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در تناظریابی هندسی عوارض چندضلعی در مجموعه داده های چندمقیاسی معیارهای متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند .این معیارها در
تناظریابی عوارض چندضلعی در مجموعه دادههای برداری با مقیاسهای مختلف عملکرد متفاوتی دارند .به عنوان نمونه معیار مساحت
همپوشانی در تناظریابی مجموعه دادههای  1:22222و  1:22222اثرگذاری متفاوتی نسبت به تناظریابی در مجموعه دادههای  1:22222و
 1:122222در نتایج تناظریابی دارد .از این رو جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر ،تعیین مقادیر بهینه وزن معیارهای هندسی برای هریک از
مجموعه دادهها ضروری به نظر میرسد .در تحقیق حاضر رویکردی برمبنای الگوریتم ژنتیک جهت تعیین مقدار بهینه میزان اثرگذاری
معیارهای هندسی در تناظریابی عوارض چندضلعی با بهینهسازی وزن معیارها پیشنهاد میگردد .این رویکرد به منظور یافتن عوارض متناظر در
مجموعه دادههای مکانی از پنج معیار مساحت همپوشانی ،فاصله اقلیدسی ،راستای عوارض ،فاصله هاسدورف و شباهت شکل عوارض بصورت
همزمان استفاده نموده و با بهرهگیری از الگوریتم ژنتیک ،تناظریابی عوارض را براساس بهینهسازی معیارها انجام میدهد .جهت ارزیابی رویکرد
پیشنهادی از مجموعه دادههای مکانی متنوعی استفاده شده است .دادههای مورد استفاده شامل بخشی از عوارض مسکونی شهر بندرعباس در
مقیاسهای  1:22222 ،1:22222و  ،1:122222عوارض مسکونی منطقه  6شهر تهران در مقیاسهای  1:22222و  1:22222و بخشی از
عوارض مسکونی شهر رشت در مقیاسهای  1:22222 ،1:22222و  1:122222میباشد .نتایج نشان داد تناظریابی با رویکرد پیشنهادی نسبت
به حالتی که تمام معیارها با وزن برابر وارد تناظریابی شوند ،به مقدار  20/61درصد و نسبت به حالتی که وزن معیارها بر اساس نظر کارشناس
وارد تناظریابی شوند به مقدار  9/13درصد بهبود مییابد.
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با توجه به اهداف مختلفی که بررای پرروژههرای مکرانی
تعریف میشود ،بسریار اتفرام مریافترد کره بررای یرک
منطقه واحد دادههای مکانی متفاوتی موجود باشد .یرک
عارضه با ماهیت واحرد در مجموعره دادههرای مختلرف
ممکن است با روابط مکانی ،معنایی و هندسه متفراوتی
ذخیره و نمرای داده شرود [ .]1بردین ترتیرم ممکرن
است از یک منطقه جغرافیایی واحد ،نقشههای متفاوتی
تولید شود [ .]2در اینصورت ،مفهروم پایگراه دادههرای
مکررانی چندمقیاسرری مطررر مرریشررود .در بسرریاری از
کاربردهررا نیرراز اسررت عوارضرری کرره در دنیررای واقعرری
موجودیت واحد دارند ،در مجموعه دادههای مختلف بره
عنوان یک عارضره متنراظر تشرخیا داده شروند .ایرن
فرآینررد ،تناظریررابی نامیررده شررده و کلیررد اساسرری در
تناظریابی ،یکسان بودن این عروارض در دنیرای واقعری
اسررت [ .]1تناظریررابی کاربردهررای بسرریاری دارد کرره
می توان آنها را به چهار دسته کلری ادارام دادههرا [،]3
انیسازی دادههای مکانی [ ،]0ارزیابی کیفیرت دادههرا
[ ]2و مدیریت دادهها [ 2و  ]6تقسیم نمود.
در دهه گذشته تمرکرز بسریاری از تحقیقرات برر ارا ره
راهکارهایی جهت تناظریابی عروارض نقطرهای و خطری
بررروده اسرررت [ 11 ،12 ،9 ،0 ،7و  ]12و تناظریرررابی
عوارض چندضلعی کمتر مورد توجه قرار گرفتره اسرت.
برخرری از پ ر وه هررای انجررام شررده در یررک مقیرراس
مشخا عملکرد خوبی دارنرد و در مقیراسهرای دیگرر
کیفیت نتایج پایین خواهد آمد [ 13و  .]10در سالهای
اخیر تناظریرابی عروارض چندضرلعی نیرز مرورد توجره
محققین قرار گرفته است و هریک رویکردی را برای این
مسررهله پیشررنهاد کررردهانررد [ 12و  .]16تناظریررابی در
عوارض چندضرلعی برر اسراس معیارهرای انردازهگیرری
شباهت صورت میگیرد .این معیارها به دو دسرته کلری
معیارهای هندسی و معیارهای توصیفی تقسیم میشوند
[ .]17از آنجا یکه معیارهای هندسی امکان اسرتخرا از
هر مجموعه دادهای را دارد و نیراز بره اطالعرات اضرافی
(نظیر اطالعات توصیفی) در آن نیست ،در این تحقیرق
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از معیارهای هندسی جهت تناظریابی استفاده میشرود.
در پ وه هرای پیشرین معیارهرای هندسری مختلفری
برای محاسبه شباهت عوارض مبنا قرار داده شدهاسرت
از جملرره موقعیررت مکررانی عرروارض [ 10و  ،]19طررول
عرروارض [ 13و  ،]22فاصررله اقلیدسرری دو عارضرره [ 0و
 ،]21راسررتای عرروارض [ 12و  ،]22مسرراحت [ ]23و
شکل عوارض [ .]7با توجه به وجود معیارهرای مختلرف
در تناظریابی الزم است مقدار کارایی نتایج تناظریابی با
استفاده از معیارهای مختلرف بررسری شرود و مشرخا
گردد استفاده همزمان از معیارها به چه نحوی میتوانرد
نتایج تناظریابی را بهبود بخشد.
در تناظریرابی عرروارض چندضررلعی معیارهررای شررباهت
تعیین شده و با اندازهگیری مقدار شرباهت دو عارضره و
مقایسه آن با حرد آسرتانه ،عروارض متنراظر شناسرایی
میشوند .در صورت استفاده از یک معیرار کرافی اسرت
مقدار شباهت محاسبه شده با مقدار حد آستانه مقایسه
شود و اگر کمتر از حد آستانه نباشد دو عارضه متنراظر
شناخته میشوند .اما چنانچه بی از یرک معیرار بررای
اندازهگیری مقدار شباهت دو عارضه استفاده شرود بایرد
ترتیبی اتخاذ شرود کره تمرامی معیارهرا در تناظریرابی
دخیل باشند .به عنوان نمونه میتوان میرانگین مقرادیر
شباهت اندازهگیری شده را به عنوان معیرار شرباهت در
نظر گرفت .به منظور شررکت دادن تمرامی معیارهرا در
تناظریابی از ترکیبی استفاده میشود که حاصرل جمر
هر معیار در یک ضریم است .این ضریم با عنروان وزن
معیار شناخته شده و تعیین کننده مقدار تاثیر هر معیار
در اندازهگیری شباهت دو عارضه خواهد بود .بره تعرداد
معیارهای اندازهگیری تعیین شده وزن وجود دارد و باید
مقدار این وزنها تعیین شود .با متفراوت برودن مقرادیر
وزن معیارها نتایج تناظریابی نیز متفاوت خواهد بود .لذا
باید ترکیبی از وزنهرا را یافرت بره گونرهای کره نترایج
تناظریابی بهترین حالت ممکن باشد .این عملیات با نام
بهینه سازی وزن معیارها مشخا شرده و هردف اصرلی
پ وه حاضر میباشد.
برای ایرن منظرور در ایرن تحقیرق رویکرردی برمبنرای

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

مورد مطالعه معرفی و نتایج اعمال روش پیشرنهادی برر
این مناطق بررسری و گرزارش مری شروند .در انتهرا ،در
بخ  0نتیجهگیری و پیشنهادها ارا ه میگردد.

