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 مبنا با توسعه شبکه مکاني اجتماعي ارائه سرويس راهيابي شاخص

 2، محمدرضا ملک1رويا شوروني

خواجه صنعتي دانشگاه  - ژئوماتيک دانشکده مهندسي ژئودزي و -مکاني اطالعات  هايکارشناسي ارشد سيستم 5

 نصيرالدين طوسي
royashurouni@gmail.com 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - ئوماتيکژ دانشکده مهندسي ژئودزي و دانشيار2
mrmalek@kntu.ac.ir 

 (5331 ارديبهشت، تاريخ تصويب 5331 آبان)تاريخ دريافت 

 چکيده

ي اخذ و واسطهها بهي فناوري اطالعات مکاني شده است. اين شبکهمبنا باعث تحولي عظيم در عرصههاي اجتماعي مکانظهور شبکه

مبنا از طريق تجهيزات همراه فراهم ع مکانمتنوهاي اي را براي ارائه سرويسسابقهفرصت بيهاي مکاني از سراسر دنيا، روزرساني دادهبه

هاي راهيابي هستند. راهيابي يکي از مسائل رايج و براي هدايت مبنا، سرويسهاي مکانترين سرويسترين و کاربرديکند. يکي از مهممي

هاي ناآشنا، بدون شدگي تا رسيدن به مقصد است. فرايند راهيابي در محيط شهري مخصوصاً محيطگمپيوسته کاربر بدون حس 

راهيابي انسان در يک محيط جديد،  براي کمکي ابزارکاراترين باشد. در اين ميان هاي کمکي تقريباً غيرممکن ميکارگيري ابزاربه

در تحقيق حاضر با هدف ارائه طور عملي و تجربي وجود ندارد. اي بهپايگاه دادهدر حاليکه چنين شده است. هاي راهيابي شناختهشاخص

گذاري تصاوير مکان مرجع به همراه نظرات ايجاد شد. مبنا با قابليت به اشتراکي اجتماعي مکانمبنا، يک شبکهسرويس راهيابي شاخص

کاوي نظرات ها با استفاده از متنمرجع استخراج و کاربري مکان نبندي تصاوير مکاهاي مورد بازديد کاربران از خوشهي مکانمجموعه

عنوان کشف و به HITSبندي هاي جذاب بر اساس تعداد بازديد و دانش افراد بازديدکننده با الگوريتم رتبه. سپس مجموعه مکانتعيين شد

ها و هاي آن شاخصها، گرافي ايجاد شد که گرهخصها در نظر گرفته شد. در مرحله مسيريابي و ارائه مسير با استفاده از شاشاخص

ها به دست آمد. بر اساس اين گراف از دو مرحله مسيريابي ها بر اساس زمان بازديد از آني ترتيبي شاخصهاي آن بر اساس دنبالهيال

روي گراف شاخص به کاربر ارائه  ها برشده است. در مرحله اول يک مسير تقريبي بين شاخصبراي به دست آوردن مسير بهينه استفاده

شود. عنوان مسير بهينه کشف ميهاي پيموده شده در مرحله قبل بهترين مسير بين شاخصها، کوتاهشود، سپس با استفاده از شبکه راهمي

ادي از کاربران سيستم ترين مسير به دست از الگوريتم دايجسترا توسط تعدآن را با کوتاه براي ارزيابي الگوريتم مسيريابي پيشنهادي،

هاي مختلف و کاربراني با هاي صورت گرفته براي مسيرهايي به طولطور تجربي در مسيرهاي مختلف مقايسه کرديم. بنا بر آزمايشبه

 درصد 33ترين مسير دايجسترا حدود هاي مختلف از منطقه، ميزان اتالف زمان سفر در مسيريابي پيشنهادي نسبت به کوتاهسطح آگاهي

 کاهش يافت. 

 مبنا، گراف شاخصشاخص مبنا، راهيابيشبکه اجتماعي مکان واژگان کليدي:

 

