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 چکیدُ :
جٌشالیضاػیَى ًقـِ، ًوبیؾ هٌتخت ٍ ػبدُ ػبصی ؿذُ ی جضئیبت، هتٌبػت ثب هقیبع ٍ/یب ّذف ًقـِ هی ثبؿذ. ایي فشآیٌذ ؿبهل ثِ 

کبسگیشی ؾولگشّبی هختلف اػت کِ ّشیک، طی یکی اص اًَاؼ جٌشالیضاػیَى هذل ٍ یب کبستَگشافی اجشا هی ؿَد. ّذف اص جٌشالیضاػیَى 

طی فشآیٌذ سقَهی ػبصی ًقـِ ّب، کبستَگشاف ّب ّوَاسُ ثب دٍ هؼئلِ اػبػی ثلشی ٍ خَاًبیی ًقـِ اػت.  کبستَگشافی، ثْجَد کیفیت

هَاجِ ّؼتٌذ؛ کیفیت دادُ اسائِ ؿذُ ٍ حجن آى. ؾلیشغن ایٌکِ فشآیٌذ جٌشالیضاػیَى ؾَاسم خطی ساُ حلی هٌبػت ثشای غلجِ ثش ایي دٍ 

بی ثؼیبسی هی گشدد کِ ػبختبس ٌّذػی ٍ هَقؿیت هکبًی خطَط اٍلیِ سا تحت تبثیش قشاس هـکل اسائِ هیکٌذ، خَد ًیض ؾبهل ایجبد خطبّ

هؼئلِ اسصیبثی الگَسیتن ّبی جٌشالیضاػیَى، ًیبصهٌذ تؿییي اختالف ّبی ایجبد ؿذُ ثیي ؿئ اٍلیِ ٍ ؿئ جٌشالیضُ ؿذُ اػت. هی دّذ. 

بصی ؾَاسم خطی هٌفشد، اص طشیق هقبیؼِ کیفیت دادُ هکبًی قجل ٍ ّذف ایي پظٍّؾ اسصیبثی الگَسیتن ّبی ؾولگش کبستَگشافی ػبدُ ػ

هی ثبؿذ. ثذیي لحبظ هیضاى کبّؾ حجن ٍ حفع کیفیت ٌّذػی) هَقؿیت ٍ ؿکل( دادُ هکبًی اٍلیِ ثؿذ اص اجشای ایي الگَسیتن ّب، اص 

ی، پغ اص پیبدُ ػبصی دٍ الگَسیتن هٌتخت دس هٌػَس، پغ اص هذل ػبصی سًٍذ اًجبم تحقیق ٍ اسائِ ی هجبًی تئَسی، دس هشحلِ پیبدُ ػبص

هقبدیش حبكل اص دٍ الگَسیتن ػبدُ  ًتبیجتلَساًغ ّبی هختلف، هقبدیش ؿؾ ؿبخق هٌتخت اسصیبثی کیفیت خطَط ثشآٍسد هی گشدد. 

َدى جبثجبیی دس هجوَؼ اص ًػش هیضاى حفع کیفیت ٌّذػی)کویٌِ ث Lengthالگَسیتن  ، ًـبى هیذّذ کِ N’th point  ٍLengthػبصی 

 N’th pointهَقؿیتی ٍ ؿکل( خطَط ًتبیج ثْتشی سا اسئِ هی دّذ، اهب دس ساثطِ ثب هیضاى کبّؾ حجن دادُ ثب اختالفی اًذک الگَسیتن 

 ؾولکشد هٌبػت تشی داسد.
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 هقدهِ -1

ِ  هَاجٌْاذ،  آى ثاب  کابستَگشافی  ٍ ثشداسی ًقـِ ّبی ػبصهبى کِ هْوی هؼبئل اص یکی ِ  ػاشیؽ  سػابًی  سٍص ثا  دس ّاب  ًقـا

ُ  تَلیاذ  ٍ ثِ سٍص سػابًی ًقـاِ،   تَلیذ ّبی سٍؽ اص اػت ٍ یکی هختلف ّبی هقیبع  ثاب  هقیابع کَچاک  ّابی  دادُ پبیگاب

تؿشیاف اسائاِ ؿاذُ تَػاج اًجواي       [. ثشاػابع 1ثبؿذ] هی جٌشالیضاػیَى فشایٌذ طی هقیبعثضسگ  دادُ پبیگبُ اص اػتفبدُ

ی  ؿااذُ ػاابصی ًواابیؾ هٌتخاات ٍ ػاابدُ "ضاػاایَى ًقـااِ جٌشالی 1973( دس ػاابل ICAالوللاای کاابستَگشافی) ثاایي

ثاشداسی کـاَس،    ّبی ػبصهبى ًقـِ طجق دػتَسالؿول[. 2تؿشیف ؿذُ اػت] "هتٌبػت ثب هقیبع ٍ/یب ّذف ًقـِ جضئیبت

گشدًاذ.   جٌشالیضاػیَى ؿبهل ثِ کبسگیشی ؾولگشّبی هختلف هی ثبؿذ کِ طی چٌاذیي هشحلاِ هاذٍى اجاشا های      فشآیٌذ

ثبیؼت ثِ ؿکل یک الگَسیتن خبف اؾوابل ؿاًَذ ٍ    ّبی دػتی کبستَگشاف ّؼتٌذ کِ هی ؾولگشّب، تَكیف کٌٌذُ سٍؽ

ی یاک ؾولگاش جٌشالیضاػایَى    صتَاًٌاذ ثاشای هذلؼاب    ّابی هختلفای های    ّبی سیبضای هختلاف، الگاَسیتن    ثشاػبع هذل

