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، يار رابطهيداده غ يگاههايدر پا هاي مکانيسازي معاني ضمني دادهصريح

 مطالعه موردي: بافت فرسوده شهري

 3اني، فرشاد نور2م پوريفرشاد حک، 1يالويطلوع س

 دانشگاه تهران - يو اطالعات مکان يبردارنقشه يدانشکده مهندس - ياطالعات مکان يهاسيستم يدکتر يدانشجو1
tsilavi@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران - يو اطالعات مکان يبردارنقشه يار دانشکده مهندسياستاد 2
fhakimpour@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران - بايز يس هنرهايپرد يار دانشکده شهرسازيدانش9

fnoorian@ut.ac.ir 

 (1931 ، تاريخ تصويب مرداد1934 اسفند)تاريخ دريافت  

 چکيده

مرتبط با بعد  يق معانين تحقيکنند. در ايدا ميت پياهم يمکان يهال دادهيت و تحليرياز مد يمختلف يهامسئله معناها در جنبه

م. يينمايک ميهم تفک  نش عوارض در کناريب و چيرا به دو سطح مرتبط با هندسه و مکان عوارض به صورت منفرد و مرتبط با ترک يمکان

ن اساس و با هدف يبرخوردارند. بر ا يخاص يهايدگيچين عوارض از پيب يبه روابط مکان يل وابستگيبه دل يهندس-يمکان يسطح دوم معان

ده و  در مقابل يگرد يبررس يمکان ياداده رابطه يگاههايپا يتهايتها و محدودي، قابليمکان يهادر داده ينگونه معانيا يسازحيصر

بحث شده در  يتهاين محدوديگردند. مهمتريبه عنوان راهکار ارائه م ييوب معنا يهايتکنولوژاي پايگاههاي داده غير رابطهاز   ييتهايقابل

روابط و  ين معانح بوديت، عدم صرير موجوديف زيها، عدم امکان تعرگاه داده، عدم انعطاف دادهين مقاله عبارت از عدم انعطاف طرح پايا

بر گراف قادر به ارائه همزمان  يمبتن يبا ساختار ييداده وب معنا يگاههاي. پاباشنديم ين جدوليت بودن اتصاالت بينهايعدم امکان ب

 ييکاران ين موضوع مهمتريباشند که ايم ياداده شبکه يگاههايءگرا و پايداده ش يگاههاي،  پايداده منطق يگاههاياز محاسن پا يبخش

کامالً  يتين مفهوم که ماهيد. اياستفاده گرد« يبافت فرسوده شهر»مفهوم  يسازحيصر يمورد نظر برا يتهايت قابليباشد. در نهايآنها م

و  يزدانگير يهندس-ير کامالً مکانيدو تفس يداشته است دارا يشهر يکه در فرمها ييهادارد بر اساس نشانه يمکان-ير هندسيغ

 گردند.  يداده مکان يگاههايآن در پا ينسب يسازحيتوانند منجر به صريباشد که ميم يرينفوذپذ

 ، بافت فرسودهيگاه داده مکاني، پايمکان ي، معانييوب معنا يهايتکنولوژ واژگان کليدي:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 ييوب معنا  (W3C)1يوم وب گسترده جهانيکنسرس

