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ایجاد رضایتمندی در مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان رویدادهای نمایشگاهی:
ماموریت ناممکن؟

چکیده
این مقاله به تفصیل به توصیف مدلی برای چیدمان غرفه ها در یک مرکز نمایشگاهی می پردازد .این مدل معیارهای کمی مختلفی
را به ما میدهد تا به کمک آنها بتوانیم کیفیت برگزاری یک رویداد نمایشگاهی را ارزیابی کنیم .بر اساس این مدل ،نرم افزاری گرافیکی
ابداع گردیده است که میتواند برای به تصویر کشیدن و اصالح چیدمان غرفه ها مورد استفاده قرار گیرد .برای ارزیابی کارکرد صحیح
مدل ،چند طرح پیشنهادی چیدمان غرفه ها در مرکز نمایشگاهی  Romontمورد آزمایش قرار گرفت؛ مرکز نمایشگاهی که هر دو
سال یکبار یک رویداد در آن برگزار میگردد و دارای چند صد غرفه میباشد .نمایشگاه  Romontبه عنوان مطالعه موردی در این
مقاله انتخاب گردیده است.

 .1انگیزه
چیدمان غرفه ها در یک مرکز نمایشگاهی همواره یک چالش بزرگ برای مجریان نمایشگاه بوده است .طراحان معماری نمایشگاه
بایستی تمامی دانش (و زمان خود) را صرف یافتن یک چیدمان ایده آل برای غرفه ها کنند که در عین حال که رضایت بازدیدکنندگان
را جلب میکند ،باعث خشنودی مشارکت کنندگان نیز باشد .این مساله زمانی اهمیت ویژه پیدا میکند که موضوع رضایت مشارکت
کنندگان رویداد مطرح میگردد ،یعنی جایی که مربوط به شکل و ابعاد غرفه ها میگردد (شکل  .)1متاسفانه تا زمان نگارش این مقاله،
مساله چیدمان غرفه های یک مرکز نمایشگاهی مورد تحقیق و پژوهش علمی قرار نگرفته بود.
کلمه "چیدمان" به صورت ذیل تعریف میگردد:
به طور کلی" ،چیدمان" ( )Layoutعبارت است از تخصیص بهینه فضا به فعالیتها و یا تجهیزات گوناگون (نظیر بخشهای مختلف
یک سازمان ،ایستگاههای مختلف یک خط تولید و یا فضاهای مختلف کاری یک شرکت) که در برگیرنده کلیه بخشهای پیرامونی و
داخلی یک سازمان میباشد .مفهوم "چیدمان" همچنین میتواند در برگیرنده مسایل مربوط به چیدن اجناس داخل انبار یک کارخانه
باشد.
عوامل تعیین کننده در چیدمان عبارتند از جریان حرکت مواد ،نیاز به فضا ،تجهیزات حمل و نقل و فاکتورهای انسانی .معیارهای
ارزیابی یک چیدمان اساسا مربوط به جنبه های مالی ،به عنوان مثال ،هزینه حمل و نقل داخل خط تولید میباشد.
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شکل  .1چیدمان غرفه ها در نمایشگاه ( Romontسال )1998
مقاالت تخصصی بسیاری وجود دارد که به بحث در مورد چیدمان واحدهای صنعتی می پردازند .عالقمندان به این زمینه میتوانند
مقاالت بسیار ارزشمندی را در نشریات ) Domschke-Krispin (Domschke & Krispin, 1997و Heragu (Heragu,
) 1997بیابند و این در حالیست که مقاالت علمی د ر زمینه چیدمان غرفه های نمایشگاهی بسیار کم تعداد و ضعیف (از نظر محتوا)
بوده اند.
پس از تحقیقات فراوان در خصوص چیدمان واحدهای صنعتی (به عنوان مثال ،مقاله  ISIاز ( ،))Widmer, 1999تیم تحقیقاتی
ما توجه خود را بر روی ایجاد پلی بین طرحریزی واحدهای صنعتی و چیدمان غرفه های نمایشگاهی متمرکز کرد ( Schneuwly
.)& Widmer, 1999