الگرروریتم ژنتیررک جهررت تعیررین مقرردار بهینرره میررزان
اثرگررذاری معیارهررای هندسرری در تناظریررابی عرروارض
چندضلعی پیشنهاد میگرردد .ایرن رویکررد بره منظرور
یافتن عوارض متناظر در مجموعره داده هرای مکرانی از
پنج معیار مساحت هم پوشانی ،فاصله اقلیدسی ،راستای
عرروارض ،فاصررله هاسرردورف و شررباهت شررکل عرروارض
بصررورت همزمرران اسررتفاده نمرروده و بررا بهرررهگیررری از
الگوریتم ژنتیک تناظریابی عروارض را براسراس بهینره-
سازی معیارهرا انجرام مریدهرد .جهرت ارزیرابی جرام
رویکرررد پیشررنهادی از مجموعرره دادههررای مکررانی بررا
مقیاسهای مختلف استفاده میگرردد .همچنرین نترایج
بدست آمده با دو رویکرد معمول تناظریرابی برا در نظرر
گرفتن وزن برابر معیارها و تناظریابی براساس وزن اخرذ
شده از نظرات کارشناسان مورد مقایسه قرار میگیرد.
ادامه این مقاله بدین شر خواهد برود :پرس از مقدمره،
در بخ  2رویکرد پیشنهادی ارا ه شرده و بره تشرری
جز یات آن پرداخته خواهرد شرد .در بخر  3منراطق

 -2رویكرد پیشنهادی
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چارچوب کلی رویکرد پیشرنهادی در شرکل ( )1نشران
داده شرردهاسررت .در ایررن پ ر وه  ،برره طررور وی ر ه بررر
تناظریررابی عرروارض چندضررلعی در مجموعرره دادههررای
برررداری تمرکررز شرردهاسررت و برررای تناظریررابی تنهررا از
معیارهای هندسی استفاده می شود .برای این منظور برا
حل مساله تناظریابی به عنوان یک مساله بهینهسازی و
با بهرره گیرری از الگروریتم ژنتیرک بره عنروان یکری از
پرکاربردترین و کاراترین الگوریتمهای بهینهسازی سعی
خواهررد شررد در هررر مجموعرره داده مکررانی ترکیبرری از
وزن های متناسم با هر معیار به گونه ای یافت شود کره
نتایج تناظریابی بهترین حالت ممکن شود.
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مکانی فقط و فقط عوارض چندضرلعی مربروب بره
ساختمان های مسکونی ذخیره شدهباشرد و وجرود
عوارض دیگر در این مجموعره دادههرا (بره عنروان
نمونه فضاهای آموزشی یا بهداشرتی) عامرل ایجراد
خطا در تناظریابی میگردد.

 -1-2پیش پردازش
مجموعه دادههای ورودی به تناظریابی از مناب مختلرف
و توسط سرازمانهرای مختلرف برا اسرتانداردها و ابرزار،
دقت ،مقیاس ،قالم و با اهداف گوناگون تولید شردهانرد
لذا بایستی قبل از اجرای تناظریابی ،داده های مکانی در
سیستم مختصات و سیستم تصویر یکسانی آماده شرده و
در قالم داده مکانی مشابهی ذخیره شوند .بره عرالوه در
ایررن مرحلرره همرره مجموعرره دادههررای مکررانی از نظررر
خطاهررای توپولوژیررک بررسرری شررده و عرروارض دارای
خطای توپولوژیک از مجموعه دادهها حذف مریگردنرد.
عمده خطاهای توپولوژیکی که ممکن است در مجموعه
داده های مکانی وجود داشته باشد و در تناظریابی ایجاد
خطا کنند عبارتند از:
 وجود عوارض نقطهای یرا خطری در مجموعره داده
مکانی :ممکن است عارضه نقطهای و یا خطری بره
اشتباه به عنوان یک عارضه چندضلعی در مجموعه
دادهها ذخیره شرده باشرند .از ایرن رو شناسرایی و
حذف آنها در مرحله پی پردازش ضروری است.
 وجود عوارض چندضلعی برا مسراحت مشرتر در
مجموعه داده مکانی :ممکن است در یک مجموعره
داده مکانی عوارضی وجود داشته باشرد کره دارای
مساحت مشتر باشند .بره عنروان نمونره ذخیرره
همزمان یک واحد مسکونی و بلو در برر گیرنرده
آن عارضرره .وجررود چنررین عوارضرری در نتررایج
تناظریابی موثر بوده و باعث نتیجرهگیرری اشرتباه
میگردد.
 وجود عوارض چندضلعی تکراری در مجموعره داده
مکررانی :در مراحررل برداشررت ،ذخیرررهسررازی و
آماده سازی دادههای مکانی ممکرن اسرت عروارض
چندضررلعی بیشررتر از یررک مرتبرره در پایگرراه داده
ذخیره شوند .وجود چنین عوارضری باعرث بوجرود
آمدن روابط متناظر نادرست میگردد.
 وجود عوارض نامرتبط در مجموعه داده مکانی :اگر
هرردف مسرراله ،تناظریررابی عرروارض مسررکونی در
مجموعه داده مکرانی باشرد ،بایسرتی در دادههرای

 -2-2تفكیک مجموعه داده مكاایی باه مناا
آموزشی و تست

آموزشی
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در منطقه آموزشی همزمان با تناظریابی بهینهسازی نیز
اجرا شرده و مسراله تناظریرابی بره عنروان یرک مسراله
بهینهسازی حل میشود .برای ایرن منظرور از الگروریتم
ژنتیک به عنوان یک الگوریتم کارآمد و پرکراربرد بهرره
برده مری شرود .در نهایرت و پرس از پایران یرافتن ایرن
مرحله ،پنج وزن بررای پرنج معیرار هندسری اسرتخرا
می شود که در منطقه تست به عنوان وزنهای بهینه به
معیارها اعمرال شرده و نترایج تناظریرابی حاصرل شرده
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 -3-2بهینااهسااازی وزن معیارهااا در من قااه
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پررس از اجرررای پرری پررردازش و حررذف عرروارض دارای
خطررای توپولوژیررک ،هررر مجموعرره داده برره دو منطقرره
آموزشی و تست تقسیم مریشرود .در منطقره آموزشری
تناظریابی بصورت همزمان با بهینه سازی انجام میشود.
بهینه سازی بر روی وزن معیارها انجام شده و نتیجه آن
برآورد وزن بهینه برای معیارهای پنجگانه خواهرد برود.
در گام بعدی وزنهای بهینه در منطقه تست به معیارها
اعمال شده و نتایج تناظریابی ارزیابی میشوند.
به منظور تفکیک مجموعه دادههای مکانی به دو منطقه
آموزشی و تست ،ابتدا مرز جداکننده دو منطقه تعیرین
شده و عوارض موجود در مجموعه دادهها بره دو دسرته
تقسیم میشوند .نمیتوان عوارضی را بصرورت تصرادفی
انتخراب نمرروده و بره عنرروان منطقره آموزشری در نظررر
گرفررت زیرررا در اینصررورت ممکررن اسررت عرروارض از
محدوده ای انتخاب شوند که تمرامی شر نرور رابطره
متناظر وجود نداشته باشد و بدین ترتیم هدف تحقیرق
که استخرا تمامی ش نور رابطه متنراظر مریباشرد،
محقق نخواهد شد.