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1 

تلفيقي از فناوري و عنصر شناختي براي  5راهيابي

هدايت پيوسته عامل متحرک جهت رسيدن به مقصد، 

از  و ]5[همراه با پردازش و ارائه اطالعات مکاني است 

روزه در که افراد همههايي است ترين فعاليتاصلي

باشند. از شهري خود با آن مواجه ميسفرهاي درون

شهري، استفاده کارآمد از زمان هاي درونمعضالت سفر

هاي زيادي بين دو مکان در محدود است. ازآنجاکه راه

دهند مسيري را سطح شهر وجود دارد، افراد ترجيح مي

سرگرداني انتخاب کنند که عالوه بر کوتاهي، در آن دچار 

نيز نشوند. ابزارهاي کمکي راهيابي از مزاياي بزرگي در اين 

شوند، زيرا ديگر نيازي به استفاده از فرايند محسوب مي

. ]2[گيري نيست هاي جهتدانش مکاني کاربران يا مهارت

عموماً، افراد براي رسيدن به يک مقصد ناآشنا در محيط 

هاي قشهکارگيري نهاي مختلفي چون بهشهري، روش

موجود از محيط، استفاده از عالئم متوالي مسير و ارتباط با 

کنند. در اين اتخاذ مي "محلي"افراد خبره يا به اصالح 

ميان کاراترين روش راهيابي انسان در يک محيط جديد، 

 .]3[شده است هاي راهيابي شناختهاستفاده از شاخص

هت يافتن ها را جاي از آموزههاي راهيابي مجموعهشاخص

دهند. هر آموزه، مسير بهينه در اختيار راهياب قرار مي

کند. اگرچه نقطه ديگر هدايت ميبهراهياب را از يک نقطه

روند هاي راهيابي جزء مهمي در ناوبري بشمار ميشاخص

شده ها در انجام عمل راهيابي مؤثر شناختهو استفاده از آن

ني بکار برده است، بندرت درون سيستمهاي ناوبري کنو

شوند. باوجودآنکه راهنماهاي ناوبري موجود، کاربر را با مي

دهنده هاي نمايشاستفاده از جهات فلشي و يا نقشه

کنند، وليکن تحقيقات پيرامون درک مکاني هدايت مي

گيري و محيط نشان داده است که افراد در طول تصميم

 .نمايندهاي مکاني استفاده ميارتباط با مسيرها از شاخص

هاي راهيابي در آوري و تلفيق شاخصبنابراين، جمع

هاي راهيابي ترين وظيفه سيستمراستاي يک مسير، مهم

 باشند. مؤثر و مطمئن مي

هاي راهيابي تحت وب نيز سرويس در حال حاضر

کنند. دليل هاي راهيابي استفاده ميندرت از شاخصبه

ها ت کافي از آنها، نبود شناخاصلي ناديده گرفتن شاخص

ها است. درواقع مجموعه و فقدان اطالعات در مورد آن

                                                           
1 Wayfinding 

هاي موجود در يک محيط وجود اي در مورد شاخصداده

ها در مجموعه ندارد. تحقيقات اخير براي شناسايي شاخص

طورمعمول از اطالعاتي در مورد هاي مکاني بهداده

اي هزيست، مانند مدلهاي بصري يا هندسي محيطويژگي

هاي کاداستر، يا تصاوير بعدي شهر، مجموعه دادهسه

که . درحالي]1,1[کنندها استفاده ميمربوط به ساختمان

استخراج شاخص بر مبناي معيارهاي يادشده، پرهزينه، 

هاي جديد است. از طرفي بر و نيازمند توليد دادهزمان

معموالً چنين اطالعات دقيقي در مورد محيط وجود ندارد، 

ها شوند و يا در برخي از مکانروز ميندرت بها بهي

هاي باشد. همچنين، اکثر روشاطالعاتي در دسترس نمي

ها هنوز در عمل مورد شده براي شناسايي شاخصارائه

آساني توانند بهرو، نميآزمايش قرار نگرفتند، و ازاين

هاي مورداستفاده قرار بگيرند. اين در حالي است که داده

راحتي و جذاب به 2عالقههاي موردط به مکانمربو

کشف است. وجود اين پايگاه داده، رويکرد ديگري را قابل

هاي در انتخاب شاخص براي راهنمايي مسير در سرويس

 .]6[ راهيابي ايجاد کرده است

منبعي غني از اطالعات  3مبناهاي اجتماعي مکانشبکه

طي فراهم اي بر اساس درک افراد از فضاي محيمنطقه

عنوان يک توانند بهکاربران مي 1کنند. پيشينه مکانيمي

ها و کاربران واقع تکنيک و ابزار اصلي براي شناخت مکان

هاي هاي شبکهشوند. کسب پيشينه مکاني افراد در سايت

هاي مختلفي ازجمله ثبت مبنا به روشاجتماعي مکان

گذاري کطور مستقيم و به اشترابه 1مکان-هاي نقطهداده

پذير است. هاي اجتماعي داراي برچسب مکان امکانرسانه

از اين نظر که ثبت موقعيت نيازمند دسترسي آني به 

هاي اجتماعي منجر است، رسانهGPS اينترنت و تکنولوژي 

به ايجاد عوارض جديد و مفاهيم و تعاريف جديد براي 

هاي مختلف ابزار و به کمک تکنيک شودعوارض مي

هاي ا براي استخراج نقاط ديدني و مکانجديدي ر

 6اندازگرايهاي چشمسازد که از روشموردعالقه مي

 معمولي متفاوت است.

با در نظر گرفتن امکانات موجود و ضرورت گسترش 

خدمات راهيابي، در تحقيق حاضر سرويس راهيابي  

مبنا، مبنا با توسعه يک شبکه اجتماعي مکانشاخص

                                                           
2 Point of Interest 
3 Location Based Social Network 

4 Location History 

5 Check-in 
6 Vision Oriented 
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شود. در اين سناريو کاربران در زي ميساسازي و پيادهمدل

گذاري تصاوير در شبکه اجتماعي اشتراکازاي به

، سرويس مهم و کارامد راهيابي را بصورت 5مبنامکان

کنند. استفاده از چنين سيستمي رايگان دريافت مي

آوري تصاوير تواند عالوه بر ترغيب کاربران جهت جمعمي

منظور هدايت مناسب در  ، نيازهاي آنان را به2مکان مرجع

 شبکه حمل و نقل برطرف نمايد. 

شده است: ادامه مقاله در چهارفصل به شرح زير تدوين

در فصل دوم يک مرور کلي بر مسئله راهيابي و استفاده از 

دهيم. مبنا در ارائه مسير ارائه ميهاي اجتماعي مکانشبکه

 فصل سوم مفاهيم موردنياز براي توسعه شبکه اجتماعي

هاي شبکه مبنا و بيان مسئله راهيابي بر اساس دادهمکان

شود. در فصل چهارم سرويس مبنا ارائه مياجتماعي مکان

هاي واقعي شبکه دادهراهيابي پيشنهادي را بر روي

کنيم و سازي ميشده پيادهمکاني توسعه داده-اجتماعي

دهيم. فصل نتايج را بر روي نقشه تحت وب نمايش مي

گيري و ارزيابي عنوان فصل نهايي شامل نتيجهپنجم به

 است. الگوريتم پيشنهادي براي مسيريابي 

 پيشينه تحقيق -2

راهيابي يکي از مسائل رايج روزمره همراه با ماهيت 

مکاني است که به معناي رسيدن به يک نقطه خاص در 

لينچ راهيابي را استفاده باشد. يک بازه زماني مشخص مي

ريت راهنماهاي مسير در محيط خارجي پيوسته و مدي

در اين تعريف خصوصيت ارائه اطالعات . تعريف کرده است

مکاني به ميان آمده که نشانگر چگونگي تأثير اطالعات 

 .]3[مکاني در راهيابي است 

هاي راهيابي در درک محيط در اهميت شاخص

بسياري از تحقيقات موردبحث و بررسي قرارگرفته است. 

