیاین کااربری
بر مبنای فاصله از شبکه عصبی مصنوعی اساتفادهشاده
است.در این مطالعه نوع طبقهبندی زمین انتخاا شاده
نیز ارزیابی شده است .به این منظور روش ارائاهشاده در
هفت نوع طبقاهبنادی زماین مختلاف اجراشادهاناد و
درنهایت طبقهبندی زمین که شامل سهطبقه کشاورزی
 ،شااهری و صاانعتی بااه ترتیااب بااا دقاات 11،12و 85
درصد ،دارای بیشترین دقت طبقهبندی است .از مزایای
این مطالعه ارزیابی نوع طبقهبنادی بار نتاایج اسات .از
معایب این مطالعه طبقهبندی کلی زماین و اساتفاده از
شبکه سلولی است که تفسایرپذیری کمتار نسابت باه
نقشههای برداری دارد[.]18
فرناندو و همکاران در مطالعه خود به ترکیاب محتاوای
کاربری تولید مبتنی و برمکان و مبتنی بر ماتن جهات
شناسایی کاربری زمین پرداختند .در این مطالعاه ابتادا
با استفاده از خوشاهبنادی اطالعاات مبتنای بار مکاان
مناطق شاهری تفکیاک مای شاوند .ساپ بار اسااس
اطالعات مبتنی بر متن به هر منطقه سهطبقه کااربری
زمااین بااا اولویاات اختصاااص داده ماایشااود .جهاات
طبقهبندی از سه روش جنگل تصاادفی ،ماشاین باردار
پشتیبان و رگرسیون لجستیک اساتفاده کردناد .روش
ارائااهشااده باار روی اطالعااات دو شااهر نیویااور و
سانفرانسیسکو ارزیابی شد که نتایج نشاندهناده مقادار
شااخص  F-measureباین  1/54تاا  1/1بارای طبقاات
مختلف کااربری اسات.مزایای ایان مطالعاه ارائاه چناد
برچسب مکانی بهجای یک برچساب بارای هار منطقاه
است و از معایب مهم روش ارائهشده روش خوشهبنادی
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است که باعث شده فقاط منااطق محادودی از منطقاه
موردمطالعه را پوشش دهد[.]2
ازجمله مطالعاتی که به تحلیل بعاد زماانی و اساتخرا
الگو دادههای کاربر تولید پرداختاه اسات مایتاوان باه
مطالعه انجام شاده توساط حسان و همکااران در ساال
 2113اشاره کرد .آنها باا اساتفاده از دادههاای شابکه
اجتماعی توییتر و با بهرهگیری از بعد زمانی دادهها ،باه
تعیین کاربری شهری پرداخته اند .برای این منظور ابتدا
یک شبکه سلولی با ابعاد  211متر روی شهر نیویاور
تعریف شاد و ساپ بارای شاش کااربری مختلاف در
ساعت های مختلف شبانه روز با استفاده از تاابع چگاالی
کرنل 1شاخص هر کاربری در ساطح محایط شاهری در
زمانهای مختلف برآورد گردید[.]11
فریاس و همکااران در ساال  2116از دادههاای شابکه
توییتر برای شناخت محیطهای شهری استفاده کردناد.
آنها ابتدا با استفاده از روشهای خوشهبنادی ،منااطق
شهری را از هم تفکیک نموده و در مرحله بعاد باه هار
منطقه یک بردار نسبت دادند که درایاههاای آن تعاداد
دادهها به ازای هر  21دقیقه در هر منطقاه اسات .ناوع
روز هفتااه در دو طبقااه روز کاااری و روز تعطیاال باارای
رسیدن بهدقت باالتر بررسی شاد .باهایانترتیاب بارای
تعیین کاربری هر منطقه یک شاخص نموداری تعریاف
گردید .نتایج مطالعه در شاهر لنادن نشاان دهناد ایان
است که روش ارائه شده توانسته است مناطق مساکونی
را با دقت  41درصد و مناطق ییرمسکونی را با دقت 54
درصد شناسایی کناد .همچناین فیاای سابز در شاهر
لندن در این روش باا دقات  22درصاد شناسااییشاده
است[ .]21در یک مطالعه مشابه باه اساتخرا کااربری
مناااطق بااهوس ایله الگااوی تیییاارات تعااداد چااک ایاان
شبکههای اجتماعی انجامشاده اسات .باهمنظاور تهیاه
نقشه مناطق از نقشه منطقاه بنادی تحلیال ترافیکای2
شهر اساتفادهشاده اسات .در ایان مطالعاه ابتادا باردار
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تیییرات تعداد چک این در هر منطقه باا حاد تفکیاک
یک ساعت باهدساتآماده اسات .باهمنظاور شناساایی
کاااربریهااای مناااطق نیااز از رابطااه محاساابه تشااابه
کسینوسی 3استفادهشده است[.]21
اطالعات تمااس تلفانهاای هماراه 6ازجملاه دادههاای
پرکاربرد به منظور تحلیال زماانی در مطالعاات مختلاف
به منظور شناسایی مناطق است .جیمساون و همکااران
در سال  2112به مطالعه استخرا کااربری منااطق باا
اسااتفاده از اطالعااات فعالیاات تلفاان همااراه کاااربران
پرداختند .آنها از روش جنگل تصادفی 5برای شناسایی
کاربری مناطق با استفاده از الگوی مکانی-زمانی فعالیت
تلفن همراه کاربران استفاده کردند نقشه خروجی شامل
 5نوع کاربری مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،پار و دیگار
کاربریها است.ارزیابی انجامشده نشاندهنده این اسات
کااه کاااربریهااای مسااکونی بااا دقاات  42درصااد و
کاربریهای پار و دیگر کاربریها به ترتیاب باا دقات
 21و  11درصد شناساییشدهاند.]22[.
برخی از مطالعات نیز به ترکیب نتایج حاصل از تحلیال
بعد معنایی و زمانی دادههای کاربر تولیاد پرداختاهاناد.
جلیلی و همکاران در سال  2118یاک روش شناساایی
کاااربری مناااطق شااهری بااا اسااتفاده از خااط ساایر و
مشخصات عابران ارائه دادند .در این مطالعه ابتادا نقاا
توقف خطو سیر عابران پیااده توساط تحلیال زماانی
استخرا شده و بر اساس اطالعات معناایی مانناد سان،
شیل و جنسایت کااربر ناوع عملکارد منااطق مختلاف
بررسیشده است .برای طبقه بندی انواع کااربری زماین
شهری از طبقه بنادی  OSMاساتفاده کردناد [ .]23در
مطالعه انجام شده توسط ژیا یک روش شناسایی کاربری
زمین با استفاده از ترکیب اطالعات موقعیت تلفن همراه
و تصاویر ماهوارهای ارائهشده اسات .در روش ارائاهشاده
ابتاادا اطالعااات تلفاان همااراه و تصاااویر ماااهوارهای بااا