جٌشالیضاػایَى   ؿاَد.  اجاشا های   2ٍ یب کبستَگشافی 1[. ّش ؾولگش، طی یکی اص اًَاؼ جٌشالیضاػیَى هذل3ٍ4ؿًَذ] اػتفبدُ

کاِ، جٌشالیضاػایَى کابستَگشافی،    حبلیکٌاذ دس   هذل، یک هجوَؾِ دادُ ثب هذل هفَْهی ثب پیچیاذگی کوتاش تَلیاذ های    

َد ثْجا کٌاذ ٍ ّاذف آى    سا اص یاک هجوَؾاِ دادُ ثاب هاذل هفْاَهی هـابثِ تَلیاذ های        هجوَؾِ دادُ کبستَگشافی  یک

 .[2ثلشی ٍ خَاًبیی ًقـِ اػت] کیفیت

ِ  اػت. اخیش کبستَگشافی دس اكلی هؼئلِ یک هکبًی دادُ کیفیت اسصیبثی  ،َىیضاػا یجٌشال ّابی  الگاَسیتن  یبثیا اسص هؼائل

ٍ ًیبصهٌذ تؿییي اختالف ّبی ایجبد ؿذُ ثیي ؿائ اٍلیاِ ٍ ؿائ    کبهال هـبثِ ثب هؼئلِ ؿجبّت اؿیبء دس پشداصؽ تلَیش 

ٍ  بءیاؿا  هٌفشد، گاشٍُ  بءیاؿ دس ػِ ػطح َىیضاػیجٌشال تیفیک یبثیاسصLagrange [6 ] ثشاػبع [.5جٌشالیضُ ؿذُ اػت]

 [.7]شدیگ اًجبم 3یؿٌبػ ییجبیٍ ص ییهؿٌب ،یتَاًذ ثشاػبع ٌّذػِ، تَپَلَط یه یبثیاسص يیؿَد کِ ا یکل ًقـِ اًجبم ه بی

ّبیی کِ هشص  خطی ٍ یب پلیگَى ؾَاسم سا هکبًی اطالؾبت دسكذ ّـتبد اص ثیؾ ؾوَهب تَپَگشافی ًقـِ ّش اص آًجب کِ دس

خطای ٍ   ؾاَاسم  سٍی ثش هطبلؿِ تحقیق، ایي [، دس9ٍ  8دٌّذ] هی آًْب ثِ ٍػیلِ ی خطَط هحذٍد ؿذُ اػت، تـکیل

ِ  سًٍذ هی کبس ثِ هٌفشد خطی ؾَاسم جٌشالیضاػیَى جْت ثؼیبسی ؾولگشّبی گیشد. هی كَست دس ػطح اؿیبء هٌفشد  کا

 ؾولگاش  ایي دس هَجَد دٍ الگَسیتن اسصیبثی دس ایٌجب ثِ ًقبط، کبّؾؾولگش  یّب یتنالگَس یٍ فشاٍاً ؾوذُ کبسثشد دلیل ثِ

 ؿًَذ.  ٍاقؽ هیجٌشالیضاػیَى کبستَگشافی ثٌذی  ّبی ایي ؾولگش دس طجقِ لگَسیتناػت. ا ؿذُ پشداختِ

ّبیی جْات   داسًذ. ثشخی هحققیي ثِ اسائِ سٍؽتؿذاد هقبالت کوی دس استجبط ثب اسصیبثی جٌشالیضاػیَى کبستَگشافی ٍجَد 

[ ٍ یاب ثشسػای   10اسصیبثی کیفیت ًقـِ اص لحبظ ٍیضگی ّبی ؿکل، هَقؿیت ٍ هؿٌابیی ٍ دس ػاطَم هختلاف جضئیابت ]    

 [.11ٍ  7ّابی کوای ٍ کیفای پشداختٌاذ]     الیاضُ ؿاذُ ثاِ کواک ؿابخق     َگشافی جٌشکیفیت ٍ خَاًبیی ؾاَاسم کابست  

اسصیبثی الگَسیتن ّبی جٌشالیضاػیَى کبستَگشافی، تؿذادی اص هحققیي ثِ اسائِ سٍؽ ّبیی جْت اسصیبثی کوی ٍ  صهیٌِ دس

ٍ یاب ثشاػابع هیاضاى حفاع     [ 12کیفی الگَسیتن ّبی جٌشالیضاػایَى کابستَگشافی ثشاػابع ػابختبس ٍ ؿاکل خطاَط]      

ّابی یاک    سصیبثی هَجَد تؿذادی اص الگَسیتناًذ. دس کلیِ هقبالت ا [ پشداخت13ِهَقؿیتی خطَط ٍ صهبى پشداصؽ] كحت

ِ     دُی پیب ّب ثش اػبع ًحَُ ّبی آى ثٌذی جقِتَجِ ثِ ط ؾولگش ثذٍى دس حابلی کاِ   اًاذ،   ػبصی هاَسد اػاتفبدُ قاشاس گشفتا

ّب ثؼیبس هاَثش اػات. ّوچٌایي دس اکراش سٍؽ      دس اسصیبثی کبسایی آىّب  ػبصی داخلی الگَسیتن ثٌذی ثش هجٌبی پیبدُ طجقِ

ّاب ثاب تلاَساًغ ّابی هختلاف       ی کلی ًقـِ پغ اص اجشای الگَسیتنّب ّبی اسصیبثی کیفیت هَجَد، تٌْب ثِ ثشخی ٍیظگی