در شرايط  2005در سال  Denis و  Michon مطالعات 

هاي مکاني مختلف نشان داد که استفاده از شاخص

 و  Daniel.]3[دهي است سودمندترين وسيله جهت

دهي به مقايسه ميزان جهت 2003همکاران در سال 

ها پرداختند و دريافتند که ها و خياباناطالعات شاخص

از موارد ها در بسياري جهات توجيه شده توسط شاخص

توان گفت اغلب دانش مکاني . درواقع مي]8[کاراتر است 

هاي مکاني و ديگر عوارض مکاني افراد به کمک شاخص

                                                           
1 Location Based Social Network 
2 Geotagged 

شود. فرد نسبت به مختصات هندسي کسب ميمنحصربه

در انتخاب شاخص براي نمايش مسير در يک سرويس 

راهيابي بايد عوارضي ثابت، يکتا و داراي تمايز با محيط 

. اين تمايز در سه سطح ساختاري، ]3[وند انتخاب ش

در سطح  .]50[بررسي است معنايي و ادراکي قابل

ساختاري، تمرکز بر روي اهميت محل قرارگيري عارضه در 

ساختار شبکه و نقشي که عارضه و عنصر شبکه متناظر با 

کنند، است. تمايز معنايي يا شناختي آن در شبکه ايفا مي

عارضه ازنظر معنايي و کاربردي به اهميت و بارز بودن 

هاي ادراکي توجه دارد. بارز بودن ادراکي نيز به تمايز

 پردازد.عارضه با محيط پيرامونش مي

ندرت از هاي راهيابي تحت وب بهحال سرويساين با

کنند. دليل اصلي ناديده هاي راهيابي استفاده ميشاخص

اطالعات ها و فقدان ها، عدم شناخت از آنگرفتن  شاخص

اي در مورد واقع مجموعه داده ها است. دردر مورد آن

هاي موجود در يک محيط وجود ندارد. از طرفي شاخص

استخراج شاخص از عوارض موجود در محيط بر مبناي 

هاي بر و نيازمند توليد دادهمعيارهاي يادشده، پرهزينه، زمان

ها در جديد است. تحقيقات اخير براي شناسايي شاخص

طورمعمول از اطالعاتي در مورد هاي مکاني بهجموعه دادهم

هاي هاي بصري يا هندسي محيط، مانند مدلويژگي

هاي کاداستر، يا تصاوير مربوط بعدي شهر، مجموعه دادهسه

. از طرفي معمواًل ]55,8,1[کنند ها استفاده ميبه ساختمان

ر طوهايي يا وجود نداشته و يا اطالعات بهچنين شاخص

هاي اند. همچنين، اکثر روشآوري نشدهکامل  جمع

ها هنوز در عمل مورد شده براي شناسايي شاخصارائه

آساني توانند بهرو، نميآزمايش قرار نگرفتند، و ازاين

مورداستفاده قرار بگيرند. برخي از محققين با بررسي 

 رو متوجه شدند کهنياز براي ناوبري افراد پيادهاطالعات مورد

ترين هاي راهيابي تا حد زيادي منطبق بر محبوبشاخص

. همچنين در مطالعات ]52،53[ها است عوارض و مکان

طور عنوان عوارضي شناخته شدند که بهها به، شاخص3نيسر

چنين در . هم]51[گيردمکرر مورد بازديد کاربران قرار مي

ه در عالقهاي مربوط به نقاط موردبرخي از مطالعات، از داده

هاي انتخاب شاخص براي راهنمايي مسير در سرويس

 . ]6,1[راهيابي استفاده کردند 

هاي گرچه طرح مسئله راهيابي با استفاده از داده

مبنا  موضوعي جديد محسوب شده، شبکه اجتماعي مکان

                                                           
3 Neisser 
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مبنا وليکن  در راستاي استفاده از شبکه اجتماعي مکان 

 ت گرفته است.براي تئصيه مسير تحقيقات زيادي صور
از تصاوير  2050همکاران در سال  و Chodhuryبراي مثال 

که از آن اطالعات مکان و زمان  5مکان مرجع فليکر

عالقه هاي مورداستخراج است، استفاده کردند و مکانقابل

 . ]51[را براي ارائه برنامه سفر کشف کردند 

Cheng  برنامه سفر را بر 2055و همکاران در سال ،

هاي تصاوير داراي ترجيحات کاربران و ويژگي اساس

در سال  Denisو  Michon. ]56[برچسب مکان ارائه دادند

مسيرهايي را بر اساس اولويت کاربر در انتخاب  2005

زمان سفر ارائه دادند. کشف و مقصد، زمان بازديد و مدت

ها بر اساس تصاوير مکان مرجع انجام شد بندي مسيررتبه

]3[ .Hsieh بر اساس دانش  2052همکاران در سال  و

هاي مقياس مربوط به دادهشده از پايگاه داده بزرگاستخراج

مکان به ارائه مسيرهاي زمانمند که متشکل از -نقطه

ها با برچسب زماني مربوطه هستند، اي از مکاندنباله

هاي صورت گرفته توسط . بنا بر استدالل]53[پرداختند 

بايست فاکتورهايي از قبيل يها يک مسير خوب مآن

ها، زمان مناسب براي مکان محبوبيت مکان، ترتيب بازديد از

آمد از مکاني وبازديد از هر مکان و زمان مناسب براي رفت

ها با ابداع يک مدل آماري بگيرد. آن نظر به مکان ديگر را در

ها توسط يک تابع کارا و مؤثر، کيفيت و ادغام فاکتور

 گيري کردند. شده را اندازهرائهمسيرهاي ا

Waters  وWinter  بامطالعه تحقيقات  2051در سال

مسير، يافتند که  صورت گرفته در راستاي ارائه جهت

هاي ناوبري شخصي موجود دانش جغرافيايي و سيستم

. هدف اين ]2[بخشند گيري مکاني را بهبود نميجهت

طالعات مکان تحقيق تعيين اين بود که آيا استفاده از ا

-هاي راهيابي در راستاي جهتبر شاخصمرجع و تکيه

ها با شود. آنگيري مکاني، باعث بهبود عملکرد ناوبري مي

توجه به ارتباط مثبت بين عملکرد ناوبري و استفاده از 

مسير  ها در کنار ارائه جهتگيريها و حفظ جهتشاخص

بران در گيري کارروزرساني موقعيت کاربر، از جهتو به

 هاي ناوبري شخصي پشتيباني کردند.سيستم

 سازيمدل -3

سازي سرويس هاي الزم جهت مدلدر اين بخش فناوري

شوند. گام اول توسعه مبنا تشريح و بررسي ميراهيابي شاخص

گذاري باقابليت به اشتراک مبنامکان سايت شبکه اجتماعيوب

ائه يک الگوريتم اربا  تصاوير مکان مرجع و الحاق نظرات است.