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

ارزیررابی مرریگررردد .برردین ترتیررم برررآوردی از میررزان
موفقیت رویکرد پیشنهادی در مجموعه داده مکرانی بره
دست خواهد آمد.
 -1-3-2تناظریابی عوارض چندضلعی
به منظور اجرای تناظریابی ،برای هر عارضه در مجموعه
داده اول عوارض کاندیرد در مجموعره داده دوم تعیرین
میشود .منظور از عوارض کاندیرد ،عوارضری اسرت کره
محاسبه شباهتها تنهرا بررای آنهرا صرورت مریگیررد.
مرریترروان در سررادهترررین حالررت شررعاعی از عارضرره
چندضلعی مجموعه داده اول را در نظرر گرفرت و تنهرا
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شكل  :2فلوچارت الگوریتم تناظریابی مورد استفاده
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شباهت عوارضی از مجموعره داده دوم را بررسری نمرود
که در این محدوده قررار دارنرد .در مرحلره بعرد درجره
شباهت هندسی برای هر عارضه از مجموعه داده اول برا
عوارض کاندید از مجموعه داده دوم محاسبه مری شرود.
جفت عوارضی کره درجره شرباهت آنهرا بیشرتر از حرد
آستانه شباهت باشد بره عنروان جفرت عارضره متنراظر
تعیررین مرریشرروند .در شررکل ( )2فلوچررارت مراحررل
تناظریابی نشان داده شدهاست.
همچنین شبه کد الگوریتم استفاده شده برای تناظریرابی
دو عارضه در ادامه آمدهاست.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

 -2-3-2معیارهای هندسی

عددی بین صفر و یک میباشد که بیانگر شباهت از
منظر مساحت همپوشانی دو عارضه است .شایان ذکر
است هرچه مقدار این متغیر بیشتر باشد به معنای
شباهت بیشتر دو عارضه تفسیر خواهد شد.
فاصله اقلیدسی :فاصله اقلیدسری مراکرز هندسری دو
عارضه نیز می تواند معیرار مقایسره شرباهت دو عارضره
باشد [ 6و  .]26برای تناظریرابی و مقایسره شرباهت دو
عارضه بر مبنای فاصرله اقلیدسری ،برا اسرتفاده از تراب
عضویت  zشکل 1کره در رابطره ( )2نحروه محاسربه آن
برای مقادیر مختلف  xبا توجه به کرانهای باال و پرایین
 aو  bنشان داده شدهاست ،مقادیر فاصله اقلیدسی برین

مساااحت هاامپوشااایی :مسرراحت هررمپوشررانی در
پ وه های فن و همکاران ( ،)2210هوآنگ و همکاران
( ،)2212کرریم و یررو ( )2212و ژونگلیانگررا و جیررانهوا
( )2220استفاده شدهاست [ 27 ،26 ،2و  .]20مساحت
هم پوشانی عارضه چندضلعی  Aاز مجموعه داده نخست
با عارضه چندضلعی  Bاز مجموعه داده دوم با رابطه ()1
محاسبه میگردد [.]0

عوارض به عددی در بازه  0,1تبدیل مری شرود [.]29

شکل( )3نمونهای از تاب عضویت جهت نرمالسازی این

SimArea ( A, B ) 

)Z-Shape Membership Function (ZMF

6

1
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رابطه()1

)Area( A B
))min( Area( A), Area( B
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در پیشینه تحقیق معیارهای مورد استفاده به دو دسرته
تقسیم میشروند :معیارهرای هندسری [ 17 ،0و  ]20و
معیارهای معنایی [ .]22معیارهای هندسری متنروعی را
می توان مبنای مقایسه شباهت دو عارضره مکرانی قررار
داد که در رویکررد پیشرنهادی از پرنج معیرار هندسری
پرکاربرد نظیر مساحت هرم پوشرانی ،فاصرله اقلیدسری،
راسررتای عرروارض ،فاصررله هاسرردورف و شررباهت شررکل
عوارض استفاده شده است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

دو
در رابطه( Area( A B) ، )1مساحت مشتر
عارضه  min(...) ،عملگری است که کمترین مقدار
مساحت عوارض ورودی را برمیگرداند و ) SimArea ( A, B

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

پایین و باالی بازه می باشند و 𝑥 فاصرله اقلیدسری برین
مرکز ثقل دو عارضه چندضلعی میباشد.

مقدار را نشان میدهد .مقادیر کران باال و پا ین پرس از
ارزیررابی مجموعرره دادههررای گونرراگون برابررر  22و 02
تعیین میگردد .در رابطه ( )2مقرادیر  aو  bکررانهرای

xa
ab
2

رابطه()2

ax

ab
 xb
2
bx

1

1  2( x  a )2

ba

2( x  b )2
 ba
0


SimDist
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شكل  :3تبدیل مقادیر فاصله اقلیدسی به بازه 0,1

شباهت ،محاسبه اختالف راستای دو عارضره مریباشرد
[ .]32در حالت مقایسه دو عارضه چندضرلعی ،یکری از
روشهای محاسربه اخرتالف راسرتا مریتوانرد مقایسره
راسرررتای کررروچکترین مسرررتطیل محیطررری عارضررره
چندضرررلعی 1باشرررد [ .]7در شرررکل ( )0کررروچکترین
مستطیل محیطی و زاویه معررف راسرتای آن بررای دو
عارضه  Aو  Bنشان داده شده است.
برای تبدیل مقدار اختالف راستای عارضه  Aاز مجموعه
داده نخست با عارضه  Bاز مجموعه داده دوم به عددی
در بازه صفر و یک از رابطه ( )3استفاده میشود [.]31

رابطه()3

7
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در رابطه( OrienA ،)3راستای عارضه  Aو
راستای عارضه  Bمیباشد.

راسااتای عارضااه :یکرری دیگررر از معیارهررای مقایسرره

Minimum Bounding Box

از ری تابع عضویت  zشكل

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

چندضلعی در محاسبه فاصله تاثیرگرذار هسرتند و ایرن
موضور میتواند از جنبه متفاوتتری نسربت بره فاصرله
اقلیدسی دو عارضه را مورد مقایسه قرار دهد .همچنرین
شکل و جهرت عارضره نیرز در محاسربه مقردار فاصرله
هاسدورف موثر است .فاصله هاسدورف بین دو عارضه A
و  Bدر شکل ( )2نمای داده شدهاست.

فاصله هاسدورف :عالوه بر فاصله اقلیدسی میتروان از
فاصله های دیگری نیز برای مقایسه شرباهت دو عارضره
بهره برد ازجمله پرکاربردترین آنهرا فاصرله هاسردورف
میباشد [ .]32فاصله هاسدورف ،بصورت حداکثر مقردار
از بین حداقل فاصرله یرک مجموعره از مجموعره دیگرر
تعریف میشود .در محاسبه فاصله هاسدورف همه نقراب

برای محاسبه فاصله هاسدورف بین دو عارضه ،ابتدا
مقادیر ) ( h( A, Bشعار کوچکترین دایرهای که اگر

شده و مقدار فاصله هاسدورف بین دو عارضه طبق
رابطه ( )2محاسبه میشود [.]31

عارضه  Bبه آن مقدار گسترش یابد ،تمام عارضه  Aرا
پوش میدهد) و )( h( B , Aکوچکترین شعار دایرهای

رابطه()0

h( A, B )  min  : A  B  S ( )

که با گسترش عارضه  Aبه آن اندازه ،تمام عارضه  Bدر
درون عارضه  Aقرار گیرد) مطابق با رابطه ( )0محاسبه

رابطه()2

h( B , A)  min  : B  A  S ( )

d Hausdorff ( A, B)  max h( A, B ) , h( B, A) 
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شكل  :5یمایش فاصله هاسدورف دو عارضه چندضلعی
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شكل  :4راستای عوارض چندضلعی  Aو  Bبا کوچكترین مست یل محی ی

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

در رابطه( ،)0عالم ت  نمای دهنده عالمت ⊕
نمای دهنده عملگر گسترش ( )Dilationدر

برای دو عارضه مفروض را نشان میدهد .به منظور
نگاشت مقدار اختالف تاب چرخ دو شکل به بازه
 0,1از رابطه ( )7استفاده میشود.