شرح مساله
برای انجام این پژوهش ،مرکز نمایشگاهی  Romontرا به عنوان سوژه تحقیقاتی خود در نظر گرفته ایم .در این مرکز نمایشگاهی
هر دو سال یکبار یک رویداد برگزار میگردد و به فعالین بخشهای مختلف اقتصادی فرصت حضور و ارایه کاال و خدمات خود را میدهد.
ویژگی خاص این رویداد نمایشگاهی حضور طیف گسترده ای از مشارکت کنندگان میباشد .این ویژگی ایجاب میکند که طراحان
معماری نمایشگاه ،برای هر رویداد چیدمان کامال جدیدی را طراحی و اجرا نمایند که متفاوت از چیدمان رویدادهای قبلی میباشد.
فرایند چیدمان غرفه ها ،در وهله اول ،شامل استعالم فضای درخواستی از هر یک از مشارکت کنندگان به شرح ذیل میباشد:


شکل غرفه :مستطیلی یا شکلهای غیر منتظم هندسی



ابعاد غرفه :طول و عرض بر حسب متر



ضلع باز غرفه :با توجه به اینکه هر غرفه موقعیت خاص خود را در سالن دارد ،طراح باید اشراف کامل بر ضلعهایی که به روی
بازدیدکنندگان باز هستند داشته باشد .در اینجا منظور ضلع باز غرفه ها میباشد .سایر اضالع غرفه ،توسط دیوار پوشش داده
میشوند.
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همچنین طراح معمار باید سایر عناصر کلیدی را به شرح ذیل مد نظر قرار دهد:
 .1مرکز نمایشگاهی  Romontدر داخل یک بنای ثابت محصور نگردیده است بلکه این مرکز در زیر یک چادر قرار گرفته است.
عرض این چادر  52متر میباشد .بنابراین طراحی چیدمان غرفه ها باید بگونه ای باشد که ستونهای چادر که در فواصل یکسانی
از یکدیگر واقع شده اند لحاظ گردند .تا حد امکان چیدمان غرفه ها باید بگونه ای باشد که این ستونها نه در سر راه بازدیدکنندگان
و نه در داخل غرفه ها قرار بگیرند.
 .2مرکز نمایشگاهی  Romontپذیرای حدودا  50.000بازدیدکننده در طی  8روز میباشد .لذا باید در طراحی ،یک "راهرو
ویژه بازدیدکنندگان" در نظر داشت که بتواند پذیرای این تعداد از بازدیدکننده باشد تا از حوادث غیرمترقبه جلوگیری به عمل
آید :در حقیقت ،یک راهرو کم عرض احساس خفگی و ازدحام بیش از حد جمعیت را به انسان میدهد در حالیکه راهروهای
بیش از حد عریض نیز این حس را در افراد تداعی میکند که نمایشگاه خالی است! تجربه ثابت کرده است که عرض ایده آل
چنین راهرویی بین  2تا  4متر باید باشد.
 .3یکی از ویژگیهای منحصربفرد نمایشگاه  Romontعبارتست از اینکه جهت حرکت افراد در نمایشگاه به طور روزانه تغییر
میکند بنابراین ،جانمایی غرفه ها باید بگونه ای باشد که که این جهت حرکت متغیر را لحاظ کند.
 .4بدیهی است که غرفه هایی که محصوالت و یا خدمات مشابهی را ارایه میکنند نباید به هیچ وجه نزدیک یکدیگر باشند.
 .5در نهایت ،در چیدمان غرفه ها باید مسیر ورود و خروج نیروهای امدادی و نیز مسیرهای دسترسی به سرویسهای بهداشتی
که در بیرون سالن نمایشگاهی واقع شده اند را در نظر گرفت.
محدودیتهایی از این دست کار چیدمان غرفه ها را پیچیده تر میکند .اگر منظور از غرفه سازی ،ساخت و ساز غرفه ها به صورت
یکی پس از دیگری (پشت سرهم) باشد ،در اینصورت طراح سالن با چالش جدی مواجه خواهد شد (به عنوان مثال ممکن است
مسیر حرکت بازدید کنندگان به شکل یک حلقه بسته طراحی شود و یا اینکه برای چیدمان غرفه های آخر ،فضای کافی باقی
نمانده باشد).
از اینرو ،منطقی تر این است که ساخت و ساز غرفه ها شامل مراحل زیر باشد:
 .1چیدمان یک بخش از غرفه ها
 .2ارزیابی راه حلهای حد وسط (برطرف کردن محدودیتهای مختلف)
 .3ارزیابی که شامل مراحل زیر میشود:


اعتبارسنجی راه حل حد وسط



رد راه حلهای حد وسط ناکارآمد و اتخاذ آخرین راه حلهای معتبر

 .4اگر غرفه ای برای جانمایی باقی ماند با افزودن چندین غرفه به گزینه شماره  1رجوع کنید
وقتی این عملیات به پایان رسید ،طراح معمار چیدمانی از غرفه ها مشتمل بر راهرو بازدید مجاور بر آخرین غرفه های چیده شده
خواهد داشت.
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از دید مجری برگزاری رویداد ،برای قضاوت در خصوص کیفیت یک چیدمان عوامل تعیین کننده زیر باید مد نظر قرار گیرند:

 2-1استفاده از فضا
مجری برگزاری رویداد تمایل دارد که استفاده بهینه را از مساحت سطح نمایشگاه به عمل آورد .به عبارت دیگر ،مجری میخواهد
که فضای تخصیص نیافته به غرفه سازی کمترین میزان ممکن (قابل چشم پوشی) باشد .این هدف مجری اساسا اقتصادی است:
او مبلغ قابل توجهی را بابت مساحت سطح سالن نمایشگاه پرداخت کرده است و بنابراین ،استفاده حداکثری از این فضا هزینه های
پرداختی او در هر متر مربع را کاهش خواهد داد.
 2-2جذابیت چیدمان غرفه ها
مشارکت کنندگان بیشتر تمایل به اجاره غرفه هایی دارند که تعداد اضالع باز آنها بیشتر باشد .مجری رویداد تمامی تالش خود را
بکار می بندد که برای هر مشار کت کننده بهترین جاذبه ممکن برای غرفه اش را پیشنهاد دهد .بدیهی است حالت ایده آل عبارت
است از زمانی که تمامی اضالع غرفه به روی راهروهای بازدید باز شود .با توجه به اینکه رسیدن به این هدف بسیار دشوار است،
مجری سعی میکند راه حلی انتخاب کند که جذابیت بصری غرفه را به حداکثر ممکن خود برساند بدون اینکه باعث رنجش خاطر
کسی گردد.
 2-3آسایش و آرامش خاطر بازدیدکنندگان
به طور طبیعی ،مجری عالقه دارد که مطلوبترین نمایشگاه را به بازدیدکنندگان ارایه نماید به گونه ای که بیشترین رضایت خاطر
را در آنها ایجاد نماید .برای نیل به این هدف ،در طراحی چیدمان غرفه های سالن ،باید نکات زیر مورد توجه ویژه قرار گیرد:


کمترین تعداد ممکن تغییر جهت مسیر حرکت برای بازدیدکنندگان



کمترین میزان ممکن بخشهای راهروها که مجاور دیوارهای سالن قرار میگیرند



فضای کافی برای گردش و حرکت بازدیدکنندگان



عرض راهروها



تعداد بازدیدکنندگان

بدیهی است که سه عنصر تعیین کننده که در باال شرح داده شدند ،تا حدی با یکدیگر در تناقض هستند .به عنوان مثال ،آرامش و
آسایش بازدیدکنندگان آشکارا با استفاده بهینه از مساحت سطح سالن در تضاد است .در چنین مواردی ،توافق عمومی بر این است
که فضای کمتری به راهروها اختصاص داده شود .این مثال نشان میدهد که برآورده کردن  %100این سه شرط غیر ممکن است و
در اینگونه موارد بایستی این شروط را تا حد ممکن تعدیل کرد .در اینگونه موارد است که دانش ،تجربه و توانایی معمار طراح چیدمان
که بتواند هر سه شرط را به نحو احسن و با کیفیت رضایت بخش رعایت کند به میان میاید.
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 . 3مدلسازی
مدل عبارتست از "نمایش ساده ای از واقعیت" .به طور کلی ،تمامی عوامل نمی توانند نادیده گرفته شوند؛ با این وجود ،یک مدلسازی
مناسب تجزیه  -تحلیل و تفسیر ویژگیهای بنیادین یک مساله را برای ما میسر می نماید .حال ،به بحث اصلی خود برمیگردیم.
همانگونه که از نقشه سالنهای نمایشگاه ( Romontویرایش سال ( )1998شکل )1پیداست ،میتوان چیدمان سالن نمایشگاهی را
مطابق (شکل  )2مدلسازی کرد.