مفهوم ، نظراتوتحليل تجزيهبندي مبتني بر نوين خوشه

برچسب و معني مرتبط با آن را بر اساس ليستي از واژگان 

موجود در پايگاه داده استخراج کرده و کاربري معادل آن واحد 

سپس براي يافتن موقعيت آوريم. را براي تصوير به دست مي

صاويري که داراي کاربري دقيق مکان مربوط به تصاوير، ت

 کنيم. بندي ميمشابه هستند، خوشه

 

 

 

 

 

 

 نمودار ترتيبي روند کلي تحقيق -5شکل

هاي موردعالقه در قدم بعد با هدف کشف مکان

ها بر اساس تعداد بازديد ها، مکانعنوان مجموعه شاخصبه

کارگيري الگوريتم و دانش افراد بازديدکننده با به

ها به مجموعه شاخصشوند. وزندهي مي HITSي بندرتبه

در  2هاي موردعالقه در ساخت گراف شاخصمکانعنوان  

گيرد. درنهايت ارائه مسيريابي تقريبي مورداستفاده قرار مي

                                                           
2 Landmark Graph 

نمايش مسير بر روي 

 نقشه
 ها وزندهي راه

 هابندي مکانرتبه مسيريابي تقريبي رابط کاربر کاربر

ارسال تصاوير و 

استخراج مکان و  نظرات

 کاربري 

 مسيريابي دقيق

 گراف شاخص 

 پايگاه داده

 درخواست مسير بهينه

 ارسال درخواست

 يافتن مسير بهينه

1 Flicker 
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ر براي يافتن مسير دقيق تحليل گراف کل معابر شه

صورت ترتيبي به 5شود. روند کلي تحقيق در شکل مي

 شده است.نشان داده

 مبناتوسعه شبکه اجتماعي مکان -3-1

 درEllison و   Boydهاي شبکه اجتماعي توسط سايت

هاي مبتني بر وب عنوان سرويسبه ]58[ 2003سال 

( ساخت پروفايل 5شده است که به افراد اجازه تعريف

( بيان 2عمومي يا نيمه عمومي در يک سيستم محدود 

( مشاهده 3ط هستند ها در ارتباليستي از کاربران که با آن

دهد. پروفايل ليستي از ديگر افراد موجود در سيستم را مي

کاربري شامل اطالعاتي ازجمله نام کاربري، ايميل، تصوير 

کاربر و غيره است. قابليت ايجاد ارتباط با ديگر کاربران، 

مشروط به فرستادن درخواست دوستي و پذيرش آن از 

تواند داليل ارتباط ميسوي کاربر مقابل است. ايجاد اين 

مختلفي ازجمله دوستي، همکاري، وجود منافع مشترک و 

چنين به کاربران اجازه به غيره داشته باشد. اين شبکه هم

دهد. گذاري پست در صفحه کاربري دوستان را مياشتراک

ها در مقاله حاضر يک شبکه اجتماعي بر اساس اين ويژگي

نمايي از  2کل است که در شمدلسازي و طراحي شده

پروفايل کاربري يکي از کاربران اين شبکه به عنوان نمونه 

 قابل مشاهده است.

 سايت راهيابي اجتماعينمايي از صفحه کاربري در وب -2شکل

جمله اهداف توسعه اين شبکه اجتماعي، استفاده از  از

هاي مکاني را بدون دخل و هايي است که دادهفناوري

جلوگيري از بروز اشتباه( و بدون انجام  ها )جهتتصرف آن

رو هاي پيچيده در پايگاه داده گردآوري نمايد. ازاينفرايند

هاي مکاني کاربران از روش آوري دادهجهت جمع

گذاري مکاني استفاده گرديد. هر عکس داراي برچسب

 EXIFبرچسب مکان شامل يک فايل الحاقي موسوم به 

را اعم از سايز، فرمت،  است که اطالعات مربوط به عکس

ويژه موقعيت برداري، نحوه ويرايش و بهزمان عکس

شده را در خود جاي جغرافيايي مکاني عکس گرفته

 هايمکان صراحتتوانند بهمي اين تصاويردهد. مي

ها را نشان دهند. عالوه بر موردعالقه کاربران و ارتباط آن

رد تصاوير به توانند نظرات خود را در مواين کاربران مي

 اشتراک بگذارند. 

 استخراج مکان به همراه کاربري -3-2

هاي موجود براي استخراج مکان از تصاوير اکثر روش

 کهطوريبوده است؛ به 5بنديمکان مرجع، بر اساس خوشه

بندي مسئله مکان مرجع سازي تبديل به مسئله خوشه

بندي ممکن است . اما درروش خوشه]20,53[شده است 

                                                           
1 Clustering 
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مکان با کاربري مختلف در مجاورت هم قرارگرفته  دو 

باشند و با توجه به تراکم تصاوير اخذشده از اين دو مکان، 

عنوان يک عارضه يکتا شناخته شوند. بنابراين ها بهآن

ها، مسئله مهمي شناخت نوع کاربري عوارض و تفکيک آن

بندي تصاوير مجاور با در نظر گرفتن مشابهت در خوشه

هاي به سايتاست. درک نظرات کاربران در وبکاربري 

شود. گذاري عکس باعث بهبود استراتژي کار مياشتراک

هاي متني، دقت و هاي مکاني با ويژگيترکيب ويژگي

اي بهبود مالحظهطور قابلها را بهصحت تعيين مکان

. لذا در اينجا براي تعيين کاربري تصاوير و ]25[دهدمي

، از ترکيب اي کشف مکان يکتابر هابندي آنخوشه

مند موقعيت مکاني تصاوير و نظرات الحاقي بهره

شده طورکلي براي تصاوير به اشتراک گذاشتهشويم.بهمي

دهد. نخست ازنظر برچسب متني دو حالت رخ مي

تصاويري که داراي برچسب متني هستند، توسط الگوريتم 

پرداخت، تفصيل آن خواهيم يافته که در ادامه بهتوسعه

واسطه ها بهگيرند و کاربري آنمورد ارزيابي قرار مي

وتحليل عبارات مورداستفاده در متون برچسب تجزيه

شوند. اين الگوريتم ابتدا فرض شده، استخراج ميزده

موجود است و  داده کند که مفهوم برچسب، در پايگاهمي

کند و  کاربري سپس آن را به معني مرتبط نگاشت مي

آورد. سپس متوني که براي ل آن واحد را به دست ميمعاد

کدام توان به هيچشود و نميها هيچ مفهومي يافت نميآن

ها اختصاص داد، در طبقه نامشخص از عناوين و کاربري

ها و ها، فعلليست برخي از اسم 5گيرند. جدول قرار مي

شده براي تعيين مفهوم برچسب متني و هاي تعريفصفت

 دهد.نشان مي کاربري تصوير رااختصاص 

 شناختي مکان ها در معنافهرست واژه -5جدول

 اسم فعل صفت کاربري

 طعم و ...خوشمزه، بدمزه، خوش رستوران
خوردن، 

 نوشيدن

رستوران، فست فود، نهار دسر، شام، غذا، منو، پذيرايي و 

... 

