
   

29 

 

يه
شر

ن
 

ي
لم

ع
- 

ي
هش

ژو
پ

 
وم

عل
 و 

ون
فن

 
شه

نق
 

ي،
دار

بر
 

ره
دو

 
وم،

س
 

ره
ما

ش
4، 

ت
هش

ديب
ار

 
 ماه

13
93
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  دهيچك

يابد نياز به رويكردهايي كه داراي توانايي مديريت اين حجم داراي محتواي مكاني افزايش مي تحت وبِ هايبه ميزاني كه حجم داده 
هاي داده به منظور ذخيره و بازيابي پايگاه ازيابد. گفتمان وب معنايي با تعريفي جديد و متفاوت ها در شبكه وب باشند افزايش ميداده
توان گفت كه افراد در ناهمگني و گستردگي توزيع منابع اطالعاتي است. از طرفي ميهاي ، راه حلي براي مواجهه با چالشهاداده

هاي روزمره خود با مفهوم و معنايي كه براي هر مكان خاص قائلند سر و كار دارند. معيارهاي گوناگون شناختي براي تعريف يك فعاليت
) نقاط مورد affordanceهاي متمايزكننده(ري براي مدلسازي ويژگيبندي، اطالعات توصيفي بيشتشود كه عالوه بر طبقهمكان باعث مي

پذير نيست. مدلسازي داده در اي امكانهاي رابطهكه تعريف اين اطالعات توصيفي در يك اسكيماي خاص از مدل درحاليكه نياز باشد،
را  affordanceي مرتبط با مدلسازي مكان بر اساس هامعنايي، تعريف و ذخيره داده - هاي مكانيهاي داده گرافي و در قالب دادهپايگاه
هاي مرتبط با كاركردهاي وب معنايي، نشان داده خواهد شد كه چگونه د. در اين تحقيق با مروري بر مفاهيم و فناوريكنپذير ميامكان

 ،سازي شده در اين تحقيقراحي و پيادههاي معنايي تعريف و تفسير كرد. همچنين سامانه اطالعاتي طهاي مكاني را در قالبتوان دادهمي
نقاط مورد توجه، استفاده خواهد كرد. جهت  affordanceمعنايي  -هاي مكانيمنظور ذخيره و بازيابي دادههاي وب معنايي بهاز قالب داده

اي مقايسه خواهد هاي رابطهمدل با اطالعات همسان در معنايي -مكانيدست آمده، اطالعات بازگردانده شده توسط سامانه ارزيابي نتايج به
  ها مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.شد و نتيجه مقايسه

 .affordance، مدلسازي، GeoSPARQLوب معنايي، نقاط مورد توجه، بازيابي و ذخيره،  : كليدي واژگان
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  مقدمه -1

وضعيت كنوني و آينده وب به نحوي است كه 
ها اعم از مكاني و دربرگيرنده حجم بسيار زيادي از داده

براي  غيرمكاني خواهد بود، از اين رو به راهكارهايي بهينه
هايي نياز خواهيم داشت. مديريت و استفاده از چنين داده

ها اي است كه اين دادهوب به گونههاي تحت ماهيت داده
-هاي مختلفي قرار گرفتهناهمگن هستند و بر روي منبع

كاربر را با سواالتي از قبيل زير روبرو اند، كه اين شرايط 
توان اطالعات مورد نياز را يافت و از چگونه مي«كند : مي

توان به منابع ديگري كه در چگونه مي آن استفاده كرد؟،
و  باشند، متصل شد؟زمينه مدنظر داراي اهميت و ارتباط 

-توان نتايجي را كه ديگر منابع بدست آوردهيا چگونه مي

. دسترسي به منابع ]4[»اند، با نتايج كار خود تلفيق كرد؟
هاي مختلف، شرايط خاص هر منبع مختلف با وضعيت
د، به طوري كه ممكن است در يك كنداده را اقتضاء مي

بررسي اوليه، تنوع اين شرايط براي منابع مختلف بسيار 
توان گفت كه زياد و پرهزينه باشد. به صورت خالصه مي

ها را در اختيار داشته تواند حجم زياد دادهكاربرِ وب مي
ها از منظر دسترسي، داراي توزيعِ باشد، اما اين داده

هاي مختلف هستند و همچنين بر روي منبع پراكنده
هاي در دسترس، در مقايسه با يكديگر، ساختارهاي داده

  ناهمگن است.
از طرف ديگر تكامل روزافزون صفحات وب در 

هاي اخير به نحوي است كه طراحان اين صفحات سال
هاي مرسوم مانند كنند عالوه بر استفاده از قالبتالش مي

تري به طراحي اضافه تهها، امكانات پيشرفها و عكسمتن
ارتباط و  هرچه بيشتر كنند تا صفحات وب داراي قابليت

هاي متنوعِ تحت وب باشند. رويكرد وب استفاده از داده
در  Tim Berners-Lee معنايي كه براي اولين بار توسط

صورت زير خالصه توان بهمطرح شد را مي 2001سال 
ي، داراي قابليت درك ها عالوه بر بازيابوقتي رايانه«كرد : 

هاي جديد از هاي موجود تحت وب باشند، ما گونهداده
ي هوشمند تحت وب را هاوب و انواع مختلفي از برنامه

