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تجزیه و تحلیل مکانی و فضایی

 SDSSدر ح��ل مس��ائل مکانی س��امانههاي پش��تيبان و در
تصميمگيري مكاني بر اس��اس توابعي از مكان ،جهت برنامهریزی
قابل تعريف اس��ت و در یک دهه اخير به صورت فزايندهاي مورد
استفاده واقع گرديده و در حال تكامل هستند.
ي��ك س��امانه  SDSSبه عنوان يكي از اج��زاء اصلي در  GISمطرح
اس��ت که عموما به عنوان س��امانهای مبتني بر رایانه ميتوان آن را
تعريف كرد كه براي پش��تيباني تصميمگيري در حل مس��ائل نيمه
س��اختاري و بهبود ثمربخشي تصميمگيري با دخالت قضاوتهاي
تصميم مكاني به كار ميرود.
س��وال اساسی در حل مس��ائل مکانی این اس��ت که آیا مکانهای
ایدهآل با پتانس��یل باال توانستهاند به طور مناس��بی معیارهای ما را
ب��رآورده کنند؟ آیا مکانهای شناس��ایی ش��ده از لح��اظ انطباق با
معیارهای زیس��ت محیطی ما را اغنا میکنند؟ ما باید ثابت کنیم که
آنچه را که فکر میکنیم صحیح است ،واقعا صحیح است .به عنوان
نمونه وقتی ش��یب به عنوان یکی از معیارهای ورودی مدل تحلیل
مکانی مطرح اس��ت ،هرچه شیب کمتر باشد آن مکان ارجح است
آن��گاه از طری��ق داده ورودی ارتفاع ،تهیه م��دل ارتفاعی و تحلیل
رویه و ایجاد مدل شیب و ارزشگذاری مدل میتوان مکانهایی با
بهترین موقعیت را شناسایی نمود.

ميتواند اندازهگيري شود و مورد ارزيابي قرار گيرد ،معيار نام دارد.
محدوديت براي تفكيك قس��متي از مجموعه كه داراي ش��رايط يا
ويژگيهاي يكي از گزينههاي چارچوب تصميمگيري ميباش��ند بر
روي مجموعه تصميم اعم��ال ميگردد .تحلیلهای فضائی و مکانی
از اهمی��ت و جایگاه ویژهای در کاربرد س��امانههای اطالعات مکانی
برخوردارن��د .یک��ی از رویکرده��ای مطرح در تحلیله��ایمکانی
تلفیق اطالعات اس��ت .به کمک این تحلیله��ا فاکتورهای مکانی به
طور همزمان و در ارتباط با یکدیگر بررس��ی میشوند .رویکردهای
مختلف��ی در انجام تلفیق اطالعات وجود دارد .س��ه رویکرد مهم در
تلفیق اطالعات عبارتند از»Weighted Sum» ،«Weighted overlay« :
و « .»Fuzzy logicهر سه رویکرد دارای فرضیهها و پیش فرضهای
متفاوتی هستند .تشخیص رویکرد مناسب بستگی به هدف بررسی
دارد.

روشهای ترکیب و تلفیق اطالعات

منطق بولین ()Boolean Logic

تصمی��م به عنوان انتخاب بين گزينهها تعريف ميش��ود و گزينهها
ممكن است مراحل مختلف عملكرد ،فرضيههائی در مورد مشخصه
يك پديده ،طبقهبنديهاي مختلف و ...باش��ند و مجموعه گزينهها
ب��ه نام چارچوب تصمیم ناميده ميش��وند .پاي��ه اصلي تصميم كه

روش رويهمگذاري بولين ،سادهترين روش تركيب محدوديتها
ميباش��د كه وزن همه آنها مساوي در نظرگرفته شده و با يكديگر
جمع ش��ده و يا در ه��م ضرب ميگردند و معم��والً براي تفكيك
مناطق��ي كه داراي مجموعهاي از ش��رايط و ويژگيهاي مورد نظر
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شکل  -1منطق بولین و ترکیب دادهها با استفاده از این منطق