 بازي کردن، بازيبا طراوت، سرسبز، آب پارک
، باغ،  چمن، فضاي سبز ،يستگاه طبيعيزپارک، بوستان، 

 درخت، حوض، شکوفه، علف، بوته، نهال، پارکبان و ...

 رزرو اتاق مجلل هتل
ستاره، 1هتل، متل، استراحت گاه، مسافرخانه، مهماندار، 

 و ... سراهاراه، اقامتگاهاقامتي، 

 

حال فرض کنيد تصويري داراي برچسب متني نباشد 

نتوان نوع کاربري تصوير را تعيين يا بر اساس برچسب آن 

هاي مختلف را براي کرد. در اين حالت احتمال کاربري

آوريم. تصوير نامشخص بر اساس تابع گوسين به دست مي

از  2𝜎براي اطمينان بيشتر تنها تصاويري را که در فاصله 

آمده دستوزن به 𝑆𝑐گيريم. در نظر مي، هستند𝑝 تصوير

 است.  𝑐𝜖𝐶 براي کاربري و  𝑝براي تصوير 

(5) 𝑆𝑐 = ∑ 𝑒
−

𝑑(𝑝,𝑓)2

2.𝜎2

𝑓𝜖𝐹𝑐 ˄ 𝑑(𝑝,𝑓)≤2.𝜎

 

𝑓 يک تصوير با کاربري مشخص ،𝐹𝑐  مجموعه تصاوير

، هستند 𝑝 از تصوير  2𝜎و در فاصله  𝑐که داراي کاربري 

𝑑(𝑝, 𝑓) ر طور که دنيز بيانگر تابع فاصله است. همان

متناسب با نوع کاربري مقدار ، شده استمشخص 2جدول 

 گيريم. در نظر مي 𝜎اي را براي بهينه

 5در توزيع گوسين معادله  𝝈مقادير  -2جدول

 نامشخص رستوران پارک سينما هتل کاربري

 حد آستانه

 )متر(
11 10 550 51 51 

جهت مرحله الگوريتم پيشنهادي تحقيق بهروند مرحله

صورت آنالين، ها بهو تعيين بافت کاربري آن هانکشف مکا

 شده است. طي اين الگوريتم، نمايش داده 2در  شکل 

آوري تصاوير مکان مرجع و نظرات برچسب پس از جمع

شده و پس از استخراج ها پردازششده به تصاوير، دادهزده

هاي جديد به همراه بافت کاربري نتايج موردنياز، مکان

 شوند.سازي مينالين در پايگاه داده ذخيرهصورت آبه
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 ها و تعيين نوع کاربريکشف مکانالگوريتم  -3شکل

براي هر عکس جديد، چندين عکس با کاربري مشابه 

ما اطالعات کاربري يک مکان در فاصله معين وجود دارد. 

هاي اربريهاي مجاورش با کرا با استفاده از تراکم مکان

مثال، اگر يک مکان عنوانآوريم. بهمختلف به دست مي

شده باشد، با احتمال توسط تعداد زيادي فروشگاه احاطه

بااليي در اين مکان فروشگاه و يا حتي يک رستوران 

که در آنجا قبرستان و يا که احتمال اينشده، درحاليواقع

يک حال هرچه در مدرسه وجود داشته باشد، کم است. 

مکان توزيع تصاوير اطراف آن بيشتر باشد، مکان با دقت و 

 صحت باالتري برآورد خواهد شد. 

 هاکشف شاخص -3-3

ها و افراد محلي بر مبناي براي کشف شاخص

ها و بايست مکانهاي مورد بازديد کاربران، ميمکان

دهي و با يکديگر کاربران بر اساس ميزان جذابيتشان رتبه

ها، استفاده دهي مکانرتبههاي يکي از روش مقايسه شوند.

HITS بندياز الگوريتم رتبه
کنيم. استفاده مي ]22[ 5

و  Hubدو مرجع مختلف به نام  HITSالگوريتم 

Authority دهد.پيشنهاد مي Authority  مرجع حاوي

 بوده که مطالب مورد درخواست مثل محتويات اطالعاتي

                                                           
1 Hyperlink-Induced Topic Search 

مرجعي بوده که  Hubشود. توسط ديگران استفاده مي

کنند. ها هدايت مي Authorityوجوي کاربران را به جست

صورت ليستي از منابع عمل کرده و بخصوص براي ها بهآن

زنند. ها پيوند ارتباطي ميصفحات وب  به بسياري از آن

تواند صفحات معتبري را در خوب مي Hubبنابراين، يک 

 Authority مورد يک موضوع خاص پيشنهاد دهد، و يک

خوب ارجاع داده  Hubخوب توسط بسياري از صفحات 

شود. اين رابطه مدور منجر به تعريف الگوريتم تکراري 

HITS شود. مي 

مبنا دو نوع مورد هاي شبکه اجتماعي مکانسايتدر وب

ها بازديد اطالعاتي کاربر و مکان وجود دارد. در اين شبکه

دار از ارتباطي جهت صورت يک يالهر کاربر از مکان، به

هر  HITSشود. بر پايه مدل کاربر به مکان در نظر گرفته مي

عنوان يک به و هر مکان Hubعنوان يک مرجع کاربر به

کند. با استفاده از اين الگوريتم، عمل مي Authorityمرجع 

ها و تسلط افراد به منطقه با در نظر ميزان جذابيت مکان

( وابستگي 2مقدار به يکديگر  وابستگي اين دو (5گرفتن 

شود. طبق اين مدل ها به مناطق جغرافيايي برآورد ميآن

هاي مورد اهميت کاربر، بر اساس تعداد و جذابيت مکان

آيد و جذابيت مکان بر اساس بازديد کاربر به دست مي

ها از منطقه محاسبه تعداد کاربران و ميزان دانش آن

ره هر منطقه و با شود. واضح است که کاربر خبمي

 
پايگاه 

 داده

 خير

يک سطر در  افزودن

جدول مربوط به موقعيت 

 مکاني تصوير

موقعيت مکاني 

 تصوير ارسالي

يش افزاوزن مسير با تغيير 

 تعداد نقاط درون مسير

ي پايگاه داده روزرسانبه

 ها مربوط به مکان

 تصحيح مختصات جغرافيايي مکان مربوط به تصوير

 