ت به يکند که قابليف ميتعر يرا به عنوان چارچوب

ن گروهها، کاربردها و يها را بافت دادهيو باز يگذاراشتراک

ن بار توسط يده اولين ايکند. ايمختلف فراهم م يهابرنامه

ها که بتواند ک وب از دادهي»به صورت  يل-م برنرزيت

 ي. برا[1]مطرح شد « نها پردازش شوديتوسط ماش

ان داده، يب يبه زبانها ييبه اهداف وب معنا يابيدست

باشد که به ياز ميقانون ن يگاههايدانش و پا يگاههايپا

را  يموارد W3Cموسوم هستند و  ييوب معنا يهايفناور

 يهايفناور ين ارتباط استاندارد کرده است. هدف اصليدر ا

ارتباطات  يبرقرار يبرا يفراهم نمودن بستر ييوب معنا

و  داده يگاههاين پايت معناها بيتحت وب بر اساس ماه

که  يات منحصر به فرديباشد. خصوصيم يمنابع اطالعات

داده و  يابيو باز ي، ساماندهيسازرهيها در ذخين فناوريا

گوناگون دارند منجر به استفاده از  يهانهيدانش در زم

, 2]شده ز يمستقل از وب ن يکاربردها يمحاسن آنها برا

ن کاربردها امکان يا ياست که در تمام يهيهرچند بد [9

در وب  يريتحت وب و بکارگ يطهايتوسعه به مح

ن محاسن و ياز مهمتر يکيسها به عنوان يسرو

 يهاين فناوريشان برشمرده شده است. از مهمتريتهايقابل

 RDF ،RDFS ،OWL ،SPARQLتوان به يم ييوب معنا

 يهاهيب مربوط به الياشاره نمود که به ترت SWRLو 

ن از ي، پرسش و قوانيشناسي، هستيشناستبادل داده، واژه

 .[4]باشند يم ييچارچوب وب معنا

ش ينما ييز تواناين ياطالعات مکان يستمهايدر س

برخوردار است.  ياژهيت ويمرتبط با مکان از اهم يمعناها

ل يو تبد يابيجو، بازت منجر به انجام بهتر جستين قابليا

گوناگون  يافت آنها در کاربردهايو باز ياطالعات مکان

. به باشديم از داده يريعبارت از تفس« يمعن»گردد. يم

نده يداده با آنچه که نما نيبارتباط منظور  گريد عبارت

 . [1]باشديمت آن ياز موجود يآنست، بر اساس فهم

 يستمهايس فهين وظيکه مهمتر يل اطالعات مکانيتحل

 يها کاماًل مبتناز جنبه ياريز در بسياست، ن ياطالعات مکان

لها ينگونه تحليح بودن آنها ايبر معناها است که در صورت صر

که در  ين موضوعاتيشوند. از اوليتر انجام مهت بيفيبا ک

                                                           
1 World Wide Web Consortium 

اند، بوده ير معانيتحت تأث ياطالعات مکان يستمهايس

که در روابط و  يباشد. معانيم يون در کارتوگرافيزاسيجنرال

 يريگميتصم يتوانند مبنايموجود هستند م يمکان يهاداده

، 6] باشند يمکان يالگوها يبر اساس برخ يسازساده يبرا

ن منظور استفاده يها بديشناسيالشر و همکاران از هست. [7

 يکارتوگرافسازي در خالصه يف الگويه تعريکرده و آنها را پا

پايگاه  يرو يشناسيهستاستنتاج ق از ين طريقرار دادند. بد

ها استفاده خودکار داده يمعناي يبه منظور کدده يداده مکان

 يوابسته به روابط مکان ياختصاص خودکار معان. [9]اند کرده

انجام شده  نيز توسط کلين و همکاران يمکان يهابه داده

 يبر پايه آناليزها يآنها معان يشنهادياست که در روش پ

 .[2]شوند يها استخراج مداده يرو يمکان

با استفاده از  يمکان يهاکه داده يگريد يکاربردها

با تمرکز بر  ير ناوبرياند در خدمات همراه نظداشته يمعان

مرتبط با  يگر چالشهاي. از د[8]بوده است  يبافت مکان

با  ، تعامل آنهاياطالعات مکان يهاستميمعناها در س

ها از منابع متعدد ق دادهيکاربران و بهبود مشکالت تلف

ن منظور يشتر به ايب GISها در يشناسيباشد  که هستيم

همچنان از  يي. مسئله بعد معنا[3]اند به کار گرفته شده

باشد و امروزه يفعال در مسائل مرتبط با مکان م يچالشها

ه ده شديکش يمکان يسهايعمدتَا به سمت موضوع سرو

ک موتور جستجو را يو همکاران چارچوب  ييگواست. 

