
  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 ع
ي

هش
ژو

پ
ل

شم
 ش

ره
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

و
 ،

ره 
ما

ش
1 ،

ور
ري

شه
 

اه 
م

19
31

  

 

 

س
ا

 

 ییایجغراف یهاداده یسازرهیذخ تیفیک بهبود یبرا ،یمفهوم مدل کی ارائه

 کاربر هدف با داده تناسب نهیزم در داوطلبانه،

 2شیخاصغر آلعلی، 1محمد عشقی

 يصنعت دانشگاه - ژئودزي و ژئوماتیک يمهندس دانشکده - يمکان اطالعات يهاستمیس ارشد يکارشناس يدانشجو1

 يطوس نيرالدینص خواجه
m.eshghi@mail.kntu.ac.ir 

 يطوس نيرالدینص خواجه يصنعت دانشگاه - کیژئومات و يژئودز يمهندس دانشکده استاد 2

 (يمکان اطالعات يفناور يمهندس يعلم قطب)
alesheikh@kntu.ac.ir 

 (1934 اسفند، تاريخ تصويب 1934 آبان)تاريخ دريافت 

 چکیده

 نيا تیفیک يریگاندازه امروزه،. باشديم داوطلبانه ييایجغراف يهاداده راه سر بر موجود يهاچالش نيمهمتر جمله از ت،یفیک يبررس

 کاربران متنوع و مختلف يازهاین کردن برآورده مورد در ينگران نيکمتر با خطا يریگاندازه و کردن مستند يندهايفرآ شامل عمدتاً هاداده

 نيا ،ييایجغراف اطالعات تیفیک يابيارز يدیکل المان عنوان به "هدف يبرا تناسب" شاخصِ رشيپذ در موجود عیوس فیط رغميعل. است

 با که است يمفهوم يمدل ارائه مقاله، نيا هدف ن،يبنابرا. ردیگينم قرار توجه مورد هاداده يگذاراشتراک به و دیتول در عمالً شاخص

 جهینت در و ييایجغراف عوارض. کرد يسازرهیذخ نهیبه و درست صورت به را داوطلبانه داده گاهيپا به يورود يهاداده بتوان آن از استفاده

 هنگام در داده از يمتفاوت کاربرد است ممکن موضوع، نيا به توجه با. هستند يمتفاوت يکاربردها يدارا هاآن از شده اخذ يهاداده

 در مختلف کاربران توسط داده کي از يمختلف يکاربردها که است ممکن ن،یهمچن. باشد شانيازهاین براساس کاربران نظر مد استفاده،

 نديفرآ در يداتیتمه اعمال در يسع ،يمفهوم مدليک  يطراح با مقاله نيا در جه،ینت در. باشد نظر مد داده، آن يسازرهیذخ و دیتول

 انجام ييهابرچسب مجموعه فيتعر با کار نيا. شود جاديا هاداده از بهتر استفاده يبرا يفرصت تا است شده هاداده از نوع نيا يسازرهیذخ

 و پردازش به منجر توانديم که افتهي بهبود هاداده يسازرهیذخ جه،ینت در. هستند مختلف يکاربردها در داده نقش انگریب که است شده

 Zhao ييمعنا تشابه يریگاندازه تميالگور از ،يشنهادیپ مفهوم يسازادهیپ يبرا. شود کاربر( هدف و ازین) پرسش براساس هاداده بهتر ارائه

 يبرا. شونديم رهیذخ و پردازش شده ارائه يمفهوم مدل به توجه با د،يجد يورود يهاداده نیهمچن و موجود يهاداده. است شده استفاده

 مدل اعمال با) ديجد و( يفعل) موجود يسازرهیذخ نوع با داده گاهيپا دو در کاربران مختلف يهاپرسش به شده ارائه پاسخ ،يابيارز

 را ديجد داده گاهيپا عملکرد بهبود کاربران، از يگروه به شده ارائه يهاپاسخ جينتا نیهمچن. است شده سهيمقا ويسنار دو در( يشنهادیپ

 .دهديم نشان درصد 15 از شیب زانیم به

 هدف يبرا تناسب داده، تیفیک داوطلبانه، ييایجغراف اطالعات واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 ييهايفناور عيسر رشد به توجه با و ریاخ يهاسال در

 در يقیعم راتییتغ ،9معنا و ،2يابر انشيرا ،21 وب رینظ

 4مرجعمکان يهاداده خصوصاً و اطالعات داده، نهیزم

 در يديجد مرحله آمدن وجود به. است رفتهيپذ صورت

 استفاده امکان 2وب به 11وب از حرکت لهیوسبه نترنتيا

 در که را يعاد مردم توسط شده دیتول يهاداده و دانش از

 است کرده فراهم باشند،يم داده منبع تنها موارد يبرخ

 6نيیپا-به-باال حالت از داده دیتول ساختار جهینت در. ]2،1[

-به-نيیپا حالت به مردم سمت به دولت سمت ازيعني 

 رییتغ کنند،يم فايا مردم را ياصل نقش آن در که 7باال

 عموم توسط که هاداده از نوع نيا. ]9،4،1[ است افتهي

 يهاداده عنوان تحت را يمفهوم شود،يم دیتول مردم

 و هابرنامه حاضر،حال در. ]2،1[ اندکرده جاديا 8داوطلبانه

 از که دارند وجود نهیزم نيا در ایدن سرتاسر در ييهاپروژه

 و ،Maps-Google Flicker به توانيم هاآن جمله

Panoramia انيجر به توجه با ن،يبنابرا. ]6[ کرد اشاره 

 نيبهتر ضرورت است، آمده بوجود که يمیعظ داده

 منظور، نيا يبرا. است ريناپذاجتناب هاداده نيا از استفاده

 نيا از يبرداربهره و تيريمد يبرا ييهارساختيز به ازین

 به توانيم ها،آن جمله از که شوديم احساس داده انيجر

 .]6[ کرد اشاره هاداده نهیبه پردازش و يسازرهیذخ

 نيمهمتر جمله از 11تیفیک و ،15نانیاطم ،3اعتبار

 )VGI( 12مکاني داوطلبانه يهاداده خصوص در مسائل

 هاداده از يمیعظ منبع VGI. ]7،8،3،15،11،12[ هستند

 نانیاطم و اعتبار نبود آن، مهم يهاچالش از که باشديم

 و يعاد مردم توسط هاداده دیتول مسئله، نيا علت است،

 هاداده دیتول روند با که است الزم تخصص داشتن بدون

 از مثال، يبرا. ]8[ دارد ياریبس تفاوت نیمتخصص توسط

 تا روديم انتظار يمکان يهاداده متخصصِ دکنندگانیتول

                                                           
1  Web 2.0 
2  Cloud Computing 

3  Semantic 

4  Geo-referenced data 
5  Web 1.0 

6  up - bottom 

7  bottom – up 
8  User Generated Content (UGC) 