 

گيري از موقعيت ميانگين

و ثبت موقعيت  هامکان

 جديد

 بله 
يش تعداد افزا

 بازديد مکان 

با بافت  تکراري وجود مکان

متري  Kکاربري مشابه در 

 تصوير 

تعيين نوع کاربري 

تصوير با استفاده از 

 نظرات

ايجاد بافر اطراف نقطه و 

تعيين مسيرهاي درون 

 بافر

 

 وجود 

در  تکراري مکان

متري  50فاصله 

 تصوير 

 خير

 بله
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هاي جذاب ، احتماالً از مکان"کاربر محلي"ديگر عبارتبه 

هاي جذاب يک منطقه مورد بازديد کند و مکانبازديد مي

گيرد. بنابراين در اين مدل کاربران محلي آن منطقه قرار مي

اني که از ميزان جذابيت مکان از مجموع دانش مکاني کاربر

آيد و ميزان محلي به دست مياند، آن محل بازديد کرده

هايي در يک منطقه از مجموع جذابيت مکان بودن کاربر

 HITSشود. براي اجراي مورد بازديد کاربر حاصل مي

هاي بين کاربران و مکان 𝑀اي، ماتريس همسايگيناحيه

شود که ميوجو ساخته مورد بازديد متعلق به ناحيه پرس

ها تشکيل ي آن را مکانهاسطرهاي آن را کاربران و ستون

𝑉𝑙هاي ماتريس دهند. آرايهمي
𝑘 گر تعداد دفعاتي است بيان

بازديد کرده  𝐿در محدوده مکاني  𝐼𝐿از مکان  𝑢𝑘که کاربر 

 𝐼𝐿صورت ، به𝐿است. ميزان اعتبار مکان در محدوده مکاني 

𝑒𝐿صورت به 𝐿در محدوده مکاني  𝑢𝑘و اهميت کاربر 
𝑘  تعريف

. ارتباط متقابل و وابستگي ميزان اعتبار ]25[شود مي

 شود:ها و ميزان اهميت کاربران با روابط زير بيان ميمکان

(2) 𝐼𝐿 = ∑ 𝑒𝐿
𝑘

𝑢𝑘𝜖𝑈

× 𝑉𝑙
𝑘  

(3)  𝑒𝐿
𝑘 = ∑ 𝑙𝐿

𝑘

𝑢𝑘𝜖𝑈

× 𝑉𝑙
𝑘 

 𝑘کاربر محلي و  𝑘 توانبر اساس روابط مذکور، مي 

 وجو استخراج کرد.مکان موردعالقه را در ناحيه جست

 مسيريابي -3-4

هاي راهيابي ارائه ترين خدمتي که سرويسمهم

ي اين مسير به کاربر کنند، پيدا کردن مسير بهينه و ارائهمي

منظور سرويس است. يافتن مسير بهينه، روندي است که به

رفتن از يک نقطه به يک يا چند  ترسيم بهترين مسير براي

تواند شده است. بهترين مسير مينقطه ديگر طراحي

ترين مسير بر پايه تعريف ترين، يا مطلوبترين، سريعکوتاه

در اينجا براي يافتن بهترين  .از کلمه بهترين باشد  GISکاربر

عنوان مبدأ و مقصد، يک مسيريابي مسير بين دو نقطه به

ترين ترين مسير با کميافتن کوتاه اي برايدومرحله

پذيرد. در مرحله اول مسيريابي تقريبي سردرگمي انجام مي

آيد. سپس در مرحله دوم يک در گراف شاخص به دست مي

ها و مسير شده با استفاده از شبکه کل راهمسير پااليش

 .شودآمده از مرحله قبل محاسبه ميدستتقريبي به

 گراف شاخص -3-5

ه اول با استفاده از مفهوم گراف شاخص يک در مرحل

گيرد. مسيريابي تقريبي براي هدايت سريع افراد صورت مي

مفهوم گراف شاخص از الگوي طبيعي فکر انسان تبعيت 

دوراز جزئيات کند و به کاربر فهم بهتري از مسيريابي بهمي

جاي ذکر دقيق دهي بهمثال براي آدرسعنواندهد. بهمي

ها مانند باالتر از برج اسکان، نرسيده بيان شاخصها از راه

روي رستوران سوپراستار به چهارراه پارک وي، روبه

طور استفاده کنيم. در ادامه ساختار گراف شاخص را به

 (.1مفصل توضيح خواهيم داد)شکل

هاي گراف، ابتدا تمام گره گراف: براي کسب گره

ه در حريم هاي موجود در منطقه موردمطالعه را کمکان

 HITSها هستند، با استفاده از الگوريتم متري راه 20

عنوان هايي را که بهکنيم. سپس مکانبندي ميرتبه

هاي گراف انتخاب عنوان گرهاند، بهشدهها شناختهشاخص

هاي دهنده ارتباط بين مکانها که نشانشوند. يالمي

ران عالقه است که از مجموعه دنباله حرکتي کاربمورد

جذاب  که بازديد از دو مکاناستخراج است. درصورتيقابل

تواند يک مي t𝑚𝑎𝑥صورت متوالي در بازه زماني کمتر از به

 .دار بين دو گره گراف ايجاد کنديال جهت

مجموعه خط سيرهاي تمام  Trکه يال گراف: درصورتي

دو گره )معادل  𝑙2، 𝑙1يک حد آستانه زماني و  𝑡𝑚𝑎𝑥افراد، 

زمان  𝑡1آمده(، دستبه HITSدو مکان جذاب که توسط 

𝑒باشد،  𝑙2زمان بازديد از مکان  𝑡2و 𝑙1 بازديد از مکان  =

(𝑙1, 𝑙2, 𝑡1, 𝑡2) عنوان يال گراف شاخص محسوب به

 شود، اگر شرايط زير را داشته باشد:مي

شد که از تعدادي مکان دنباله حرکتي وجود داشته با

,𝑙1جذاب  𝑙2, … , 𝑙𝑖 , … , 𝑙𝑛 هاي عبور کند و همچنين مکان

𝑙𝑖+1, 𝑙𝑖+2, … , 𝑙𝑖−1 اي ستند، بلکه مجموعهها نيجزء شاخص

زماني ها هستند. اختالفهاي بازديد شده بين شاخصاز مکان

ها هم وزن يال باشد 𝑡𝑚𝑎𝑥تر از بين دو گره نيز بايد کوچک

ها است که از طريق تفاضل طول خطوط ارتباطي بين مکان

توان محاسبه کرد. پس ها ميمختصات جغرافيايي بين مکان

يک مسيريابي تقريبي  شاخصدر مرحله اول با ايجاد گراف 

ها و هدايت سريع افراد صورت براي مدل کردن هوش انسان

ترين ي دقيق کوتاهگرفت. در مرحله بعد براي اجراي مسيرياب

 شاخصشود که در آن گراف ها يافت ميمسير در شبکه راه

 صورت ترتيبي پيموده شده است.به
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  ج( گراف شاخص              کاربران  دنباله حرکتي ب(                  الف( اکتشاف شاخص