شناساااایی کاااار ری اراضااای شاااهری از طریا ا محتا ا ای...
علی گلی پ ر و همکاران

در این بخش ابتدا به مبانی نظری موردنیاز جهت انجاام
مطالعااه بررساای خواهااد شااد .در قساامت دوم منطقااه
مطالعه و اطالعات مورداستفاده معرفی خواهناد شاد .و
در انتها به روش تحقیاق جهات پیاادهساازی پرداختاه
میشود.
 -1-2مبانی نظری
روشهای طبقه بندی با استفاده از یادگیری ماشاین 6را
میتوان به شش دسته کلی روشهای مبتنی بر درخات
تصاامیمگی اری 5،روشهااای مبتناای باار نظریااه بیااز،4
شبکه های عصبی ،ماشاین باردار پشاتیبان ،روشهاای
مبتنی بر قانون 2و روشهای مبتنی بار حافظاه تقسایم
میشوند[.]25
 -1-1-2شبكه عصبی بازگشتی
یادگیری عمیق یکی از زیرشاخههای یاادگیری ماشاین
مبتنی بر شبکه های عصبی اسات .در یاادگیری عمیاق
به منظور کشاف سااختارهای پیچیاده از چنادین الیاه
یادگیری استفاده می شود[ .]24یکی از نمونههای اصلی
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 -2مواد و روش تحقیق
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استفاده از ماشین بردار پشاتیبان 1طبقاه بنادیشاده و
سپ نتایج با یکدیگر تلفیاق مای شاوند .نتاایج نشاان
میدهد که روش پیشانهادی بارای شناساایی کااربری
زمین از دقت کلی  28درصد برخوردار است[ .]26روش
پیشنهادی این مطالعه نیازمند به تصاویر مااهواره ای باا
دقت باال است .همچنین در ایان مطالعاه کااربریهاای
مختلط نادیده گرفتهشده است.
لیو و همکاران یک مدل احتماالی بارای ترکیاب چناد
منبع و داده های حجیم مکانی جهت شناسایی کااربری
زمین در محدوده شهری ارائه کردهاناد .آنهاا از چهاار
منبع داده شبکه اجتماعی ،خط سیر تاکسایهاا ،نقاا
موردعالقه و تصاویر سانجشازدور اساتفاده نمودناد .در
این روش کاربری یک ساختمان با توجه به احتمال ناوع
سفر مقصد تاکسی برآورد میشود .زمان او اساتفاده از
هر کاربری در شابکههاای اجتمااعی شناساایی شاده و
بهمنظور شناسایی کاربری استفاده میشود [.]11
بررسی مطالعات انجامشده نشاندهناده ایان اسات کاه
اکثر مطالعات باه شناساایی کااربری در ساطح منااطق
شهری پرداختهاند .با توجاه باه اینکاه پارسالهاا درون
مناطق دارای کاربری یکسان نیستند ،بناابراین کااربری
یالب بهعنوان کاربری منطقه در نظر گرفتهشاده اسات.
طبقااهبناادی کاااربری شااهری در مطالعااات انجااامشااده
محدود به چندین طبقاه بنادی کلای اسات .همچناین
ساختمان هایی که دارای کاربری مختلط مایباشاند در
طبقاهبنادی ارائااهشاده توساط اکثاار مطالعاات نادیااده
گرفتهشده است.
در این مطالعه باه شناساایی کااربری زماین در ساطح
پارسااال در محااادوده شاااهری پرداختاااه مااایشاااود.
تجزیهوتحلیل در ساطح پارسال کارآمادتر ،نزدیاک باه
واقعیاات و خیاارهسااازی در پایگاااه داده نساابت بااه
شبکهبندی راحتتر است .طبقهبندی کاربری زماین باا
سطح جزییات بیشتر نسابت باه مطالعاات انجاام شاده
انتخا شده است .به منظور بهبود دقات طبقاهبنادی از
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Support Vector machine

روش طبقهبندی یاادگیری عمیاق 2اساتفاده مایشاود.
جهت رفع عدم توازن دادهها 3در طبقهبندی از الگوریتم
ماشین بردار پشتیبان کمک گرفته شده اسات .کااربری
مختلط بهعنوان یاک کااربری مساتقل در طبقاهبنادی
کاربری شهری در نظر گرفتهشده است.
در بخش دوم این مقاله به معرفی ماواد و روش تحقیاق
پرداخته میشود .در بخش سوم نتایج روش پیادهساازی
شده باا اساتفاده از نقشاههاای رسامی کااربری زماین
ارزیابی مایشاود .درنهایات ،در بخاش چهاارم بحاث و
نتیجه گیری حاصل از تحقیق و همچنین پیشنهادهاایی
برای تحقیقات آینده ارائه خواهد شد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

)𝜃 ; )𝑡( 𝑥 ℎ(𝑡) = 𝑓(ℎ(𝑡−1) .