مفروضات اصلی در چیدمان غرفه ها به شرح ذیل میباشد:



سطح سالن نمایشگاه به صورت یک فضای دوبعدی توسط نرم افزار مدلسازی میشود .واحد اندازه گیری نرم افزار "متر"
است (هماهنگونه که در شکل  2نشان داده شده است).



غرفه ها به شکل مس تطیل یا غیرمنتظم نمایش داده میشوند که فقط میتوانند به صورت عمودی یا افقی نسبت به محورها
قرار گیرند .برای لحاظ کردن اضالع باز غرفه ها نیز ،چهار طرح ممکن متصور میباشد.



راهرو بازدیدکنندگان به صورت یک مسیر مستقیم به عرض  1متر مدلسازی میشود.

شکل  .2مدلسازی یک چیدمان
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سطح سالن نمایشگاهی 2

سطح سالن نمایشگاهی 1
راهرو بازدیدکنندگان 1
راهرو بازدیدکنندگان 2
جدول  .1مثالی از ضرایب همجواری

در این مثال" ،مستقیم" به این معناست که مسیر بازدید شامل قطعات افقی و عمودی است که موازی با محورهای مختصات قرار
گرفته اند (مسیرهای هاشورخورده قرمز رنگ در شکل .)2
کیفیت یک چیدمان از روی معیارهای کمی وابسته به مدل به شرح ذیل نشات میگیرد:
 3-1استفاده از فضا
استفاده از فضا با ضریب  rبیان میگردد:

مساحت سطح غرفهها ∑
کل مساحت سالن

=𝑟

تجربه نشان میدهد که این ضریب به عدد  0.65میل میکند.
 3-2جذابیت بصری چیدمان یک غرفه
همانگونه که قبال توضیح داده شد ،موفقیت یک غرفه فقط به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط مشارکت کننده در حوزه های
تبلیغات و بازاریابی برای جلب توجه بازدیدکنندگان بستگی ندارد .در یک سالن نمایشگاهی ،موقعیت یک غرفه نسبت به راهروهای
بازدید ،به خودی خود ،معیاری برای عالقمندی و تمایل مشارکت کننده به ساخت آن غرفه میباشد .ما در اینجا از جذابیت بصری
بالقوه در چیدمان غرفه ها سخن میگوییم.
این معیار توسط ضریب همجواری  anبه شرح زیر بیان میگردد:
𝑏

𝑛𝑜 =  anکه در آن:
𝑛

𝑛𝑏 عبارتست از طول همجواری (بر حسب متر) سطح نمایشگاه ،n
𝑛𝑜 عبارتست از طول اضالع باز (بر حسب متر) سطح نمایشگاه .n
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طول همجواری برابر است با به ترتیب تصویر عمودی و افقی راهرو بازدید بر روی اضالع باز سطح نمایشگاه.
جدول شماره  1با ذکر چندین مثال ایده ضریب همجواری را توضیح میدهد .دو نوع سطح نمایشگاهی به همراه دو نوع راهرو بازدید
در این شکل نمایش داده شده است ،برای هر یک از چهار ترکیب ممکن ،ضریب همجواری محاسبه گردیده است.
نوع اول غرفه ها ،مربعی با طول ضلع  4متر بوده ،در حالیکه نوع دوم مستطیلی به ترتیب با طول و عرض  8متر و  4متر میباشد.
اضالع باز غرفه ها با خطوط نازک نمایش داده شده اند در حالیکه اضالع بسته آنها با خطوط ضخیم تر به تصویر کشیده شده اند.
نوع اول راهروهای بازد ید با ضلع بزرگ باز غرفه همجوار است در حالیکه نوع دوم در امتداد سه ضلع باز غرفه قرار میگیرد.
مثالهای جدول  1این واقعیت را نشان میدهند که ضریب همجواری میتواند اعداد بین  0تا  1را به خود بگیرد .بنابراین ضریب
همجواری درصدی است که بیانگر رابطه بین طول راهرو باز دید مجاور یک غرفه و مجموع طول اضالع باز غرفه ها میباشد .بدین
ترتیب ،هر چه این ضریب باالتر باشد ،جذابیت بصری چیدمان این سطح از نمایشگاه بیشتر میشود زیرا احتمال بیشتری برای ورود
بازدیدکنندگان به داخل غرفه وجود دارد.
3-3جذابیت بصری برای بازدیدکنندگان
مفهوم جذابیت بصری برای بازدیدکنندگان مقوله ایست که به سختی میتوان آنرا به مقوله ای کمّی تبدیل کرد .در اینجا سعی میکنیم
معیار ساده ای را برای اندازه گیری کردن آن تعریف کنیم .این معیار رابطه بین مجموع طولهای همجواری و دو برابر طول مسیر
بازدید میباشد .طبق این تعریف الزم است که دو برابر طول مسیر بازدید را در محاسبات لحاظ کرد زیرا مسیر بازدید در اکثر مواقع
با دو سطح نمایشگاهی که روبروی یکدیگر قرار گرفته اند همجوار است.
ضریب  fمطابق با فرمول زیر تعریف میگردد:
s
𝑔∗2