 مراحل ساخت گراف شاخص -1شکل

 سازيپياده -4

 منطقه موردمطالعه -4-1

ريزي مناسب براي نداشتن برنامهبه علت  شهر تهران

عنوان منطقه شهري بههاي درونبه کنترل درآوردن سفر

يافته درون منطقه ي توسعهشبکهموردمطالعه انتخاب شد. 

تصوير  33 باشهر تهران شامل يک پايگاه داده مکاني  6

، زمان داراي برچسب مکان است که هر تصوير داراي نام

مختصات جغرافيايي و برچسب متني که ر و اخذ تصوي

 22 ن مجموعه توسط. اي، استبيانگر نظرات کاربران است

ماهه از مهرماه تا پايان 3کاربر متفاوت در بازه زماني 

شده است. پس از به اشتراک گذاشته 5333آذرماه سال 

بر روي  و تعيين نوع کاربري تم کشف مکانالگورياجراي 

هاي دريافتيم که مجموعه مکان شدهآوريتصاوير جمع

مکان متفاوت است و  33مورد بازديد کاربران مربوط به 

هاي تحقيق را بر روي نقشه نمايي از توزيع داده 1شکل 

 دهد.نمايش مي

 
 مبناهاي شبکه اجتماعي مکانتوزيع مکاني داده -1شکل

بررسي و اثبات عملياتي بودن روش  منظوربه

ياب سامانه راه"تحت عنوان اي پيشنهادي، سامانه

در به  مبا استفاده از مشارکت مرد "اجتماعي

گذاري تصاوير مکان مرجع در بستر شبکه اشتراک

به  5-3توسعه داده شد که در بخش  مبنامکاناجتماعي 

و  #Cبا زبان  سامانهسازي پيادهتفصيل آن پرداخته شد. 

ده شنوشته Visual Studio 2012ي محيط مجتمع توسعه

عنوان به MS SQL SERVER 2012چنين ابزار است. هم

عنوان رابط به ArcSDEپايگاه داده مکاني و توصيفي و از 

و پايگاه داده مورداستفاده قرارگرفته  ArcGISافزار بين نرم

موردنظر، در بستر  رويسس راهيابي است. اجراي آناليز

o Visual Studiموجود در  1 2سيلور اليت 5سمت کاربر

پشتيباني  Network Analysisکه از آناليز مکاني  2012

کند، صورت گرفت. استفاده از بستر سمت کاربر مي

هاي سنگين موردنياز در تواند سرعت پردازشمي

هاي اطالعات مکاني تحت وب را بهبود بخشد. سيستم

 ،HTMLسازي رابط کاربر نيز منظور پيادهبه

JavaScript،CSS3   قرار گرفت. همچنين مورداستفاده

در  BingMapرايگان نقشه  امکان استفاده از سرويس

 سيستم مهيا شده است.

پس از ثبت تصاوير مکان مرجع و الحاق نظرات و 

استخراج موقعيت جغرافيايي تصاوير، با استفاده از الگوريتم 

شان ها به همراه کاربريپيشنهادي  کشف مکان، مکان

در  شدهگذاشتهر به اشتراک شناسايي شد و تعداد تصاوي

دست آمد که در هاي اکتشافي بههر نوع کاربري و مکان

 قابل مشاهده است.  6شکل 

                                                           
1 Client Side 
2 Silverlight 
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 و تعيين کاربري بر روي تصاوير مکان مرجع نتايج الگوريتم کشف مکان -6شکل

ها، قدم بعدي تشخيص ميزان پس از کشف مکان

 HITSبندي رتبهها با استفاده از الگوريتم جذابيت مکان

شده اعتبار اي از مقادير محاسبهنمونه 3است. جدول 

تهران  6اي از منطقه ها را در پايگاه داده در محدودهمکان

مکان نخست که  50دهد. در اين جدول ليست نمايش مي

 شده است.داراي بيشترين امتياز هستند نمايش داده

 تهران 6ه اي از منطقها در محدودهاعتبار مکان -3جدول

 اعتبار مکان نام مکان شناسه مکان

 5 سينما آزادي 6

 043013 پارک الله 23

1 
پارک نشاط)جهان 

 کودک(
048311 

 043151 پارک شفق 5

 043331 هتل تهران 9

 043013 پارک آزادگان 2

 046802 پارک پزشک 12

 046802 رستوران نايب 11

 041115 رستوران حاج محسن 3

 041013 يناسهتل اسپ 11

بر روي مجموعه  HITSسازي مدل نتيجه پياده در

تهران، سينما آزادي  6منطقه اي از تصاوير محدوده

در مرحله بعد ترين مکان شناسايي شد. طرفدارپر عنوانبه

هاي موجود در کل منطقه با برآورد اهميت مکان

 041هايي را که داراي وزن باالتر از موردمطالعه، مکان

هاي جذاب و پرطرفدار شناسايي عنوان مکاند، بههستن

را براي فرايند مسيريابي  شاخصکنيم. سپس گراف مي

دهنده اين گراف در نشان 3سازيم. شکل تقريبي مي

هاي دهنده گرهمنطقه موردمطالعه است. نقاط قرمز نشان

هاي گراف دهنده يالرنگ نشانگراف و خطوط آبي

هاي اين گراف از خط م يالطور که گفتيهستند. همان

 استخراج است. سير کاربران قابل

 
 شهر تهران 6گراف شاخص براي منطقه  -3شکل

پس از ، شده استنشان داده 8طور که در شکل همان

 اجراي مسيريابي تقريبي براي هدايت سريع افراد

ها براي انجام مسيريابي ترين مسير در شبکه راهکوتاه

صورت ترتيبي به شاخصه در آن گراف شود کدقيق اجرا مي

 پيموده شده است. 
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 مراحل اجراي مسيريابي -8شکل