یکی از معماریهای اصلی برای پیادهسازی شابکههاای
عصبی بازگشتی ،استفاده از حافظه طوالنی کوتاهمادت5
است .در ایان ناوع معمااری ،اطالعاات باه مادتزماان
دلخااواهی توسااط حافظااه هاار گااره از شاابکه عصاابی
خیرهشده و درنهایت از حافظه پا مایشاوند .در هار
مرحله ،اطالعات موجود در گره اصلی به روز شاده ولای
پ از ثبات اطالعاات ،دیگار محاسابه یاا تیییاری در
اطالعات صورت نمایگیارد .ایان ناوع معمااری اجاازه
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 -2-1-2حافظه طوالنی کوتاهمدت
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و پرکاربرد روش های یادگیری عمیق ،شبکههای عصبی
بازگشتی 1هستند .شبکه های عصبی بازگشاتی تواناایی
باالیی در پردازش دادههای دارای توالی 2دارناد .دادههاا
به صورت توالی (گامبهگام) توسط شبکه طی شاده و در
هر مرحلاه حالات شابکه در مراحال قبلای در حافظاه
ناورون وجاود دارد .باهایانترتیاب ایان ناوع شابکههاا
می توانند با بهره گیری از سااختار پویاا ،باهطاور کامال
ساختار دادهها را طی کنند[.]22
این نوع شبکه عصبی در پردازش اطالعاات ساریهاای
زمااانی ،3زبااان گفتااار ،6مااتن و ییااره مورداسااتفاده
قرارگرفته است[21،28و .]31شکل ( )1نمای شاماتیک
بسته و بااز یاک شابکه عصابی بازگشاتی بادون الیاه
خروجی را نشان می دهد .با توجه به رابطاه ( )1در هار
مرحله ،حالت فعلی برگرفته از مجموعه حالتهای قبلی
است .در این مطالعه از الگوی زمانی فعالیت کاربران در
کاربری هاای شاهری جهات شناساایی کااربری زماین
استفاده مای شاود ،باا توجاه باه ماهیات زماانی باودن
اطالعات باه نظار مای رساد اساتفاده از شابکه عصابی
بازگشتی جهت طبقهبندی اطالعات مناسب است.
رابطه()1

حرکت روبهجلو و رو به عقب در طول زمان را به شابکه
عصبی میدهد[.]31
از حافظااه طااوالنی کوتاااهماادت در مااواردی همچااون
طبقهبندی و پیشبینیهای مربو به دنبالههای زماانی
که نیااز باه کشاف ارتباا دارناد ،اساتفاده مایشاود.
بزرج ترین مزیت حافظه طاوالنی کوتااهمادت ،قابلیات
بازگشات رو بااه عقاب در زمااان بادون نیااز بااه تکاارار
پردازش های گذشته است .این معمااری از شابکههاای
عصبی دارای سربار کمتری بوده و بهتارین روش بارای
استفاده در شبکه های عصبی بازگشتی عمیاق هساتند.
باارای جلااوگیری از سااربار حافظااه موردنیاااز باارای
خیره سازی اطالعاات حالات هاای قبلای شابکه ،ایان
حافظه ها به صورت کوتاه مادت هساتند .همچناین ایان
شبکه اطالعاتی را که در آیناده کااربرد کمتاری دارناد
بهدلخواه حذف میکند .شاکل( )2سااختار هار گاره در
این معماری را نشان میدهد.در معماری حافظه طوالنی
کوتاااهماادت هاار گااره از شاابکه از سااه دروازه ورودی،4
خروجی 2و فراموشی 8با دو حالت صفر یا یک بهصاورت
دودویی تشکیل شده است .ایان ساه دروازه باه ترتیاب
مقادیر دادههای ورودی از حالت قبلی شابکه ،دادههاای
ارسالی و خیرهشده برای حالت بعدی شبکه و اطالعات
قابلحاذف را کنتارل مایکنناد .باا توجاه باه تواناایی
معماری حافظه طوالنی کوتاه مدت در پردازش دادههای
زمانی ،در این تحقیق از این نوع معماری شابکه جهات
طبقهبندی اطالعات زمانی دادههای کاربرتولید اساتفاده
میشود.
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Recurrent Neural Network
Sequence data
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4 Natural Language
5 Long short-term memory
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استفاده از تولید دادههای جدید در کالسهای اقلیات و
حذف دادهها از کالسهای بزرج توازن بین کالسهاا را
برقرار میکنند .در روش های سطح الگوریتم با تیییر در
پارامترهای الگوریتم و ترکیب الگاوریتم هاا باا یکادیگر
باعث باال بردن طبقهبندی کالسهای اقلیات مایشاود.
همچنین می تاوان از هار دو روش ساطح داده و ساطح
الگوریتم همزمان جهت بهبود دقت استفاده کرد[.]32

 -3-1-2دادههای نامتوازن
به مجموعاه دادهای کاه تعاداد نموناههاای متعلاق باه
کالسها در آن با یکادیگر برابار نیسات مجموعاه داده
نامتوازن گفته میشود .روشهای طبقهبندی در مواجاه
با مجموعه دادههاای ناامتوازن نتاایج مناسابی را ارائاه
نمیدهند؛ چراکه روشهای طبقه بندی به سمت طبقاه
با تعداد نمونه بیشتر تمایل پیدا میکنند و باعث کاهش
دقاات طبقااهبناادی ماایشااوند.در مطالعااات مختلااف
طبقه بندی دادههای نامتوازن از یکی از روشهای سطح
داده ،سااطح الگااوریتم یااا ترکیباای از دو سااطح داده و
الگوریتم استفاده مایکنناد .درروش اصاالد دادههاا باا
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شكل  :2معماری یک بلوک از حافظه طوالنی کوتاهمدت][31
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شكل  :1نمای بسته و باز یک شبكه عصبی بازگشتی][22

 -2-2منطقهههه مهههورد مطالعهههه و دادهههههای
منطقه موردمطالعه شهر بوستون در ایالت ماساچوسات
واقع در شمال شرق کشور ایالت متحده آمریکاا اسات.
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مورداستفاده