9  Credibility 

01   Reliability 
11   Quality 

21   Volunteered Geographic Information 

 در کنند، دیتول را ينیمع صحت و دقت سطح با ييهاداده

 درک اي VGI يهاداده دکنندگانیتول است ممکن که،یحال

 ييتوانا تنها اي و باشند نداشته نظر مورد عارضه از يدرست

 يمکان عارضه کي از يمحدود يهاجنبه درک و صیتشخ

( 2515) همکاران و Crompvoets. ]19[ باشند داشته را

 يمکان اطالعات با رابطه در ياصل ينگران که کننديم انیب

 بوده يمکان نهیزم در صحت و دقت به مربوط داوطلبانه

 از يگريد ُبعد ها،ينگران نيا رفع صورت در يحت و است

 يبرا تناسب" يعني داوطلبانه، ييایجغراف اطالعات تیفیک

 که کنديم ييخودنما مسئله کي عنوان به هنوز ،"19هدف

 هاداده نيا از حیناصح استفاده اي و استفاده عدم آن جهینت

 .]14[ است

 برخالف که است نيا VGI يهاداده سر بر موجود مانع

 مجموعه کي از که( يرسم) مرجع يهاداده مجموعه

 يمکان داده گاهيپا يهاستمیس در که دشدهيیتأ يِ فن کلمات

 با VGI يهاداده مجموعه کنند،يم استفاده استاندارد

 همچون ييهازبان خالف بر) 14يعیطب زبان کي از استفاده

 و دیتول ها،انسان توسط استفاده مورد( وتریکامپ در کد زبان

 Scheider  (2511) براساس. ]8[ شونديم رهیذخ

 يبرا کنندگانمشارکت توسط شده استفاده اصطالحات

 جه،ینت در. هستند مبهم ييایجغراف يهادهيپد فیتوص

 OpenStreetMap همچون VGI يهاپروژه از يبعض

(OSM)، اصطالحات از استفاده به ملزم را کنندگانمشارکت 

 .]11[ کننديم شده فيتعر قبل از يفن

Longhorn و Blakemore (2558 )که اندکرده انیب 

 يهاسازمان و اشخاص يبرا نیمع داده مجموعه کي ارزش

 نيا. است متفاوت اهداف و ازها،ین در تفاوت بعلت مختلف

 اطالعات 11يرونیب يهايژگيو و اتیخصوص به را مورد

 به را هاداده ينسب ارزش و اندداده ارجاع ييایجغراف

 انتظارات و اهداف با بودن متناسب و ازین رفع لیپتاس

 اطالعات عالوه، به. ]16[ انددانسته مربوط کاربران،

 و يکل يهايژگيو و اتیخصوص از يبیترک ،ييایجغراف

 پردازش جه،ینت در دهند،يم ارائه را موجود عوارض يجزئ

 که يحالت در بخصوص است، مهم اریبس اطالعات نيا

 .]17[ سازد برآورده را کاربر يازهاین يخوب به بتواند

                                                           
31   Fitness-for-use 
41   Natural Language 

51   Extrinsic 
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 المان بهبود به ازین شدهانیب مطالب به توجه با ن،يبنابرا

. شوديم احساس VGI يهاداده يبرا "هدف يبرا تناسب"

 با -1": که باشديم صورت نيبد مقاله نيا در مطرح سؤال

 هنگام در را هاداده مختلف يکاربردها توانيم يروش چه

 به شوديم ارائه که يروش -2 گرفت؟ نظر در سازيرهیذخ

در اين ) موجود داوطلبانه يهاداده گاهيپا به نسبت مقدار چه

 نيا هدف: نيبنابرا. "کند؟يم جاديا بهبود( OSMحالت، 

 بتوان آن از استفاده با که است يمفهوم يمدل ارائه مقاله،

 درست صورت به را داوطلبانه داده گاهيپا در يورود يهاداده

 يبرا هابرچسب از راستا نيا در. کرد يسازرهیذخ نه،یبه و

 نیهمچن و يورود هايداده مختلف يکاربردها دادن نشان

 در و ييایجغراف عوارض. است شده استفاده آنها سازيرهیذخ

 يمتفاوت يکاربردها يدارا هاآن از شده اخذ يهاداده جهینت

 يکاربرد است ممکن موضوع، نيا به توجه با. هستند

 براساس کاربران نظر مد استفاده، هنگام در داده از يمتفاوت

 يکاربردها که است ممکن ن،یهمچن. باشد شانيازهاین

 و دیتول در مختلف کاربران توسط داده کي از يمختلف

 مقاله نيا در جه،ینت در. باشد نظر مد داده، آن يسازرهیذخ

 از نوع نيا يسازرهیذخ نديفرآ در يداتیتمه اعمال در يسع

 هاداده از بهتر استفاده يبرا يفرصت تا است شده هاداده

 انجام ييهابرچسب مجموعه فيتعر با کار نيا. شود جاديا

 مختلف يکاربردها در داده نقش انگریب که است شده

 که افتهي بهبود هاداده يسازرهیذخ جه،ینت در. هستند

 براساس هاداده بهتر ارائه و پردازش به منجر توانديم

 .باشد کاربر( هدف و ازین) پرسش

 انجام قاتیتحق از يادهيگز مقاله، نيا دوم بخش در

 با شده انجام يکارها تفاوت و شده ارائه نهیزم نيا در شده

 .است شده يبررس شده يمعرف روش

 شده پرداخته قیتحق ينظر يمبان به سوم بخش در

 از يشنهادیپ روش يابيارز و يسازادهیپ يبرا. است

Zhao (2553 ) ييمعنا تشابه نییتع و يریگاندازه تميالگور

 آن يمعرف به بخش نيا در که است شده استفاده ،]18[

 .است شده پرداخته

 يمفهوم مدل کي يمعرف و يطراح به چهارم بخش در

 يهاداده) داوطلبانه يمکان يهاداده يسازرهیذخ يبرا

 مختلف يازهاین ن،يبنابرا. است شده پرداخته( يخط

 دیتول يهاداده که يمختلف يکاربردها نیهمچن و کاربران

 شده ييشناسا امکان حد تا باشند، داشته تواننديم شده

 را يمتفاوت يکاربردها داده هر يبرا جه،ینت در. است

 کاربرد کي تنها است ممکن يول داشت نظر در توانيم

 شود، گرفته درنظر کننده دیتول توسط داده آن از خاص

. روديم دست از عمالً داده آن يکاربردها ريسا نيبنابرا

 از تا است شده يسع يشنهادیپ مدل از استفاده با يول

 کي کاربر مثال، يبرا. شود يریجلوگ مشکل نيا بروز

 کنديم رهیذخ "بزرگراه" بصورت را راه مجموعه از عارضه

 همچون يگريد يکاربردها يدارا عارضه نيا يول

 در نشود گرفته نظر در اگر که باشديم زین "يانيشرراه"