باش��ند كاربرد دارد .این منطق ،اساس��ا نگرشی دو ارزشی به قضایا
دارد :صفر یا یک ،بود یا نبود ،هس��ت یا نیست ،درست یا غلط .در
منط��ق بولین نمیتوان حالتی را تصور کرد که چیزی هم باش��د و
هم نباش��د ،هم درست باش��د و هم غلط باشد .حالت میانی وجود
ندارد .چنین تقسیمبندی دو ارزشی مسلما نیازمند تعریف مرزهای
مشخصی است که بتوان بر اساس آن مصادیق را مرزبندی کرد .مدل
منطق بولین س��ادهترین روش ترکیب الیهها در  GISاست .ترکیب
الیهه��ا در این روش بر مبنای منطق صف��ر و یک بوده و خروجی
نهایی مدل یک نقش��ه با دو کالس کامال مناس��ب (کالس یک) و
کامال نامناسب (کالس صفر) است .این مدل دارای انعطافپذیری
پایین و برخوردی توام با قطعیت است .به این ترتیب روش بولین
مواقع��ی به کار م��یرود که قطعا بدانیم ک��ه در یک صفت ویژه از
مق��دار معینی به بعد یا به قبل منظورمان برآورده خواهد ش��د و یا
نخواهد شد .میزان انعطافپذیری مدل منطقی بولین بسیار کم است
و مسائل واقعی کمتر با این روش قابل بررسی هستند .همچنین در
ای��ن مدل وزنهای معیار جایی نداش��ته و مناطق دارای امتیازهایی
غیر از صفر و یک ( 1و )0نخواهد بود .این روش بیشتر در مرحله
غربال اولی��ه بهکار میرود :یعنی در مراحل��ی که در آن گزینههای
غیر قابل اس��تفاده از گزینههای قابل اس��تفاده مجزا میگردند ،قابل
استناد است .در این روش مقدار کالسها ،بسته به اینکه آیا شرط
مورد نظر درس��ت یا نادرست باشد ،تعیین میشود و عبارت نهایی
خروجی بولین برای همه متغییرها به کار میرود.

مدل همپوشانی شاخص

روش ترکی��ب خطی وزنی ( )WLCیکی از روشهایی اس��ت که
با استفاده از س��امانه اطالعات مکانی و قابلیتهای همپوشانی این
س��امانه اجرا میشود .در واقع فنون همپوشانی در سیستم اطالعات
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مکانی اجازه میدهد تا برای تولید یک الیه نقش��ه ترکیبی ،الیههای
نقش��ه معیار با هم ترکیب و تلفیق ش��وند .اس��تفاده از این تحلیل
مکان��ی در ه��ر دو نوع مدل داده مکانی رس��تری و ب��رداری قابل
اجراس��ت .روش ترکیب خطی وزن��ی ،بر مبنای مفه��وم میانگین
وزنی استوار اس��ت .تحلیلگر به صورت مستقیم بر مبنای اهمیت
نس��بی هر معیار مورد بررسی ،وزنهایی به معیارها میدهد .سپس
از طری��ق ضرب کردن وزن نس��بی در مق��دار آن خصوصیت ،یک
مق��دار نهایی برای هر گزینه حاصل میگردد و پس از آن که مقدار
نهایی هر گزینه مش��خص شد گزینهای که بیشترین مقدار را داشته
باش��د مناسبترین برای هدف مورد نظر خواهد بود .ترکیب خطی
وزنی با اس��تفاده از س��امانه اطالعات مکانی ش��امل مراحلی است
همچون :تعیین مجموعه معیارهای ارزیابی متغیرها یا الیههای داده
و نقشه و مجموعه گزینهها در محیط  ،GISاستاندارد کردن و تبدیل
کردن مقیاس ارزشها و مقادیر الیههای نقش��ه به نحوی که با هم
قابل ارزیابی و مقایس��ه باشند ،تعیین وزنهای معیارها و ساخت و
تولید الیههای نقش��ه وزندار استاندارد شده ،تولید نقشههای نهایی
و تعیین امتیاز کلی گزینهها با استفاده از عملیات همپوشانی الیهها
و درنهایت طبقهبندی یا رتبهبندی گزینهها بر اس��اس ارزشها .این
روش یکی از پر کاربردترین رویکردهای تلفیق اطالعات برای حل
مس��ائل چند معیاری مانند  Site selectionمیباش��د .در این روش
تم��ام مراحل تلفیق اطالعات اجرا میش��ود .مانند دیگر روشهای
تلفی��ق اطالعات ،در این روش باید مس��اله را تعریف نموده ،مدل
را به زیر مدلها تبدیل و الیههای ورودی را مش��خص نماییم .این
مدل از قابلیتها و انعطافپذیری بیش��تری نس��بت به مدل منطق
بولین برخوردار اس��ت ول��ی ماهیت خطی و ع��دم توانایی آن در
تعیین تغییرات درس��ت وزنی مربوط به مرز کالسهای موجود در
هر فاکتور ،از جمله معایب آن محسوب میشود.