تاش  کو ٌّذػی هٌفشد ؾَاسم) ؿبهل تغییشات ایجبد ؿذُ دس ؿکل ٍ هَقؿیت ؾاَاسم( ّبی  ؿذُ اػت ٍ ٍیظگی پشداختِ

                                                 
1 Model Generalization 

2 Cartographic Generalization 

3 aesthetics 
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 ... ًنیساسیجىرال یَا تمیالگًر ییکارا یابیي ارز سٍیمقا

 یمیوسب، محمد کر یصابر میمر

خطای هٌفاشد دس اثاش    اًذ. دس ًتیجِ دس ایي پظٍّؾ ػؿی دس اسائِ ی یک اسصیبثی کیفی ؾاَاسم   هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ

 ّب داسد.  ػبصی ثِ ؿکل جضئی ٍ ػپغ اسصیبثی ایي الگَسیتن ّبی ػبدُ اجشای الگَسیتن

ّاابی جٌشالیضاػاایَى؛  گاَسیتن تئااَسی هشثاَط ثااِ اسصیاابثی ال دس ایاي تحقیااق، دس اٍلایي هشحلااِ ضااوي اسائاِ ی هجاابًی    

ػبصی سًٍذ اًجبم تحقیق پشداختِ ؿذُ اػت. ػاپغ   هفشٍضبت تحقیق تـشیح ؿذُ اػت. دس ثخؾ ثؿذ، ثِ هذل ٍ اّذاف

دس هشحلِ پیبدُ ػبصی، پغ اص پیبدُ ػبصی الگَسیتن ّابی هٌتخات دس تلاَساًغ ّابی هختلاف، هقابدیش ؿاؾ ؿابخق         

ػبصی ثشاػبع هیضاى حفاع کیفیات خطاَط پاغ اص اجاشای       دٍ الگَسیتن ػبدُهٌتخت اسصیبثی ثشآٍسد ؿذُ ٍ دس ًْبیت، 

 اًذ.   الگَسیتن، هقبیؼِ ٍ اسصیبثی ؿذُ

 هَاد ٍ رٍغ ّا -2

 َىیساظیجٌرال الگَریتن ّای یاتیارزهثاًی  -2-1

ًیبصهٌاذ تؿیایي   کبهال هـبثِ ثب هؼئلِ ؿجبّت اؿیبء دس پاشداصؽ تلاَیش ٍ    ، َىیضاػیجٌشال الگَسیتن ّبی یبثیاسص هؼئلِ

هؿوَال ًتبیج ؾولگشّبی جٌشالیضاػیَى ثاِ ؿاکل   . [5اختالف ّبی ایجبد ؿذُ ثیي ؿئ اٍلیِ ٍ ؿئ جٌشالیضُ ؿذُ اػت]

ی کاِ، جٌشالیضاػایَى   ؿاًَذ. دس حابل   ثلشی ٍ ثیـتش ثشاػبع هؿیبس صیجبیی ؿٌبػی ٍ کوتش ثشاػبع کیفیت، اسصیبثی هی

یفیاات ًتاابیج حبكاال اص آى ٍ هؿیبسّاابی هـخلاای ثااشای اسصیاابثی ک دادُ ی دیجیتاابلی، فشآیٌااذی تحلیلاای اػاات یااک

 [.12اػت] ضشٍسی

 .داسد ٍجاَد  یبثیا اسص ٍ یشیا گاًاذاصُ  یّب ؿبخق فیتؿش ،اّذاف يییتؿ یاػبػ گبم ػِی اسصیبثی،  ّوَاسُ دس ّش هؼئلِ

ِ طَس کلی، دٍ ّذف ؾوذُ دس فشآیٌذ جٌشالیضاػیَى دًجبل هی ؿَد؛ یکی کبّؾ حجن دادُ ٍ  ثِ ی  دیگشی، ؿجبّت ًقـا

هٌػَس اًتخبة هٌبػت تشیي الگاَسیتن، ؿابخق ّابی اسصیابثی اسائاِ ؿاذُ ثبیاذ         ثِ .[7خشٍجی حبكل ثِ ًقـِ ی اٍلیِ]

ٍدی هاَسد ًػاش ّؼاتٌذ.    ّابی ٍس  ی دس ایي تحقیاق دس ساثطاِ ثاب دادُ   هتٌبػت ثب ایي دٍ ّذف اسائِ ؿًَذ. دٍ فشم اكل

1اٍل، یکٌَاختی هَسد
طاَس هتَػاج    کِ پیچیذگی خطَط دس طَل یک خج ثِؾَاسم خطی ٍسٍدی اػت، ثِ ایي هؿٌب   

فشآیٌاذ خطاَط ثاِ قطؿابت ثاب      یکؼبى فشم هی ؿَد، ثذیْی اػت کاِ دس غیاش ایٌلاَست الصم اػات قجال اص اجاشای       

یاي هؿٌای کاِ    ا هکبًی دس دادُ ٍسٍدی اػت، ثِ 2ّبی یکؼبى تقؼین ؿًَذ. فشم دٍم، ؾذم ٍجَد ؾذم قطؿیت پیچیذگی

ؿَد. دس كَست دس ًػش ًگشفتي ایي فشم، الصم اػت پغ اص ّاش ثابس    خطبی هَجَد دس دادُ اٍلیِ دس هحبػجبت ٍاسد ًوی

ّاب   اجشای الگَسیتن سٍی دادُ ّب، ّوضهبى تبثیشات ٌّذػی آى سٍی خج ٍ ؾذم قطؿیت اٍلیِ خج هذلؼبصی ٍ دس اسصیبثی

 لحبظ ؿًَذ.  