 ازین "يانيشريهاراه" مجموعه آن در که يپرسش به پاسخ

 ،يشنهادیپ مدل کمک با آنکه حال. شودينم ارائه است،

 کي که ييکاربردها ريسا امکان حد تا که است شده يسع

 از مانع و شده گرفته نظر ، درباشد داشته توانديم داده

 .شد لیقب نيا از يمشکالت بروز

 گاهيپا کي در يشنهادیپ يمفهوم مدل پنجم بخش در

 گاهيپا به ديجد داده. است شده يسازادهیپ يمکان داده

. شوديم رهیذخ شده ارائه مدل به توجه با و شده وارد داده

 و #C يسينوبرنامه طیمح از مفهومي مدل يسازادهیپ يبرا

 از داده گاهيپا تيريمد يبرا و ،ArcObject يهاکتابخانه

 شده استفاده SQLSERVER داده گاهيپا تيريمد افزار نرم

 يبرا و LINQ از SQLSERVER به #C اتصال يبرا. است

 در و ،ArcSDE از ArcMap به SQLSERVER اتصال

 استفاده يخروج شينما جهت ArcMap افزارنرم از ت،ينها

 يِخط عوارض مجموعه شده، استفاده يهاداده. است شده

 جغرافیايي يهاداده عنوان به OSM تيساوب يهاراه

 .باشنديم داوطلبانه

 نيبد. است شده يابيارز مدل کارکرد ششم، بخش در

 دو در کاربران يهاپرسش به ييپاسخگو توان منظور،

 اعمال با و( موجود) يفعل يسازرهیذخ نوع با داده گاهيپا

 که يمختلف يهاپرسش يبرا ،(ديجد) يشنهادیپ مدل

 علت و شده يابيارز است، شده انجام کاربران توسط

 يبرا. است شده لیتحل و يبررس شده، حاصل يهايخروج

( 1 است، شده گرفته درنظر مختلف حالت دو منظور، نيا

 يهاپرسش( 2 و داده گاهيپا دو در کاربر کي پرسش

 جينتا نیهمچن. داده گاهيپا دو در مختلف کاربر دو متفاوت

 يابيارز يبرا کاربران، از يگروه به شده ارائه يهاپاسخ

 .اندشده يبررس د،يجد داده گاهيپا عملکرد بهبود

 و ،يریگجهینت و بحث به هفتم، بخش در ت،ينها در

 شده پرداخته نده،يآ يکاراها يبرا ييشنهادهایپ ارائه

 .است
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 پیشینه تحقیق -2

 يهاداده مجموعه تیفیک حوزه در قاتیتحق نینخست

VGI  هايداده خاص طور بهو OSM، يابيارز با رابطه در 

 يهاداده سهيمقا ،VGI يهاداده مجموعه يکل تیفیک

VGI است بوده مشابه منطقه کي يبرا مرجع يهاداده با .

 بودن کامل و 1يمکان دقت يبررس قاتیتحق نيا هدف

 مرجع يهاداده با OSM يهاداده سهيمقا لهیبوس 2هاداده

 انگلستان همچون يمختلف يکشورها در که بوده يدولت

 .است شده انجام ،]21،22[ آلمان و ،]25[ فرانسه ،]13[

 يهاداده وجود مورد در هاينگران ينسب رفع از بعد اما

 چرا که است نيا موجود سؤال استفاده، قابل و دقت با

 ؟]14[ شودينم مشاهده هاداده از نهیشیب يوربهره

 Mondzech and توسط گرفته صورت قیتحق در

Sester (2511)، يبرا هاداده بودن دیمف يچگونگ 

 در و سؤال نيا به پاسخ در. است شده انیب کاربردها

 سهيمقا با ATKIS و OSM داده گاهيپا نیب يمورد مطالعه

 افتني يبرا ریمس نيکوتاهتر تميالگور اعمال جينتا

 گاهيپا که اندکرده انیب نقطه دو انیم فاصله نيکوتاهتر

 طول يدارا نقطه دو نیب فاصله مجموع که ياداده

 نقطه دو نیب ریمس نيکوتاهتر افتني يبرا است يکوتاهتر

 انیم ياسهيمقا ق،یتحق نيا در واقع در. است ترمناسب

 مناسب تنها و است شده انجام موجود يهاداده گاهيپا

 يبررس خاص کاربرد کي يبرا را موجود يهاداده بودن

 پرداخته موضوع نيا به تنها قیتحق نيا در. ]29[ اندکرده

 خاص يکاربرد يبرا چرا و داده گاهيپا کدام که است شده

 با رابطه در يکار اما است، مناسب يابيریمس همچون

 يصورت در است، نشده انیب موجود هايداده وضع بهبود

 يبرا مناسب داده گاهيپا افتني يبجا حاضر مقاله در که

 .است شده هاداده کردن يغن به يسع خاص، يکاربرد

 همکاران و Kalantari توسط شده انجام قیتحق در

 شيافزا يبرا يدیکل المان کي عنوان به 9فراداده ،(2519)

 شده گرفته نظر در هاداده از استفاده بهبود و هاداده ارزش

 در هاداده از استفاده زانیم شيافزا يبرا جه،ینت در. است

 کردن يغن و ،دارد وجود استفاده نيا امکان که يموارد

 VGI يهاداده يبرا فراداده جاديا به اقدام هاداده فاتیتوص

                                                           
1  Positional Accuracy 
2  Data Completeness 

3  Metadata 

 داده گاهيپا در آنها ياجرا و مختلف حالت دو در

Wikimapia آن در که 4يضمن صورت به( 1: اندکرده 

 به( 2 و ،ندارند خود مشارکت از ياطالع کنندگانمشارکت

 صورت به کنندگانمشارکت آن در که 1حيصر صورت

 هاداده يبرا فراداده بهبود و جاديا به تالش آگاهانه

 يبررس ق،یتحق نيا با حاضر مقاله تفاوت. ]24[ کننديم

 با رابطه در رايز. باشديم هاداده يِکاربردها ترجامع

 ممکن بازهم براي ذخیره کاربردها کاربران خود از استفاده

 توسط و باشد نشده گرفته نظر در هاداده از يکاربرد است

؛ زيرا تمرکز شود درخواست گريد زمان در ديجد کاربر

 اصلي بر روي بررسي کاربردهاي مختلف داده نبوده است.