مورفولوژی ریاضی و )  S(برابر با دایرهای به شعار 𝜀
میباشند .پس از محاسبه مقدار فاصله هاسدورف،
مشابه معیار فاصله اقلیدسی ،برای نگاشت این مقدار به
بازه صفر و یک نیز از تاب عضویت  zشکل استفاده
شدهاست.

رابطه()6
1

1

dTF ( A, B)  TA  TB 2  (  TA (l )  TB (l ) dl ) 2
2

0

تابع چرخش( :)Turning Functionاین معیار برای
هر عارضه چندضلعی ،برآوردی از شکل آن عارضه را
بصورت یک نمودار پلهای ارا ه میدهد .با مقایسه این
نمودارها برای دو عارضه چندضلعی میتوان شکل
هندسی دو عارضه را مقایسه نمود [ 30 ،33و .]32
مقادیر تاب چرخ از رابطه( )6محاسبه میشود [.]36
شکل( )6نمودارهای ایجاد شده از اجرای تاب چرخ

چرخ

دو عارضه چندضلعی TA ،و  TBبه ترتیم

تاب چرخ

چندضلعیهای  Aو  Bو  ... 2نشانگر

اپراتور نرم  l2میباشند و  Uحداکثر اختالف در دو تاب
چرخ هستند.

[ .]11در رابطه( Wi ،)0مقدار وزن هریرک از معیارهرا و
) Similarity( A, Bمقدار شباهت محاسبه شرده بررای دو

 -3-3-2تابع ارزیابی

عارضه را نشان میدهد.
پس از محاسبه مقدار شباهت هندسی برای دو عارضره،
این مقدار با حد آستانه شباهت مورد مقایسه قرار مری-
گیرد .اگر مقدار شباهت هندسی محاسبه شرده از حرد

9
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در فرایند بهینهسازی معیارهای هندسری در تناظریرابی
عوارض چندضلعی ،محاسبه شباهت هندسری از طریرق
معیارهای معرفی شده از اولین مراحل مریباشرد .بررای
ایرن منظرور رابطره( )0نحرروه محاسربه مقردار شررباهت
هندسی دو عارضه چندضلعی  Aو  Bرا نشان مریدهرد
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شكل  :6یمایش تابع چرخش برای دو عارضه چندضلعی
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)dTF ( A, B
رابطه()7
U
در روابط ( )6و ( dTF ( A, B) ،)7مقدار اختالف تاب

SimShape ( A, B)  1 

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

W1  SimArea  W2  SimDist  W3  SimOrien  W4  SimHas  W5  SimTurn
5

W

i

رابطه()9
رابطه()12

i 1

Similarity( A, B ) 

Pr ecision  Re call
Pr ecision  Re call
TP
TP
Pr ecision 
,
Re call 
TP  FP
TP  FN

F  Score  2 

 -4-3-2ساختار کروموزوم
در الگوریتم ژنتیرک هرر کرومروزوم بره عنروان یکری از
پاسخ های مسراله مریباشرد کره از طریرق مقردار تراب
ارزیابی ،شایستگی آن سنجیده میشود .در این پ وه
به منظور بهینهسرازی معیارهرا از الگروریتم ژنتیرک برا
کدگذاری واقعی استفاده می شود ،لذا ساختار کروموزوم
در ایررن تحقیررق بصررورت شررکل ( )7و دارای پررنج ژن
خواهد بود که هر کدام از ژنهرا نمایرانگر وزن یکری از
معیارهای هندسی میباشد .شایان ذکر است هر کدام از
وزنها دارای مقادیری بین  2تا  1میباشند.

وزنهررا در بررازه  0,1باشررد .در ادامرره از بررین اعضررای

شكل  :7ساختار کروموزوم در رویكرد پیشنهادی

 -5-3-2تعداد اعضای جامعه و مقداردهی اولیه
با توجره بره فراینرد الگروریتم ژنتیرک ،پرس از تعیرین
کروموزوم بایستی جمعیرت اولیره را مقرداردهی نمرود.

10
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جامعه اعضای برتر انتخاب شده و در تولیدمثل شررکت
داده میشوند .در ادامره در زیرربخ بعردی چگرونگی
انتخاب اعضای برتر جامعه و نحوه تولید فرزندان مطالم
مربوطه ارا ه خواهد شد.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.5.6

تعداد جمعیت در زمان رسیدن بره جروابهرای بهینره
بسیار موثر است .اگر تعرداد اولیره جمعیرت کرم باشرد
برنامه نوشته شده ،برای رسیدن بره جروابهرای بهینره
نسلهای بیشتری را تولید میکند .تعداد باالی جمعیت
اولیه نیز باعث افزای قابل توجه زمان محاسربات مری-
شود .لذا پس از آزمون و خطا در ایرن پر وه از 122
عضو برای جمعیت اولیه استفاده شده است.
پس از تعیین تعرداد اعضرای جامعره ،بررای مقرداردهی
اولیه می توان از هر مقداری استفاده نمود اما با توجه به
اینکه در این پ وه  ،هدف یافتن وزنهای بهینه اسرت
و این وزن ها بایسرتی در مجمرور مقردار واحرد داشرته
باشند ،برای مقداردهی اولیه بایستی مقرادیر هرکردام از
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آستانه بیشتر باشد به معنای متنراظر برودن دو عارضره
تفسیر میشود .سپس جهت ارزیرابی نترایج تناظریرابی،
تمام عوارضی که مقدار شباهتشان بیشتر از حد آستانه
باشد در ماتریسی ذخیرره مریشروند .ایرن مراتریس بره
ماتریس روابط خروجی نامگذاری میشود .در گام بعدی
این ماتریس با فایل روابط صحی که بصرورت دسرتی و
توسط کارشرناس از طریرق شناسرایی عروارض متنراظر
تولید شده است مقایسه میشود.
برای مقایسه ماتریس روابرط خروجری برا فایرل روابرط
رابطه()0

صررحی روشهررای مختلفرری وجررود دارد ،از جملرره
پرکاربرترین آنها مقایسره مقرادیر  Recall ،Precisionو
 F-Scoreمیباشد .در این پ وه از معیار  F-Scoreبه
عنوان تاب ارزیرابی اسرتفاده شرده اسرت کره از طریرق
رابطرره( )9محاسرربه مرریشررود .در ایررن رابطرره ،مقررادیر
 Precisionو  Recallاز رابطه ( )12محاسبه مریشروند.
در رابطرره( TP ،)12تعررداد روابررط تشررخیا داده شررده
صحی  FP ،تعداد روابط تشرخیا داده شرده اشرتباه و
 FNتعداد روابط صحی تشخیا داده نشده میباشرند.