 ين جستجويارائه نمودند که در آن با استفاده از قوان

ق داده در يتلف ينه هايو توابع سنجش شباهت هز ييمعنا

 .[11]کم شده است  يمنابع مکان يجستجو

مرتبط با  يف اصليوظا ياطالعات مکان يستمهايدر س

است که  يداده مکان يگاههايبر عهده پا يمکان يهاداده

ره يذخ ييتوانا يعنيعمدتًا از نظر بعد هندسي غني هستند 

 2تي، جزئيک، توپولوژيمتر يهندس-يح انواع روابط مکانيصر

را دارند. پايگاههاي داده مکاني در رابطه با  [11] يبيو ترت

 يبيبخصوص اگر وابسته به ترک يمکان يل معانيش و تحلينما

 يگاههايمرتبط با طرح پا ين مسائليو همچناز عوارض باشند 

ن مقاله ابتدا به يمواجه هستند که در ا ييبا چالشها 9داده

 ين چالشها پرداخته و در ادامه به ارائه راه حلهايا يبررس

، RDFداده  يگاههاير پاينظ ييوب معنا يهايموجود در فناور

OWL و  يبانيم.  شيپردازيم  يين معنايگاه قوانيو پا

                                                           
2 Mereology 

3 Database schema 
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داده وب  يگاههايپا يهاياز توانائ ينه برخين زميهمکاران در ا

و  يع اطالعاتيمنا ي، پراکندگيريپذر تعاملينظ ييمعنا

ه خاص را در يک ناحيبودن اطالعات در  خلوتن يهمچن

 .[12]نمودند  يبررس ياداده رابطه يگاههايمقابل پا

و  يمکان يانعر فصل دوم مسئله مدن مقاله يدر ادامه ا

م. در يکنيان مين مفهوم را بين پژوهش از ايا يمنظور اصل

داده از نوع  يگاههايکه پا يمتعدد يفصل سوم چالشها

ان يل بيبا آنها مواجه هستند به تفص يمکان يارابطه

به بررسي قابليتهاي نوع مدل در فصل چهارم  ده ويگرد

-داده و همچنين پايگاه داده موجود در وب معنايي مي

سازي بخشي از قابليتهاي در فصل پنجم پياده م.يپرداز

به « بافتهاي فرسوده»سازي مفهوم ذکر شده براي صريح

مکاني با -اي از معاني کاماًل غير هندسيعنوان نمونه

ت در فصل يپردازيم. در نهاهاي مکاني مياستفاده از داده

نه ين زميشنهاد چنديمقاله و پ يبندششم به جمع

 م.يانده پرداختهيآ يبرا يقاتيتحق

  يمکان يمعان  -2

 يفيتوص يمرتبط با مکان در دو نوع معان يمسئله معان

باشند. منظور از يم يقابل بررس يهندس-يمکان يو معان

ط يکه مستقل از شرا است يميآن مفاه يفيتوص يمعان

، راه "پزشکان"ر ساختمان يند نظهست يهندس-يمکان

ره که با يو غ "يسنجش آلودگ"ستگاه ي, ا"يخاک"