Xiang Zhang (2511 )بودن متفاوت ریتأث يبررس به 

 در هستند هاداده کاربرد دهندهنشانکه  عوارض برچسب

 قیتحق نيا در. است پرداخته هاداده سازيرهیذخ هنگام

 از يبخش انتخاب به محدود کاربران که است شده انیب

 تنها OSM تيسا در رايز هستند، عوارض يکاربردها

. باشنديم استفاده مورد محدود يهابرچسب از يامجموعه

 با رابطه در ممکن يخطاها مجموعه کل در شانيا

 برچسب، نزدن: اندکرده يمعرف ريز صورت به را هابرچسب

 يهاتيمحدود غلط، يهابرچسب ناسازگار، يهابرچسب

و در  ،تقاطع جمله از ؛شده انیب غلط به اي نشده انیب

 اشتباه به که ریمس بودن طرفه دو اي و طرفه کينهايت 

 آمدن بوجود باعث عوامل نيا مجموعه. اندشده وارد

 مشکل بروز باعث استفاده در که شده هاداده در يناسازگار

 يخطا رفع و ييشناسا يبرا يروش جه،ینت در. شونديم

 روش نيا در. ]21[ است کرده ارائه هاداده نگونهيا

 به اي و بوده غلط اي که يفیتوص اتیخصوصيا  هابرچسب

 اندشده جاديا( راه) عارضه کي يبرا ناسازگار صورت

 يبرا کاربران است ممکن واقع در. است شده ييشناسا

 و "trunk" يهانوع راه کي مختلف يهاقسمت

"primary" يکاربردها انیب يبرا که باشند کرده رهیذخ را 

 آن از قطعه هر يبرا باشد، داشته توانديم راه که يمختلف

 ابهام بروز باعث کار نيا نکه،يا جهینت. است شده انیب راه

 و يبررس تنها مقاله نيا در. شوديم هاداده نيا مورد در

 که است شده يسع و شده پرداخته مشکالت نيا اصالح

 کي يبرا عارضه نوع رهیذخ يبرا شده استفاده میمفاه

                                                           
4  Implicit Model 

5  Explicit Model 
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. باشند کساني عارضه آن مختلف قطعات در خاص عارضه

 يکاربردها گرفتن نظر در به نسبت بازهم که يصورت در

 .است نشده انجام يتالش هاداده مختلف

Devillers  وArnaud (2511 )گرهیتوص ستمیس کي 

 يطراح, OSMantic نام با OSM تيساوب يبرا برچسب

 با مرتبط و مناسب برچسب خودکار صورت به که اندکرده

 شنهادیپ داده ورود لحظه در کاربر به را يورود عارضه

 در است شده انجام قیتحق نيا در که يکار. ]26[ دهديم

 از درست يهابرچسب از استفاده به کاربر تيهدا واقع

. باشديم OSM داده گاهيپا در موجود يهابرچسب انیم

 جانب از شده استفاده يهابرچسب اگر يحت آنکه، حال

 تيمحدود بعلت شوند، انتخاب يدرست به کاربران

 نظر در هاداده يکاربردها ريسا کاربرد، کي به هابرچسب

 .شودينم گرفته

 به بررسي تناسب داده براي هدف ازي نیز تحقیقات

توان به اند. از جمله آنها ميديگري پرداخته جنبه

 Bordogna(، 1939شده توسط واحدي )هاي انجامبررسي

( اشاره کرد. در اينگونه تحقیقات با 2519و همکاران )

استفاده از مفاهیم کیفیت دروني، کیفیت بیروني و کیفیت 

متغییرهاي اعمال عملي همراه با موارد ديگري همچون 

-عملگرهاي تصمیم استفاده از و گیريتصمیمدر  زباني

اند تا هايي پیشنهاد کردهروش OWA1گیري همچون 

کاربران بدون تخصص هم بتوانند يک برآورد حدودي از 

. اما بازهم به ]27،28[ داشته باشند VGIهاي کیفیت داده

هاي موجود توجه شده است بدون اينکه استفاده از داده

هاي داوطلبانه معرفي ذخیره بهتر دادهروندي براي ثبت و 

 گردد.

 که رسديم نظر به شده يبررس قاتیتحق سهيمقا با

 شيافزا يراستا در داوطلبانه يهاداده تیفیک بهبود

ها انجام تنها براي وضعیت موجود داده هاداده از استفاده

 يروش جاديا به تالش قیتحق نيا در آنکه حال. شده است

 نظر در با هاداده قتریدق و ياصول رهیذخ يبرا مناسب

 نيا اهداف از. است شده متفاوتشان يکاربردها گرفتن

 زانیم کردن نهیشیب يبرا يفرصت آوردن فرآهم ق،یتحق

که اين امر با  باشديم استفاده هنگام در هاداده از يوربهره

ها در سازي دادهدرنظر گرفتن کاربردها در لحظه ذخیره

 .پیشنهاد شده استاين تحقیق 

                                                           
1 Ordered Weighted Averaging 

 قیتحق ینظر یمبان -3

 ارائه هاداده تشابه زانیم نییتع يبرا يمختلف يهامدل
 براساس ياصل گروه 1 به توانيم را هاروش نيا. اندشده

 ،يهندس مدل( 1: ] 23[ کرد يبند دسته میمفاه تشابه

( 1 و شبکه، مدل( 4 ،يترازبند مدل( 9 ،يژگيو مدل( 2
 .انتقال مدل
 صورت به ستيبايم و نبوده بفرد منحصر دسته پنج نيا
. شوند استفاده مفهوم دو نیب تشابه يریگاندازه يبرا يبیترک

 زانیم توانيم قيطر دو به ها،داده کردن مدل نوع به توجه با
 يریگاندازه( 1: کرد يبررس را ييمعنا يساختارها بودن مشابه

 يریگاندازه( 2 و ،يمکان تیموقع و يهندس شباهت زانیم
 يهابرچسب براساس يفیتوص يهايژگيو مشابهت زانیم

 محاسبه يبرا ،]Zhao ]18 تميالگور از کار نيا يبرا. عارضه

P-Rank عوارض نیب ييمعنا تشابه ازیامت محاسبه يبرا 
 هاتميالگور ريسا برعکس تميالگور نيا. است شده استفاده
 يهانکیل براساس يبازگشت تميالگور ،SimRank همانند