 قیقهدلعازی رًٍد اًجام تح -2-2

ّابی ٍسٍدی تحقیاق،    ّاب ٍ دادُ  تاب ضاوي هؿشفای الگاَسیتن    پغ اص تؿشیف اّذاف ٍ فشضیبت دس هشحلِ قجل، الصم اػات  

ػاابصی  ، پااغ اص پیاابدُ (1)هؿشفاای هشاحاال هذلؼاابصی پشداختااِ ؿااَد. هطاابثق فلَچاابست هَجااَد دس ؿااکل       ثااِ

هٌػَس اسصیبثی  ٍ ػپغ ثِهٌتخت، دس هشحلِ اسصیبثی، اثتذا ؿبخق ّبی هٌتخت هؿشفی ٍ پیبدُ ػبصی ؿذُ  ّبی الگَسیتن

 گیشًذ.   ّب، هَسد اػتفبدُ قشاس هی الگَسیتن

                                                 
1 Homogeneity 

2 Uncertainty 
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 :  فلَچارت هراحل تحقیق1شکل 

 الگَریتن ّای جٌرالیساظیَى خطَط -2-3

ٍجَد کبّؾ ًقبط آى خج ٍ یاب ثْجاَد غابّش خاج ثاب      ثِ طَس کلی ّذف اص جٌشالیضاػیَى یک خج، حفع غبّش خج ثب 

ِ  [.13]داؿتي داًؾ کبفی اص چگًَگی غبّش آى خج اػت Li  [14 ]ّاب کاِ تَػاج     ثٌاذی الگاَسیتن   دس جذیذتشیي طجقا

هشتجج  شیغ یّب تنیٍ الگَس بعیهشتجج ثب هق یّب تنیالگَسؿذُ اػت، الگَسیتن ّبی جٌشالیضاػیَى ؾَاسم خطی ثِ  اسائِ

 یّاب  الگاَسیتن ؿابهل دٍ گاشٍُ    بعیا هاشتجج ثاب هق  غیاش   یّب تنیالگَس اًذ. ؿذُ یثٌذ نیچْبس گشٍُ تقؼ دس ٍ بعیثب هق

 smoothing))هٌفاشد  خطای  ؾاَاسم  ػابصی  ًاشم  ّابی  الگاَسیتن ٍ  (simplification)هٌفشد  یًقبط ؾَاسم خط کبّؾ

تؿاذاد ًقابط    یيثب کوتش یاص خج اكل یتتقش یيدس ثْتش ػؿیهٌفشد  یکبّؾ ًقبط ؾَاسم خط یّب الگَسیتن .ثبؿٌذ هی

ؿاَد، فلازا دس طجقاِ ثٌاذی جٌشالیضاػایَى       های  اػاتفبدُ  هـبثِ هقیبع وبىخج دس ّ یؾجْت ًوب یخشٍجٍسا داسًذ 

 ؿًَذ.   کبستَگشافی ٍاقؽ هی

اكالی  ؿاَد، ثاب دٍ سٍؽ    ایجبد خج ؿکل دس ای ؾوذُ اؾَجبج ایٌکِ ثذٍى تَاًٌذ هی ّبی حزف ًقطِ، ًقبط دس الگَسیتن

) ؿٌبػبیی هؼتقین ًقبط داسای ثیـتشیي اّویت ٍ اًتخبة ثشاػبع یک حذ آػتبًِ ی دادُ ؿاذُ( ٍ   1ّب تـخیق گَؿِ

بدُ اص تؿاذادی اص تکاِ خطاَط(    ) ثِ دػات آٍسدى غیشهؼاتقین ًقابط ثاب تقشیات اًحٌابی خاج ثاب اػاتف          2تقشیت اًحٌب

[. سٍؽ تقشیت اًحٌب) تقشیت پلیگًَی( ، دٍ حبلت داسد: سٍؽ تشتیجی ٍ سٍؽ تکاشاسی. دس طجقاِ ثٌاذی    14یبثٌذ] کبّؾ

Li  [14]ّابی   هبى لحبظ ؿذُ ٍ ػِ گشٍُ الگَسیتنطَس ّوض ُ دس الگَسیتن ٍ تکشاس فشآیٌذ ثِ، دٍ پبساهتش هؿیبس اػتفبدُ ؿذ

  ِ َ    تشتیجی ثب پبساهتشّبی ٌّذػای ثا ِ     سیتن ّاب ؾٌاَاى هؿیابس، الگا ؾٌاَاى هؿیابس ٍ    ی تکاشاسی ثاب پبساهتشّابی ٌّذػای ثا

 دّذ.   ّبیی ثب تبثؿی اص پبساهتشّبی ٌّذػی ثِ ؾٌَاى هؿیبس سا پیـٌْبد هی الگَسیتن

ی تشتیجای ثاب پبساهتشّابی ٌّذػای     دس ایي قؼوت، ثِ تـشیح دٍ الگَسیتن هٌتخت دس ایي تحقیق، اص گشٍُ الگاَسیتن ّاب  

َسیتن ( ٍ الگا N’th pointّاب ؿابهل الگاَسیتن ثشاػابع تؿاذاد ًقابط)       ؿاَد. ایاي الگاَسیتن    های  ؾٌَاى هؿیبس، پشداختِ ثِ

 گشدًذ: ثبؿٌذ. دس اداهِ سًٍذ ایي دٍ الگَسیتن، هختلشا تـشیح هی هی (Length)طَل ثشاػبع

