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چکیده
بررسي کیفیت ،از جمله مهمترين چالشهاي موجود بر سر راه دادههاي جغرافیايي داوطلبانه ميباشد .امروزه ،اندازهگیري کیفیت اين
دادهها عمدتاً شامل فرآيندهاي مستند کردن و اندازهگیري خطا با کمترين نگراني در مورد برآورده کردن نیازهاي مختلف و متنوع کاربران
است .عليرغم طیف وسیع موجود در پذيرش شاخصِ "تناسب براي هدف" به عنوان المان کلیدي ارزيابي کیفیت اطالعات جغرافیايي ،اين
شاخص عمالً در تولید و به اشتراکگذاري دادهها مورد توجه قرار نميگیرد .بنابراين ،هدف اين مقاله ،ارائه مدلي مفهومي است که با
استفاده از آن بتوان دادههاي ورودي به پايگاه داده داوطلبانه را به صورت درست و بهینه ذخیرهسازي کرد .عوارض جغرافیايي و در نتیجه
دادههاي اخذ شده از آنها داراي کاربردهاي متفاوتي هستند .با توجه به اين موضوع ،ممکن است کاربرد متفاوتي از داده در هنگام
استفاده ،مد نظر کاربران براساس نیازهايشان باشد .همچنین ،ممکن است که کاربردهاي مختلفي از يک داده توسط کاربران مختلف در
تولید و ذخیرهسازي آن داده ،مد نظر باشد .در نتیجه ،در اين مقاله با طراحي يک مدل مفهومي ،سعي در اعمال تمهیداتي در فرآيند
ذخیرهسازي اين نوع از دادهها شده است تا فرصتي براي استفاده بهتر از دادهها ايجاد شود .اين کار با تعريف مجموعه برچسبهايي انجام
شده است که بیانگر نقش داده در کاربردهاي مختلف هستند .در نتیجه ،ذخیرهسازي دادهها بهبود يافته که ميتواند منجر به پردازش و
ارائه بهتر دادهها براساس پرسش (نیاز و هدف) کاربر شود .براي پیادهسازي مفهوم پیشنهادي ،از الگوريتم اندازهگیري تشابه معنايي Zhao
استفاده شده است .دادههاي موجود و همچنین دادههاي ورودي جديد ،با توجه به مدل مفهومي ارائه شده پردازش و ذخیره ميشوند .براي
ارزيابي ،پاسخ ارائه شده به پرسشهاي مختلف کاربران در دو پايگاه داده با نوع ذخیرهسازي موجود (فعلي) و جديد (با اعمال مدل
پیشنهادي) در دو سناريو مقايسه شده است .همچنین نتايج پاسخهاي ارائه شده به گروهي از کاربران ،بهبود عملکرد پايگاه داده جديد را
به میزان بیش از  15درصد نشان ميدهد.
واژگان کلیدی :اطالعات جغرافیايي داوطلبانه ،کیفیت داده ،تناسب براي هدف

 نويسنده رابط
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ارائه یک مدل مفهومی ،برای بهبود کیفیت ذخیرهسازی دادههای جغرافیایی

ارائه يک مدل مفهومي ،براي بهبود کیفیت ذخیره سازي دادههاي جغرافیايي ...

 -1مقدمه
در سالهاي اخیر و با توجه به رشد سريع فناوريهايي
نظیر وب  ،12رايانش ابري ،2و معنا ،9تغییرات عمیقي در
زمینه داده ،اطالعات و خصوصاً دادههاي مکانمرجع4
صورت پذيرفته است .به وجود آمدن مرحله جديدي در
اينترنت بهوسیله حرکت از وب 11به وب 2امکان استفاده
از دانش و دادههاي تولید شده توسط مردم عادي را که در
برخي موارد تنها منبع داده ميباشند ،فراهم کرده است
] .[1،2در نتیجه ساختار تولید داده از حالت باال-به-پايین6
يعني از سمت دولت به سمت مردم به حالت پايین-به-
باال 7که در آن نقش اصلي را مردم ايفا ميکنند ،تغییر
يافته است ] .[9،4،1اين نوع از دادهها که توسط عموم
مردم تولید ميشود ،مفهومي را تحت عنوان دادههاي
داوطلبانه 8ايجاد کردهاند ] .[1،2در حالحاضر ،برنامهها و
پروژههايي در سرتاسر دنیا در اين زمینه وجود دارند که از
جمله آنها ميتوان به  ،Maps-Google Flickerو
 Panoramiaاشاره کرد ] .[6بنابراين ،با توجه به جريان
داده عظیمي که بوجود آمده است ،ضرورت بهترين
استفاده از اين دادهها اجتنابناپذير است .براي اين منظور،
نیاز به زيرساختهايي براي مديريت و بهرهبرداري از اين
جريان داده احساس ميشود که از جمله آنها ،ميتوان به
ذخیرهسازي و پردازش بهینه دادهها اشاره کرد ].[6
اعتبار ،3اطمینان ،15و کیفیت 11از جمله مهمترين
مسائل در خصوص دادههاي مکاني داوطلبانه(VGI) 12
هستند ] VGI .[7،8،3،15،11،12منبع عظیمي از دادهها
ميباشد که از چالشهاي مهم آن ،نبود اعتبار و اطمینان
است ،علت اين مسئله ،تولید دادهها توسط مردم عادي و
بدون داشتن تخصص الزم است که با روند تولید دادهها
توسط متخصصین تفاوت بسیاري دارد ] .[8براي مثال ،از
تولیدکنندگان متخصصِ دادههاي مکاني انتظار ميرود تا
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
10 Reliability
11 Quality
12 Volunteered Geographic Information
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دادههايي با سطح دقت و صحت معیني را تولید کنند ،در
حالیکه ،ممکن است تولیدکنندگان دادههاي  VGIيا درک
درستي از عارضه مورد نظر نداشته باشند و يا تنها توانايي
تشخیص و درک جنبههاي محدودي از يک عارضه مکاني
را داشته باشند ] Crompvoets .[19و همکاران ()2515
بیان ميکنند که نگراني اصلي در رابطه با اطالعات مکاني
داوطلبانه مربوط به دقت و صحت در زمینه مکاني بوده
است و حتي در صورت رفع اين نگرانيها ،بُعد ديگري از
کیفیت اطالعات جغرافیايي داوطلبانه ،يعني "تناسب براي
هدف ،"19هنوز به عنوان يک مسئله خودنمايي ميکند که
نتیجه آن عدم استفاده و يا استفاده ناصحیح از اين دادهها
است ].[14
مانع موجود بر سر دادههاي  VGIاين است که برخالف
مجموعه دادههاي مرجع (رسمي) که از يک مجموعه
ي تأيیدشده که در سیستمهاي پايگاه داده مکاني
کلمات فن ِ
استاندارد استفاده ميکنند ،مجموعه دادههاي  VGIبا
استفاده از يک زبان طبیعي( 14بر خالف زبانهايي همچون
زبان کد در کامپیوتر) مورد استفاده توسط انسانها ،تولید و
ذخیره ميشوند ] .[8براساس )2511( Scheider
اصطالحات استفاده شده توسط مشارکتکنندگان براي
توصیف پديدههاي جغرافیايي مبهم هستند .در نتیجه،
بعضي از پروژههاي  VGIهمچون OpenStreetMap
) ،(OSMمشارکتکنندگان را ملزم به استفاده از اصطالحات
فني از قبل تعريف شده ميکنند ].[11
 Longhornو  )2558( Blakemoreبیان کردهاند که
ارزش يک مجموعه داده معین براي اشخاص و سازمانهاي
مختلف بعلت تفاوت در نیازها ،و اهداف متفاوت است .اين
مورد را به خصوصیات و ويژگيهاي بیروني 11اطالعات
جغرافیايي ارجاع دادهاند و ارزش نسبي دادهها را به
پتاسیل رفع نیاز و متناسب بودن با اهداف و انتظارات
کاربران ،مربوط دانستهاند ] .[16به عالوه ،اطالعات
جغرافیايي ،ترکیبي از خصوصیات و ويژگيهاي کلي و
جزئي عوارض موجود را ارائه ميدهند ،در نتیجه ،پردازش
اين اطالعات بسیار مهم است ،بخصوص در حالتي که
بتواند به خوبي نیازهاي کاربر را برآورده سازد ].[17