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

 -6-3-2ایتخاب ،تقا ع و جهش
پس از اینکه برای تمام اعضای جمعیت اولیه مقردار
 Scoreمحاسبه شرد ،اعضرا برر اسراس مقردار F-Score
مرتم می شروند .اعضرایی کره دارای  F-Scoreبراالتری
هستند ،در تولید نسل های بعدی شرکت داده می شوند.
در این مقاله از  22درصد باالیی این جامعه مرتم شرده
برای تولید مثل استفاده میشود و فرزندان تولیرد شرده
جایگزین اعضایی از جامعه خواهند شد که پرایینتررین
مقادیر  F-Scoreرا داشرته انرد .در الگروریتم ژنتیرک برا
انتخاب دو عضو از جامعه بره عنروان والردین ،دو فرزنرد
تولیررد مرریشرروند .در مرحلرره تقرراط  ،چگررونگی تولیررد
فرزندان از والدین تعیین مری شرود .بره منظرور اجررای
تقاط میتوان از روشهای تقاط یکنقطرهای ،تقراط
دونقطه ای و تقاط یکنواخت بهره برد .در این پر وه
برای تقاط از روش ترکیرم یکنواخرت اسرتفاده شرده
است .نحروه وراثرت فرزنردان در شرکل ( )0نشران داده
F-
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شدهاست .همانطور که در شکل ( )0نیز مشخا اسرت،
در تقاط یکنواخت احتمال اینکه وزن معیار از والد اول
یا دوم اخذ شود برابر است .هرکدام از فرزنردان پرس از
نرمال شدن به عنوان یک عضو جدید به جامعره اضرافه
می شوند .همچنین با توجه به نبود دان قبلری نسربت
به وزن های بهینه و به منظور تکمیل الگروریتم ژنتیرک
عملگر جه نیز بایستی اعمرال شرود .برا اجررای ایرن
عملگر ،به جامعه آزادی عمل داده میشود ترا برا تولیرد
وزن هایی خار از روند تقاط  ،اعضرایی جدیرد و دارای
تنور بیشتری تولید شوند .در تعیین نرر جهر بایرد
توجه داشت که کوچک بودن ایرن عردد باعرث کراه
تنور شده و عمال اعضای متنوعی تولیرد نخواهنرد شرد.
برعکس با بزرگ بودن مقدار نر جه تنرور در اعضرا
افزای یافته و باعث واگرا شدن جواب مساله میگرردد.
در رویکرد پیشنهادی عملگر جه با نر  2/22اعمرال
میشود.

شكل  :8روش ترکیب یكنواخت در تقا ع

 -7-3-2همگرایی و توقف بریامه
شرب همگرایی برابر با تغییر نکردن بهترین جواب بعرد
از  222تکرار در نظر گرفته مریشرود .همچنرین بررای
جلوگیری از تصادفی بودن جواب کل فراینرد بره تعرداد
 12بار اجرا میشود.
 -4-2تناظریابی در من قه تست
در منطقه تست هیچگونه بهینه سازی بر روی وزنهرا و
نتایج صورت نخواهد گرفت و نتایج بهدستآمرده دقیقرا
حاصل اعمال وزنهرای بهینره حاصرل از تناظریرابی در
منطقرره آموزشری هسررتند .رونررد اجرررای تناظریرابی در
منطقه تست بدین صرورت اسرت کره در ابتردا مقرادیر
شباهت هر پنج معیار برای تمرامی عروارض محاسربه و
ذخیره میشود ،سپس برای هر عارضه از مجموعره داده
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مکانی نخست با هر عضو کاندید از مجموعه داده مکانی
دوم یک بردار شباهت ،دارای  2درایه ذخیره میگرردد.
برای اعمال وزنهای بهینه بر این بردار با ضرب داخلری
نمررودن بررردار وزنهررای بهینرره در بررردار شررباهتهررای
محاسبه شده یک مقدار عددی به عنوان مقدار شرباهت
کلی حاصل میشود .در مرحله بعد ایرن مقردار برا حرد
آستانه مقایسه شده و اگر مقدار شرباهت کلری برین دو
عارضه کمتر از حد آستانه نباشد ،بره عنروان دو عارضره
متناظر تشخیا داده شرده و در مراتریس روابرط کلری
ذخیره میشود.
 -5-2استخراج روابط متناظر
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در آخرین گام از تناظریرابی و بررای اتمرام آن بایسرتی
روابط متناظر به دستههای ش گانه (یک به هیچ ،هیچ

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

به یک ،یک به یک ،یک به چند ،چند به یک و چند بره
چنررد) تفکی رک شرروند .بررا اجرررای فرآینررد تناظری رابی،
ماتریسی از شناسههای عوارض ذخیره میشرود کره بره
عنوان خروجی نهایی تناظریرابی گرزارش مریشرود .برا
استخرا و تفکیک روابط متناظر به دستههای ش گانه
تناظریابی پایان یافته و میتوان نترایج را مرورد ارزیرابی
قرار داد.
 -3پیادهسازی
به منظرور اجررای روش پیشرنهادی ،داده هرای مکرانی
مربوب به عوارض سراختمانی بره عنروان عروارض چنرد

(الف)
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ضلعی در سه مجموعره داده متفراوت آمراده شرده انرد.
مجموعررره داده اول بخشررری از شرررهر بنررردرعباس در
مقیاس های  1:22222 ،1:22222و ( 1:122222شکل
(-9الف) ،شکل (-9ب) و شرکل ( ،)) -9مجموعره داده
دوم بخشی از شرهر رشرت در سره مقیراس ،1:22222
 1:22222و ( 1:122222شکل (-12الف) ،شکل (-12
ب) و شرکل ( )) -12و مجموعرره داده سروم بخشرری از
منطقرره  6شررهر تهررران در مقیرراسهررای 1:22222و
( 1:22222شکل (-11الف) و شکل (-11ب)) میباشد.

(ب )
] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.5.6

(ج )
شكل  :9مجموعه دادههای مكایی شهر بندرعباس :الف) بندرعباس در مقیاس  ،1:25111ب) بندرعباس در مقیاس ،1:51111
ج) بندرعباس در مقیاس 1:111111
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(الف)
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(ب )

(ج )
شكل  :11مجموعه دادههای مكایی شهر رشت :الف) رشت در مقیاس  ،1:25111ب) رشت در مقیاس  ،1:51111ج) رشت در مقیاس
1:111111
] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.5.6

(الف)

شكل  :11مجموعه دادههای مكایی شهر تهران :الف) تهران در مقیاس  ،1:25111ب) تهران در مقیاس 1:51111

13

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.1

(ب )
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آموزشی بخشی از مجموعه داده هاست که برای عوارض
موجود در این ناحیه تناظریابی به همرراه بهینره سرازی
اجرررا شررده و وزنهررای بهینرره برررآورد مرریشرروند .ایررن
وزنهای برآورد شده در تناظریرابی عروارض موجرود در
ناحیه تست اعمال شده و نتیجره تناظریرابی برر اسراس
اعمال این وزن ها در منطقه تست ،بررآوردی از کیفیرت
تناظریابی ارا ه میدهد.