 الگَسیتن ثشاػبع تؿذاد ًقبط 

ًابم داسد. ایاي الگاَسیتن     Nth points[، الگاَسیتن  15ػبدُ تشیي الگَسیتن حزف ًقبط یک خاج، ثشاػابع تؿاذاد ًقابط]    

اػت  ؿًَذ هوکي شایي، ًقبطی کِ حفع هیؿذگی اطالؾبت ًقبط سا ثِ ّیچ ٍجِ دس ًػش ًوی گیشد. ثٌبث ػبدُ، غٌی ثؼیبس

ػبدُ، ثؼایبس   سٍی خج ثبال ثبؿذ، ایي الگَسیتن ل، اگش تشاکن ًقبطاكال جضء ًقبط ثحشاًی خج، ًجبؿٌذ. ثب ایي حبل، دس ؾو

 کٌذ.   ًقطِ اًتخبة هی Nخَة ؾول خَاّذ کشد. ایي الگَسیتن ًقبط سا ثب یک ثبصُ اص 

                                                 
1 Corner detection 

2 Curve approximation 
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 ... ًنیساسیجىرال یَا تمیالگًر ییکارا یابیي ارز سٍیمقا

 یمیوسب، محمد کر یصابر میمر

 الگَسیتن ثشاػبع طَل 

[ 15ی دیگش اًتخبة یاک ًقطاِ دس یاک فبكالِ ی هـاخق اص ًقطاِ ی اًتخابة ؿاذُ ی قجلای اػات]           الگَسیتن ػبدُ

كالِ ثایي ًقابط کوتاش اص هؿیابس      ایي اػت کِ اگاش فب ی اكلی الگَسیتن،  هی ؿَد. ایذُ فبكلِ، هؿیبس طَل ًبهیذُ ایي کِ

ؿذُ ثبؿذ، ٍاسیبًغ ّبی ثیي دٍ ًقطِ هی تَاًٌذ دس ًػش گشفتِ ًـًَذ. الگَسیتن ثذیي تشتیت ؾول هی کٌذ کِ اثتذا  دادُ

اخیش ٍ ًقطِ اًتخبة ؿذُ ی قجلی هحبػجِ هیگشدد. دسكَستی کِ ی ثیي ایي ًقطِ  دٍ ًقطِ اًتْبیی خج اًتخبة ٍ فبكلِ

ت ًقطاِ ثؿاذی   طَل هحبػجِ ؿذُ، ثضسگتش اص هؿیابس دادُ ؿاذُ ثبؿاذ، ایاي ًقطاِ اًتخابة ؿاذُ ٍ دس غیاش ایاي كاَس          

ٍ  گشفتِ هی ؿَد. ایي هشاحل تب سػیذى ثِ هؿیبس هَسد ًػش تکشاس هی گشدد. ایي الگَسیتن ًیض ثؼایبس ػابدُ ثاَدُ    ًػش دس

سًٍاذ کلای ایاي دٍ الگاَسیتن سا ثاِ تلاَیش        (الاف ٍ ة -2) گیشد. ؿکل ی ًقبط سا دس ًػش ًوی اطالؾبت دس ثشگشفتِ ؿذُ

 اػت.   ـیذُک

 
 Length، ب(  N’th point: اظاض عولکرد الگَریتن الف( 2شکل 

 ّا ارزیاتی الگَریتن -2-4

کٌاذ.   ػبصی دسًٍی اص یک ؾولگش خبف آى سا اسائِ هی یک پیبدُّش الگَسیتن جٌشالیضاػیَى تفؼیش خَد سا اص ایي فشایٌذ ٍ 

کٌٌذ،  ّبی کًٌَی ّیچگًَِ اطالؾبتی دس ساثطِ ثب کیفیت هذل جٌشالیضاػیَى خَد اسائِ ًوی جب کِ ّیچ یک اص سٍؽاص آى

ِ       تَاى ثِ ًوی . [5ثبؿاذ]  هٌػاَس اًجابم فشایٌاذ جٌشالیضاػایَى هٌبػات های       طَس هـاخق گفات کاِ چاِ الگاَسیتوی ثا

ی ثاشای اسصیابثی هیاضاى کابسایی     ّابی  ّاب ٍ یاب اسائاِ سٍؽ    ّبیی ثاشای ثشسػای هیاضاى کیفیات دادُ     ؿبخق اسائِ ثٌبثشایي

 ٍ ضشٍسی اػت.ّب یکی اص هؼبئل ثؼیبس هْن  الگَسیتن ایي

 ّای ارزیاتی شاخص -2-4-1

[. 12تابثیش های گازاسد]   اجشای الگَسیتن ّابی ؾولگاش ػابدُ ػابصی جٌشالیضاػایَى، ثاش سٍی کیفیات ؾاَاسم خطای،          

ّب ٍ اسصیبثی گیشی ٍ ػٌجؾ کیفیت دادُ ّبیی ثشای اًذاصُ ساثطِ، ثِ دلیل ًیبصّبی هَجَد، تَػؿِ هؿیبسّب ٍ ػٌجِ ایي دس

ّابی   سػذ. پغ اص اجشای ّش الگَسیتن ثب هقبدیش تلاَساًغ  ًػش هی هیضاى کبسایی الگَسیتن ّبی ایي ؾولگش اهشی ضشٍسی ثِ

ِ     هختلف، ثِ هٌػَس  ّابی   اسصیبثی کیفیت دادُ ی حبكل اص ػبدُ ػبصی، ضوي هؿشفای پبساهتشّابی صیاش ٍ ػاپغ ػاٌج