=f

که در آن:
مجموع طولهای همجواری (بر حسب متر)=S
طول مسیر بازدید (برحسب متر)=G
بازدیدکنندگان به طور کلی مقدار  fبزرگتر را ترجیح میدهند زیرا راهرو بازدید طول کمتری از دیوارها دارد.

 .4راهکار
بر مبنای این مدل ،نرم افزاری گرافیکی ایجاد شده است که پس از گرافیکی کردن یک چیدمان پیشنهادی ،آن را اصالح میکند.
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4-1
طرح گرافیکی چیدمان غرفه ها
نرم افزار به ما امکان شبیه سازی گرافیکی چیدمان غرفه های یک سالن نمایشگاهی را میدهد .شکل شماره  2یکی از پنجره های
این نرم افزار را به همراه چیدمانی از یکی از سالنهای نمایشگاه  Romontنشان میدهد .در طرحهای چیدمان که توسط نرم افزار
پیشنهاد میگردد میتوان المانهای مختلف را به کمک کلیک موس ایجاد ،انتخاب و یا حذف کرد .ضمنا امکان تغییر دادن این المانها
نیز در نرم افزار وجود دارد .به همین ترتیب ،سطوح نمایشگاهی و نیز گره های مسیر بازدید (نقاطی که جهت حرکت بازدیدکنندگان
تغییر میکند) با چند کلیک موس قابل تغییر و جابجایی است .همچنین دابل کلیک بر روی یک سطح نمایشگاهی پنجره ای را باز
میکند که به ما اجازه تغییر در اطالعات پایه ای مربوط به آن (نظیر تغییر ابعاد ،انتخاب اضالع باز ،تغییر پیکربندی ،اصالح یا تغییر
نام مشارکت کننده و  )...را میدهد .به عالوه ،امکان بزرگ نمایی ( )zoomدر پنجره های نرم افزار وجود دارد که این امر به نوبه خود
باعث بهتر دیده شدن جزئیات المانها و در نتیجه تسهیل چیدمان آنها در کنار یکدیگر میگردد.
 4-2کمک به فرآیند چیدمان غرفه ها
نرم افزار کمک شایانی به طراح سالن در چیدمان غرفه ها میکند .در واقع ،نرم افزار مجموعه ای از شاخص ها نظیر طول مسیر بازدید،
ضریب استفاده از فضا و مجموع طول همجواری ها را ارائه میدهد .بعد از اینکه هر یک از تغییرات بر روی یک چیدمان اعمال شد،
مقدار این شاخصها بروز شده ،این امکان برای طراح به وجود میاید که تاثیر تغییرات را بر روی شاخصهای مختلف مشاهده کند.
همچنین این امکان وجود دارد که ضریب همجواری را برای یک تک غرفه و یا برای مجموعه ای از غرفه ها محاسبه کرد .در حالت
اول ،به محض اینکه غرفه مورد نظر انتخاب شد ،ضریب همجواری و مقدار عددی آن نمایش داده میشود .در حالت دوم که مجموعه
ای از غرفه ها انتخاب میگردند ،یک کد رنگ تعریف شده است که نمایش بهتر این اطالعات را میسر میکند (شکل  :)3هر چه رنگ
روشنتر باشد ،ضریب همجواری به حدود مجاز نزدیکتر میباشد (رنگ سبز برای عدد ( 1عالی) و رنگ قرمز برای عدد ( 0خیلی بد)).
شکل  2مثالی از کاربرد این روش را نشان میدهد .با این کد رنگها ،طراح بالفاصله متوجه کیفیت چیدمان سالن میشود .در واقع،
سطوح نمایشگاهی که به میزان خیلی کم با راهروهای بازدید مخلوط گردیده اند بالفاصله قابل تشخیص خواهند بود که این مساله
به طراح امکان میدهد که به اقدامات ممکن در راستای اصالح چیدمان مورد بحث بیندیشد.