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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جمعیت شهر بوستون در سال  2111تقریباً  211هازار
نفر اسات و مسااحت آن در حادود  122کیلومترمرباع
اساات .دادههااای موردنیاااز تحقیااق دو مجموعااه داده
اطالعات کااربر تولیاد و نقشاه کااربری زماین منطقاه
موردمطالعه هستند .باه منظاور کشاف الگاوی فعالیات
ساااکنین در کاااربریهااای مختلااف از دادههااای شاابکه
اجتماعی توییتر اساتفادهشاده اسات .شابکه اجتمااعی
توییتر که در ساال  2114فعالیات خاود را آیااز کارده
است ،در ساال  2111نزدیاک باه  331میلیاون کااربر
فعااال ماهانااه را دارد .تقریب ااً نیماای از کاااربران روزانااه
حداقل یک فعالیت ثبت شده در توییتر دارند؛ که بهطور
میانگین در هرروز  511میلیاون توییات از طریاق ایان
شبکه اجتمااعی تولیاد مایشاود .اطالعاات توییات باا
استفاده از  )https://developer.twitter.com( APIتاوییتر
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شكل  :3پراکندگی اطالعات توییت در منطقه موردمطالعه
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اخذ شده است .این اطالعات شاامل  311هازار توییات
دارای برچسب مختصات مکانی مربو به  32هزار کاربر
در سال  2111هستند .نحوه پراکندگی اطالعات توییت
در منطقه موردمطالعاه در شاکل( )3نماایش دادهشاده
اساات .چنااد نمونااه از اطالعااات دریااافتی توییاات در
جدول( )1نمایش دادهشده است.
به منظور برچسب گذاری اطالعات توییت ،جهت آموزش
مدل و همچنین ارزیابی روش پیادهسازی شده نیااز باه
نقشه کااربری زماین هسات .باه ایان منظاور از نقشاه
کاربری زمین سال  2118شهر بوساتون اساتفادهشاده
است .نقشه کاربری زماین شاامل اطالعاات مرباو باه
 144هزار پارسل در  265طبقه مختلف کااربری زماین
است .نقشه کاربری زمین یکی از مناطق شهر بوساتون
در شاااااکل( )6نماااااایش داده شاااااده اسااااات.
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جدول :1چند نمونه از اطالعات توییت استفاده شده

 -3-2روش تحقیق

 -1-3-2طبقهبندی کاربری زمین
طبقه بندی کاربری زمین موردنظر بر مبناای اساتاندارد
طبقهبندی زمین ایالت متحاده انتخاا شاده اسات .باا
توجه به اینکه هادف ایان تحقیاق شناساایی کااربری
اجتماعی زمین است ،بنابراین طبقهبندی بر مبنای ناوع
فعالی ات هاار کاااربری انتخااا شااده اساات .طبااق ایاان
استاندارد طبقهبندی کاربری زمین برحسب نوع فعالیت

41
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بااهمنظااور پیااادهسااازی روش پیشاانهادی مطااابق بااا
روندنمای شکل( ،)5ابتدا نوع طبقه بندی کاربری زماین
موردنظر انتخا میشود و اطالعات دریاافتی از تاوییتر
آمادهسازی میشوند .در مرحله بعد باا تلفیاق اطالعاات
توییت و کاربری زمین بردار زمانی برچسبگذاری شاده
پارسلها تولید میشوند .پ از رفع عدم توازن دادههاا،
پارامترهای مادل انتخاا شاده و آماوزش مادل انجاام
میشود .درنهایت روش استفادهشاده در متاوازنساازی
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دادههاا و نتااایج طبقاهبناادی دادههاای آزمااایش مااورد
ارزیابی قرار میگیرند.
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شكل  :4بخشی از نقشه کاربری زمین شهر بوستون

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

دارای چناادین کاااربری مختلااف هسااتند یااک طبقااه
بهعناوان کااربری مخاتلط در نظار گرفتاهشاده اسات.
بنابراین طبقه بندی انتخا شده برای شناسایی کااربری
زمین در این تحقیق شامل  4طبقه مسکونی ،تجااری و
خرید،اداری و خدماتی ،اوقات فرایت و ورزشی ،مخاتلط
و دیگر کاربری ها است .طبقات کاربری و زیر طبقات در
جدول ( )2نمایش دادهشده است.

شامل  8طبقه مساکونی ،تجااری و خریاد ،خادماتی و
صنعتی ،سفر ،تجماع ،اوقاات فراقات ،مناابع طبیعای و
زمین های بادون اساتفاده اسات[ .]33در ایان مطالعاه
کاربری های سافر ،مناابع طبیعای و زماینهاای بادون
اسااتفاده در یااک طبقااه بااهعنااوان دیگاار کاااربریهااا و
همچنین کاربری های تجمع ورزشی و اوقات فرایات در
یک طبقه کاربری قرارگرفته اند .بارای زماینهاایی کاه
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جدول :2مشخصات طبقات کاربری انتخابشده

نوع کاربری
مسكونی

زیر طبقات

نوع کاربری

 آپارتمان

 بانک

 مجتمع مسکونی

 اداری

 هتل
 خوابگاه

اداری و

 تعمیرات

خدماتی

 صنعتی

 فروشگاه

 سالن ورزشی

اوقات فراغت
و ورزشی

 تفریحات شبانه
 پار
 فرهنگی

 آموزشی

 موزه و مذهبی

 مرکز خرید

 کتابخانه

 زمین بدون استفاده

 سوپرمارکت
 رستوران
 فست فود

مختلط

 مسکونی -تجاری

دیگر

 حملونقل

 مسکونی -اداری

کاربریها

 خدمات شهری

 تجاری -اداری
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 انبار
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تجاری و خرید

زیر طبقات

نوع کاربری

زیر طبقات
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شكل  :5روند نمای مدل پیشنهادی

شناساااایی کاااار ری اراضااای شاااهری از طریا ا محتا ا ای...
علی گلی پ ر و همکاران

 -2-3-2تلفیق اطالعات و برچسبگذاری

 -3-3-2سههاخت بههردار زمههانی فعالیههت قطعههه
زمین(پارسلها)