توان گفت كه ابزار مي ديگر عبارته . ب]4[»خواهيم داشت
ت يقابل برافزون وب ايجاد شده بر مبناي وب معنايي،

به  ييمعنا اطالعاتانتقال ، قادر به يصفحات وب معمول
و درك اين نوع اطالعات  XMLمانند  مرسوم شكل
روشي است  affordanceمدلسازي بر اساس . است ييمعنا

 اهايي را داراست كه مدلسازي آنهكه توانايي مديريت داده
اي دشوار است. هنگامي كه اطالعات هاي رابطهدر سامانه

رهاي گرفتن معيامختلف با درنظر هايمربوط به مكان
طراحي اسكيماي پايگاه داده  رد،غيريكسان صورت بپذي

اي غير ممكن و در صورت امكان داراي ناسازگاري و رابطه
 ،هاي داوطلبانهزياد است. توصيفات مكاني داده يهزينه

 باپذيرد و طبيعتاً مطابقتوسط افراد مختلف صورت مي
 از اين رو انتظار ،معيارهاي مختلف در ذهن افراد است

داراي  دراين موارد affordanceرود مدلسازي بر مبناي مي
  باشد. موجه كارائي

و  1هاي تحقيقاتي متنوعي كه براي ذخيرهفعاليت
مكاني موجود در شبكه  - از اطالعات معنايي 2پرس و جو

 با 2008در سال  S. Scheiderوب صورت گرفته است. 
معنايي  هايداده معيارهايي تعريف شده و از استفاده
 دور هايمحدوديت ها،جاده هايويژگي مثل هاخيابان

 عنوانرا بهها تقاطع ،هاخيابان تقاطع اتصال نحوه و زدن
 هم]. 2[مطلوب در پايگاه داده اي مدلسازي كرد  نقاط

 از استفاده با O. Fonts، 2010در سال  چنين
 ،WFS فيلترهاي مثل موجود يساده استانداردهاي

وب را  تحت معنايي مكاني اطالعات بازيابي و جستجو
تحقيقات و مدلسازي  روند ادامه در]. 9مدلسازي نمود [

 كرد سعي 2011در سال  Yu-Wei Lin در اين زمينه
هاي داده معنايي اطالعات ذخيره و استخراج را براي مدلي
 دانش تبادل طراحي كند تا اصطالحاً 3داوطلبانه مكاني
  Mao Ye 2011در همين سال]. 1شود[ امكانپذير مكاني

 يهاسرويس در كه ايگونهبه داد ارائه را نيز چارچوبي
 استفاده موردتوجه با مكاني نقاط هايويژگي ابتدا مكاني

سپس عمليات  و شوند تعريف معنايي هايداده از
در  ].8[آيد فراهم هاوكالس هاتعيين رسته وجو وپرس

 يك استفاده از با Alkyoni Baglatzi 2012سال 
 از اطالعات كه داد پيشنهاد مدلسازي نسبتاً پيچيده

 هاينقشه در ي اطالعاتي ميانياليه يك بعنوان معنايي
وجوي دراين صورت پرس استفاده شودكه وب تحت

وجوهاي ديگر امكانپذير مكاني عالوه بر پرس - معنايي
 از استفاده با 2012در سال  M. Ruta]. 11گردد [مي

مربوط به  معنايي هايداده وجويپرس و مدلسازي ذخيره

                                                           

١ storage 
٢ retrieval 
٣ Voluntary Geographic Information (VGI) 
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در آن  كه است اي را طراحي كردهسامانه نقاط مورد توجه
اي كه هم در معيارهاي بهينه مسيرهاي يافتنِ امكانِ

كنند و هم معيارهاي مكاني را برآورده معنايي صدق مي
چنين در راستاي هم ].10[ كند.مي فراهم را كنندمي

مكاني   -اردسازي قالب گردآوري اطالعات معنايياستاند
R. Battle  طي تحقيقي جهت معرفي 2012در سال ،

GeoSPARQL  از اين ايده دفاع كرد كه اين سند ،
استاندارد قابليت تبديل شدن به استاندارد مشترك بين 

  .]5مراكز تحقيقاتي و تجاري را داراست [
ذخيره و  در پژوهش پيش رو كاركرد وب معنايي در

) موجود در يك رسته affordance( 1بازيابي استطاعت
) مربوط به Point Of Interests( خاص از نقاط مورد توجه

كشور انگليس پياده سازي شده و نتايج آن در مقايسه با 
وجوي مشابه در نتايج فرآيندهاي مدلسازي و پرس

. در اين راستا ه استشد تحليل ايهاي داده رابطهپايگاه
استانداردهاي تعريف شده وب معنايي براي ذخيره و 

هاي مكاني بررسي شده و ابزارهاي موجود بازيابي داده
فعلي در دامنه فناوري اطالعات كه از استانداردهاي 

اند. در بخش ، مرور گرديدهكنندميتبعيت  معنايي - مكاني
ها و نتايج تحقيقاتي گوناگوني كه در اين پيش رو فعاليت

معنايي  -هاي مكانيبراي پيشبرد طراحي سيستمزمينه 
  صورت گرفته است بررسي خواهد شد.