شکل .3کدگذاری رنگها
عالوه بر ویژگیهای کاربردی و مفید نرم افزار که در باال شرح آن رفت ،این نرم افزار این قابلیت را دارد که به کاربر خود هشدارهای
الزم را در موارد ذیل بدهد:


زمانیکه دو منطقه نمایشگاهی همپوشانی پیدا کنند،



زمانیکه مسیر بازدید از داخل یک غرفه عبور میکند،
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ویرایش نرم افزار

ویرایش 1998

شاخص
تعداد مشارکت کنندگان
مساحت قابل دسترس سالن نمایشگاهی (متر مربع)
استفاده از فضا (ضریب )r
ضریب همجواری متوسط غرفه ها
جذابیت بصری برای بازدیدکنندگان (ضریب )f
طول مسیر بازدید

ویرایش 2000

معماری

نرم افزار

معماری

107
130×52
0.68
0.80
0.80
 626متر

105
100×52
0.65
0.87
0.79
 543متر

105
100×52
0.65
0.84
0.80
 513متر

جدول .2شاخصها و مقادیر عددی چیدمان


زمانیکه مسیر بازدید به شکل یک حلقه بسته است،



زمانیکه غرفه ای وجود دارد که راهرو بازدید از آن غرفه به سمت فضای بیرونی سالن نمایشگاهی خارج میگردد.

در اینجا هنوز هم یکی از شرایط ثانویه که بر سازماندهی فضای سالن تاثیر گذار است باقی مانده است :مشارکت کنندگانی که
محصول یا خدمات مشابهی ارائه میکنند به هیچ وجه نباید نزدیک یکدیگر استقرار یابند .این ویژگی هم در این نرم افزار قابل نمایش
است .در واقع ،برای هر صنف مشارکت کنندگان ،یک رنگ خاصی تعریف میگردد .بدین ترتیب ،با بهره گیری از این ویژگی نرم افزار،
طراح سالن به راحتی متوجه میشود که آیا دو غرفه با یک زمینه فعالیت در مجاور هم قرار گرفته اند یا خیر .طراح هنوز هم میتواند
در صورت نیاز ،اقدامات کافی برای اصالح چیدمان در این وضعیت صورت بدهد.
در پایان این قسمت خاطر نشان میکنیم که ستونهای لبه های سالن در این محاسبات لحاظ نگردیده اند .با این وجود ،به منظور
کمک بیشتر در طراحی ،نرم افزا ر ستونها را به صورت نقاط مشکی رنگ در کامپیوتر نشان میدهد (شکل  .)2به هرحال ،هیچ معیار
کمّی که این عامل را ارزیابی کند تعریف نشده است.
 4-3استقالل داده ها
داده های مورد نیاز برای اجرای یک طرح چیدمان عبارتند از:


مشخصات غرفه ها نظیر:طول ،عرض و شکل اضالع باز؛ همچنین موقعیت غرفه ها یعنی طول و عرض جغرافیایی غرفه ها
نسبت به مبدا مختصات سالن،



نقاط تغییر جهت مسیر بازدید،



اطالعات کلی در خصوص سالن نمایشگاهی نظیر ابعاد سالن.
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این داده ها به همراه نتایج تولید شده توسط نرم افزار در یک دیتابیس (مستقل از برنامه) ذخیره میگردد .این ویژگی به
این خاطر در نرم افزار گنجانده شده است که طراح قادر باشد به جای اینکه داده ها را مجددا خود به صورت دستی تولید
کند از داده های الکترونیک موجود بهره ببرد.