 هستند مشابه هستنده دو آن، در و بوده يخروج و يورود
 -2 ، وباشند شده مرجع مشابه هستنده توسط هاآن -1: اگر
 تميالگور نيا در. کنند يدهمرجع مشابه هستنده به هاآن

,𝑅(𝑎 صورت به ييمعناتشابه 𝑏) ∈  ورتکس دو نیب [0,1]
(𝑎, 𝑏) شبکه از 𝐺 که يحالت در 𝑎 , 𝑏 ∈ 𝐺 قالب در باشند 
 .]18[ شوديم داده نشان ريز صورت به ،1 معادله

(1) 
𝑅𝑘+1(𝑎, 𝑏) = 𝜆 ×

𝐶

|𝐼(𝑎)||𝐼(𝑏)|
∑ ∑ 𝑅𝑘 (𝐼𝑖(𝑎), 𝐼𝑗(𝑏))

|𝐼(𝑏)|

𝑗=1

|𝐼(𝑎)|

𝑖=1

 

+ (1 − 𝜆) ×
𝐶

|𝑂(𝑎)||𝑂(𝑏)|
∑ ∑ 𝑅𝑘 (𝑂𝑖(𝑎), 𝑂𝑗(𝑏))

|𝑂(𝑏)|

𝑗=1

|𝑂(𝑎)|

𝑖=1

 

 :کهيیجا
 ثابت يريمقاد ،2نگیدمپ پارمتر C نیهمچن و λ مقدار

 ]5و1[ يبازه در و بوده نکیل جهت انگریب که بوده
 يورود نکیل انگریب بیترت به O و I يپارامترها. باشنديم
 ورتکس دو نیب P-Rank تشابه ازیامت.  باشنديم يخروج و

𝑎 و 𝑏 تکرار در 𝑘روز به تکرار هر در مقدار نيا. است ام 
 ريمقاد. افتي دست تکرارها مقدار نهیشیب به تا شوديم

 تشابه) کي و( ييمعنا تشابه نبود) صفر نیب يخروج
 يریگاندازه تميالگور کد شبه ،1 شکل. است ریمتغ( کامل
 .]18[ دهديم نشان را Zhao ييمعنا تشابه

                                                           
2 Damping factor 
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 ]Zhao ]18 ييمعنا تشابه يرگیاندازه تميالگور کد شبه -1شکل

 یشنهادیپ روش -4

 است يمفهوم يمدل گردد،يم مطرح نجايا در که يروش
 يمختلف يکاربردها براساس هاداده يسازرهیذخ آن، در که
هاي پیشنهادي و اين مدل از مدل .رديپذيم انجام دارند، که

، الهام گرفته است و ]CityGML ]95استفاده شده در زمینه 
 ن،يبنابرا يافته است. و توسعه براساس اين تحقیق تغییر

 وارد با جهینت در و شوديم نییتع داده مختلف يکاربردها
 لحظه در کاربر نظر مد که داده يکاربردها از کدام هر کردن
 نظر در زین داده آن يکاربردها ريسا است، داده آن ورود

 .شوديم رهیذخ تريغن صورت به يورود داده و شده گرفته
 :است ريز مراحل شامل قیتحق نيا

 نوع هر مختلف يکاربردها بنديطبقه و ييشناسا -1
 هاراه يِخط عوارض مجموعه در عارضه
 کاربرد هر با مرتبط هايبرچسب اعمال -2
 يابيارز و سازيادهیپ -9

 و بودن موجود ستيبايم داده، ورود هنگام درهمچنین 
 از منظور نيا يبرا. شود يبررس قبل از عارضه نبودن اي

 يبررس با کار نيا. است شده استفاده، ]Zhao ]18 تميالگور
 يبرا نیهمچن. شوديم انجام عوارض يفیتوص خواص

 .شوديم استفاده زین عوارض يمکان تیموقع از دقت شيافزا

 هاداده ارتباط یمفهوم مدل یطراح -4-1

 و موجود عوارض انیم از يخط عوارض انتخاب از پس
 يشما همانند گام نیاول در داده، گاهيپا در( ديجد) يورود

 از کي هر مختلف يکاربردها ستيبايم ،2 شکل در شدهارائه

 ابتدا ن،يبنابرا. شود گرفته درنظر راه دسته در موجود عوارض
 عارضه نوع انگریب واقع در که يذات يهايژگيو نظر از هاداده

 سه يکل حالت در .رندیگيم قرار مدل نيا هسته در باشديم
براي  توانيم را يگونیپل و ،يخط ،يانقطه عارضه نوع

 دسته دو در کاربردها سپس. گرفت نظر در هستههاي ويژگي
 دسته يشخص استفاده و ،يدولت يهاارگان در استفاده يکل

 هر ،يورود داده نوع نییتع از پس جه،ینت در. شونديم يبند

 است شده گرفته نظر در مدل در که شانيکاربردها از کي
 نییتع کاربرد هر يبرا متناظر يهابرچسب و شده يبررس

 يخط المان کي است يمعن نيا به کار نيا واقع در. شونديم
 کي مثال يبرا. باشد يمختلف يکاربردها يدارا است ممکن
 با است ممکن راه وزارت به مربوط يهاداده گاهيپا در جاده

 که يدرحال شود گرفته درنظر "بزرگراه"( کاربرد) عنوان
 "يانيشر راه"( کاربرد) عنوان به يشهردار در عارضه همان

 براساس عارضه يابيباز هنگام در مسئله نيا. شوديم رهیذخ
 يناتوان همچون يمشکالت توانديم آن از استفاده و آن کاربرد

 داشته يدرپ را کاربران پرسش به ييپاسخگو در ستمیس
 .باشد

 گرفته نظر در استفاده سطح دو ها،داده مجموعه يبرا
 حالت و يسازمان و يدولت استفاده اول، حالت. است شده
 به توجه با. 1يينها کاربران توسط يشخص استفاده دوم،
 داشته توانديم داده کي که يمختلف يکاربردها ،2 شکل
 که اول گروه در. اندشده ييشناسا امکان حد تا باشد،

 است، يدولت يهاارگان و کالن تيريمد به مربوط
 ،يگردشگر نقشه، هیته و کاداستر يکاربردها

 تيريمد بخش در بخصوص) يآموزش يهايسازهیشب
 ،يشهر التیتسه و امکانات تيريمد ،يناوبر ،(بحران