13 Fitness-for-use
14 Natural Language
15 Extrinsic

اس

21

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره ششم ،شماره  ،1شهريور ماه 1931

بنابراين ،با توجه به مطالب بیانشده نیاز به بهبود المان
"تناسب براي هدف" براي دادههاي  VGIاحساس ميشود.
سؤال مطرح در اين مقاله بدين صورت ميباشد که -1" :با
چه روشي ميتوان کاربردهاي مختلف دادهها را در هنگام
ذخیرهسازي در نظر گرفت؟  -2روشي که ارائه ميشود به
چه مقدار نسبت به پايگاه دادههاي داوطلبانه موجود (در اين
حالت )OSM ،بهبود ايجاد ميکند؟" .بنابراين :هدف اين
مقاله ،ارائه مدلي مفهومي است که با استفاده از آن بتوان
دادههاي ورودي در پايگاه داده داوطلبانه را به صورت درست
و بهینه ،ذخیرهسازي کرد .در اين راستا از برچسبها براي
نشان دادن کاربردهاي مختلف دادههاي ورودي و همچنین
ذخیرهسازي آنها استفاده شده است .عوارض جغرافیايي و در
نتیجه دادههاي اخذ شده از آنها داراي کاربردهاي متفاوتي
هستند .با توجه به اين موضوع ،ممکن است کاربردي
متفاوتي از داده در هنگام استفاده ،مد نظر کاربران براساس
نیازهايشان باشد .همچنین ،ممکن است که کاربردهاي
مختلفي از يک داده توسط کاربران مختلف در تولید و
ذخیرهسازي آن داده ،مد نظر باشد .در نتیجه ،در اين مقاله
سعي در اعمال تمهیداتي در فرآيند ذخیرهسازي اين نوع از
دادهها شده است تا فرصتي براي استفاده بهتر از دادهها
ايجاد شود .اين کار با تعريف مجموعه برچسبهايي انجام
شده است که بیانگر نقش داده در کاربردهاي مختلف
هستند .در نتیجه ،ذخیرهسازي دادهها بهبود يافته که
ميتواند منجر به پردازش و ارائه بهتر دادهها براساس
پرسش (نیاز و هدف) کاربر باشد.
در بخش دوم اين مقاله ،گزيدهاي از تحقیقات انجام
شده در اين زمینه ارائه شده و تفاوت کارهاي انجام شده با
روش معرفي شده بررسي شده است.
در بخش سوم به مباني نظري تحقیق پرداخته شده
است .براي پیادهسازي و ارزيابي روش پیشنهادي از
الگوريتم اندازهگیري و تعیین تشابه معنايي )2553( Zhao
] ،[18استفاده شده است که در اين بخش به معرفي آن
پرداخته شده است.
در بخش چهارم به طراحي و معرفي يک مدل مفهومي
براي ذخیرهسازي دادههاي مکاني داوطلبانه (دادههاي
خطي) پرداخته شده است .بنابراين ،نیازهاي مختلف
کاربران و همچنین کاربردهاي مختلفي که دادههاي تولید
شده ميتوانند داشته باشند ،تا حد امکان شناسايي شده
است .در نتیجه ،براي هر داده کاربردهاي متفاوتي را