  اطالعات  مديريت در معنايي وب كاربرد - 2

جهت  فناوري وب معنايي به دنبال ايجاد بستري
چنين كاهش ناهمگني هم ي معنايي وهااستفاده از داده

ها است. اين فناوري تركيبي است از يك روش ميان داده
همراه با  ،URI2گذاري با خاصيت گستردگي زياد به نام نام

و  RDF3يك قالب رسمي به منظور بيان اطالعات مانند 
OWL4 وجو و همچنين يك سازوكار مشترك جهت پرس

وضعيت  هاURI. ماهيت چندوجهي SPARQL5به نام 
كه از نظر  6هايي كه روي كارسازهاييدسترسي به داده

                                                           

1 Affordance  استطاعت فراهم يا ارائه كردن «در اينجا به معني

  گردد.تشريح مي 3بوده و در بخش » امكانات

٢ Uniform Resource Identifier 

٣ Resource Description Framework 

٤ Ontology Web Language 

 SPARQL Protocol Andهايواژه از بازگشتي سرنامِ يك 5

RDF Query Language  

٦ Server 

را بهبود همديگر جدا هستند، فيزيكي يا الكترونيكي از 
. استفاده از اصطالحات مشترك و استاندارد جهت دهديم

بيان اطالعات، تالش كاربران براي درك و استفاده از 
-نيز يك زبان پرس SPARQLدهد. ها را كاهش ميداده

وجوي مشترك براي دسترسي به اطالعاتي كه در قالب 
  كند. فراهم مياصطالحات اشاره شده ذخيره شده اند را 

ي وبي يك مثال عيني از كاربرد وب معنايي در شبكه
است كه  7هاييگيرد نشانكه امروزه مورد استفاده قرار مي

مورد  Flickerهاي اجتماعي مختلف مانند در شبكه
كاربران اصطالحات  كه ياگونهبهگيرد. استفاده قرار مي

ان مشتركي را براي توصيف اطالعات با محتواي يكس
كنند.  اين قابليت موجب تسهيل جستجو و استفاده مي

وجوي تمام درك محتواي اطالعات شده است (مانند پرس
هاي يك سايت كه در يك ساحل مشخص اقيانوس عكس

هاي درون يك سايت يا منبعِ گرفته شده اند). اما نشان
ها يا منابع ديگر سازگاري ندارند، به مشخص، با سايت

حتي يك نشان مشابه (مانند ساحل) را طوري كه اگر 
هاي موجود داراي قابليت جستجو جستجو كنيم، سيستم
  در سرتاسر وب نيستند.

هاي مكانمند با دو چالش تلفيق وب معنايي با داده
تعريف مجموعه اساسي روبرو است. نخستين چالش 

هاي مكاني واژگان و استانداردهاي مناسبي است كه داده
مدل كنند كه عالوه بر تبعيت از قالب اي را به گونه
-، با قالبSPARQLوجوي و زبان پرس RDFاستاندارد 

 OGC8هاي استاندارد معروف مكاني تعريف شده توسط

 مربوط به سازگاري داشته باشند. چالش دوم GML9مثل
هاي مكاني در ساختارهاي وب معنايي، استفاده از داده

در  آوري واحد است.فنگيري براي استفاده از يك تصميم
هاي اشاره شده راهكارهاي موجود براي چالشاين پژوهش 
  .شوديمپوشش داده 

 هايداده بازيابي و ذخيره استانداردهاي -2-1

  معنايي -يمكان

توسط  GeoPos84عنوان نخستين الگو استاندارد به
ارائه شد. اين استاندارد به منظور بيان نقاط  W3Cمؤسسه 

                                                           

٧ Tag 
٨ Open Geospatial Consortium 
٩ Geographic Markup Language 
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با  WGS84مورد توجه در سيستم مختصات جهاني 
استفاده از طول و عرض جغرافيايي است. اين استاندارد 
تنها بيانِ موقعيت يك نقطه را مدنظر دارد و از بقيه 

كند. در ادامه پشتيباني نمي OGCاستانداردهاي 
GeoRSS  معرفي شد كه استاندارد بيان اطالعات مكاني

اي است كه رد وب سامانهاست. خو 1درقالب خورد وب
براي كاربر امكان پيگيري بخشهايي از وب كه به طور 

از  GeoRSSكند. د را فراهم مينشومتوالي به روز مي
ها، ها، خطمحتواي مكاني شامل نقطه، مجموعه نقطه

كند. در سمت ها پشتيباني ميها و توصيفات آنچندضلعي
را دريافت  GeoRSSهايي وجود دارند كه كاربر برنامه

كنند. اما ها را ميسر مييا تحليل اين داده كرده و نمايش و
GeoSPARQL اصلي مورد استفاده در  استاندارد قالب

با در نظر «مكاني است.  -هاي معناييذخيره وبازيابي داده
و مشخصات تعريف شده در  SPARQLگرفتن استاندارد 

اي به گونه OGCتوسط مؤسسه  GeoSPARQLآن، زبان 
هاي طراحي شده است كه از نحوه ثبت استاندارد داده
» كندمكاني تحت وب در زمينه وب معنايي پشتيباني 

اي تعريف دربرگيرنده مجموعه GeoSPARQL. سند ]7[
منظور بيان مختصات اشياي مكاني در شده از واژگان به

عالوه اين استاندارد يك بخش است. به RDFقالب 
هاي ذخيره وجو از دادهد تا پرسافزايمي SPARQLبه