اًحٌابی هتَػاج، دسكاذ تغییاشات      ، دس ًْبیت ثشاػبع دسكذ کبّؾ حجن فبیل،(1)هٌتخت ؿشم دادُ ؿذُ دس جذٍل 

ٍ هقبیؼاِ کابسایی    فشاکتبل، هیضاى تشاکن خج،  تغییشات تٌاذی خاج ٍ جبثجابیی ًبحیاِ ای خاج حبكال، اسصیابثی        ثؿذ

هیاضاى   گیشد. ثشاػبع اّذاف هَسد ًػش دس ایي تحقیق، تَػج ایاي ؿاؾ ػاٌجِ، ضاوي ػاٌجؾ      ّب اًجبم هی الگَسیتن

ل ٍ یاب  ّب ثِ هٌػَس اسصیبثی هیضاى حفاع کیفیات خطاَط اص ًػاش ٌّذػای) تغییاش ؿاک        کبّؾ حجن دادُ، ػبیش ػٌجِ

 گشدًذ. هَقؿیت( اػتفبدُ هی تغییش

  : پبساهتش تلَساًغ، تؿییي کٌٌذُ هیضاى ػبدُ ػبصی خج اػت کِ هؿوَال ثشاثش یب کوتاش اص حاذاقل خطابی    تلَساًغ

 هَقؿیتی هجبص ًقـِ ٍ تَػج کبسثش تؿییي هیـَد ٍ تبثیش ؾوذُ ای دس ًتیجِ اجشای الگَسیتن ّب داسد.

 ّاابی  پلیگااَىsliver  ِػاابصی ؿااذُ، پلیگااَى ّاابی  ایجاابد ؿااذُ ثاایي خااج اكاالی ٍ خااج ػاابدُ : ًبحیااsliver 

 گشدد. هی ثجبیی ایجبدؿًَذ. اص تقؼین هؼبحت ایي پلیگَى ّب ثش طَل خج ػبدُ ؿذُ، یک ٍاحذ جب هی ًبهیذُ
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         تغییاشات جضئیابت خاج( اػات کاِ      ثؿذ فشاکتبل : ثؿاذ فشاکتابل ؿابخق هؿاشف هیاضاى پیچیاذگی خج)هیاضاى

 یبثذ. ػبصی خج، هیضاى ایي پبساهتش کبّؾب افضایؾ هیضاى ػبدُ داؿتِ ٍ اًتػبس هی سٍد ث 2تب  1هقبدیش ثیي  ایٌجب

   هیضاى هَجی ثَدى خج : ایي ػٌجِ اص تقؼین طَل خج ػبدُ ػبصی ؿذُ ثش طَل خج ٍاكل ًقطِ اثتذا ٍ اًتْابی

  خج ثِ دػت هی آیذ ٍ هیضاى هَجی ثَدى خج سا ًـبى هی دّذ.

  ؿاذُ ثایي ثشداسّابی هتاَالی خاج دس ّواِ سئاَع آى،        تغییشات صاٍیِ ای دس طَل خج : هجوَؼ صٍایبی تـکیل

 دّذ. تغییشات صاٍیِ ای دس طَل خج سا ًـبى هی

 قیتحق يیهَرد اظتفادُ در ا یاتیارز یّا ظٌجِ: 1جدٍل 

 سٍاثج تؿبسیف ػٌجِ

 دسكذ کبّؾ حجن فبیل

حجن فبیل قجل ٍ ثؿذ اص ػبدُ ػبصی ) ثِ کیلَثبیت( 

هحبػجِ ٍ دسكذ کبّؾ  windows explorerتَػج 

تؿذاد  fحجن فبیل پغ اص ػبدُ ػبصی تؿییي هی گشدد.) 

تؿذاد سئَع خج ػبدُ ؿذُ سا  f0سئَع خج اكلی ٍ 

 دّذ.( ًـبى هی

F = 100 – (f / f0)*100 

 اًحٌبی هتَػج)ؿکل(

ًؼجت تغییشات صاٍیِ ای دس ٍاحذ طَل خج) کیلَهتش ( 

ٍاحذ طَل اػت ٍ هیضاى اًحٌبی صاٍیِ ای خج سا دس 

 (Cًـبى هی دّذ.)
C = (angle / L )*1000 

دسكذ تغییشات ثؿذ 

 فشاکتبل)ؿکل(

اص ًؼجت تغییشات ثؿذ فشاکتبل خج قجل ٍ ثؿذ 

گشدد ٍ ًـبى  ػبصی ثِ كَست دسكذ ثیبى هی ػبدُ

ی تغییشات پیچیذگی خج پغ اص اؾوبل  دٌّذُ

ثؿذ فشاکتبل خج  DIMػبصی اػت.)  ّبی ػبدُ الگَسیتن

 هشثَط ثِ خج اكلی اػت.( DIM0ُ ٍ ػبدُ ؿذ

T = DIM/DIM0 

 هیضاى تشاکن خج)ؿکل(

ًؼجت تغییشات تؿذاد سئَع خج اػت کِ یکی اص 

 Vّبی تـخیق تغییشات تشاکن خج اػت.)  ؿبخق

تؿذاد سئَع خج  V0سئَع خج ػبدُ ؿذُ ٍ  دتؿذا

 اكلی(

DENSITY = (V / 

V0)*100 

 تغییشات تٌذی خج)ؿکل(

هؿٌی ثضسگی ٍ اًذاصُ ی تغییشات تٌذی یک خج، ثِ 

ای خج اػت ٍ اص تقؼین جوؽ صٍایبی خج ػبدُ  صٍایِ

آیذ ٍ  دػت هیِ ؿذُ ثش ّویي جوؽ دس خج اكلی ث

 angleػپغ ثِ كَست دسكذ ثیبى هی ؿَد.) 