> < 𝑖𝑑, 𝑡 >=< 𝑥1 , 𝑥2 , … … … … … , 𝑥23 , 𝑥24

 -4-3-2حذف اطالعات نویز
شهر بوستون دارای  144هزار پارسل است؛ کاه از ایان
تعداد در  8411پارسل حداقل یک توییات وجاود دارد.
با توجه به اینکه وجود یک توییت نمیتواند نشاندهنده
الگااوی زمااانی تعااداد توییاات در هاار کاااربری باشااد و

Noise

45

1
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پ از برچسب گذاری نوع کااربری پارسال ارساال هار
توییاات ،بااردار زمااانی فعالیاات در هاار پارساال ساااخته
می شود .با توجه به تاریخ ارساال هار توییات ،ناوع روز
هفته (کاری ،تعطیل) هر توییت مشخص می شود .بردار
زمانی فعالیت هر پارسل شامل  26درایه است .هر درایه
نشان دهنده تعداد توییت ایجادشده در بازههاای زماانی
دو ساعت در هر پارسل است .باه ایان صاورت کاه 12
درایه اول مربو به توییتهاای ایجادشاده در روزهاای
کاری هفته و  12درایه دوم مربو باهروزهاای تعطیال
اساات؛ بنااابراین هاار بااردار مطااابق رابطااه ( )2تشااکیل
میشود کاه در آن  :idشناساه پارسال :t ،ناوع کااربری
پارسل :x ،تعداد توییت در هر بازه زمانی میباشند.
رابطه()2
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به منظور ساخت بردارهای زمانی به عناوان ورودی روش
طبقه بندی ،ابتدا اطالعات توییت پ از پایشپاردازش
اولیه با اطالعات کاربری زمین تلفیاقشاده و بردارهاای
زمانی هار پارسال ایجااد مایشاود کاه پا از حاذف
اطالعااات نااویز ماایتوانااد بااهعنااوان داده ورودی روش
طبقهبندی استفاده شود.یکی از فرضهای تحقیاق ایان
است که اطالعات توییت مربو باه یکای از پارسالهاا
است .وجود اطالعاات توییات در معاابر ناشای از دقات
پااایین سیسااتم تعیااین موقعیاات تلفاان همااراه اساات؛
بنابراین به منظور برچسب گذاری اطالعات توییات ،ناوع
کاربری زمین نزدیاک تارین پارسال باه موقعیات ثبات
توییت بهعنوان برچسب کاربری توییت ثبت میشود.
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همچنین امکان دارد با توجاه باهدقات تقریبای تعیاین
موقعیت تلفن همراه این اطالعات نویز 1باشاد؛ بناابراین
بهمنظور انتخا اطالعات قابالاعتمااد ،از پارسالهاایی
استفاده می شود که نمایانگر الگوی زمانی فعالیت در آن
کاربری باشند .نحوه حذف اطالعات نویز باه دو صاورت
می تواند انجام بگیرد .درروش اول تعداد توییات در هار
پارسل بهعنوان معیار انتخا میشود و از کاربریهاایی
که تعداد توییت در آنهاا از یاک آساتانه بیشاتر باشاد
استفاده میشود .مقدار بهینه آساتانه مایتواناد توساط
اجرای الگوریتمها و بررسی دقت نهاایی انتخاا شاود.
درروش دوم مقاادار پراکناادگی توییااتهااا در ساااعات
مختلف در هر پارسل میتواند بهعنوان معیار قرار بگیرد.
به ایان صاورت کاه هار پارسال بایاد دارای توییات در
ساعات مختلف باشاد تاا الگاوی زماانی تعاداد توییات
قابلاستخرا باشد.
نحوه شناسایی اطالعات نویز در این تحقیق ترکیبای از
دو روش حداقل تعداد و توزیع انتخا شاده اسات .حاد
آستانه شناسایی اطالعات نویز باید باهگوناهای انتخاا
شود که هام اطالعاات باقیماناده نشااندهناده الگاوی
مناسب در هر کاربری باشد و هم اینکاه تعاداد پارسال
مناسب جهت آموزش و ارزیابی مدل بااقیماناده باشاد.
حد آستانه جهت حداقل تعاداد توییات و حاداقل باازه
زمانی با اساتفاده از در نظار گارفتن مقاادیر مختلاف و
ارزیابی پارسلهای باقیمانده انتخا شده است .انتخاا
ایاان مقااادیر بااا توجااه بااه تعااداد اطالعااات منبااع داده
مورداستفاده و بازه زمانی محاسباتی مایتواناد متفااوت
باشد .در این مطالعه پارسلهایی که کمتر از  26توییت
و همچنااین در کمتاار از  12بااازه زمااانی دارای توییاات
باشاااند باااهعناااوان ناااویز شناسااااییشاااده و حاااذف
میشوند.اطالعات تعداد پارسلهای باقیمانده هار طبقاه
کاربری زمین ،پ از حذف پارسلهای نویز و همچنین
میانگین تعداد توییت در هر طبقه در جدول ( )3نشاان
داده شده است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

جدول  : 3تعداد پارسل در هر طبقه و توزیع توییت در طبقات کاربری زمین

اداری و خدماتی

254

184611

228

مختلط

41

2424

111

دیگر کاربریها

131

32243

232

مسکونی

168

11261

131

تفریحی و ورزشی

68

8481

181

خرید

113

12126

112

برچسبگذاری میشاوند .در انتهاا از دادههاایی کاه باا
دقت بهتری برچسبگذاری شدهاند جهت متوازن کردن
دادههای آموزش استفاده میشود.