پذير شود. استاندارد مكاني امكان - شده معنايي
GeoSPARQL هايي است كه در قالب شامل كالس

هاي ديگر كنند. بخشمعنايي، اشياي مكاني را تعريف مي
اين استاندارد شامل مدلسازي توپولوژي بين اشياي 

از  وجوهاي مكاني و استفادههندسي، نحوه نگارش پرس
وجوها است. قسمت هاي مكاني مختلف در پرستابع

RDFS2 نحوه بررسي مطابقت ،RDF ها باRDFS تعريف-

كند. جهت كاستن از پيچيدگي را مشخص مي شده
قسمت  ،نيز GeoSPARQLوجوهاي نگارش پرس
  بيني شده است.وجوها پيشبازنويسي پرس

 هاي موجودفناوري -2-2

هاي موجود ميان فناوريبراي انتخاب يك فناوري از 
ست چرا كه بر خالف يهاي زيادي در دسترس نگزينه

                                                           

١ Web-Feed 
٢ RDF Schema 

هاي مرتبط اي كه در زمينه فناوريهاي گستردهپيشرفت
بوجود آمده است، تنها تعداد محدودي  RDFذخيره با 

مكاني  - هاي معنايياز دادهفناوري موجود است كه 
د محدود عالوه بر آن از ميان اين تعدا كنند.پشتيباني مي

مكاني را  -يهاي معنايفناوري كه توانايي مديريت داده
آنها از استاندارد  از يتعداد محدوددارا هستند، 
GeoSPARQL  هاي كنند. برخي از فناوريميپشتيباني

     شود از اين استاندارد پشتيباني موجود كه ادعا مي
را  GeoSPARQLهاي كنند تنها برخي از بخشمي

هاي اين سند بخشدرصدي از كنند و پشتيباني مي
وضعيت  1دهند. در جدول مياستاندارد را پوشش ن

هاي موجود را بر اساس ميزان رايج بودن استفاده فناوري
  ]6[كنيم. در بين كاربران مشاهده مي

 Affordanceمدلسازي نقاط بر اساس  - 3

 Gibsonتوسط آقاي  1986مفهوم استطاعت در سال 
فرآيند درك محيط اطراف را «معرفي شد. ايشان  ]12[

مبتني بر استخراج ويژگيهاي ثابت محيطي دانست كه 
كه  ]3[» شوندهاي شناختي بشري ميباعث تحريك قوه

توان گفت كه ناميد. مي استطاعتها را اين ويژگي
يعني پتانسيلِ قابل درك هر چيز براي انجام  استطاعت

ها بعنوان معيارهايي براي يتهايي كه آن فعالفعاليت
گردند. براي مثال هاي مختلف محسوب مي3تعريف رسته

اي است كه پتانسيل نوشتن دارد پس توانايي قلم شي
  .گرددمي محسوب قلمهاي استطاعتنوشتن يكي از 

يكي از انواع  4استطاعتهاي بر اساس مدلتعريف 
 هاي مكاني نقاطمدلسازي است كه براي بيان ويژگي

، امكاناتي است استطاعتآنجايي كه  گردد. ازاستفاده مي
اي كه بر مسأله«دهد، كه هر محل در اختيار افراد قرار مي

شود هم به نيروهاي شناختي حل مي استطاعتاساس 
هاي مهندسي را در بر افراد مرتبط است و هم جنبه

ي روبرو بودن با افراد و . بخاطر همين مسأله]3[» گيردمي
توان از اين مدل انتظارِ بيانِ اطالعات مكاني ا مياشي

  داشت.

                                                           

٣ Category 
٤ Affordance-based Models 
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  هاي وب معناييهاي موجود براي ذخيره و بازيابي دادهمقايسه فناوري -1جدول 
وضعيت پشتيباني 

  از توابع مكاني
وضعيت پشتيباني 

هاي  از بخش
GeoSPARQL 

گذاري شاخص

 مكاني
  نام فناوري  هدف طراحان  هاي پايهنرم افزار

تمام توابع مكاني 
 تعريف شده

GeoSPARQL  
  Parliament  هاگانهفناوري ذخيره سه  R-Tree  Berkley DBMS هاتمام بخش

توابع مكاني موجود 
در پايگاه داده 

PostGIS  
  USeekM   هاگانهفناوري ذخيره سه R-Tree Sesame1  پشتيباني محدود

چند تابع محدود 
  هندسي

 Sesame  بدون شاخص عدم پشتيباني 
فناوري ذخيره گراف 

  هاگانهپنج
AllegroGraph 

هايي شبيه به بخش  غالب توابع هندسي
GeoSPARQL  

B-Tree  Oracle 11g 
DBMS 

هاي  مديريت داده
  پيوندي مكاني

Oracle Spatial 
and Graph 

توابع هندسي 
 PostGISموجود در 

 Tree-+B Sesame عدم پشتيباني
هاي پيوندي ذخيره داده

  زماني مكاني
Staborn 

  
اي مشخص اگر مدل يك مكان را بتوان به گونه 1

هاي محاسباتي مانند يك بندي كرد، در محيطصورت
ها  و تحليل سيستم اطالعات مكاني، باعث تسهيل بررسي

شود. در ها و رفتارهاي محيطي ميمشخصات و موقعيت
براي بيان  استطاعتيك مدل بسيار مفصل، كه از مفاهيم 

هاي فيزيكي، يك مكان استفاده شده است، ويژگي
هاي اجتماعي و اقتصادي و هاي انساني، عاملفعاليت

هاي افراد مختلف در مورد مكان مورد فرهنگي ،ذهنيت
نظر، اسامي و نمادهاي بيانگر محل و نوع افراد استفاده 

ز محل مورد نظر به عنوان معيارهاي اصلي اين نوع كننده ا
مثالً براي توصيف مفهوم  ]11[مدلسازي تعريف شده است.