 و ،يشهر يزيربرنامه و يمعمار مسکن، بخش تيريمد
 زین دوم گروه در. اندشده ييشناسا ستيز طیمح حفاظت

 است، يينها کاربران استفاده به مربوط بخش مورد در که
 اطالعات ،يگردشگر ،يناوبر يکاربردها مشابه، صورت به

 و امکانات ک،یتراف انيجر ،(نهيهز همانند) يعموم
 و تیجمع عيتوز اطالعات مسکن، بخش ،يشهر التیتسه
 نيا در البته. است شده ييشناسا ستيز طیمح و ق،يعال

 در و بوده ریمتغ کاربران يازهاین نکهيا به توجه با دسته،

 در هاداده کاربرد از يديجد فيتعار که است ممکن جهینت
 ديجد يهادسته هیتعب امکان ديبا شود، جاديا ازهاین آن

                                                           
1 End-user 

24



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 ع
ي

هش
ژو

پ
ل

شم
 ش

ره
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

و
 ،

ره 
ما

ش
1 ،

ور
ري

شه
 

اه 
م

19
31

  

 

 

س
ا

 

 يبرا ريپذانعطاف يتیوضع بتوان تا شود گرفته درنظر
 .گرفت نظر در را هاداده ارزش شيافزا

 داده راه، يبرا شده ادي مثال همانند جه،ینت عنوان به
 توانديم دارد، که يمختلف يکاربردها براساس يورود

 کاربر هر جه،ینت در. باشد داشته يمتفاوت يهابرچسب
 نظر مورد داده دارد، نظر مد که يکاربرد براساس توانديم
 يبرا هاداده از بهتر استفاده آن جهینت که کند يابيباز را
 .است کاربر به ارائه و يابيباز

 
 ]95[، توسعه يافته براساس هاداده مختلف يکاربردها يبنددسته -2شکل

 یسازادهیپ -5

 ق،یتحق نيا در مطالعه مورد منطقه ،9 شکل همانند
 يهاداده. باشديم تهران شهر يِشهردار 3 و ،1 ،2 يهامنطقه
 عنوان به OSM تيسا يبرا تهران معابر و هاراه شبکه

. هستند قیتحق نيا استفاده مورد داوطلبانه داده مجموعه

 نيا شدن شناخته لیبدل OSM تيسا يهاداده از استفاده
 داوطلبانه يهاپروژه موفق يهانمونه از يکي عنوان به تيسا

 و گانيرا کامالً  صورت به تيسا نيا يهاداده ضمن، در. است
 منطبق شده استفاده يهاداده. هستند افتيدر قابل يراحت به
 .باشنديم شده انجام يهايبروزرسان نيآخر با

 
   3 و ،1 ،2 مطالعه مورد مناطق - تهران شهر يِشهردار مناطق -9شکل
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 يسينو برنامه طیمح از مفهومي مدل يسازادهیپ يبرا

C# يهاکتابخانه و ArcObject، گاهيپا تيريمد يبرا و 

 SQLSERVER داده گاهيپا تيريمد افزار نرم از داده

 از SQLSERVER به #C اتصال يبرا. است شده استفاده

LINQ اتصال يبرا و SQLSERVER به ArcMap از 

ArcSDE، افزارنرم از ت،ينها در و ArcMap شينما جهت 

 .است شده استفاده يخروج

 يهاداده يامجموعه از شده يطراح مدل يابيارز يبرا

 يبرا هرکدام به مربوط يفیتوص يهايژگيو و هاراه يِخط

 استفاده داده گاهيپا به ورود هنگام در آنها مناسب رهیذخ

 است شده پرداخته مهم نيا يبررس به سپس. است شده

 داده، يسازرهیذخ هنگام در شده جاديا تفاوت وجود با که

 يهاپرسش به شده ارائه جينتا و هاپاسخ در يبهبود زانیم

 مدل يسازادهیپ فلوچارت. است بوده زانیم چه به مختلف

 .باشديم 4 شکل بصورت شده ارائه

 
 يشنهادیپ مدل يابيارز و يسازادهیپ فلوچارت -4شکل

 داده نوع نظر از داده گاهيپا به يورود يهاداده ابتدا، در

 از تنها يابيارز نيا در. شونديم يبررس( گونیپل خط، نقطه،)

 شده استفاده مدل يابيارز يبرا هاراه يِ خط داده مجموعه

 هندسه صیتشخ در ArcObject تیقابل به توجه با. است

 مشخص هندسه با را يورود يهاداده کاربران نکهيا و عوارض

 يمعرف OSM يِافزارنرم ستمیس به شده فيتعر شیپ از و

 وجود عوارض هندسه صیتشخ با رابطه در يمشکل کنند،يم

 شبه. شونديم انتخاب يخط عوارض تنها جهینت در و نداشته

 آن يسازرهیذخ و عارضه انتخاب يبرا شده اجرا تميالگور کد

 .باشديم 1 شکل مطابق ،يشنهادیپ يمفهوم مدل براساس

 
 هاداده يگذار برچسب و ورود تميالگور کد شبه -1شکل

 ،يخط عارضه انتخاب از پس ،1 شکل تميالگور در
 يبرا شده يطراح مدل به توجه با که ييهابرچسب مجموعه
 در اند،شده استخراج مختلف يکاربردها در راه يخط عوارض

 طرف از داده يبرا که يبرچسب سپس،. شونديم گرفته نظر
 نظر در يسازرهیذخ يبرا عارضه فاتیتوص عنوان به کاربر

 يطراح يهابرچسب با و شده ييشناسا است شده گرفته
 نيا. شوديم استخراج متناظر برچسب و شوديم سهيمقا شده

 مرتبط يهابرچسب ريسا افتني دیکل واقع در متناظر برچسب
 يبعد مرحله در جه،ینت در. باشديم داده يکاربردها گريد با

 متناسب برچسب و شده گرفته نظر در داده يکاربردها ريسا
 ياداده تينها در. شوديم داده نسبت داده به کاربرد هر با

 کاربر توسط که ياطالعات داشتن بر عالوه که شوديم رهیذخ
 در. دارد زین را کاربردها ريسا به مربوط اطالعات شود،يم وارد

 به پاسخ در نيبنابرا و شده تريغن يورود داده حالت نيا
 مد را داده از يمختلف يکاربردها و هاجنبه که ييهاپرسش

 بودن موجود صورت در. کنديم عمل يدرست به دارند نظر
 اختصاص و يفیتوص اطالعات يساز يغن به تنها قبل، از داده

 ممکن است يول باشد داشته توانديم داده که ييهابرچسب
 ياطالعات جيتدر به کار نيا با شود؛يم پرداخته ،شته باشدندا