ميتوان در نظر داشت ولي ممکن است تنها يک کاربرد
خاص از آن داده توسط تولید کننده درنظر گرفته شود،
بنابراين ساير کاربردهاي آن داده عمالً از دست ميرود.
ولي با استفاده از مدل پیشنهادي سعي شده است تا از
بروز اين مشکل جلوگیري شود .براي مثال ،کاربر يک
عارضه از مجموعه راه را بصورت "بزرگراه" ذخیره ميکند
ولي اين عارضه داراي کاربردهاي ديگري همچون
"راهشرياني" نیز ميباشد که اگر در نظر گرفته نشود در
پاسخ به پرسشي که در آن مجموعه "راههايشرياني" نیاز
است ،ارائه نميشود .حال آنکه با کمک مدل پیشنهادي،
سعي شده است که تا حد امکان ساير کاربردهايي که يک
داده ميتواند داشته باشد ،در نظر گرفته شده و مانع از
بروز مشکالتي از اين قبیل شد.
در بخش پنجم مدل مفهومي پیشنهادي در يک پايگاه
داده مکاني پیادهسازي شده است .داده جديد به پايگاه
داده وارد شده و با توجه به مدل ارائه شده ذخیره ميشود.
براي پیادهسازي مدل مفهومي از محیط برنامهنويسي  C#و
کتابخانههاي  ،ArcObjectو براي مديريت پايگاه داده از
نرم افزار مديريت پايگاه داده  SQLSERVERاستفاده شده
است .براي اتصال  C#به  SQLSERVERاز  LINQو براي
اتصال  SQLSERVERبه  ArcMapاز  ،ArcSDEو در
نهايت ،از نرمافزار  ArcMapجهت نمايش خروجي استفاده
شده است .دادههاي استفاده شده ،مجموعه عوارض خطيِ
راههاي وبسايت  OSMبه عنوان دادههاي جغرافیايي
داوطلبانه ميباشند.
در بخش ششم ،کارکرد مدل ارزيابي شده است .بدين
منظور ،توان پاسخگويي به پرسشهاي کاربران در دو
پايگاه داده با نوع ذخیرهسازي فعلي (موجود) و با اعمال
مدل پیشنهادي (جديد) ،براي پرسشهاي مختلفي که
توسط کاربران انجام شده است ،ارزيابي شده و علت
خروجيهاي حاصل شده ،بررسي و تحلیل شده است .براي
اين منظور ،دو حالت مختلف درنظر گرفته شده است)1 ،
پرسش يک کاربر در دو پايگاه داده و  )2پرسشهاي
متفاوت دو کاربر مختلف در دو پايگاه داده .همچنین نتايج
پاسخهاي ارائه شده به گروهي از کاربران ،براي ارزيابي
بهبود عملکرد پايگاه داده جديد ،بررسي شدهاند.
در نهايت ،در بخش هفتم ،به بحث و نتیجهگیري ،و
ارائه پیشنهادهايي براي کاراهاي آينده ،پرداخته شده
است.
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نخستین تحقیقات در حوزه کیفیت مجموعه دادههاي
 VGIو به طور خاص دادههاي  ،OSMدر رابطه با ارزيابي
کیفیت کلي مجموعه دادههاي  ،VGIمقايسه دادههاي
 VGIبا دادههاي مرجع براي يک منطقه مشابه بوده است.
هدف اين تحقیقات بررسي دقت مکاني 1و کامل بودن
دادهها 2بوسیله مقايسه دادههاي  OSMبا دادههاي مرجع
دولتي بوده که در کشورهاي مختلفي همچون انگلستان
] ،[13فرانسه ] ،[25و آلمان ] ،[21،22انجام شده است.
اما بعد از رفع نسبي نگرانيها در مورد وجود دادههاي
با دقت و قابل استفاده ،سؤال موجود اين است که چرا
بهرهوري بیشینه از دادهها مشاهده نميشود ][14؟
در تحقیق صورت گرفته توسط Mondzech and
 ،)2511( Sesterچگونگي مفید بودن دادهها براي
کاربردها بیان شده است .در پاسخ به اين سؤال و در
مطالعه موردي بین پايگاه داده  OSMو  ATKISبا مقايسه
نتايج اعمال الگوريتم کوتاهترين مسیر براي يافتن
کوتاهترين فاصله میان دو نقطه بیان کردهاند که پايگاه
دادهاي که مجموع فاصله بین دو نقطه داراي طول
کوتاهتري است براي يافتن کوتاهترين مسیر بین دو نقطه
مناسبتر است .در واقع در اين تحقیق ،مقايسهاي میان
پايگاه دادههاي موجود انجام شده است و تنها مناسب
بودن دادههاي موجود را براي يک کاربرد خاص بررسي
کردهاند ] .[29در اين تحقیق تنها به اين موضوع پرداخته
شده است که کدام پايگاه داده و چرا براي کاربردي خاص
همچون مسیريابي مناسب است ،اما کاري در رابطه با
بهبود وضع دادههاي موجود بیان نشده است ،در صورتي
که در مقاله حاضر بجاي يافتن پايگاه داده مناسب براي
کاربردي خاص ،سعي به غني کردن دادهها شده است.
در تحقیق انجام شده توسط  Kalantariو همکاران
( ،)2519فراداده 9به عنوان يک المان کلیدي براي افزايش
ارزش دادهها و بهبود استفاده از دادهها در نظر گرفته شده
است .در نتیجه ،براي افزايش میزان استفاده از دادهها در
مواردي که امکان اين استفاده وجود دارد ،و غني کردن
توصیفات دادهها اقدام به ايجاد فراداده براي دادههاي VGI