 -5-3-2رفع عدم توازن دادهها

 -6-3-2تنظیم پارامترهای مدل
جهت طبقه بندی با توجه به ویژگی های شبکه عصبی
بازگشتی و ماهیت زمانی اطالعات استفاده شاده از ایان
نوع شبکه و گره حافظه طاوالنی کوتااه مادت اساتفاده
شد .به منظور پیاده سازی از زبان برنامه نویسی پایتون6
و کتابخانه یادگیری عمیق تنساورفلو 5بار روی محایط
برنامهنویسی گوگل کولب 4استفاده شده است .بهمنظاور
آمااوزش شاابکه از پردازناادههااای گرافیکاای گوگاال
استفادهشده است.
بهمنظور ارزیاابی  85درصاد پارسالهاا باهعناوان داده
آموزش 2و  15درصد پارسل ها به عناوان داده آزماایش8
استفادهشدهاند .از ده درصد مجموعه دادههاای آماوزش
جهاات ارزیااابی 1آمااوزش ماادل در حااین یااادگیری
استفاده شده است .اندازه الیهها و پارامترهاای شابکه از
طریق تیییر پارامترها و بررسای نتاایج باا  3باار تکارار
الگاااوریتم در هااار باااار اجااارا تنظااایم شااادهاناااد.
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همانطور که در جادول ( )3نماایش داده شاده اسات،
تعداد پارسال در طبقاات مختلاف کااربری باا یکادیگر
متفاوت هستند و باعث عدم توازن در دادهها شده است.
برای حل مسأله دادههاای ناامتوازن در ایان مطالعاه از
روش تیییر در سطح داده استفادهشاده اسات .باه ایان
صورت که برای طبقههایی که دارای تعداد نمونه کمتار
هستند تعدادی نمونه از داده های موجود ایجادشاده تاا
مجموعه دادهها متوازن باشند.
در مطالعات مختلف جهت انتخاا دادههاا از دادههاای
موجود جهت نمونهبرداری مجدد 1از روشهای مختلفی
مانند انتخا تصادفی ،2تولیاد داده مصانوعی 3و ییاره
استفاده می شود .در این مطالعه جهات بهباود دقات در
طبقهبندی کالسهای اقلیت از دادههاایی کاه باا دقات
بهتری نمایانگر کالس هستند جهت بازنمونهبارداری در
مجموعه داده آموزش استفاده میشاود .جهات انتخاا
این دادهها از الگوریتم ماشین باردار پشاتیبان اساتفاده
میشود .ابتدا الگاوریتم توساط دادههاای آماوزش ییار
متوازن آماوزش داده مایشاود و پارامترهاای الگاوریتم
تنظاایم ماایشااوند .در مرحلااه بعااد دادههااای آمااوزش
باااهعناااوان دادههاااای آزماااایش توساااط الگاااوریتم
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نوع کاربری

تعداد پارسل

تعداد توییت

میانگین توییت در پارسل

4

Python
TensorFlow
6 Google Colab
7 Train data
8 Test Data
9 Validation Data
5

Resampling
Random Sampling
3 Synthetic Minority Oversampling TEchnique
2

44
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شناساااایی کاااار ری اراضااای شاااهری از طریا ا محتا ا ای...
علی گلی پ ر و همکاران

 -3نتایج پیادهسازی و ارزیابی
در ایاان بخااش بااه ارزیااابی روش اسااتفادهشااده در
بازنمونهبرداری دادهها جهت رفع عادم تاوازن دادههاا و
همچنین به ارزیابی نتایج حاصل از طبقهبندی کااربری
زمین با اساتفاده از شابکه عصابی بازگشاتی پرداختاه
میشود.
 -1-3روش رفع عدم توازن

رابطه()3
رابطه()6
رابطه()5

TP

TP+FP

= Precision

TP
TP+FN
2.Precision.Recall
Precision+Recall

جهت مقایسه بهتار باین روش هاای رفاع عادم تاوازن
انجام شده در ایان مطالعاه از نماودار جعباه ای 6مقادار
شاااخص  F-measureدر شناسااایی هرکاادام از طبقااات
کاربری زمین اساتفادهشاده اسات .هماانطاور کاه در
شکل( )2نمایش داده شده است ،در صورت اساتفاده از
دادهها جهت آموزش مادل بادون رفاع عادم تاوازن در
داده ها در بعیای از طبقاات کااربری کاه دارای تعاداد
نمونه اقلیت هستند هیچ شناسایی درستی انجام نگرفته
است و کمترین مقدار  F-measureبرابر باا صافر اسات.
با مقایسه دو روش نمونهبارداری تصاادفی و اساتفاده از
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نیاز مشااهده مای شاود
کمترین دقت طبقاهبنادی کاالسهاا در روش ماشاین
بردار پشتیبان بیشتر است به این معنا کاه کاالسهاای
اقلیت با دقت بهتری شناساییشدهاند.

= Recall

= F-measure

Oversampling
Precision
3 Recall

2

Box plot
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بهمنظور ارزیابی طبقهبندی حاصال از ساه روش بادون
بازنمونهبرداری ،بیش نمونهبرداری 1و روش نمونهبرداری
با استفاده از الگاوریتم ماشاین باردار پشاتیبان از ساه
شاااخص دقاات ،2حساساایت 3و  F-measureنتااایج
استفاده میشود.
به منظور محاسبه شاخصهای ارزیاابی از رابطاه ( )3تاا
( )5استفادهشده است .در این روابط  TPدر هر کااربری
تعداد پارسلهایی هستند کاه توساط مادل باهدرساتی
شناساییشدهاند .تعداد پارسلهایی که بهعنوان کااربری
مدنظر بهاشتباه پیشبینیشده  FPنامگاذاری شادهاناد.
تعداد پارسل هایی که بهدرساتی عیاو کااربری مادنظر
تشخیص داده نشدهاند  TNو تعداد پارسلهاایی کاه در
واقعیاات عیااو کاااربری ماادنظر هسااتند ولاای در ماادل
شناسایی نشده اناد  FNمنظاور شاده اسات .باهمنظاور
محاسبه شاخص نهایی کل دادههاای آزماایش ،از روش
میااانگینگیااری وزندار شاااخص هرکاادام از طبقااات
کاربری استفاده شده است.
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همانطور که در شکل ( )4نمایش داده شده است هر
سه شاخص ارزیابی دقت ،حساسیت و  F-measureدر
روش رفع عدم توازن دادهها با استفاده از نمونهبرداری
به کمک الگوریتم ماشین بردار پشتیان بهتر از
نمونهبرداری تصادفی و هر دو روش متوازنسازی بهتر
از طبقهبندی بدون متوازنسازی دادهها است .درروش
طبقهبندی بدون متوازنسازی ،مقدار حساسیت بیشتر
از دو شاخص دقت و  F-measureاست که نشاندهنده
این موضوع است که در یک طبقه که تعداد نمونههای
بیشتری دارد مقادیر پیشبینی درست بیشتر از سایر
طبقات هست.
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 -2-3شناسایی کاربری زمین
به منظور ارزیابی روش ارائه شده جهت شناسایی کاربری
زمین در این مطالعه از ماتری ابهام نرمال شده حاصل
از طبقاهبنادی دادههاای آزماایش و منحنای مشخصاه
عملکرد استفاده شده است .در شکل ( )8ماتری ابهاام
نرمااال 1شااده و در جاادول ( )6نتااایج طبقااهبناادی
داده های آزمایش با استفاده از شبکه عصابی بازگشاتی