جوؽ صٍایب خج  angle0صٍایبی خج ػبدُ ؿذُ ٍ  جوؽ

 اكلی اػت.(

ANGULARITY = 
(angle / angle0)*100 

 

ًبحیِ ای جبثجبیی 

 خج)هَقؿیت(

هی تَاًذ ثب تقؼین ثش طَل خج  sliverهؼبحت پلیگَى 

ػبدُ ػبصی ؿذُ یک ٍاحذ جبثجبیی سا تَلیذ کٌذ کِ 

 (Dثیبًگش هیضاى جبثجبیی هکبًی خج اػت.)
D= A / L 
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 ... ًنیساسیجىرال یَا تمیالگًر ییکارا یابیي ارز سٍیمقا

 یمیوسب، محمد کر یصابر میمر

 ظازی پیادُ -3

 دادُ تعت ٍرٍدی   -3-1

خاج ػابحلی( دسیابی جٌاَة     دادُ تؼت هٌتخات ثاشای اًجابم پاشداصؽ ّاب دس ایاي تحقیاق، قؼاوتی اص الیاِ هاشص)           

ذُ ّابی ایاي الیاِ خطای اًتخابة ؿاذُ اص جولاِ؛ تؿاذاد ًقابط تـاکیل دٌّا            ثبؿاذ، ٍیظگای   فابسع( های   ایشاى)خلیج

ل ٍ هل ثؿاذ فشکتاب  ّابی هشثاَط ثاِ هیاضاى پیچیاذگی ایاي الیاِ خطای ؿاب          سئَع(، طَل خاج ٍ ٍیظگای   )تؿذاد خج

( 3اًتخاابة ؿااذُ دس ؿااکل )آٍسدُ ؿااذُ اػاات. ّوچٌاایي ؾبسضااِ خطاای  (2) ثااَدى خااج، دس جااذٍل هااَجی هیااضاى

 اػت. هـبّذُ قبثل

 ّای هجوَعِ دادُ تعت ٍرٍدی : ٍیصگی2جدٍل 

 ثؿذ فشکتبل خج
هیضاى هَجی 

 ثَدى خج

تؿذاد سئَع 

 خج
 ًبم الیِ خطی طَل خج)کیلَهتش(

 خج ػبحلی خلیج فبسع ایشاى 3706/44 2882 15/ 34165 1/10071
 

 
 :  دادُ تعت ٍرٍدی جْت ارزیاتی3شکل 

 ظازی الگَریتن ّا پیادُ -3-2

ّب، اػکشیپت ًَیؼی  ، جْت پیبدُ ػبصی الگَسیتن ArcGIS 10.2افضاس  ّب دس ًشم ثِ هٌػَس ػَْلت دس اجشای ایي الگَسیتن

ِ   گاشدد، الگاَسیتن   هـبّذُ های  (4)افضاس ثِ صثبى پبیتَى اًجبم ؿذُ ٍ ّوبًطَس کِ دس ؿکل  دس ایي ًشم كاَست اثاضاس    ّاب ثا

هقاذاس تلاَساًغ هاَسد ًػاش ٍ     دّاذ کاِ ثاب تؿیایي      ای کِ ثِ کبسثش اهکبى هی افضاس افضٍدُ ؿذًذ ثِ گًَِ س ًشمجؿجِ اثضا ثِ

 ّذ.ػبصی هَسد ًػش خَد سا اًجبم د الگَسیتن، ػبدُ اًتخبة

 
 ArcGIS 10.2: پیادُ ظازی الگَریتن ّا در ًرم افسار 4شکل 
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 ّای ارزیاتی ًتایج پیادُ ظازی شاخص -3-3

های گشدًاذ، هقابدیش تـابثِ ٌّذػای      ػبصی الگَسیتن ّب دس چٌذیي تلَساًغ هختلف،کِ تَػج کبسثش تؿییي  پغ اص پیبدُ

ِ    اٍلیِ ٍ جٌشالیض خج دس ایاي تحقیاق، ثاشای دٍ     هاَسد اًاذاصُ گیاشی   ّابی ٌّذػای    ُ ؿاذُ، ثشاػابع ّشیاک اص ػاٌج

تغییشات ّشیک اص ػٌجِ ّاب ثاب تغییاش پابساهتش      5هقبیؼِ، هحبػجِ ؿذًذ. دس ًوَداسّبی هَجَد دس ؿکل  هَسد الگَسیتن

ِ  تلَساًغ هشثَطِ، جْت ثشسػی ٍ هقبیؼِ ًـبى دادُ ؿذُ اًذ. ّاب دس   ػابصی ؿابخق   هٌػاَس پیابدُ   الصم ثِ رکش اػت، ثا

بى پابیتَى اًجابم ؿاذُ ٍ    افاضاس ثاِ صثا    ق ّب ثِ كاَست اػاکشیپت دس ایاي ًاشم    ، کذًَیؼی ؿبخ ArcGIS 10.2افضاس  ًشم

 حبكل اص اجشای ؿبخق ّب سٍی خطَط، ثِ تشتیت صیش گضاسؽ ؿذُ اًذ. ًتبیج ػپغ

 
 :  تغییرات ّریک از ظٌجِ ّا تا تغییر پاراهتر تلَراًط5شکل 

 تحث ٍ ًتیجِ گیری -4

ؿائ اٍلیاِ ٍ ؿائ جٌشالیاضُ ؿاذُ ٍ      اسصیبثی الگَسیتن ّبی جٌشالیضاػیَى، ًیبصهٌذ تؿییي اختالف ّبی ایجبد ؿذُ ثایي  