در دو حالت مختلف و اجراي آنها در پايگاه داده
 Wikimapiaکردهاند )1 :به صورت ضمني 4که در آن
مشارکتکنندگان اطالعي از مشارکت خود ندارند ،و  )2به
صورت صريح 1که در آن مشارکتکنندگان به صورت
آگاهانه تالش به ايجاد و بهبود فراداده براي دادهها
ميکنند ] .[24تفاوت مقاله حاضر با اين تحقیق ،بررسي
جامعتر کاربردهايِ دادهها ميباشد .زيرا در رابطه با
استفاده از خود کاربران براي ذخیره کاربردها بازهم ممکن
است کاربردي از دادهها در نظر گرفته نشده باشد و توسط
کاربر جديد در زمان ديگر درخواست شود؛ زيرا تمرکز
اصلي بر روي بررسي کاربردهاي مختلف داده نبوده است.
 )2511( Xiang Zhangبه بررسي تأثیر متفاوت بودن
برچسب عوارض که نشاندهنده کاربرد دادهها هستند در
هنگام ذخیرهسازي دادهها پرداخته است .در اين تحقیق
بیان شده است که کاربران محدود به انتخاب بخشي از
کاربردهاي عوارض هستند ،زيرا در سايت  OSMتنها
مجموعهاي از برچسبهاي محدود مورد استفاده ميباشند.
ايشان در کل مجموعه خطاهاي ممکن در رابطه با
برچسبها را به صورت زير معرفي کردهاند :نزدن برچسب،
برچسبهاي ناسازگار ،برچسبهاي غلط ،محدوديتهاي
بیان نشده يا به غلط بیان شده؛ از جمله تقاطع ،و در
نهايت يک طرفه و يا دو طرفه بودن مسیر که به اشتباه
وارد شدهاند .مجموعه اين عوامل باعث بوجود آمدن
ناسازگاري در دادهها شده که در استفاده باعث بروز مشکل
ميشوند .در نتیجه ،روشي براي شناسايي و رفع خطاي
اينگونه دادهها ارائه کرده است ] .[21در اين روش
برچسبها يا خصوصیات توصیفي که يا غلط بوده و يا به
صورت ناسازگار براي يک عارضه (راه) ايجاد شدهاند
شناسايي شده است .در واقع ممکن است کاربران براي
قسمتهاي مختلف يک راه نوعهاي " "trunkو
" "primaryرا ذخیره کرده باشند که براي بیان کاربردهاي
مختلفي که راه ميتواند داشته باشد ،براي هر قطعه از آن
راه بیان شده است .نتیجه اينکه ،اين کار باعث بروز ابهام
در مورد اين دادهها ميشود .در اين مقاله تنها بررسي و
اصالح اين مشکالت پرداخته شده و سعي شده است که
مفاهیم استفاده شده براي ذخیره نوع عارضه براي يک

1 Positional Accuracy
2 Data Completeness
3 Metadata

4 Implicit Model
5 Explicit Model

 -2پیشینه تحقیق
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اس

جايیکه:
مقاديري ثابت
مقدار  λو همچنین  Cپارمتر
بوده که بیانگر جهت لینک بوده و در بازهي ]1و[5
ميباشند .پارامترهاي  Iو  Oبه ترتیب بیانگر لینک ورودي
و خروجي ميباشند .امتیاز تشابه  P-Rankبین دو ورتکس
𝑎 و 𝑏 در تکرار 𝑘ام است .اين مقدار در هر تکرار به روز
ميشود تا به بیشینه مقدار تکرارها دست يافت .مقادير
خروجي بین صفر (نبود تشابه معنايي) و يک (تشابه
کامل) متغیر است .شکل  ،1شبه کد الگوريتم اندازهگیري
تشابه معنايي  Zhaoرا نشان ميدهد ].[18

1 Ordered Weighted Averaging

2 Damping factor

مدلهاي مختلفي براي تعیین میزان تشابه دادهها ارائه
شدهاند .اين روشها را ميتوان به  1گروه اصلي براساس
تشابه مفاهیم دسته بندي کرد ] )1 : [23مدل هندسي،
 )2مدل ويژگي )9 ،مدل ترازبندي )4 ،مدل شبکه ،و )1
مدل انتقال.
اين پنج دسته منحصر بفرد نبوده و ميبايست به صورت
ترکیبي براي اندازهگیري تشابه بین دو مفهوم استفاده شوند.
با توجه به نوع مدل کردن دادهها ،به دو طريق ميتوان میزان
مشابه بودن ساختارهاي معنايي را بررسي کرد )1 :اندازهگیري
میزان شباهت هندسي و موقعیت مکاني ،و  )2اندازهگیري
میزان مشابهت ويژگيهاي توصیفي براساس برچسبهاي
عارضه .براي اين کار از الگوريتم  ،[18] Zhaoبراي محاسبه
 P-Rankبراي محاسبه امتیاز تشابه معنايي بین عوارض
استفاده شده است .اين الگوريتم برعکس ساير الگوريتمها
همانند  ،SimRankالگوريتم بازگشتي براساس لینکهاي
ورودي و خروجي بوده و در آن ،دو هستنده مشابه هستند
اگر -1 :آنها توسط هستنده مشابه مرجع شده باشند ،و -2
آنها به هستنده مشابه مرجعدهي کنند .در اين الگوريتم
تشابهمعنايي به صورت ] 𝑅(𝑎, 𝑏) ∈ [0,1بین دو ورتکس
)𝑏  (𝑎,از شبکه 𝐺 در حالتي که 𝐺 ∈ 𝑏  𝑎 ,باشند در قالب
معادله  ،1به صورت زير نشان داده ميشود ].[18
|)𝑏(𝐼| |)𝑎(𝐼|