Normalized Confusion Matrix

2

44
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نمایش دادهشده است .بیشترین دقت طبقهبندی مربو
به کاربری مسکونی اسات کاه مایتواناد نشاان دهناده
همگون بودن الگوی زمانی کاربریهای موجاود در ایان
طبقه باشد .همچنین کاربری هایی کاه در طبقاه دیگار
کاربری های شهری قرارگرفته اند با کمترین دقت نسبت
به بقیه طبقات شناساییشادهاناد .کااربریهاایی مانناد
حملونقل ،انبار ،زمین بادون اساتفاده و ییاره در ایان
طبقهقرارگرفته اند .کاربری های مختلط نیز در این روش
با دقت مناسب  51درصد شناسایی شدهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.3.6

شكل  :2نمودار جعبهای ارزیابی روشهای عدم رفع توازن دادهها
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جدول  :4ارزیابی شناسایی کاربری مجموعه پارسلهای آزمایش
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1/44

1/52

1/22

اداری

8

1/62

1/51

1/34

مختلط

22

1/52

1/65

1/22

سایر

18

1/43

1/81

1/52

مسکونی

8

1/43

1/43

1/43

اوقات فرایت

12

1/62

1/51

1/38

خرید

115

1/51

1/58

1/46

متوسط وزن دار

کاربری شناسایی شده
اداری

مختلط

سایر

مسکونی

تفریحی و ورزشی تجاری و خرید

مختلط

0.15

0.5

0

0.12

0

0.25

کاربری

سایر

0.18

0.05

0.45

0.09

0.09

0.14

صحیح

مسکونی

0.07

0

0

0.8

0

0.13

تفریحی و ورزشی

0

0.25

0

0

0.62

0.12

تجاری و خرید

0.06

0.12

0.18

0.06

0

0.59

شكل  8؛ ماتریس ابهام نرمال شده حاصل از طبقهبندی دادههای آزمایش

یکی از روشهای ارزیابی نتاایج طبقاهبنادی باهوسایله
یادگیری ماشین ،استفاده از منحنی مشخصاه عملکارد
( )Receiver Operating Characteristicو مقدار سطح زیر
نماودار ( )Area Under the ROC Curveاسات .منحنای
مشخصه عملکرد نشاندهنده نسابت نارخ طبقاهبنادی
درست به نرخ طبقه بندی اشاتباه در هار طبقاه اسات.
منحنی مشخصه هار طبقاه هرچقادر نسابت باه خاط
طبقه بندی تصادفی انحراف داشاته باشاد نشااندهناده
دقت خو طبقهبندی است .مقدار مساحت زیر نماودار
بیانگر احتمال این است که یک نمونه تصادفی از دادهها
به درستی طبقه بندی شود .زیاد بودن سطح زیر نماودار
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نشاااندهنااده قابلیاات اطمینااان روش طبقااهبناادی
مورداساتفاده اساات .شاکل ( )1نشاااندهناده میااانگین
وزن دار منحنی مشخصه عملکرد طبقه بنادی دادههاای
آزمایش هست .همان طاور کاه دیاده مای شاود میازان
انحراف نمودار نسبت باه نماودار طبقاهبنادی تصاادفی
مناساب اسات کاه نشااندهناده طبقاهبنادی مناساب
دادههای آزمایش و دقات شناساایی کااربری زماین بار
مبنای بردارهای زمانی توییت است .مقدار مساحت زیار
نمودار برابر با  1/88است کاه بیاانگر قابلیات اطمیناان
روش طبقهبندی مورداستفاده جهت شناساایی کااربری
زمین است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.3.6
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در این مطالعه به ارزیابی روش طبقهبندی با اساتفاده از
یااادگیری عمیااق جهاات شناسااایی کاااربری زمااین بااا
استفاده از اطالعات مکانی کااربر تولیاد پرداختاه شاد.
به منظور طبقه بندی از شبکه عصبی بازگشتی کاه یاک
نوع از شبکههای یادگیری عمیق هسات اساتفاده شاد.
جهات پیاادهساازی از اطالعااات زماانی و مکاانی سااال
 2111شااهر بوسااتون اسااتفاده شااد .گااام بعاادی در
شناسایی کاربری زماین ،آمااده ساازی دادههاای کااربر
تولید و همچنین داده های رسمی جهت برچسب گذاری
دادهها است .در مرحله آماده سازی با توجه به تعداد کم
اطالعات در دسترس باازه هاای زماانی مناساب جهات
ساخت بردارهای زمانی هر پارسل ایجاد شاد .همچناین
با توجه به اینکه در روشهای طبقهبندی ،دادههای نویز
تأثیر زیادی بر روی نتیجه طبقهبندی دارند سعی شد با
انتخا بهینه حد آستانه اطالعات نویز حذف شاوند .باا
توجه به عدم توازن موجود در تعداد دادههای هر طبقه،
دادههای آموزش با استفاده از روش بیش نموناهبارداری
مجاادد متااوازن شاادند .جهاات انتخااا دادههااا باارای
متوازنسازی دادهها از الگوریتم ماشین باردار پشاتیبان
استفاده شد که مشاهده شد استفاده از این روش باعاث
بهبود دقات در طبقاه بنادی نسابت باه روش انتخاا
تصادفی دادهها می شود .پارامترهای مدل باا اساتفاده از
تیییر و ارزیابی خروجی بهینه شدند.