رستوران به عنوان يك مكان، معيارهاي مختلفي مثل ارائه 
غذاي صبحانه، ارائه غذاهاي خانگي، نحوه ارتباط با 
خدمتكاران، وجود روزنامه، نحوه روابط اجتماعي در محل، 

اي اختصاصي به افراد در محل و بسياري ديگر ميزان فض
رستوران در نظر گرفته  يهااستطاعتاز معيارها به عنوان 

  شود.يم
ثابت  هاياستطاعتممكن است كه عالوه بر وجود  

 استطاعترسته يك مجموعه  نمونه ازبراي يك رسته، هر
مختص خود را دارا باشد. براي مثال در نظر بگيريد كه از 

هاي در حال بررسي، تنها يك موعه رستورانميان مج
رستوران داراي محل استراحت باشد و يا تنها چند 

                                                           

جو و ذخيره و تحليل ويك چارچوب براي پرس Sesameپروژه ١ 

 د.كناستفاده مي SPARQL) است كه از زبانRDFهاي معنايي (داده

هاي رژيمي مختلف را ارائه رستورانِ محدود نوشيدني
هاي ديگر كه ممكن است تنها كنند و بسياري از ويژگي

مختص يك رستوران باشد. در اين صورت اگر بخواهيم در 
ها را مدل كنيم، تعداد ين ويژگياي اهاي داده رابطهپايگاه

شود كه اكثر محتواي اين زيادي ستون به جدول اضافه مي
است و تنها يك يا چند  nullها داراي مقادير صفر يا ستون

بامعنا هستند. در   يذخيره محدود از ستون داراي مقدار
اي ممكن هاي اضافه شده به مدل رابطهاين صورت ستون

در مدل شوند. عالوه بر آن اين كار است باعث ناسازگاري 
باعث پيچيده شدن و پرهزينه شدن فرآيند مدلسازي 
خواهد شد. از طرف ديگر در روش وب معنايي براي 

را به عنوان يك  استطاعتتوان هر ذخيره و بازيابي، مي
ذخيره نمود كه عمالً پيچيدگي اضافي به  2گانهسه

و امكان كند مجموعه داده مدلسازي شده وارد نمي
-هاي ذخيره شده نيز فراهم ميوجو دادهجستجو و پرس

آيد. از اين جهت برتري روش وب معنايي در مقايسه با 
  رود.اي انتظار ميهاي داده رابطهروش پايگاه

  يمدل مفهوم -4

ره يذخ ييداده معنا يهاگاهيكه در پا ييهاداده
تا ل شوند يتبدگانه سهد به قالب داده يشوند ابتدا بايم

 ي(كه برا يداده گراف يهاگاهيق آنها به پايامكان تزر

                                                           

٢ Triple 
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شوند) فراهم ياستفاده م يمكان - ييمعنا يهاره دادهيذخ
ق از ين تحقياستفاده شده در ا يهااز داده يشود. بخش

در  يآزاد اخذ شده اند كه در قالب جدول يمنابع دسترس
ق يتطب يبودند. برا ره شدهيذخ ياداده رابطه يهاگاهيپا

ن يق، اين تحقيمدنظر ا يها با مدلسازن دادهيمدل ا
و به شكل سه  يبه قالب گراف ياها از قالب رابطهداده
مشاهده  1اند. همانطور كه در شكل ل شدهيها تبدگانه

ك ي ياداده رابطهگاهيوجود هر داده در پا يشود به ازايم

وجود در صورت عدم  .ال به گراف داده اضافه خواهد شدي
از حافظه به آن  يحجم ياداده رابطهگاهيك داده، در پاي

است، اما  nullآن  ياختصاص داده خواهد شد كه محتوا
ال متناظر بدون يگانه، به صورت سه يهادر گراف داده

داده حذف  از حافظه از مجموعه گراف ياشغال حجم
   خواهد شد.

 
  

  

 

  گانه)اي (ذخيره جدولي) و مدل معنايي (ذخيره سهمقايسه نوع ذخيره داده در مدل رابطه -1شكل 

سامانه  يو اجرا يجهت طراح ياهيپامراحل  2شكل 
ان يمدنظر پژوهش ما را ب يمكان -ييمعنا ياطالعات

توان گفت كه به طورعام دوگونه اطالعات يكند. ابتدا ميم
آنها  يكه مدلساز يدردست خواهد بود، دسته اول اطالعات

ر است و دسته دوم يامكانپذ ياداده رابطه يهاگاهيدر پا
منابع  يا به صورت پراكنده بررويكه  ياطالعات مرتبط

مرتبط  ت افراد كارشناسيا ذهنيگوناگون موجودند و 
توان يم يها است. باز هم به صورت كلرنده آن دادهيدربرگ