𝐶
× 𝜆 = )𝑏 𝑅𝑘+1 (𝑎,
))𝑏( 𝑗𝐼 ∑ ∑ 𝑅𝑘 (𝐼𝑖 (𝑎),
|)𝑏(𝐼||)𝑎(𝐼|

()1

𝑗=1

𝑖=1

|)𝑏(𝑂| |)𝑎(𝑂|

𝐶
× )𝜆 + (1 −
))𝑏( 𝑗𝑂 ∑ ∑ 𝑅𝑘 (𝑂𝑖 (𝑎),
|)𝑏(𝑂||)𝑎(𝑂|
𝑗=1

𝑖=1

دمپینگ،2
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عارضه خاص در قطعات مختلف آن عارضه يکسان باشند.
در صورتي که بازهم نسبت به در نظر گرفتن کاربردهاي
مختلف دادهها تالشي انجام نشده است.
 Devillersو  )2511( Arnaudيک سیستم توصیهگر
برچسب براي وبسايت  OSMبا نام  ,OSManticطراحي
کردهاند که به صورت خودکار برچسب مناسب و مرتبط با
عارضه ورودي را به کاربر در لحظه ورود داده پیشنهاد
ميدهد ] .[26کاري که در اين تحقیق انجام شده است در
واقع هدايت کاربر به استفاده از برچسبهاي درست از
میان برچسبهاي موجود در پايگاه داده  OSMميباشد.
حال آنکه ،حتي اگر برچسبهاي استفاده شده از جانب
کاربران به درستي انتخاب شوند ،بعلت محدوديت
برچسبها به يک کاربرد ،ساير کاربردهاي دادهها در نظر
گرفته نميشود.
تحقیقاتي نیز به بررسي تناسب داده براي هدف از
جنبه ديگري پرداختهاند .از جمله آنها ميتوان به
بررسيهاي انجامشده توسط واحدي (Bordogna ،)1939
و همکاران ( )2519اشاره کرد .در اينگونه تحقیقات با
استفاده از مفاهیم کیفیت دروني ،کیفیت بیروني و کیفیت
عملي همراه با موارد ديگري همچون اعمال متغییرهاي
زباني در تصمیمگیري و استفاده از عملگرهاي تصمیم-
گیري همچون  1OWAروشهايي پیشنهاد کردهاند تا
کاربران بدون تخصص هم بتوانند يک برآورد حدودي از
کیفیت دادههاي  VGIداشته باشند ] .[27،28اما بازهم به
استفاده از دادههاي موجود توجه شده است بدون اينکه
روندي براي ثبت و ذخیره بهتر دادههاي داوطلبانه معرفي
گردد.
با مقايسه تحقیقات بررسي شده به نظر ميرسد که
بهبود کیفیت دادههاي داوطلبانه در راستاي افزايش
استفاده از دادهها تنها براي وضعیت موجود دادهها انجام
شده است .حال آنکه در اين تحقیق تالش به ايجاد روشي
مناسب براي ذخیره اصولي و دقیقتر دادهها با در نظر
گرفتن کاربردهاي متفاوتشان شده است .از اهداف اين
تحقیق ،فرآهم آوردن فرصتي براي بیشینه کردن میزان
بهرهوري از دادهها در هنگام استفاده ميباشد که اين امر با
درنظر گرفتن کاربردها در لحظه ذخیرهسازي دادهها در
اين تحقیق پیشنهاد شده است.

 -3مبانی نظری تحقیق
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شکل -1شبه کد الگوريتم اندازهگیري تشابه معنايي

[18] Zhao

 -4روش پیشنهادی
روشي که در اينجا مطرح ميگردد ،مدلي مفهومي است
که در آن ،ذخیرهسازي دادهها براساس کاربردهاي مختلفي
که دارند ،انجام ميپذيرد .اين مدل از مدلهاي پیشنهادي و
استفاده شده در زمینه  ،[95] CityGMLالهام گرفته است و
براساس اين تحقیق تغییر و توسعه يافته است .بنابراين،
کاربردهاي مختلف داده تعیین ميشود و در نتیجه با وارد
کردن هر کدام از کاربردهاي داده که مد نظر کاربر در لحظه
ورود آن داده است ،ساير کاربردهاي آن داده نیز در نظر
گرفته شده و داده ورودي به صورت غنيتر ذخیره ميشود.
اين تحقیق شامل مراحل زير است:
 -1شناسايي و طبقهبندي کاربردهاي مختلف هر نوع
عارضه در مجموعه عوارض خطيِ راهها
 -2اعمال برچسبهاي مرتبط با هر کاربرد
 -9پیادهسازي و ارزيابي
همچنین در هنگام ورود داده ،ميبايست موجود بودن و
يا نبودن عارضه از قبل بررسي شود .براي اين منظور از
الگوريتم  ،[18] Zhaoاستفاده شده است .اين کار با بررسي
خواص توصیفي عوارض انجام ميشود .همچنین براي
افزايش دقت از موقعیت مکاني عوارض نیز استفاده ميشود.

 -1-4طراحی مدل مفهومی ارتباط دادهها
پس از انتخاب عوارض خطي از میان عوارض موجود و
ورودي (جديد) در پايگاه داده ،در اولین گام همانند شماي
ارائهشده در شکل  ،2ميبايست کاربردهاي مختلف هر يک از
24

عوارض موجود در دسته راه درنظر گرفته شود .بنابراين ،ابتدا
دادهها از نظر ويژگيهاي ذاتي که در واقع بیانگر نوع عارضه
ميباشد در هسته اين مدل قرار ميگیرند .در حالت کلي سه
نوع عارضه نقطهاي ،خطي ،و پلیگوني را ميتوان براي
ويژگيهاي هسته در نظر گرفت .سپس کاربردها در دو دسته
کلي استفاده در ارگانهاي دولتي ،و استفاده شخصي دسته
بندي ميشوند .در نتیجه ،پس از تعیین نوع داده ورودي ،هر
يک از کاربردهايشان که در مدل در نظر گرفته شده است
بررسي شده و برچسبهاي متناظر براي هر کاربرد تعیین
ميشوند .در واقع اين کار به اين معني است يک المان خطي
ممکن است داراي کاربردهاي مختلفي باشد .براي مثال يک
جاده در پايگاه دادههاي مربوط به وزارت راه ممکن است با
عنوان (کاربرد) "بزرگراه" درنظر گرفته شود درحالي که
همان عارضه در شهرداري به عنوان (کاربرد) "راه شرياني"
ذخیره ميشود .اين مسئله در هنگام بازيابي عارضه براساس
کاربرد آن و استفاده از آن ميتواند مشکالتي همچون ناتواني
سیستم در پاسخگويي به پرسش کاربران را درپي داشته
باشد.
براي مجموعه دادهها ،دو سطح استفاده در نظر گرفته
شده است .حالت اول ،استفاده دولتي و سازماني و حالت
دوم ،استفاده شخصي توسط کاربران نهايي .1با توجه به
شکل  ،2کاربردهاي مختلفي که يک داده ميتواند داشته
باشد ،تا حد امکان شناسايي شدهاند .در گروه اول که
مربوط به مديريت کالن و ارگانهاي دولتي است،
کاربردهاي کاداستر و تهیه نقشه ،گردشگري،
شبیهسازيهاي آموزشي (بخصوص در بخش مديريت
بحران) ،ناوبري ،مديريت امکانات و تسهیالت شهري،
مديريت بخش مسکن ،معماري و برنامهريزي شهري ،و
حفاظت محیط زيست شناسايي شدهاند .در گروه دوم نیز
که در مورد بخش مربوط به استفاده کاربران نهايي است،
به صورت مشابه ،کاربردهاي ناوبري ،گردشگري ،اطالعات
عمومي (همانند هزينه) ،جريان ترافیک ،امکانات و
تسهیالت شهري ،بخش مسکن ،اطالعات توزيع جمعیت و
عاليق ،و محیط زيست شناسايي شده است .البته در اين
دسته ،با توجه به اينکه نیازهاي کاربران متغیر بوده و در
نتیجه ممکن است که تعاريف جديدي از کاربرد دادهها در
آن نیازها ايجاد شود ،بايد امکان تعبیه دستههاي جديد