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.4.43

ارزیابی روش پ از سه بار اجرا با اساتفاده از مااتری
ابهام و منحنای مشخصاه عملکارد بررسای شاد .نتاایج
نشاندهناده ایان هساتند کاه کااربریهاای دادههاای
آزمایش با دقت کلی  46درصد شناسایی شدند .کاربری
مسکونی باا  22درصاد دقات دارای بیشاترین دقات و
پ ازآن کاربریهای تجمع و سرگرمی ،خریاد ،اداری و
کاربری مختلط به ترتیاب باا  52 ،51 ،43و  51درصاد
شناسایی شدند .دیگر کاربریهای شهری کاه در طبقاه
دیگاار کاااربریهااا قاارار گرفتنااد بااا دقاات  65درصااد
شناساییشده اند .مقادار ساطح زیار منحنای مشخصاه
عملکرد  1/88است کاه بیاانگر قابلیات اطمیناان روش
طبقهبندی استفادهشده است.
از مهمترین ویژگیهای این مطالعه نسبت باه مطالعاات
پیشین در این زمینه در نظر گرفتن واحد پارسل بارای
شناسایی کااربری زماین اسات .در نظار گارفتن واحاد
پارسل باعث مای شاود اساتفاده از نتاایج ایان روش در
بهروزرسانی نقشههای کاربری زمین سادهتر انجام گیرد.
در اکثر مطالعات کااربری مخاتلط نادیاده گرفتاهشاده
است .این مطالعه کاربریهاای مخاتلط باهعناوان یاک
طبقه مجزا کاربری زمین در نظر گرفته شاد .در بعیای
از روش های شناسایی کااربری زماین نیازمناد تصااویر
ماهواره ای با دقت باال است که درروش ارائهشده در این
مطالعه نیازی به این منبع از اطالعات پرهزیناه نیسات.
با توجه به ماهیت اطالعات استفادهشده در این مطالعاه
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که نشاندهنده فعالیت در کاربریهاای مختلاف اسات،
بنااابراین بااا جااایگزینی منبااع دادههااای مشااابه ماننااد
اطالعات تلفن همراه ،چک این و ییره روش ارائاه شاده
تیییری نمی کناد .در بعیای از مطالعاات طبقاهبنادی
کاربری زمین شناسایی شده فقط محدود به چند کالس
کلی است یا دقت شناسایی کاربری زمین فقط در یاک
کالس عمده مانند کاربری های مسکونی مناسب است و
در کاربری های اقلیت مناساب نیسات .در ایان مطالعاه
دقت شناسایی کاربری زمین در اکثر کالسها نسبت به
مطالعات انجامشده نسبتاً مناسب است.
یکی از چالشهای موجاود در تحلیال زماانی اطالعاات
کاربر تولید رخدادهایی هستند که باعاث تیییار الگاوی
زماانی مایشااود .ازجملااه ایاان رخاادادها کمپاینهااای
اعتراضاای ،تجمااعهااای مناساابتی و ییااره اساات .ایاان
رخدادها باعاث تیییار الگاوی زماانی حرکات افاراد در
کاربریهای مختلف میشود .با بررسی اتی اطالعاات و
مطالعه حوادث منطقاه ماورد مطالعاه مایتاوان تاأثیر
رخاادادها را باار روی نتااایج کاااهش داد .بررساای اتاای
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اطالعااات جهاات کشااف رخاادادها معمااوالً نیازمنااد در
اختیار داشتن دادهها در بازه زمانی بیشتر است .با توجه
به شروع همهگیری بیماری کرونا در پایان ساال 2111
و تیییر الگوی زماانی تحرکاات افاراد در کااربریهاای
مختلااف شااهری امکااان اسااتفاده از دادههااای زمااان
همهگیری کرونا وجود نداشت .تعداد کام دادههاا باعاث
کاااهش تلفیااق چنااد نااوع کاااربری و کاااهش دقاات در
طبقهبندی بعیی کاربریها شد .روشهای طبقاهبنادی
به وسیله یاادگیری عمیاق ایلاب باعاث افازایش زماان
آموزش شبکه می شاود کاه باه ایان منظاور از محایط
پردازش گوگل کولب استفاده شد.
پیشنهاد مایشاود جهات تحقیقاات آتای دیگار مناابع
موجود دادههای کاربر تولیاد جهات شناساایی کااربری
زمین استفاده شود .همچنین مایتاوان باا در دساترس
بودن مجموعه دادههای بزرجتری از اطالعات توییت از
اطالعات معنادار توییتهاا مانناد جنسایت و سان نیاز
استفاده کرد .میتوان از دیگر روشهای رفع عدم تاوازن
در دادهها و ارزیابی آنها استفاده کرد.
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Abstract

One of the necessary pieces of information for policy-making and urban management is an up-to-date land use

map, while the time and cost of producing and updating spatial information using traditional mapping methods
and by national or private mapping organizations are too high. The advancement of technology such as smart
phones, real-time positioning, and social network development has resulted in the mass production of User
Generated Geographic Content (UGGC). The purpose of this study is to identify the land use type of the parcels
using UGGCs. In this research six categories of urban land use types have been taken into cosideration:
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residential, commercial/shopping, office/service, mixed, entertainment/recreational, and the other ones; and the
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social network data of Twitter is used as User-generated content. Deep learning classification and Recurrent
Neural Network (RNN) are utilized to analyze the user-generated data. To eliminate the imbalance of the input
data, the Support Vector Machine (SVM) algorithm is utilized. Evaluation of the results of the proposed method

demonstrates classification of urban land uses with an overall accuracy of 64%. Among urban use classes, the
residential one is the best with 77 percent accuracy. The area under the ROC curve is also 0.88, which indicates
the appropriate reliability of the proposed method. To eliminate data imbalance, comparing the results of the
SVM algorithm with the random method of sampling, reveals that SVM presents higher accuracy.

Key words: Deep Learning, Land use, User-generated Content, Recurrent Neural Network, Twitter.
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