)، يار رابطهيدسته دوم(افراد و منابع غ يهاگفت كه داده
ست اما امكان ين يابه صورت رابطه يقابل مدلساز

 يمكان ييصورت معنا ها بهن نوع دادهيا يمدلساز
  ر است.يپذامكان
ل به قالب داده ي(تبد يسازكپارچهيبه منظور  
د هر دو يق دو دسته داده) ابتدا بايو تلف يمكان - ييمعنا

ل قالب از يل شوند. نوع تبديگانه تبدنوع داده به قالب سه
استاندارد و  يهاURIشامل اختصاص  يبه گراف يرابطه ا

. حذف صياستاندارد و تشخ يبامعنا، استفاده از توابع مكان
 يهاق ما از دادهين تحقيبدون داده است. در ا يبخشها

OSM شده اند استفاده رهيذخ ياكه به صورت رابطه
ل مختصات ياستخراج و تبد يشتر بر رويم و تمركز بيكرد

ز توابع ن منبع بود. با استفاده اينقاط موردتوجه از ا
مختصات به  GeoSPARQLف شده در ياستاندارد تعر

ل شدند و در صورت وجود، يتبد يمكان - ييقالب معنا
ل شدند يگانه تبدز بصورت سهين OSM يفياطالعات توص

  شدند.وست داده يو به نقطه موردتوجه مرتبط پ
 affordanceدر مرحله بعدي روند مدلسازي اطالعات 

مكاني  - رتبط به قالب معناييجمع آوري شده از منابع م
تبديل شده و پس از تلفيق در يك پايگاه داده گرافي كه 

) GeoSPARQLمكاني مدنظر ( -از استانداردهاي معنايي
كند به صورت يكپارچه ذخيره خواهند شد پشتيباني مي

وجو توسط نامند. به منظور پرسكه آنرا يك گراف داده مي
ك رابط ميان كاربران به ي GeoSPARQLزبان استاندارد 

  و پايگاه داده براي تبديالت احتمالي نياز خواهد بود. 
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  مكاني -روند اجرايي سامانه اطالعاتي معنايي -2شكل 

  هاي بازيابي شده، مستقيماً توسط كاربر مورد ممكن است داده

افزار كاربر نياز و استفاده باشد همچنين ممكن است يك نرم
سامانه باشد و اطالعات بازيابي شده را به عنوان ورودي يا بخشي از 

هاي باالدستي استفاده كند. يك عناصر موردنياز براي اجراي برنامه
ناظر موقت جهت نظارت و ارزيابي اطالعات بازيابي شده از لحاظ 

 APIوجو بايد به رد و محتواي منطبق بر پرسرعايت قالب استاندا
سامانه دسترسي داشته باشد و در صورت لزوم ويرايش سيستم با 
سطح دسترسي بيشتر، به پايگاه داده دسترسي داشته باشد و 

 ها براي او فراهم باشد.قابليت ويرايش داده

 جينتا يابيسازي و ارزپياده - 5

اي مورد نظر اين هبا مدنظر قرار دادن اين نكته كه داده
تحقيق، اطالعات مربوط به نقاط مورد توجه هستند، از يك 

هاي مختلف استفاده شده است. مجموعه داده شامل نقاط با نوع
هاي هاي متنوعي از نقاط مثل مكاناين مجموعه داده شامل رسته

ها و نقاط گردشگري است كه ها، فرودگاهتاريخي، نظامي، فروشگاه
كشور  OSMهاي با دسترسي آزاد مجموعه نقشه ها ازاين داده

) استخراج شده B-box=[-6.236 50.303 1.670 55.986]س(يانگل
- تبديل شده GeoSPARQLهاي قابل استفاده در است و به قالب

سازي فرآيند هاي موجود جهت پيادهاند. هم چنين از ميان فناوري
 Parliamentاشاره شد، از  2- 3ذخيره و بازيابي كه در بخش 

افزاري اين ابزار تصويري از محيط نرم 3استفاده شد كه در شكل 
شود. علت مي هها مشاهدوجو و بازيابي دادهبراي ذخيره و پرس

- بعنوان فناوري اصلي در اين فرآيند پياده Parliamentانتخاب 

و  GeoSPARQLسازي، تبعيت كامل آن از استانداردهاي 
 ،مكاني تعريف شده در اين استاندارد پشتيباني از تمامي توابع

  است. Parliamentتوسط 
  

  
  وجوها، (ب) بازيابي اطالعات و نتيجه پرسوجو از داده، (الف) پرسParliamentمحيط كاري  -3شكل 
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سازي و با استفاده از مجموعه داده در فرآيند پياده
شده چندين هزار محتواي داده ذخيره شده است و اشاره 
وجوهاي مختلف از آن به عمل آمده است. نقاط مورد پرس

تحت كالس  ،استفاده در اين مجموعه
ex:PointOfInterest  زيركالس)geo:Feature ذخيره (

هاي ديگر گانهتواند در سهها ميشده اند. اين كالس داده
ود متصل شوند كه در هاي توصيفي مربوط به خبه داده

نقاط و رسته  IDاين تحقيق از اطالعات مختصات، نام، 
نقطه مورد توجه (درصورت وجود) استفاده شده است. 