1 End-user

اس

شکل -2دستهبندي کاربردهاي مختلف دادهها ،توسعه يافته براساس

 -5پیادهسازی
همانند شکل  ،9منطقه مورد مطالعه در اين تحقیق،
منطقههاي  ،1 ،2و  3شهرداريِ شهر تهران ميباشد .دادههاي
شبکه راهها و معابر تهران براي سايت  OSMبه عنوان
مجموعه داده داوطلبانه مورد استفاده اين تحقیق هستند.

][95

استفاده از دادههاي سايت  OSMبدلیل شناخته شدن اين
سايت به عنوان يکي از نمونههاي موفق پروژههاي داوطلبانه
ال رايگان و
است .در ضمن ،دادههاي اين سايت به صورت کام ً
به راحتي قابل دريافت هستند .دادههاي استفاده شده منطبق
با آخرين بروزرسانيهاي انجام شده ميباشند.

شکل -9مناطق شهرداريِ شهر تهران  -مناطق مورد مطالعه  ،1 ،2و 3
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درنظر گرفته شود تا بتوان وضعیتي انعطافپذير براي
افزايش ارزش دادهها را در نظر گرفت.
به عنوان نتیجه ،همانند مثال ياد شده براي راه ،داده
ورودي براساس کاربردهاي مختلفي که دارد ،ميتواند

برچسبهاي متفاوتي داشته باشد .در نتیجه ،هر کاربر
ميتواند براساس کاربردي که مد نظر دارد ،داده مورد نظر
را بازيابي کند که نتیجه آن استفاده بهتر از دادهها براي
بازيابي و ارائه به کاربر است.

ارائه يک مدل مفهومي ،براي بهبود کیفیت ذخیره سازي دادههاي جغرافیايي ...

براي پیادهسازي مدل مفهومي از محیط برنامه نويسي
 C#و کتابخانههاي  ،ArcObjectو براي مديريت پايگاه
داده از نرم افزار مديريت پايگاه داده SQLSERVER
استفاده شده است .براي اتصال  C#به  SQLSERVERاز
 LINQو براي اتصال  SQLSERVERبه  ArcMapاز
 ،ArcSDEو در نهايت ،از نرمافزار  ArcMapجهت نمايش
خروجي استفاده شده است.
براي ارزيابي مدل طراحي شده از مجموعهاي دادههاي
خطيِ راهها و ويژگيهاي توصیفي مربوط به هرکدام براي
ذخیره مناسب آنها در هنگام ورود به پايگاه داده استفاده
شده است .سپس به بررسي اين مهم پرداخته شده است
که با وجود تفاوت ايجاد شده در هنگام ذخیرهسازي داده،
میزان بهبودي در پاسخها و نتايج ارائه شده به پرسشهاي
مختلف به چه میزان بوده است .فلوچارت پیادهسازي مدل
ارائه شده بصورت شکل  4ميباشد.

عوارض و اينکه کاربران دادههاي ورودي را با هندسه مشخص
و از پیش تعريف شده به سیستم نرمافزاريِ  OSMمعرفي
ميکنند ،مشکلي در رابطه با تشخیص هندسه عوارض وجود
نداشته و در نتیجه تنها عوارض خطي انتخاب ميشوند .شبه
کد الگوريتم اجرا شده براي انتخاب عارضه و ذخیرهسازي آن
براساس مدل مفهومي پیشنهادي ،مطابق شکل  1ميباشد.

شکل -1شبه کد الگوريتم ورود و برچسب گذاري دادهها

شکل -4فلوچارت پیادهسازي و ارزيابي مدل پیشنهادي

در ابتدا ،دادههاي ورودي به پايگاه داده از نظر نوع داده
(نقطه ،خط ،پلیگون) بررسي ميشوند .در اين ارزيابي تنها از
ي راهها براي ارزيابي مدل استفاده شده
مجموعه داده خط ِ
است .با توجه به قابلیت  ArcObjectدر تشخیص هندسه
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در الگوريتم شکل  ،1پس از انتخاب عارضه خطي،
مجموعه برچسبهايي که با توجه به مدل طراحي شده براي
عوارض خطي راه در کاربردهاي مختلف استخراج شدهاند ،در
نظر گرفته ميشوند .سپس ،برچسبي که براي داده از طرف
کاربر به عنوان توصیفات عارضه براي ذخیرهسازي در نظر
گرفته شده است شناسايي شده و با برچسبهاي طراحي
شده مقايسه ميشود و برچسب متناظر استخراج ميشود .اين
برچسب متناظر در واقع کلید يافتن ساير برچسبهاي مرتبط
با ديگر کاربردهاي داده ميباشد .در نتیجه ،در مرحله بعدي
ساير کاربردهاي داده در نظر گرفته شده و برچسب متناسب
با هر کاربرد به داده نسبت داده ميشود .در نهايت دادهاي
ذخیره ميشود که عالوه بر داشتن اطالعاتي که توسط کاربر
وارد ميشود ،اطالعات مربوط به ساير کاربردها را نیز دارد .در
اين حالت داده ورودي غنيتر شده و بنابراين در پاسخ به
پرسشهايي که جنبهها و کاربردهاي مختلفي از داده را مد
نظر دارند به درستي عمل ميکند .در صورت موجود بودن
داده از قبل ،تنها به غني سازي اطالعات توصیفي و اختصاص
برچسبهايي که داده ميتواند داشته باشد ولي ممکن است
نداشته باشد ،پرداخته ميشود؛ با اين کار به تدريج اطالعاتي

تا به اينجا پايگاه داده جديدي ايجاد شده که عوارض
ذخیره شده در آن از نظر اطالعات توصیفي و شناسايي
کاربردهاي مختلفي که دارند ،به صورت بهینه ذخیره شدهاند.
حال بمنظور ارزيابي مدل طراحي شده در پايگاه داده جديد،
پرسشهاي کاربران مختلف در کاربردهاي متفاوتي که مد
نظر آنهاست ،مطرح شده ،و پاسخهاي ارائه شده توسط پايگاه
دادههاي  )1موجود و  )2جديد (تغییريافته به واسطه روش
پیشنهادي) مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج بررسي ميشوند.
طرز عملکرد هر دو پايگاه داده براي پاسخ به پرسش کاربران
مطابق شبه کد نشان داده شده در شکل  6است .اما نوآوري
مدل طراحي شده در آنجاست که پايگاه دادهاي که با اين
مدل عمل ميکند منبع غنيتري از اطالعات را بواسطه
ذخیره بهتر دادهها براي پاسخ دهي در اختیار دارد.