26



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 ع
ي

هش
ژو

پ
ل

شم
 ش

ره
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

و
 ،

ره 
ما

ش
1 ،

ور
ري

شه
 

اه 
م

19
31

  

 

 

س
ا

 

 زمان مرور به دارند وجود VGI داده گاهيپا در قبل از که
 انجام روند نیهم زین نبودن موجود صورت در. ابندييم بهبود

 داده، نبودن اي بودن موجود يبررس لیدل تنها. شوديم
 .است داده يافزونگ جاديا جلوگیري از

 ارزیابی -6

 عوارض که شده جاديا يديجد داده گاهيپا نجايا به تا
 ييشناسا و يفیتوص اطالعات نظر از آن در شده رهیذخ

. اندشده رهیذخبه صورت بهینه  دارند، که يمختلف يکاربردها
 د،يجد داده گاهيپا در شده يطراح مدل يابيارز بمنظور حال

 مد که يمتفاوت يکاربردها در مختلف کاربران يهاپرسش
 گاهيپا توسط شده ارائه يهاپاسخ و شده، مطرح آنهاست، نظر
 روش واسطه به افتهيرییتغ) ديجد( 2 و موجود( 1 يهاداده

. شونديم يبررس جينتا و گرفته قرار يابيارز مورد( يشنهادیپ
 کاربران پرسش به پاسخ يبرا داده گاهيپا دو هر عملکرد طرز

 ينوآور اما. است 6 شکل در شده داده نشان کد شبه مطابق
 نيا با که ياداده گاهيپا که آنجاست در شده يطراح مدل
 بواسطه را اطالعات از يتريغن منبع کنديم عمل مدل
 .دارد اریاخت در يده پاسخ يبرا هاداده بهتر رهیذخ

 
 داده گاهيپا دو در کاربران پرسش به پاسخ تميالگور کد شبه -6شکل

 توسط که يکساني يپرسش به شده ارائه پاسخ ،7 شکل
 نشان ديجد داده گاهيپا در را است شده مطرح کاربر کي
 منطقه مشخص؛ محدوده کي در پرسش، نيا در. دهديم

 شرق، از ياشرف بزرگراه توسط شده محدود تهران غرب
 بزرگراه و شمال از همت بزرگراه غرب، از يباکر بزرگراه

 محدوده در ييهاخانه دنبال به کاربر جنوب، از میحک
 داشته يخوب يدسترس سطح بتواند تا بوده ياصل يهاراه

 يدارا هاراه OSM يهاداده مجموعه در اما باشد
 شیپ از يهابرچسب مجموعه از که هستند ييهابرچسب

 مانند، اند،شده انتخاب OSM توسط شده فيتعر
Primary, Secondary, Residential (8 شکل)، تنها بعالوه 

 در راه نوع شوندیپ از هابزرگراه همچون هاراه از يبخش
 توسط يخروج جهینت در. اندبرده بهره عارضه نام لدیف
 استفاده با. شودينم برگردانده (OSM) موجود داده گاهيپا
 و راه، وزارت ياستانداردها در راه مختلف فيتعار از

 و پرسش نيا در ازین مورد راهِ يکاربردها ،يشهردار
 و شده استخراج کاربرد هر يبرا متناسب يهابرچسب

 خود مقصود به شده بروز داده گاهيپا در توانسته کاربر
 منظور به ياصل يهاراه ييشناسا همانا که برسد
 نيا در. است مناسب خانه انتخاب مورد در يریگمیتصم
 يخارج دانش چگونهیه کاربر که است شده فرض مورد

 در. ندارد نامشان براساس هاراه بودن يفرع اي ياصل نسبت
 توانيم است، شده داده شينما که همانطور 7 شکل

 را کاربر به آنها ارائه و ياصل يهاراه حیصح انتخاب
 .کرد مشاهده

 
 (قرمز کادر) نظر مورد محدوده در ياصل يهاراه شينما در ديجد داده گاهيپا يخروج -7شکل
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 OSM داده گاهيپا در هاداده نوع رهیذخ -8شکل

 توسط که يمتفاوت يهاپرسش به شده ارائه يهاپاسخ

 است شده مطرح متفاوت يکاربردها در مختلف کاربران

 متفاوت يهدف با يول کساني اطالعات يحاو توانديم زین

 ازمندین بیترت به "ب" و "الف" کاربر دو مثال يبرا. باشد

 و يشهر يزير برنامه و يطراح يکاربردها در ياطالعات

 اطالعات به ازین "الف" کاربر. هستند يکیتراف انيجر

 ازین ياطالعات به "ب" کاربر و داشته "يانيشر يهاراه"

 قرار يو اریاخت در را "هاراهبزرگ" مجموعه که داشته

 همانطور ،يآزاد دانیم در کاربر تیموقع به توجه با. دهد

 همچون ييبزرگراها دهند،يم نشان 15 و 3 يهاشکل که

 بهتوسط پايگاه داده جديد  "ينور اهللفضل خیش" بزرگراه

. متفاوت ييکاربردها در اما است شده ارائه کاربر هردو

يک  تنها که يآزاد هايي همچون خیابانابانیخ نیهمچن

 ارائه "الف" کاربر به ، تنهاکنندکاربرد را پشتیباني مي

اين در  .باشديم يمنطق کاربر ازین به توجه با که اندشده

گويي به اين حالي است که پايگاه داده موجود در پاسخ

 ها ناتوان است.پرسش

 
 يانيشر يهاراه مجموعه - الف کاربر پرسش به ديجد داده گاهيپا يخروج -3شکل
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 هابزرگراه مجموعه - ب کاربر پرسش به ديجد داده گاهيپا يخروج -15شکل