 -1-3پیش پردازش

جدول  :1تعداد عوارض در هر مجموعه داده ،قبل و بعد از پیشپردازش و تفكیک تعداد عوارض در منا

مجموعه داده
مكایی

بندرعباس

رشت
تهران

تعداد عوارض
مقیاس

قبل از

آموزشی و تست

تعداد عوارض

بعد از پیشپردازش

در من قه آموزشی

در من قه تست

1:22222
1:22222
1:122222
1:22222
1:22222
1:122222
1:22222

2760
1162
222
1026
361
103
1201

2763
1106
222
1022
362
103
1272

2221
916
173
1026
203
100
1223

262
232
07
390
77
39
222

1:22222

906

939

760

171

پیشپردازش

 -2-3برآورد وزن معیارها در من قه آموزشی
در نخستین گام مجموعه دادههای مکانی به دو منطقره
آموزشی و تست تقسیم شدند ،در منطقه آموزشری کره
حدود  72درصد از عوارض کل مجموعه داده مکرانی را
داراست ،تناظریابی در تکرارهای متعدد انجام می شود و
در هر تکرار هر کرومروزوم بره عنروان وزن معیارهرا در
مقدار شباهت هر معیار ضرب میشود .پس از محاسربه
مقدار شباهت مکرانی ،ایرن مقردار کره درجره شرباهت
هندسی عوارض است ،مبنای تشخیا متناظر بودن یرا
نبودن دو عارضه قرار میگیرد و برا مقایسره آن برا حرد
آستانه ،میتوان دو عارضه را متناظر یا نامتناظر دانست.
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به منظور تعیین حد آسرتانه جهرت تشرخیا متنراظر
بودن یا نبودن دو عارضه ،در بازه  2/0ترا  2/7و برا حرد
فاصل  2/22حدود آستانه مختلف بررسی شدند و در هر
مورد با محاسربه بیشرترین مقردار  F-Scoreبره دسرت
آمده ،تاثیر مقدار حرد آسرتانه برر تناظریرابی مشرخا
گردید .در نهایت تناظریرابی انجرامشرده برا مقردار حرد
آستانه  2/22دارای بیشترین مقدار  F-Scoreگردید که
این مقدار به عنروان حرد آسرتانه نهرایی انتخراب شرد.
نمودار تغییرات مقدار  F-Scoreبه ازای مقادیر مختلرف
حد آسرتانه در مجموعره دادههرای مکرانی مختلرف در
شکل ( )12آمده است.
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مجموعرره دادههررای مکررانی در ابترردا از نظررر قالررم،
سیسررتممختصررات و سیسررتم تصررویر یکسرران شررده و
عوارض دارای خطای توپولوژیک از مجموعره داده هرای
مکررانی حررذف شرردند .جرردول ( )1تعررداد عرروارض هررر
مجموعرره داده قبررل و بعررد از پرری پررردازش را نشرران
میدهد .در ستونهای بعدی این جدول ،تعداد عروارض
در دو منطقرره آموزشرری و تسررت آمررده اسررت .منطقرره

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

(ه )

(و )

(ز)

(ح )
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(ج )

(د)
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(الف)

(ب)

شكل  :12تاثیر ایتخاب حد آستایه بر مقدار  F-Scoreیهایی در تناظریابی مجموعه دادهها ،الف) از  1:25111به  1:51111من قه 6
شهر تهران  ،ب) از  1:51111به  1:25111من قه  6شهر تهران  ،ج) از  1:25111به  1:51111شهر رشت  ،د) از  1:25111به 1:111111
شهر رشت  ،ها) از  1:51111به  1:111111شهر رشت  ،و) از  1:51111به  1:25111شهر بندرعباس  ،ز) از  1:111111به  1:25111شهر
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بندرعباس و ح) از  1:111111به  1:51111شهر بندرعباس
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با اجرای الگوریتم پیشنهادی در ابتدا وزنهای تصرادفی
در مقادیر شباهت محاسبه شده ضرب میشوند و در هر
تکرار با توجه به مقدار  F-Scoreمحاسبه شرده بهتررین
عضو جامعه انتخاب شده و نسل بعدی تولید میشود .به
عنوان نمونه در شکل ( )13که بخشی از محدوده مرورد
مطالعه در این تناظریابی است ،عارضره برا شناسره  2از
مجموعه داده شهر تهران با مقیاس 1:22222مبنا قررار
گرفته شده و عوارض کاندید برای آن انتخاب میشروند.
این عوارض که در این شکل با رنگ سبز قابل تشخیا
هستند ،در شعار مشخصی از مرکز هندسی این عارضره
قرار دارند .این شعار با توجه به منطقه مطالعاتی تعیین
می شود در این مثال مقدار  222متر به عنوان محدوده
بافر تعیین شرده اسرت .بررای ایرن عروارض معیارهرای

جدول  : 2مقادیر شباهت معیارهای مختلف و مقدار شباهت کلی

شناسه عارضه
در داده با مقیاس
1:51111

مقادیر محاسبه شده شباهت برای معیارها

در داده با
مقیاس
1:25111

مساحت
همپوشایی

فاصله

راستای

فاصله

مقدار
تابع

اقلیدسی عارضه هاسدورف چرخش

شباهت
هندسی

2

13

2

2/937

2/029

2/773

2/217

2/367

2

10

2/960

2/990

2/900

1/222

2/217

2/692

2

12

1/222

2/996

2/937

2/909

2/229

2/972

2

16

2

2/929

2/069

2/932

2/296

2/302

2

17

2

2/797

2/902

2/260

2/132

2/310
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2

2/017

2/022

2/316

2/122

2/109
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شكل  :13یمویهای از تناظریابی و بهینهسازی وزنها در من قه آموزشی
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پنجگانه محاسبه شده و مقدار محاسبه شده بررای ایرن
پارامترها بره عنروان مقرادیر شرباهت وارد مرحلره بعرد
می شوند .در ادامه تناظریابی و با بهینه سرازی و بررآورد
وزنهای بهینه ،برا توجره بره براالترین مقردار F-Score
محاسم شده ،در نهایت عوارض با شناسههای  10و 12
از مجموعه داده  1:22222به عنوان عوارض متنراظر برا
آن تشخیا داده شده و شناسه ایرن عروارض در فایرل
رابطه یک به چند ذخیره مریشروند .بخشری از مقرادیر
محاسبه شده شباهت بر مبنای هریک از معیارهرا بررای
این نمونه از تناظریابی در جدول ( )2آورده شده اسرت.
در ستون هشتم این جدول مقادیر شباهت هندسری برا
اعمال وزنهای بهینه برآوردشده در آخرین تکرار نشران
داده شده است.

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
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در ستون آخر جدول( )2مقادیر شرباهت هندسری برین
عارضه  2از مجموعه داده نخست با عوارض  12تا  17از
مجموعه داده دوم نشان داده شدهاست .در مورد عوارض
 10و  12از مجموعه داده دوم تناظریابی از حد آسرتانه
( )2/22باالتر بروده و ایرن عروارض بره عنروان عروارض
متناظر با عارضه  2از مجموعره داده نخسرت تشرخیا
داده می شوند .پس از بررسی مقادیر شباهت بین عارضه
 2و تمام عوارض کاندید از مجموعه داده دوم ،عارضه 1
مبنا قرار گرفته و مقادیر شباهت برای عروارض کاندیرد
آن در مجموعه داده دوم محاسبه میشود .ایرن مراحرل
به ازای تمام عوارض موجرود در مجموعره داده نخسرت
اجرا شده و مقادیر شباهت ناشی از انتخاب پرنج معیرار
برای تمام عروارض محاسربه مریشرود .در هرر مرورد از
تناظریررابی بررا رویکرررد پیشررنهادی ،بهینررهسررازی وزن
معیارها تا جایی ادامره خواهرد یافرت کره شررب ثابرت

جدول  :3وزنهای بهینه برآورد شده و مقدار  F-Scoreمتناسب آیها در حالتهای مختلف تناظریابی