 ارزيابي  -4-2

ها براي کشف مکان شدهارائهبراي ارزيابي نتايج روش 

 ساختاردر کشور  5:2000و کاربري، از نقشه استاندارد 

shp  که از سازمان هاي سطحي و در قالب اليهفايل

که  طورهماناستفاده کرديم. ر تهيه شد، کشو يبردارنقشه

شده، با مقايسه خروجي الگوريتم مذکور يانب 3در جدول 

دريافتيم که دقت الگوريتم براي ، هاي واقعيبا داده

طور ميانگين حدود هاي مختلف متفاوت است و بهکاربري

در موقعيت صحيح خود  شدهکشفدرصد عوارض  68

هاي اکتشافي نيز از نام مکان. براي اختصاص اندقرارگرفته

ترين عارضه با کاربري مشابه در نقشه کاربري نام نزديک

براي بررسي عملکرد الگوريتم کنيم. عوارض استفاده مي

شده براي مسيريابي از معياري به نام اتالف زمان سفر ارائه

ميزان اختالف بين زمان اتالف زمان سفر،  کنيم.مي

ش مسير و زمان واقعي مسير شده براي پيماي بينيپيش

 طي شده توسط کاربر در شبکه راه است.

هاي مسير و خصوصيات اين پارامتر تابعي از ويژگي

هاي مسير شامل طول مسير باشد. ويژگيکاربر هدف مي

باشد. بنا بر مشاهدات با افزايش طول مسير احتمال مي

داد هاي موجود و تعورود کاربر به مناطق ناآشنا، تعداد راه

شود. گيري و درنتيجه احتمال خطا بيشتر مينقاط تصميم

توان اتالف زمان بيشتري را در طول فرايند بنابراين، مي

راهيابي انتظار داشت )در اينجا منظور از طول مسير، طول 

ترين مسير بين مبدأ و مقصد است(. جهت بررسي کوتاه

ربران نفر از کا 50آمده، از دستنتايج حاصل از مسير به

طور تجربي مسيرهاي سيستم درخواست کرديم تا به

اي آمده از دو روش دايجسترا و مسيريابي دومرحلهدستبه

 هاي مختلف بپيمايند. را براي مسيرهايي به طول

 هاي اکتشافي نسبت به مکان واقعيمقايسه محل قرارگيري مکان -3جدول

 کاربري مکان اکتشافي

 حريم داده واقعي
 سينما هتل تورانرس پارک

 %6346 %8346 %1243 %6646 درون عارضه

 %3343 %8346 %3843 %3343 متري 111

 %3643 %3646 %500 %500 متري 511

 %500 %500 %500 %500 متري 1111

 

شده است با نشان داده 3طور که در شکل همان

ترين افزايش طول مسير، مسير پيشنهادي نسبت به کوتاه

 رو خواهد شد.ف زمان بيشتري روبهمسير با اتال

توان به ميزان تسلط و هاي راننده ميدر ميان ويژگي

دانش مکاني فرد از منطقه اشاره کرد و ارتباط بين اين 

هاي شده توسط شاخصويژگي و ميزان پذيرش مسير ارائه

راهيابي متناسب با ترجيحات کاربر را برآورد کرد. هر چه 

اد در يک منطقه بيشتر باشد، ميزان دانش و تجربه افر

ترين مسير را براي سفر خود انتخاب دهند کوتاهترجيح مي

 کند. 
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بررسي رابطه اتالف زمان سفر با طول مسير براي دو روش  -3شکل

 مسيريابي

 
اي کاربران براي دو اتالف زمان سفر با دانش منطقهرابطه  -50شکل

 روش مسيريابي

ميزان آشنايي فرد به  بنا بر مشاهدات با افزايش

متر اتالف زمان 20000منطقه، براي مسيري به طول 

شود. بيني ميکمتري براي مسير پيشنهادي پيش

طور که در بخش توضيح داديم ميزان دانش فرد در همان

ها توسط الگوريتم بندي آنيک منطقه، از طريق رتبه

HITS گردد.محاسبه مي 
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يزي مناسب ربرنامهدر تهران و عدم  قليهن يلافزايش وسا

همواره باعث شده ، يشهردرونهاي براي کنترل سفر

 در رأس مسائل الينحل شهرو اتالف زمان سفر ترافيک 

رو ارائه يک ينازا. قرارگرفته و از اهم آن بشمار برود تهران

يابي مناسب جهت جلوگيري از اتالف زمان و سرويس راه

يابي، هاي راهروري است. سرويسسردرگمي مسافران ض

هاي مکاني در محيط وب و ترين سرويسيکي از مهم

هاي همراه است که افراد در زندگي روزمره خود به آن شبکه

عالوه بر آل يابي ايدهراه سرويسيک کنند. نياز پيدا مي

و  هاشاخصتواند با استفاده از ميي مسير بهينه، ارائه

، يشنمامسير در صفحه يسازجستهبر درهاي بصري نشانه

که اين يدرحال. سازد  مسير آگاه در تشخيص صحيحافراد را 

ها در موضوع به علت عدم وجود پايگاه داده شاخص

يبًا ناديده تقريابي و يا ناوبري خودروها هاي راهسرويس

هاي مختلفي براي که ويژگيييازآنجااست. گرفته شده

ها وجود شاخص ها و استخراجتعيين ميزان تکينگي مکان

هاي با استفاده از داده شده استدارد، در اين تحقيق سعي 

 کامالً کارگيري يک روش مبنا و بهشبکه اجتماعي مکان

تحت وب براي کاربران  آل يدهايابي عملي نوين، سيستم راه

. لذا با استفاده از يک روش داده شودناآشنا به منطقه توسعه 

مرجع و معناشناسي نظرات الحاقي ير مکانبندي تصاوشهخو

درصد نسبت به داده  68 حدود ها با دقتيتصاوير، مکان

، شدهمطرحواقعي استخراج شدند. با استفاده از روش تحقيق 

ينان از اطمقابلتوان طي فرايند آني به يک برآورد مي

يافت. دستيابي در فرايند راه مؤثرهاي مکاني شاخص

ها ياب شامل مسيرها و شاخصراهاز نقشه  همچنين استفاده

 .نمايدتر حل مييابي را براي کاربر هدف سريعمسئله راه
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