ّابیی   ایي اسصیبثی، ثب تَػؿِ ؿبخق. [5ّذف ػٌجؾ هیضاى کبسایی الگَسیتن جٌشالیضاػیَى اجشا ؿذُ هَسد ًػش اػت] ثب

) تغییاش ؿاکل ٍ یاب     کیفیات خطاَط اص ًػاش ٌّذػای    جْت ػٌجؾ هیضاى کبّؾ حجن دادُ ٍ ّوچٌیي هیضاى حفع 

گیشد. دس ایي تحقیق، پغ اص پیابدُ ػابصی الگاَسیتن ّاب ٍ اجاشای آًْاب دس        هَقؿیت( تَػج الگَسیتن ّب اًجبم هی تغییش

تلَساًغ ّبی هختلف، هقبدیش ؿؾ ؿبخق دسكذ کبّؾ حجن فبیل، اًحٌبی هتَػاج، دسكاذ تغییاشات ثؿاذ فشاکتابل،      

ّواابًطَس کااِ دس ًتاابیج تغییااشات تٌااذی خااج ٍ جبثجاابیی ًبحیااِ ای خااج، ثااشآٍسد گشدیااذ.    هیااضاى تااشاکن خااج، 

َساًغ، کااِ دس ٍاقااؽ ثیاابًگش ، ثااب افااضایؾ هقاابدیش تلااN’th point  ٍLengthدس ّااشدٍ الگااَسیتن اػاات،  هـاابّذُ قبثاال

هیضاى ػبدُ ػبصی اًجبم ؿذُ تَػج الگَسیتن ّبػت، حجن فبیل ثِ ؿذت کبّؾ هی یبثذ ٍلی ًشخ ایاي کابّؾ    افضایؾ

ثیـتش اػت. دس ساثطِ ثب چْبس ػٌجِ ی هشتجج ثب تغییشات ؿکل خطَط ؿابهل تاشاکن، تٌاذی،     N’th pointدس الگَسیتن 

یبثٌاذ.   س تلاَساًغ هقابدیش ػاٌجِ ّاب کابّؾ های      ّش دٍ الگَسیتن ثب افضایؾ هقذا ًحٌبی هتَػج ٍ ثؿذ فشکتبل خج، دسا

ثیـتش  N’th pointػبصی، پیچیذگی ّبی خج کبّؾ یبفتِ اػت اهب ًشخ ایي کبّؾ دس الگَسیتن  ػبدُ ثٌبثشایي ثب افضایؾ

ثب ػاٌجِ ی  ػبصی تغییش ؿکل ثیـتشی تَػج ایي الگَسیتن سخ هی دّذ. دس ساثطِ  ػت، ثذیي هؿٌی کِ ثب افضایؾ ػبدُا

یی هاَقؿیتی  ای، دس ّش دٍ الگَسیتن ثب افضایؾ هقبدیش تلاَساًغ، هیاضاى جبثجاب    جبثجبیی ًبحیِ َقؿیت خج، یؿٌیتغییش ه

ثیـتش اػت. ثب تَجِ ثِ ًتابیج حبكالِ ٍ اص آًجاب کاِ      N’th pointهقذاس ایي جبثجبیی دس الگَسیتن  افضایؾ یبفتِ اػت اهب

دس هجواَؼ   Lengthثبؿذ، های تاَاى گفات الگاَسیتن      تن ّب هیػبصی الگَسی حلَل کوتشیي اختالف دس اثش پیبدُّذف، 
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 ... ًنیساسیجىرال یَا تمیالگًر ییکارا یابیي ارز سٍیمقا

 یمیوسب، محمد کر یصابر میمر

 N’th pointکٌذ اهب دس ساثطاِ ثاب حجان دادُ ثاب اختالفای اًاذک الگاَسیتن         ی هَقؿیتی ٍ ؿکل کوتشی ایجبد هیجبثجبی

 دّذ. ثْتشی سا اسائِ هی ًتبیج
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Abstract 

Map generalization is the Selection and simplified representation of detail appropriate to the scale and/or 

the purpose of a map. The process involves the use of different operators which runs during one of the 

Cartographic or model Generalization. The purpose of Cartographic Generalization, is to improve visual 

quality and legibility of the map. During the process of digitizing, cartographers face two main problems 

which are; quality of presented data and the file size. Despite that the process of line generalization is a 

superior solution to overcome these two problems, it produces lots of errors which affects geometrical 

structure and the spatial position of the original line. Evaluating Generalization algorithms, needs to 

determine the differences created between the original and the generalized object. This study aims to 

evaluating algorithms for cartographic simplification of individual linear features by means of comparing 

quality aspects of spatial data, before and after performing these algorithms in case of reduction of data 

volume and maintaining geometrical quality (position and shape) of original data. For this reason, after 

modelling the process of the research and presenting the fundamentals of the theory, in the 

implementation stage, after the implementation of the two algorithms in different tolerance values, values 

of six indicators of quality assessment estimated. The results of evaluation of two algorithms, N'th point 

and Length, showed that in terms of maintaining geometrical quality (minimum displacement of the 

position and shape change) the Length algorithm provides better results though in case of reducing the 

data volume N'th point algorithm, with a little difference has a better performance. 

Keywords: Geospatial information system(GIS), Cartography, Generalization, algorithm, linear feature. 

 

 

 

 

 