من قه

تناظریابی

مقدار F-Score

وزنهای بهینه برآورد شده برای معیارها

تهران
رشت

همپوشایی

اقلیدسی

عارضه

هاسدورف

چرخش

2/239

2/227

2/239

2/206

2/999

2/227

2/236

2/229

2/999

2/232

2/220

2/990

2/202

2/900
2/997

بندرعباس

از

به

1:22222

1:22222

2/629

1:22222

1:22222

2/203

2/312

1:22222

1:22222

2/273

2/361

2/226

1:22222

1:122222

2/622

2/312

2/220

2/222

1:22222

1:122222

2/261

2/331

2/212

2/262

2/220

1:22222

1:22222

2/270

2/326

2/209

2/227

2/220

2/900

1:122222

1:22222

2/227

2/302

2/206

2/220

2/229

2/909

1:122222

1:22222

2/223

2/310

2/229

2/230

2/266

2/990
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مساحت

فاصله

راستای

فاصله

تابع
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ماندن بیشترین مقردار  F-Scoreدر  222تکررار برقررار
شود .شکل ( )10نمودار همگرایی را در مناطق آموزشی
مجموعه دادههای مورد استفاده نشان میدهد.
در تناظریررابی مجموعرره دادههررا پررس از ثابررت مانرردن
بیشترین مقردار  F-Scoreدر  222نسرل ،تولیرد نسرل
متوقف شده و وزنهای بهینه برآورد شده آماده ارزیرابی
در منطقرره تسررت خواهنررد بررود .ایررن مراحررل در تمررام
مجموعه دادهها اعمرال شرده و نترایج آن کره محاسربه
وزن های بهینه در تناظریابی مجموعه دادههرای مکرانی
است که در جدول ( )3ارا ه شده است .در سرتونهرای
چهارم تا هشتم جدول ( )3مقادیر نهایی وزنهای بهینه
نمایان است .در ستون نهم این جدول ،مقرادیر بیشرینه
بدست آمده برای  F-Scoreدر منطقه آموزشری نمرای
داده شده است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

(ز)

(ح )

شكل  :14یمودار همگرایی در من قه آموزشی در تناظریابی مجموعه دادهها :الف) از  1:25111به  1:51111من قه  6شهر تهران،

18
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] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.1

(الف)

(ب)

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

ب) از  1:51111به  1:25111من قه  6شهر تهران  ،ج) از  1:25111به  1:51111شهر رشت  ،د) از  1:25111به  1:111111شهر رشت ،
ها) از  1:51111به  1:111111شهر رشت  ،و) از  1:51111به  1:25111شهر بندرعباس  ،ز) از  1:111111به  1:25111شهر بندرعباس و ح)
از  1:111111به  1:51111شهر بندرعباس

 -3-3اعمال وزنهای بهینه در من قه تست
به منظور ارزیابی نتایج وزنهای بهینره بررآورد شرده از
منطقه آموزشی در منطقه تسرت اعمرال شرده و بردین
ترتیم میتوان برآوردی از موفقیت رویکررد پیشرنهادی
در تناظریررابی عرروارض چندضررلعی بدسررت آورد .در
شکل( )12نمونه ای از تناظریابی انجام شرده در منطقره
تست ارا ه شدهاسرت .چنانکره در ایرن شرکل مشرخا

جدول  :4بخشی از روابط ششگایه استخراج شده بعد از تناظریابی از مجموعه داده  1:25111به مجموعه داده 1:51111

شناسه در روابط استخراج شده
یک به صفر

یک

یک
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00
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23
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] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.1

31
32
06
00
09
22
21

صفر به

یک به

یک به چند

چند به یک

چند به چند

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.5.6

شكل  :15بخشی از روابط تناظریابی استخراج شده در من قه تست
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اسررت ،تناظریررابی از مجموعرره داده  1:22222تهررران
(عوارض به رنگ زرد و شناسرههرا بره رنرگ قرمرز) بره
مجموعه داده  1:22222تهران (عوارض به رنرگ آبری و
شناسه ها به رنگ مشکی) انجرام شرده و پرس از اتمرام
تناظریررابی ،روابررط ش ر گانرره اسررتخرا شرردهانررد .در
جدول( )0نتیجه تفکیک روابط موجرود در شرکل ()13
گزارش شده است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

در جدول ( )2تعداد روابط متناظر تشخیا داده شده با
اجرررای رویکرررد پیشررنهادی در حالررتهررای مختلررف
تناظریابی در منطقه تسرت بره دسرتههرای شر گانره
تفکیک شده و همچنرین تعرداد روابرط تشرخیا داده
نشده نیز آمده است .به عنوان نمونه در ردیرف اول ایرن
جررردول تناظریرررابی از مجموعررره داده  1:22222بررره
مجموعرره داده  1:22222اجرررا شررده و نتررایج ایررن
تناظریابی که تفکیک روابط بره دسرتههرای شر گانره

جدول  :5تعداد روابط صحیح و اشتباه تشخیص داده شده در من قه تست توسط روش پیشنهادی

تناظریابی

مجموعه

F-Score Recall Precision FP FN

داده
تهران

رشت

تعداد روابط صحیح

از

به

M:N M:1 1:M 1:1 1:1 1:1

127 20

12 9

2/966

2/972 2/979

0 12 190 10 21 61 12 23 1:22222 1:22222

2/976

2/971 2/962

33

90

6

9

2/923

2/962 2/960

17 10 00 3 9 1:122222 1:22222

23

3

0

2/972

2/976 2/979

12 12 221 21 12 61 10 16 1:22222 1:22222

2/960

2/967 2/972

7

90

11 0

2/902

2/929 2/970

12 10 00 11 0 1:22222 1:122222

27

2

2/907

2/971 2/926

7 171 0 26 1:22222 1:22222

32 3 16 1:122222 1:22222

0

بندرعباس 32 27 7 0 1:22222 1:122222

7

 -4-3ارزیابی یتایج
به منظور مقایسره نترایج حاصرل از پیراده سرازی روش
پیشررنهادی ،دو ارزیررابی انجررام مرریپررذیرد .در ارزیررابی
نخست ،نتایج حاصرل از ایرن روش برا حرالتی مقایسره
می شود که برای تمرامی معیارهرا وزن یکسران در نظرر
گرفته می شود .ارزیابی دیگرر مقایسره نترایج حاصرل از
پیاده سازی روش پیشنهادی با رویکرد ارا ه شده توسرط
چمنی و همکاران میباشد [ .]37در پر وه چمنری و
همکرراران از چهررار معیررار فاصررله اقلیدسرری ،مسرراحت
هم پوشانی ،راستای عوارض و شباهت شرکل دو عارضره

20
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(تاب چرخ ) استفاده شده و به ایرن چهرار معیرار بره
ترتیرررم وزنهرررای  2/22 ،2/73 ،2/02و  2/62اعمرررال
شده اسرت .جردول ( )6نترایج حاصرل از مقایسره روش
پیشنهادی با دو حالت دیگر نشان داده شده است .نتایج
این جدول نشان داد تناظریرابی برا رویکررد پیشرنهادی
نسبت به حرالتی کره تمرام معیارهرا برا وزن برابرر وارد
تناظریابی شوند بره مقردار  20/61درصرد و نسربت بره
رویکرد ارا ه شده توسط چمنری و همکراران بره مقردار
 9/13درصد بهبود مییابد [.]37
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120 03 12 127 6 20 1:22222 1:22222

12 7

2/971

2/977 2/903
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میباشد در ستونهای چهارم تا هشرتم جردول نمرای
داده شده است .به عالوه در سرتون دهرم ایرن جردول،
تعداد روابط متناظری که پرس از تناظریرابی تشرخیا
داده نشدهاست ( )FNو در ردیف یرازدهم تعرداد روابرط
متناظری که به صورت اشتباه تشخیا داده شده ()FP
آورده شدهاند .در ستونهای بعدی این جدول به ترتیم
مقدار  Recall ،Precisionو  F-Scoreمتناسرم برا هرر
مورد از تناظریابی ثبت شده است.