 ينقاط با استفاده از منابع در دسترس، اطالعات يبرخ يبرا
بودند و به صورت متن و  نشده يداده مدلسازگاهيكه در پا

 affordanceكرد يسند در وب موجود هستند با رو
به مجموعه  RDFل به قالب يشده و با تبد يمدلساز

نقاط در  Affordanceمه شد. اگر تمامي ياطالعات ضم
  شوند، هاي ذخيره شده مختلف در نظر گرفتهگانهسه
تمامي اطالعات نقطه "وجو توان با گرفتن يك پرسمي

همه اطالعات ذخيره شده مربوط به آن نقطه  "مورد توجه
همه اطالعات مربوط  4يابي كرد. در بخش الف شكل را باز

وجو شده است. هم چنين به يك پارك با نام خاص پرس
به عنوان مثال براي ذخيره مختصات يك نقطه از يك 

  شود.ياستفاده م 4عبارت بصورتي مطابق بخش ب شكل 

، GeoSPARQLوجو در استاندارد نمونه بيان و پرس -4 شكل
وجوي تمام اطالعات مرتبط با يك نقطه، (ب) بيان (الف) پرس

  مختصات يك نقطه

در نگاه اول ممكن است اين نوع بيان اطالعات مكاني 
هاي مكاني طوالني به نظر برسد، اما اين نوع بيان داده

مختصات همزمان با ذخيره مختصات نقطه، سيستم 
نمايد و با اختصاص يك مربوط به نقطه را نيز ذخيره مي

URI  به هر محتواي داده امكان دسترسي مستقيم به
آورد. موضوع ها را از هر جايي تحت وب فراهم ميداده

براي مساله  RDFها دقيقاً راه حل URIاختصاص 
توزيع منابع داده بر روي كارسازهاي مختلف  يپراكندگ

است كه امكان دسترسي به منابع مختلف داده تحت وب 
  آورد.كاربران گسترده فراهم مي يرا برا

  
وجوهاي مرتبط نمونه استفاده از توابع مكاني در پرس -5شكل 

 GeoSPARQLمكاني در چارچوب 

وجوي مكاني در نظر بگيريم كه عنوان مثالي از پرسبه
ها كدام فرودگاه "وجو را انجام دهيم: خواهيم اين پرسمي

. در اين "درون يك محدوده تعريف شده قرار دارند؟
در نياز خواهيم داشت.  withinصورت به يك تابع مكاني 

 gs:withinاين تابع به صورت  GeoSPARQLاستاندارد 
جوي فوق وموجود است. اطالعات بازيابي شده توسط پرس

  مالحظه  6ست، در شكل ها اگانهكه يك گراف از سه
به فاصله  يهاگردد. در پرس و جوي مشابه اگر فرودگاهمي

توان كمتر از پنجاه كيلومتر از مركز لندن مدنظر باشد مي
 geof:distanceكه از تابع مكاني  5طبق قسمت الف شكل
  استفاده كرده عمل كرد.

مكاني از دو جهت قابل  - ارزيابي مدلسازي معنايي
وجوهايي بررسي است. نخست نتايج بازيابي شده از پرس

هاي اي و هم در پايگاههاي داده رابطهكه هم در پايگاه
داده گرافي قابل نگارش هستند مقايسه شدند. در واقع 

 SQLاين مقايسه، مقايسه بين نتايج بازيابي شده به زبان 
اين منظور توابع مكاني برروي است. به GeoSPARQLو 

اي هاي محدوده مورد نظر در پايگاه داده رابطهداده
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وجو صورت گرفته شد. پرس SQLامتحان شده و به زبان 
به عنوان   PostGIS 2 for PostgreSQL8.4پايگاه داده

اي تحت بررسي انتخاب شد. همچنين پايگاه داده رابطه
معنايي  -كه به قالب مكانينظر  هاي محدوده موردداده

ذخيره  Parliamentتبديل شدند و در پايگاه داده گرافي 
مورد  GeoSPARQLشدند، توسط زبان استاندارد 

  وجو قرار گرفتند.پرس

  

 GeoSPARQLوجوي اي كه توسط پرس(الف)گراف داده -6شكل 
  هاي بازيابي شده روي نقشهبازيابي شده است (ب) نمايش داده

وجوهاي بررسي شده از نقطه نظر غيرمكاني پرس
-داراي پيچيدگي زيادي نيستند اما همانطور كه در نمونه

وجوي مشاهده شد هر چه نوع پرس GeoSPARQLهاي 
ما از نظر مكاني داراي پيچيدگي بيشتري باشد به نگارش 
عناصر بيشتر و توابع بيشتري براي بازيابي اطالعات 

رو از ميان تمامي اطالعات موجود  مطلوب نياز است. ازاين
تنها از نقاط استفاده شد و از ميان  OSMدر فايل خروجي 

، GM_TYPE ،ID ،Layerهاي هاي اطالعاتي اليهكل اليه

Name_en   انتخاب شدند. براي تبديل قالب ابتدا فايل
 Global Mapper V14.0.0افزار توسط نرم OSMخروجي 
و سپس براي تبديل به  تبديل شد shapefileبه قالب 
 TripleGeo V3از برنامه متن باز  RDFهاي گانهقالب سه

هاي مدنظر اين استفاده شد. نكته قابل توجه درمورد داده
نقطه مورد توجه به  129012تحقيق اين بود كه مجموعاً 

اي با در نظر پايگاه داده تزريق شد كه در پايگاه داده رابطه
ركورد  10 * 91.273نقطه  ستون براي هر 987گرفتن 