شکل  -2توابع عضویت فازی  S,Jشکل و خطی

مدل همپوشانی Weighted Sum

در ای��ن روش مقادی��ر ورودی الیهه��ا قبل از اس��تفاده مجدد باید
طبقهبندی ش��وند .برخالف روش مدل همپوشانی شاخص مقادیر
اختصاص داده ش��ده به الیههای ورودی میتواند هر مقداری باشد
و نی��ازی به اضافه ش��دن به مجموع خاصی ن��دارد .وقتی الیههای
ورودی اضافه میشوند مقادیر خروجی نتیجه مجموع حاصل ضرب
هر مقدار در ارزش آن است .در این روش فاکتورهای مناسبتر در
خروجی نهایی الیه ،مقدار باالتری را به خود اختصاص میدهند در
نتیجه این مکانها را به عنوان بهترین مکان در نتیجه تحلیل مکانی
ارزیابی میکنند.

منطق فازی

مجموعهه��اي ف��ازي مجموعهها ي��ا ردههايي ب��دون مرزهاي تند
هس��تند كه انتقال بين عضويت و غير عضويت يك مجموعه فازي
به وسيله درجه عضويت فازي كه داراي دامنه صفر تا يك عضويت
كامل اس��ت ،مش��خص ميگردد .منطق فازي نیز ،در واقع توس��عه
يافت ه منطق بولين اس��ت .بر اس��اس نظریه ف��ازی مجموعهها ،یک
مجموعه فازی زیر مجموعهای اس��ت که مق��دار عضویت عناصر
آن در مجموع��ه اصل��ی با توجه به یک تابع عضویت حد واس��ط
بین صف��ر و یک باش��د .در عملیات تلفیق فاکتوره��ا ،کالسها و
واحده��ای مکانی منفرد موجود در هر ی��ک از فاکتورها به عنوان
زیر مجموعه هس��تند و معیار عضویت آنه��ا در مجموعه مطلوب

میزان مناس��ب یا نامناسب بودن آنهاست
که ب��ا درجه عضویت بی��ن صفر تا یک
مش��خص میش��ود .هر کالس یا واحد
اطالعاتی موج��ود در فاکتور دارای یک
درجه عضویت بین صفر و یک است که
در هر فاکتور اهمیت و ارزش یک واحد
مکانی نس��بت به دیگ��ر واحدها و یک
فاکتور منفرد نسبت به دیگر فاکتورها را
نشان میدهد.
در همپوشانی فازی یک مجموعه به طور
کلی همانند یک گروه اس��ت .همپوشانی
فازی از نظر مفهومی مقادیری که مجددا
طبقهبندی شدهاند و نتایجی که از ترکیب
چن��د معیار به دس��ت میآین��د متفاوت
است .سه مرحله اول در همه روشهای
همپوشانی یکسان هستند :تعریف مساله،
تبدیل آن به مس��ائل کوچکت��ر و تعیین
الیهه��ای مهم .همانن��د روشهای دیگر
در روش فازی مقادی��ر دادهها را مجددا
طبقهبندی ک��رده و آنها را به یک مقیاس
رایج تبدیل میکنیم ولی مقادیر تبدیل ش��ده امکان تعلق داشتن به
یک گروه خاص را تعریف میکند.
در روشهای فوق مقادیر در مقیاس نسبت (تناسب) اولویتبندی
میشوند یعنی مقادیر باالتر مطلوبترند.
منط��ق فازی به طور خاص به موقعیتهایی میپردازد که مرز میان
طبقاتش مشخص نیست .منطق فازی کاری به بودن یا نبودن در یک
طبق��ه ندارد .منطق فازی در واق��ع میزان احتمال این که یک پدیده
عضوی از یک طبقه هس��ت یا خیر را نشان میدهد .منطق فازی بر
اساس تئوری مجموعهها است .به عنوان مثال در یک مدل چنانچه
شیب یکی از معیارهای ورودی باشد هر یک از مقادیر شیب مقادیر
بی��ن  0تا  1را به خود اختصاص میدهد با این امکان که آن مقدار
ش��یب عضوی از یک مجموعه مناس��ب برای ساخت و ساز است.
مقدار  1اطمینان میدهد که این مقدار در مجموعه وجود دارد و 0
اطمینان میدهد که این مقدار در مجموعه وجود ندارد.
مقادیر دیگر دارای س��طوحی از امکان هس��تند ب��ه این ترتیب که
مقادیر ب��اال احتمال باالتری از عضویت را نش��ان میدهند .فرآیند
تغییر مقادیر ورودی اصلی و تبدیل آنها به امکان عضویت با مقیاس
 0و  ،1فرآیند  Fuzzificationنامیده میش��ود .وقتی چند معیار را با
یکدیگر ترکیب کنیم ابزار همپوشانی فازی احتمال عضویت سلول
در هر یک از مجموعههایی که با چندین معیار تعریف ش��دهاند را
بررس��ی میکند .به عنوان مثال احتم��ال اینکه یک مکان خاص به
یک ش��یب ،جهت ش��یب و فاصله تا جاده مطلوب و مناسب تعلق
داشته باشد چقدر است.
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