تناظریابی عوارض چندضلعی باا اسافااهه از بهیناهساازی ...
علی معینی روهبالی و همکاران

جدول  :6مقایسه مقدار  F-Scoreدر دو حالت :با وزن برابر معیارها و با استفاده از وزنهای بهینه

مقدار  F-Scoreمحاسبه شده با

تناظریابی
ردیف

از

به

من قه

وزن برابر معیارها چمنی و همكاران [ ]37رویكرد پیشنهادی

ب

1:22222

1:22222

رشت

2/729

2/000

2/971

ج

1:22222

1:122222

رشت

2/603

2/009

2/962

د

1:22222

1:122222

رشت

2/690

2/921

2/976

ها

1:22222

1:22222

بندرعباس

2/671

2/099

2/967

و

1:22222

1:22222

تهران

2/692

2/919

2/977

ز

1:122222

1:22222

بندرعباس

2/617

2/001

2/929

ح

1:122222

1:22222

بندرعباس

2/722

2/061

2/971

 -4یتیجهگیری و پیشنهادها
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در ایررن تحقیررق رویکررردی برررای تناظریررابی عرروارض
چندضررلعی در مجموعرره دادههررای چندمقیاسرری بررا
اندازه گیری معیارهرای مختلرف مقایسره شرباهت برین
عوارض ارا ه شد .در این رویکرد برای استفاده همزمران
از همرره معیارهررا از الگرروریتم ژنتیررک برره عنرروان یررک
الگرروریتم بهینررهسررازی کمررک گرفترره شررده و مسرراله
تناظریابی به عنروان یرک مسراله بهینرهسرازی در نظرر
گرفته شد .معیار ارزیابی تناظریابی در ایرن تحقیرق F-
 Scoreبررود کرره نسرربت برره سررایر معیارهررا از جملرره
 Precisionو  Recallبرتری دارد.
معیارهای شباهت هندسی به مقیاس مجموعه دادههای
مکانی وابستهاند زیرا مسرتقیما برا هندسره عروارض در
ارتباب بوده و یک عارضه واحد ممکن است در مجموعه
داده های با مقیاس های متفاوت ،هندسه متفاوتی داشته
باشد .در تحقیق حاضر مقدار تاثیر پنج معیرار هندسری
مساحت همپوشانی دو عارضه ،فاصله اقلیدسری برین دو
عارضه ،اختالف راسرتای دو عارضره ،فاصرله هاسردورف
بین دو عارضره و همچنرین اخرتالف تراب چررخ دو

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.1

عارضه در تناظریابی مجموعه داده های مختلف بررسری
شد .به منظور تاثیر همزمان همه این پنج معیار ،ترکیم
وزنداری از مقدار شباهت محاسربه شرده از هرکردام از
این پنج معیار تولید شد کره مقردار وزن هرر معیرار بره
کمک الگوریتم ژنتیک و در نسرلهرای مختلرف بهبرود
یافته و نهایتاً وزن هایی که منجر به براالترین مقردار F-
 Scoreشدند به عنوان بهترین وزنها در تناظریابی هرر
مجموعه داده استخرا شدند.
نتررایج نشرران داد کرره اسررتفاده از الگرروریتم ژنتیررک در
شناسایی مقدار تاثیر هرر معیرار در بهتررین تناظریرابی
عملکرد خوبی داشته است و در منطقه تست که فقط از
وزنهای بهینه شده برای تناظریابی استفاده شرد نترایج
قابل قبولی حاصل شرد .از آنجرا کره در منطقره تسرت
هیچگونه بهینه سازی اعمال نشده ،هیچ دانر قبلری از
عوارض و ارتبراب برین عروارض در مجموعره دادههرای
مختلف وجود نداشته و تنها از وزنهای اسرتخرا شرده
از منطقه آموزشی برای تعیین وزن هر معیرار در مقردار
شباهت کلی اسرتفاده شرده اسرت .در ایرن تحقیرق برا
ارزیابی مجموعه دادههرای گونراگون بره طرور میرانگین
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1400  پاییز  شماره سوم سال نهم

به منظرور ارا ره پیشرنهاداتی بررای تحقیقرات آتری در
حوزههای مشابه مریتروان اسرتفاده از سرایر روشهرای
 در ایرن صرورت مریتروان.بهینه سازی را پیشنهاد نمود
نظیر آنچه در تحقیق حاضر و با بهره برردن از الگروریتم
 مسراله تناظریرابی را بره یرک مسراله،ژنتیک اجرا شرد
بهینه سازی تبدیل نموده و با تعریف پارامترهرای مرورد
نیرراز (ازجملرره ترراب هزینرره) نسرربت برره بهینررهسررازی
.تناظریابی اقدام نمود
همچنین میتوان با بهرهگیری از آنالیز حساسیت نسبت
به تعیین میزان تاثیر هریرک از معیارهرای هندسری در
نتایج تناظریابی اقدام نمرود و وابسرتگی تناظریرابی بره
 بدین ترتیم مریتروان.هریک از معیارها را برآورد نمود
مهمترین معیار(هرای) انردازهگیرری شرباهت را تعیرین
.نمود

 درصد نسبت به اعمرال20/61  به اندازهF-Score مقدار
 درصرد نسربت9/13 وزن برابر برای معیارها و همچنین
به رویکرد ارا ه شده توسرط چمنری و همکراران بهبرود
.]37[ یافته است
نتررایج تحقیررق نشرران مرریدهررد بیشررترین ترراثیر را در
تناظریابی بهینه معیارهای مساحت همپوشانی و فاصرله
اقلیدسی دارند و سایر معیارها از وزن به مراتم کمترری
 همچنین در این تحقیق.در تناظریابی برخوردار هستند
 روابرط،پس از تناظریابی و تشرخیا عروارض متنراظر
متناظر بین عوارض که در ش دسته کلی تقسیمبندی
میشروند اسرتخرا شرده و نهایترا عروارض متنراظر در
 یک به، یک به یک، هیچ به یک،دسته های یک به هیچ
 از جملره. چند به یک و چند به چند قرار گرفتند،چند
نقرراب قرروت رویکرررد پیشررنهادی توانررایی تشررخیا و
.تفکیک تمامی ش نور روابط متناظر میباشد
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Abstract

Despite the semantic criteria, geometric criteria have different performances on polygon feature matching in
different vector datasets. By using these criteria for measuring the similarity of the two polygons in all

matchings, the same results would not have been obtained. In order to achieve the best matching results,
determination of optimal geometric criteria for each dataset is considered to be necessary. In the previous
researches, the most used geometric criteria are the overlapping area and the Euclidian distance between the
two features, the orientation difference and the shape similarity of the two features. In addition to determining
the impact factor of each criterion in the best result, the best geometric criteria combination should be specified.
In this study, unlike the previous ones which have considered objects matching as a unique issue in all datasets,
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objects matching is considered as a separate issue in each dataset and by converting the problem into an
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optimization one, an approach is proposed to define optimal weights of criteria for different datasets using a
genetic algorithm. In each dataset, the best corresponding weights are distinguished that lead to the best
matching result. To evaluate the proposed approach, a variety of spatial datasets of residential buildings have

been used including a part of Bandar Abbas city in 1:25000, 1:50000, and 1:100000 scales; a part of district 6 of
Tehran city in 1:25000 and 1:50000 scales; and a part of Rasht city in 1:25000, 1:50000, and 1:100000 scales.
The results showed that the proposed approach has done a good performance in both polygon feature matching
and identifying six corresponding relationship classes in all study areas. Moreover, matching results have been
improved by an average of 28.61% compared to the case where all criteria are considered with equal weights
and an average of 9.13% compared to the case that criteria are assessed according to the expert opinions.
Key words: Polygon Feature Matching, Geometric Criteria, Optimization, Genetic Algorithm.
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