 .5 نتایج


این فصل به طور خالصه به شرح تجربیاتی که از استفاده از نرم افزار بدست آمده است می پردازد .در این پژوهش نمایشگاه
 Romontبه عنوان سوژه مطالعاتی انتخاب گردیده است .در این تجربه ،شاخصهای مختلفی برای چیدمانهای متفاوت
نمایشگاه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند.



در ابتدا پژوهش بر روی ویرایش سال  1998نرم افزار صورت گرفت تا به کمک آن بتوان به یک دیتابیس مرجع دست
یافت .سپس ،مطالعه بر روی ویرایش سال  2000متمرکز گردید .روند کار به این شکل بود که دو تیم تحقیقاتی به طور
کامال مستقل از یکدیگر چیدمان را آغاز کردند :ویرایش  1998توسط تیم تحقیقاتی ما مورد استفاده قرار گرفت در حالیکه
ویرایش  2000توسط طراح سالن ( Romontبه طور کامال مستقل) بکار گرفته شد .هدف از این کار مقایسه نتایج بدست
آمده توسط تیم غیرمتخصص با استفاده از نرم افزار و یک متخصص این زمینه بدون نرم افزار بود.



 5-1ویرایش 1998



همانگونه که قبال نیز بدان اشاره گردید ،داده های مربوط به ویرایش  1998برای ایجاد مدل ما مورد استفاده قرار گرفت
(شکل ) 2؛ همان داده هایی که به ما امکان داد که برای ارزیابی شاخصهای مختلف از چیدمان موجود خارج شویم.



کل .4ویرایش  2000توسط نرم افزار بدست آمده است (ویرایش )1
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مقادیر بدست آمده در ستون دوم جدول شماره  2درج گردیده اند.
 107مشارکت کننده نمایشگاهی در داخل سالنی به طول  130متر با ضریب استفاده از فضا برابر با 0.68؛ یعنی  %68کل مساحت
سالن توسط غرفه ها اشغال شده است.
رفتار ضریب همجواری هر غرفه چگونه است؟ شکل  2دیدگاهی جامع و در عین حال دقیق از مقادیر این ضریب را به کمک کد رنگ
تعریف شده در قبل ارائه میدهد؛ به استثنای غرفه های ( 74-86مشارکت کنندگان خودرویی) و غرفه های ( 120 a/bمیهمانان
افتخاری) .در واقع ،چیدمان این غرفه ها بنا به دالیل عملی و اجرایی صورت گرفت .ضریب همجواری در این حالت محاسبه نگردید.
تجربه نشان داده است که در م وارد بسیار نادری عملکرد این ضریب ضعیف است (کمتر از  0.5درصد مواقع) که این بدین معناست
که این ضریب برای برآورد جذابیت بصری بالقوه غرفه کامال مناسب است .مقدار متوسط ضریب همجواری ،در مقایسه با مجموعه
غرفه ها ،حداکثر  0.8میباشد .اگر ما مسیر بازدید و طول همجواری را با هم مقایسه کنیم ضریب  fبیان میکند که  %80مسیر بازدید
با ضلع باز غرفه ها همجوار است.
 5-2ویرایش 2000
همانگونه که در باال بدان اشاره شد ،ویژگی خاص نمایشگاه  Romontعبارتست از تنوع فراوان مشارکت کنندگان از یک رویداد به
رویداد دیگر ،عاملی که باعث میشود مجددا یک تعریف جامع از استفاده از فضا ارائه دهیم .بنابراین الزم است اطالعات مربوط به
ویرایش  2000نرم افزار را در دست داشته باشیم .چیدمان سالن به طور کامال مستقل توسط دو تیم مجزا اجرا گردید ،گروه اول افراد
غیرمتخصص بودند که از نرم افزار بهره میگرفتند (شکل  ) 4و گروه دوم متخصصانی بودند که بدون ابزار و کمک خاصی چیدمان را
پیاده سازی کردند (شکل  .)5گروه دوم از همان روش مورد استفاده در ویرایش  1998نرم افزار بهره گرفت .مقادیر بدست آمده برای
هر یک از این دو ویرایش به ترتیب در ستونهای سوم و چهارم جدول  2ظاهر گردیده است.
تعداد مشارکت کنندگان (و مساحت مورد تقاضا) در ویرایش قبلی نرم افزار اهمیت کمتری داشت ،بنابراین میتوان انتظار داشت که
مساحت کل مورد نیاز برای نمایشگاه قابل توجه نباشد .علیرغم بکارگیری دو روش متفاوت در اجرای چیدمان ،جالب است که نتیجه
تا جایی که مربوط به طول سالن میشود یکسان بود 100 :متر .معمار طراح سالن این عدد را با در نظر گرفتن ضریب استفاده از فضا
در ویرایش  1998نرم افزار بدست آورده بود و این در حالیست که با استفاده از نرم افزار ویرایش  2000این عدد در انتهای فرآیند
چیدمان غرفه ها بدست آمد .برای هر دو ویرایش ،مقدار عددی ضریب استفاده از فضا تا  %65افزایش پیدا کرد ،که نسبتا به ضریب
ارائه شده توسط ویرایش  1998نزدیک است.
برای تجزیه و تحلیل دقیقتر نتایج بدست آمده از این دو ویرایش ،مقرر گردید المان مربوط به همجواری شفاف تر گردد .در ویرایش
بدست آمده به کمک نرم افزار مشاهده گردید که نه تنها مقدار عددی ضریب همجواری متوسط غرفه ها از ویرایش "دستی" بهتر
است ،بلکه ضرایب همجواری مخصوص هر غرفه نیز به طور کلی باالتر از ویرایش "دستی" میباشد .این موضوع با نگاهی گذرا به کد
رنگها مشخص میگردد .حال سوال این است که چگونه میتوان این اختالف قابل توجه را توضیح داد؟
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شکل .5ویرایش 2000بدست آمده توسط طراح معمار (ویرایش)2
اساسا پاسخ این پرسش در طول مسیر بازدید نهفته است .در واقع ،مسیر بدست آمده توسط نرم افزار ،که طوالنی تر از مسیر
بدست آمده به روش دستی است ،مجموع اضالع باز غرفه های مختلف را در کنار یکدیگر قرار میدهد که این امر به نوبه خود
موجب افزایش ضریب همجواری میشود .با این وجود ،بر خالف انتظار ،این اختالف  30متری بین دو ویرایش عمال هیچ تاثیری بر
روی مقدار عددی ضریب ( fجدول  )2ندارد زیرا مجموع طولهای همجواری با طول مسیر بازدید متناسب است.
بنابراین باید در تفسیر این نتایج محتاطانه عمل کرد :نمیتوان به راحتی بیان کرد که ویرایش نرم افزاری "بهتر" از ویرایش
"دستی" است زیرا باید به خاطر داشت که هر چه طول مسیر بازدید طوالنی تر باشد ،ضریب همجواری بهتر خواهد بود .بنابراین
باید مشخص گردد که تا چه حد مایل به افرایش طول مسیر بازدید هستیم.