اس

 -6ارزیابی

شکل -6شبه کد الگوريتم پاسخ به پرسش کاربران در دو پايگاه داده

شکل -7خروجي پايگاه داده جديد در نمايش راههاي اصلي در محدوده مورد نظر (کادر قرمز)
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که از قبل در پايگاه داده  VGIوجود دارند به مرور زمان
بهبود مييابند .در صورت موجود نبودن نیز همین روند انجام
ميشود .تنها دلیل بررسي موجود بودن يا نبودن داده،
جلوگیري از ايجاد افزونگي داده است.

شکل  ،7پاسخ ارائه شده به پرسشي يکساني که توسط
يک کاربر مطرح شده است را در پايگاه داده جديد نشان
ميدهد .در اين پرسش ،در يک محدوده مشخص؛ منطقه
غرب تهران محدود شده توسط بزرگراه اشرفي از شرق،
بزرگراه باکري از غرب ،بزرگراه همت از شمال و بزرگراه
حکیم از جنوب ،کاربر به دنبال خانههايي در محدوده
راههاي اصلي بوده تا بتواند سطح دسترسي خوبي داشته
باشد اما در مجموعه دادههاي  OSMراهها داراي
برچسبهايي هستند که از مجموعه برچسبهاي از پیش
تعريف شده توسط  OSMانتخاب شدهاند ،مانند،
( Primary, Secondary, Residentialشکل  ،)8بعالوه تنها
بخشي از راهها همچون بزرگراهها از پیشوند نوع راه در
فیلد نام عارضه بهره بردهاند .در نتیجه خروجي توسط
پايگاه داده موجود ( )OSMبرگردانده نميشود .با استفاده
از تعاريف مختلف راه در استانداردهاي وزارت راه ،و
شهرداري ،کاربردهاي راهِ مورد نیاز در اين پرسش و
برچسبهاي متناسب براي هر کاربرد استخراج شده و
کاربر توانسته در پايگاه داده بروز شده به مقصود خود
برسد که همانا شناسايي راههاي اصلي به منظور
تصمیمگیري در مورد انتخاب خانه مناسب است .در اين
مورد فرض شده است که کاربر هیچگونه دانش خارجي
نسبت اصلي يا فرعي بودن راهها براساس نامشان ندارد .در
شکل  7همانطور که نمايش داده شده است ،ميتوان
انتخاب صحیح راههاي اصلي و ارائه آنها به کاربر را
مشاهده کرد.

ارائه يک مدل مفهومي ،براي بهبود کیفیت ذخیره سازي دادههاي جغرافیايي ...

شکل -8ذخیره نوع دادهها در پايگاه داده

پاسخهاي ارائه شده به پرسشهاي متفاوتي که توسط
کاربران مختلف در کاربردهاي متفاوت مطرح شده است
نیز ميتواند حاوي اطالعات يکسان ولي با هدفي متفاوت
باشد .براي مثال دو کاربر "الف" و "ب" به ترتیب نیازمند
اطالعاتي در کاربردهاي طراحي و برنامه ريزي شهري و
جريان ترافیکي هستند .کاربر "الف" نیاز به اطالعات
"راههاي شرياني" داشته و کاربر "ب" به اطالعاتي نیاز
داشته که مجموعه "بزرگراهها" را در اختیار وي قرار
دهد .با توجه به موقعیت کاربر در میدان آزادي ،همانطور

OSM

که شکلهاي  3و  15نشان ميدهند ،بزرگراهايي همچون
بزرگراه "شیخ فضلاهلل نوري" توسط پايگاه داده جديد به
هردو کاربر ارائه شده است اما در کاربردهايي متفاوت.
همچنین خیابانهايي همچون خیابان آزادي که تنها يک
کاربرد را پشتیباني ميکنند ،تنها به کاربر "الف" ارائه
شدهاند که با توجه به نیاز کاربر منطقي ميباشد .اين در
حالي است که پايگاه داده موجود در پاسخگويي به اين
پرسشها ناتوان است.

شکل -3خروجي پايگاه داده جديد به پرسش کاربر الف  -مجموعه راههاي شرياني
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اس

نميتوان به پرسشهاي مطرحشده از جانب کاربر بهدرستي
پاسخ داد .المان کلیدي موجود در مدل پیشنهادي اين است
که نقش دادهها در کاربردهاي متفاوت بهطور همزمان در
ذخیرهسازي آن در نظر گرفته ميشود ،که نتیجه آن ،استفاده
ن صورت
بهتر از دادهها است .درحاليکه در تحقیقات پیشی ِ
گرفته و مطرحشده به استفاده بهتر از دادههاي موجود با
همان وضعیت قبلي (تنها در نظر گرفتن يک کاربرد) تالش
شده است.