 بهبود علت شد، انیب يسازادهیپ قسمت در که طورهمان

 يگذاربرچسب علت به توانيم را کاربر به شدهارائه يهاپاسخ

 که طورهمان. برشمرد يسازرهیذخ هنگام در داده حیصح

 گاهيپا در شدهرهیذخ يهاداده: دهنديم نشان 2 و 1 جداول

 و گرفته نظر در را هاداده از يشتریب يکاربردها د،يجد داده

 به پاسخ يبرا يشتریب مناسب يهاداده از توانديم نيبنابرا

 عدم علت به که است يحال در نيا. کند استفاده کاربر پرسش

 معمول، يهاداده گاهيپا در هاداده مختلف يکاربردها به توجه

 يدرستبه کاربر جانب از شدهمطرح يهاپرسش به توانينم

 است نيا يشنهادیپ مدل در موجود يدیکل المان. داد پاسخ

 در زمانهم طوربه متفاوت يکاربردها در هاداده نقش که

 استفاده آن، جهینت که شود،يم گرفته نظر در آن يسازرهیذخ

 صورت نِ یشیپ قاتیتحق در کهيدرحال. است هاداده از بهتر

 با موجود يهاداده از بهتر استفاده به شدهمطرح و گرفته

 تالش( کاربرد کي گرفتن نظر در تنها) يقبل تیوضع همان

 .است شده

 پايگاه داده ي داده ورودي بهبنددستهشناسايي و مثالي از  -1جدول

 ي در پايگاه داده موجودسازرهیذخبرچسب تولید کننده و  نوع عارضه 
 پايگاه داده جديد

 کاربرد برچسب

 ناوبري و جريان ترافیکي بزرگراه Primiary خطي 1داوطلب 

 راه شرياني Highway خطي 2داوطلب 
برنامه ريزي  طراحي و

 شهري

 داده گاهيپا از کاربر پاسخ و پرسشنحوه بازيابي داده براساس مثالي از  -2جدول

 
نوع عارضه 

 خواسته شده
 دسته مد نظر کاربر

 دسته بازيابي شده 

 )پايگاه داده موجود(

 دسته بازيابي شده

 جديد( داده)پايگاه 

 ناوبري و جريان ترافیکي يابي بدون در نظر گرفتن کاربردباز ناوبري و جريان ترافیکي خطي 1داوطلب 

 برنامه ريزي شهري طراحي و يابي بدون در نظر گرفتن کاربردباز ريزي شهري طراحي و برنامه خطي 2داوطلب 

 ناوبري و جريان ترافیکي خطي 9داوطلب 
عدم ارائه اطالعات )نداشتن برچسب 

 مناسب توسط داده(
 ناوبري و جريان ترافیکي
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 گرفته نظر در کاربران از نفره 15 گروه کي ن،یهمچن

 گاهيپا از هرکدام در را پرسش 11 کاربر، هر و است شده

 ارائه يهاپاسخ. است کرده انیب ديجد و موجود يهاداده

 يهاپرسش به ديجد و موجود يهاداده گاهيپا توسط شده

 يدرست و شده يبررس کاربران جانب از شده مطرح

 به که گرفته قرار يابيارز مورد آنها به شده ارائه يهاپاسخ

 به توجه با. است شده داده نشان 11 شکل در خالصه طور

 از را يبهتر عملکرد توانسته ديجد داده گاهيپا ،11 شکل

 داده هايپاسخ يتمام است، ذکر به الزم. دهد نشان خود

 نبوده درست ديجد داده گاهيپا توسط کاربران به شده

تواند به علت محدوديتي باشد که در قسمت مي که است

 شود.نتايج به آن پرداخته مي

 
 دو توسط شده ارائه يهاپاسخ مورد در کاربران يابيارز جينتا -11شکل

 ديجد و موجود داده گاهيپا

 دشنهایپ و یریگجهینت بحث، -7

 همچون VGI يهاپروژه تیمحبوب رشد

OpenStreetMap، يهاداده استفاده و انتشار، د،یتول روند 

 نيا اگرچه. است داده رییتغ يسنت حالت از را ييایجغراف

 نيگزيجا اغلب تواننديم هنگام به و گانيرا يهاداده

 ،يول باشد، مرجع يهاداده مجموعه يبرا يارزشمند

 عنوان به VGI يهاداده مجموعه تیفیک بهبود و يابيارز

 و يبررس به مقاله نيا. مانديم يباق مهم چالش کي

 يهاداده يسازرهیذخ بهبود يبرا يمفهوم يمدل يطراح

VGI است پرداخته ها،داده ييِکارا شيافزا بمنظور .

 هنگام در و شده مشخص داده يبرا يمختلف يهاکاربرد

 ،کار نيا با. شونديم گرفته نظر در داده يسازرهیذخ

 پرسش به پاسخ در کاربرد هر با متناسب اطالعات يابيباز

 .شوديم انجام داده گاهيپا از گرفته صورت

 يهاکاربرد در هاداده يبررس در قیتحق نيا ينوآور

 شيافزا منظور به داده همراه به آن يسازرهیذخ و مختلف

 مختلف يکاربردها گرفتن نظر در. باشديم هاداده ييکارا

 شده گرفته نظر در هاداده يبرا که هاييبرچسب لهیبوس

 کردن وارد با شده يطراح مدل يابيارز. شد اعمال است،

 نکهيا و شده انجام داده گاهيپا در يخط عوارض مجموعه

 مقدار چه شده ارائه مدل از استفاده با يسازرهیذخ نحوه

 به اطالعات ارائه و يمکان يهاپاسخ و پرسش در بهبود

 در که يقاتیتحق ريسا کهیحال در. کنديم جاديا کاربران،

 انتخاب به هدف تنها ،شد اشاره آنها به قیتحق نهیشیپ

 استفاده مورد يهابرچسب انیم از هابرچسب درست

 يهابرچسب فیط شيافزا به مقاله نيا در اما داشتند،

. است شده پرداخته هاداده کردن يغن يبرا استفاده مورد

 شيافزا است، میسه آن در قیتحق نيا ينوآور که يبهبود

. است کاربران يهاپرسش به پاسخ در داده گاهيپا ييتوانا

 نيا در يقاتیتحق ازمندین و داشته وجود که ينقص البته

 در هاداده يکاربردها کاملتر هرچه ييشناسا است نهیزم

 يبرا يگونیپل و ،يخط ،اينقطه عوارض يکل دسته سه

-تيمحدود جمله از. باشديم مدل نيا شدن بهتر هرچه

 يکل دسته دو در کاربردها از يبعض اشتراک مدل نيا يها

 ييکاربردها رايز است؛ داده يکاربردها يبرا شده مطرح

 يشخص و يدولت استفاده سطح دو هر در که دارد وجود

در میان وجود اشتراک که ، و همچنین وجود دارد

 ازین که شوديم ظاهر هاي هرکدام از اين کاربردهازيردسته

 .شوديم احساس مشکل نيا رفع يبرا شتریب قاتیتحق به

 تیموقع به توجه با ،يآت يکارها يبرا ن،یهمچن

 پردازش مرحله در هم توانيم مدل نيا از استفاده

 استفاده آن از داده ورود مرحله در هم و موجود يهاداده

 نيا از استفاده امکان يبررس دوم، استفاده مورد در که کرد

 داده ورود زمان در خودکار لتریف کي دیتول يبرا مفهوم

 .شوديم شنهادیپ
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