 .6مطالعات آتی
نرم افزاری که برای طراحی چیدمان غرفه ها در سالنهای نمایشگاهی معرفی گردید نباید به هیچ وجه جایگزین طراح و تجربه او
گردد بلکه باید به عنوان یک ابزار کمکی در فرآیند غرفه چینی سالنهای نمایشگاهی مورد بهره برداری قرار گیرد.
با توجه به اینکه ارزیابی کیفیت چیدمان غرفه ها در یک سالن نمایشگاهی با معیارهایی صورت میگیرد که عمدتا متناقض هستند،
الزم است که تعدادی از چیدمانهای با کیفیت را تجزیه و تحلیل کرد تا یک وزن منطقی بین این معیارهای مختلف تعریف گردد .این
مساله به ما کمک میکند که برای بدست آوردن یک چیدمان بهینه ،بتوانیم یک یا چند معیار را نادیده انگاشته یا اهمیت کمتری به
آنها بدهیم به عبارت دیگر محدوده قابل قبولی شامل حد باال و حد پایین تعریف کنیم که مقادیر این معیارها در این بازه قابل قبول
قرار گیرند.
در پایان خاطر نشان میگردد که پژوهشهایی در زمینه چیدمان سالنهای نمایشگاهی در حال انجام است که عبارتست از تولید خودکار
چیدمان به کمک روشهای تجربی که این روش به طور همزمان  3معیار که در شرح مساله بدانها اشاره شده را در نظر میگیرد.
همزمان و به طور موازی ،بهبود مدل و ساده سازی شرایط نیز در حال انجام است.
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