همانطور که در قسمت پیادهسازي بیان شد ،علت بهبود
پاسخهاي ارائهشده به کاربر را ميتوان به علت برچسبگذاري
صحیح داده در هنگام ذخیرهسازي برشمرد .همانطور که
جداول  1و  2نشان ميدهند :دادههاي ذخیرهشده در پايگاه
داده جديد ،کاربردهاي بیشتري از دادهها را در نظر گرفته و
بنابراين ميتواند از دادههاي مناسب بیشتري براي پاسخ به
پرسش کاربر استفاده کند .اين در حالي است که به علت عدم
توجه به کاربردهاي مختلف دادهها در پايگاه دادههاي معمول،

جدول -1مثالي از شناسايي و دستهبندي داده ورودي به پايگاه داده
پايگاه داده جديد

نوع عارضه

برچسب تولید کننده و ذخیرهسازي در پايگاه داده موجود

داوطلب 1

خطي

Primiary

بزرگراه

داوطلب 2

خطي

Highway

راه شرياني

برچسب

کاربرد
ناوبري و جريان ترافیکي
طراحي و برنامه ريزي
شهري

جدول -2مثالي از نحوه بازيابي داده براساس پرسش و پاسخ کاربر از پايگاه داده
نوع عارضه
خواسته شده

دسته مد نظر کاربر

دسته بازيابي شده
(پايگاه داده موجود)

دسته بازيابي شده
(پايگاه داده جديد)

داوطلب 1

خطي

ناوبري و جريان ترافیکي

بازيابي بدون در نظر گرفتن کاربرد

ناوبري و جريان ترافیکي

داوطلب 2

خطي

طراحي و برنامه ريزي شهري

بازيابي بدون در نظر گرفتن کاربرد

طراحي و برنامه ريزي شهري

داوطلب 9

خطي

ناوبري و جريان ترافیکي

عدم ارائه اطالعات (نداشتن برچسب
مناسب توسط داده)

ناوبري و جريان ترافیکي
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شکل -15خروجي پايگاه داده جديد به پرسش کاربر ب  -مجموعه بزرگراهها

ارائه يک مدل مفهومي ،براي بهبود کیفیت ذخیره سازي دادههاي جغرافیايي ...

همچنین ،يک گروه  15نفره از کاربران در نظر گرفته
شده است و هر کاربر 11 ،پرسش را در هرکدام از پايگاه
دادههاي موجود و جديد بیان کرده است .پاسخهاي ارائه
شده توسط پايگاه دادههاي موجود و جديد به پرسشهاي
مطرح شده از جانب کاربران بررسي شده و درستي
پاسخهاي ارائه شده به آنها مورد ارزيابي قرار گرفته که به
طور خالصه در شکل  11نشان داده شده است .با توجه به
شکل  ،11پايگاه داده جديد توانسته عملکرد بهتري را از
خود نشان دهد .الزم به ذکر است ،تمامي پاسخهاي داده
شده به کاربران توسط پايگاه داده جديد درست نبوده
است که ميتواند به علت محدوديتي باشد که در قسمت
نتايج به آن پرداخته ميشود.

شکل -11نتايج ارزيابي کاربران در مورد پاسخهاي ارائه شده توسط دو
پايگاه داده موجود و جديد

 -7بحث ،نتیجهگیری و پیشنهاد
رشد محبوبیت پروژههاي  VGIهمچون
 ،OpenStreetMapروند تولید ،انتشار ،و استفاده دادههاي
جغرافیايي را از حالت سنتي تغییر داده است .اگرچه اين
دادههاي رايگان و به هنگام ميتوانند اغلب جايگزين
ارزشمندي براي مجموعه دادههاي مرجع باشد ،ولي،
ارزيابي و بهبود کیفیت مجموعه دادههاي  VGIبه عنوان
يک چالش مهم باقي ميماند .اين مقاله به بررسي و
طراحي مدلي مفهومي براي بهبود ذخیرهسازي دادههاي
 VGIبمنظور افزايش کاراييِ دادهها ،پرداخته است.
کاربردهاي مختلفي براي داده مشخص شده و در هنگام
ذخیرهسازي داده در نظر گرفته ميشوند .با اين کار،
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بازيابي اطالعات متناسب با هر کاربرد در پاسخ به پرسش
صورت گرفته از پايگاه داده انجام ميشود.
نوآوري اين تحقیق در بررسي دادهها در کاربردهاي
مختلف و ذخیرهسازي آن به همراه داده به منظور افزايش
کارايي دادهها ميباشد .در نظر گرفتن کاربردهاي مختلف
بوسیله برچسبهايي که براي دادهها در نظر گرفته شده
است ،اعمال شد .ارزيابي مدل طراحي شده با وارد کردن
مجموعه عوارض خطي در پايگاه داده انجام شده و اينکه
نحوه ذخیرهسازي با استفاده از مدل ارائه شده چه مقدار
بهبود در پرسش و پاسخهاي مکاني و ارائه اطالعات به
کاربران ،ايجاد ميکند .در حالیکه ساير تحقیقاتي که در
پیشینه تحقیق به آنها اشاره شد ،تنها هدف به انتخاب
درست برچسبها از میان برچسبهاي مورد استفاده
داشتند ،اما در اين مقاله به افزايش طیف برچسبهاي
مورد استفاده براي غني کردن دادهها پرداخته شده است.
بهبودي که نوآوري اين تحقیق در آن سهیم است ،افزايش
توانايي پايگاه داده در پاسخ به پرسشهاي کاربران است.
البته نقصي که وجود داشته و نیازمند تحقیقاتي در اين
زمینه است شناسايي هرچه کاملتر کاربردهاي دادهها در
سه دسته کلي عوارض نقطهاي ،خطي ،و پلیگوني براي
هرچه بهتر شدن اين مدل ميباشد .از جمله محدوديت-
هاي اين مدل اشتراک بعضي از کاربردها در دو دسته کلي
مطرح شده براي کاربردهاي داده است؛ زيرا کاربردهايي
وجود دارد که در هر دو سطح استفاده دولتي و شخصي
وجود دارد ،و همچنین وجود اشتراک که در میان
زيردستههاي هرکدام از اين کاربردها ظاهر ميشود که نیاز
به تحقیقات بیشتر براي رفع اين مشکل احساس ميشود.
همچنین ،براي کارهاي آتي ،با توجه به موقعیت
استفاده از اين مدل ميتوان هم در مرحله پردازش
دادههاي موجود و هم در مرحله ورود داده از آن استفاده
کرد که در مورد استفاده دوم ،بررسي امکان استفاده از اين
مفهوم براي تولید يک فیلتر خودکار در زمان ورود داده
پیشنهاد ميشود.

اس
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