عناصر جدول پنج درصد تشكيل شد كه تنها حدود 
و بامعنا بودند كه به وضوح ناكارآمدي  nullاي غير رابطه

را نشان  1هاي تُنُكمدلسازي رابطه اي در مورد داده
  داد.مي

اي و گرافي، هاي داده رابطهعالوه بر مقايسه پايگاه
زي اين پژوهش استفاده از ديدگاه دوم براي ارزيابي مدلسا

شود كه مشاهده مي 7هاي مكاني است. در شكل شاخص
در صورت استفاده از شاخص مكاني (كه پايگاه داده 

Parliament زماني  - واجد قابليت شاخص مكاني و مكاني
هاي معنايي است) مدت زمان مورد نياز براي براي داده

مدت زمان مورد چنين هم يابد.وجوها بهبود ميانجام پرس
نياز براي بارگزاري يك مجموعه داده عظيم با محتواي 

  يكسان در دوپايگاه داده مقايسه شده است .

                                                           

١ Sparse 
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مقايسه مدت زمان مصرف شده جهت بارگزاري و اجراي  -7شكل 

  وجوپرس

  گيري و افق آيندهنتيجه -6

در اين تحقيق همراه با معرفي و مروري بر مفاهيم  
هاي موجود در اين زمينه ، نحوه فناوريوب معنايي، و 

نقاط مورد  affordanceكاربرد آن براي مديريت اطالعات 
هاي داده كه از مدل وب توجه بررسي شد. اگر چه پايگاه

استفاده از  يگستردگكنند هنوز به معنايي استفاده مي
اند اما توانايي ارائه راه حل اي نرسيدههاي رابطهپايگاه داده

پذيري و پراكندگي منابع هاي تعاملقابله با چالشبراي م
چنين تُنُك بودن اطالعات در يك ناحيه اطالعاتي وهم

هاي مكاني تحت ، گسترش هر روزه انواع دادهمدنظر خاص
ها نويد اقبال بيشتر به اين وب و نياز به استفاده از آن

  دهد. رويكرد را مي
 OSMهاي معمول در اين تحقيق با استفاده از داده
ها در قالب ها به دادهمربوط به كشور انگليس و تبديل آن

RDF  و استفاده از توصيفات نقاط مكاني با رويكرد بر
، توانايي گفتمان وب معنايي در affordanceمبناي 

هاي ناهمگن مكاني سنجيده شده است. مديريت داده

زي هاي مربوط به كشور ايران در مدلسااستفاده از داده
معنايي با دو مشكل روبرو است نخست از نظر  - مكاني

هاي توان گفت كه تعداد بسيار اندكي از دادهكمي مي
ثبت شده است به طوري كه در  OSMمكاني در سايت 

شكل به ضلع دو كيلومتر در مركز يك محدوده مربعي
نقطه مورد توجه ثبت شده است در  سيصدتهران تنها 

با همين مساحت در شهر لندن حالي كه در محدوده اي 
 حدود صدهزار داده ثبت شده است. مانع دوم مدلسازي

براي ايران دشواري و يا عدم دسترسي به  معنايي - مكاني
اطالعات مربوط به يك نقطه مورد توجه است در حالي كه 
در مجموعه داده بررسي شده در اين مقاله با چنين مانعي 

انتر و بيشتر به مواجه نشديم. در صورت دسترسي آس
هاي مورد توجه در ايران اطالعات مربوط به مكان
تواند نقش كمك مكاني مي -مدلسازي به روش معنايي

  اي داشته باشد.كننده
هاي رابطه اي آنچنان كه مشاهد شد مانند پايگاه داده 

وجوهاي وب امكان استفاده از توابع مكاني نيز در پرس
بران قادر هستند تا از مقدار معنايي فراهم آمده است و كار
استفاده كنند.  RDFهاي معتنابه داده در پايگاه داده

ها هنوز به طور كامل از تمامي توابع و بسياري از فناوري
كنند اگر چه پشتيباني نمي GeoSPARQLكاركردهاي 

ممكن است از استانداردهاي موجود مشابه 
GeoSPARQL  بر تبعيت كنند. از طرف ديگر مدلسازي

اي ها را به گونهتوانايي تعريف مكان affordanceمبناي 
تري را نياز دارد و هم امر داراست كه هم فهم بشري ساده

كند. محاسبات جستجوي نقاط مورد توجه را تسهيل مي
مبنا  affordanceتلفيق دو مفهوم وب معنايي و رويكرد 

ره تواند به عنوان يك ابزار قابل اتكا و كارا در ذخيمي
سازي و بازيابي اطالعات مكاني در نظر گرفته شود. كاهش 

ها كه به تالش بشري وجوسطح پيچيدگي در نگارش پرس
ها نياز داشته باشد، پيروي كمتري جهت درك آن

هاي مختلف از يك استاندارد واحد از و فناوري مؤسسات
و تالش براي ارائه شاخص گذاري  GeoSPARQLجمله 

ها اي كاراتر تبديل دادهبه گونه RDFبراي اطالعات مكاني 
هاي مختلف كالسيك و از منابع متنوع به مدل بر از مدل
هاي پيش روي گفتمان از جمله چالش affordanceمبناي 

  اين پژوهش است.
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