 ير مکانيداده غ يگاههايق پايا از طريو  يدانيمشاهدات م

موسوم  ياطالعات مکان يستمهايقابل سنجش بوده و در س

 هستند.  1يفيبه اطالعات توص

هستند که بر  ييآنها يهندس-يمکان يمعان ،در مقابل

عوارض قابل درک و  يو شکل هندس يت مکانياساس موقع

ک، کوچه بن ير راه بارينظ يميمفاهباشند. يم يرياندازه گ

 يابانبنديمتعامد، خ يابانبنديزدانه، خيبست، بافت ر

 ين نوع از معانيباشند. اين نوع مياز اکه ره يو غ يدرخت

باشند که يم يمرتبط با مکان در دوسطح قابل بررس

عوارض به صورت مفرد و سطح  يبرا يعبارتند از معان

 نش عوارض در کنار هم باشد. يکه مرتبط با چ يباالتر

 يجاد معانين عوارض بر ايب يدر سطح دوم روابط مکان

را  يمکان ين سطح از معانيباشند. ايرگذار ميد تأثيجد

 م. يادهينام يمکان يهاداده يضمن يمعان
                                                           

1 Attribute 

 يهاداده مشاهدهار داشتن امکان يل در اختيبه دل

تر انواع سادهن نوع داده با يا ياساس يکه از تفاوتها يمکان

ز يمورد نظر با مشاهده ن يضمن ياز معان ياريباشد، بسيم

شود که يم ين موضوع از آنجا ناشيباشند. ايقابل درک م

عوارض است و از  يواقع ياياز دن يمدل يش داده مکانينما

 يداريات ديق تجربياز طر همواره يواقع يايآنجا که دن

ادآور يتواند يز مين يشين مدل نمايشود ايانسانها درک م

مشاهده  يبرا يواقع يدر فضا يم جارياز مفاه ياريبس

، يتجرب ين موضوع به پارامترهايکننده آن باشد. البته ا

دارد. به عنوان مثال  يافراد بستگ يو استنتاجگر يادراک

ش داده ياز پالن شهر تهران نما ياتکه الف.1در شکل 

 ييشهر تهران آشنا يکه با بافتها يشده است. اگر از فرد

 ين پالن به بافتهايده شود که کدام بخش ايدارد پرس

فرسوده تهران اختصاص دارد، پاسخ چه خواهد بود؟ پاسخ 

ش داده ياه رنگ نمايس يهارهيبا دا ب.1در شکل  ياحتمال

فرسوده تهران عمدتًا مربوط به  يشده است. چراکه بافتها

نوع  يدارا يرهستند که از نظر ساختا يزمان يهادوره

 يانهاي، شريابان بندينش ساختمانها، خياز چ يخاص

پالن  ج.1باشند. در شکل يم يو امکان دسترس يارتباط

منطقه مورد  يفرسوده تهران برا ياستاندارد شده بافتها

سبزرنگ، محدوده مصوب  يهاشود که لکهيده مينظر د

 نيدهد. ايبافت فرسوده را نشان م يتهران برا يشهردار

 يخت شهرير يهايمنطبق بر ناهمگون ياديها تا حد زلکه

و در شکل باشند ميفرسوده  يادآور بافتهايکه هستند 

 اند. ز مشخص شدهين ب.1

فرسوده  يبافتها يکيزيط فين اساس در مورد شرايبر ا

ق ياز طر يفرسوده تا حدود يتوان گفت بافتهايم

پالن قابل درک هستند  يهانقشه يمکان-ياطالعات هندس

به « فرسوده يبافتها»د که مفهوم يآين به نظر ميو چن

 يداده مکان يگاههايو نه به صراحت در پا يصورت ضمن

  باشند.يموجود م

در اين تحقيق به دنبال ارائه قابليتهاي مدلهاي داده 

موجود در فناوريهاي وب معنايي و ساير قابليتهاي آن به 

که در « بافت فرسوده»اهيمي نظير منظور صريح سازي مف

ني به صورت ضمني موجود هستند، هاي مکاداده

 باشيم. مي
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 مشخص شده که دو لکه)ج( فرسوده شهر تهران و  يهاادآور بافتيز دانه و درهم ، يدو محدوده با بافت ر )ب( از پالن شهر تهران، يبخش )الف( -1شکل

[12]باشند يتهران به عنوان بافت فرسوده م يمصوب شهردار محدوده

 داده يگاههايدر پا يمکان يمعان يچالشها -3

-رهين روش ذخيترکه مرسوم ياداده رابطه يگاههايپا

مشخص هستند که  1ک طرحيبر  يداده هستند مبتن يساز

ها در ن دادهين روابط بينوع و مشخصات انواع داده و همچن

گاه داده ياز پا ينوع يگاه داده مکانيشوند. پايف ميآن تعر

پاسخ  ، زبان پرسش وياست که دربردارنده نوع داده مکان

ت ين قابليبوده و همچن يمکان يهاداده يت شده برايتقو

 يها و اتصاالت از نوع مکانداده يبرا يمکان 2هيساخت نما

امکان انجام  ييتهاين قابلي. چن[14]ها را دارد ن دادهيب

ر فاصله ينظ يمکان يريگاز نوع اندازه يمحاسبات متعدد

ن يب يريگاشتراکر بافر و ينظ ين دو نقطه، توابع مکانيب

نقطه  يلومتريک 11ا در يآ»ر ينظ يمکان يهاگونها، گزارهيپل

p توابع سازنده که مثالً با «وجود دارد؟ يساختمان مسکون ،

شود و توابع گون ساخته يک پليگرفتن مختصات رئوس 

ر مختصات مرکز ياز عوارض نظ يننده که مشخصات خاصيب

. [11]کنند يرا فراهم م يگونيک عارضه پلي يهندس

 يستمهايف سيوظا يامکانات برشمرده شده که بخش اصل

بر اساس ساختار  يرا برعهده دارند، همگ ياطالعات مکان

 يگاههاين آنها در پايف شده بيو روابط تعر يجداول اطالعات

داده در  يگاههاين پاياند. عملکرد اشکل گرفته يداده مکان

 يره سازيذخ يوابسته به عوارض بر مبنا يمواجهه با معان

باشد. يعوارض م ياز جدول اطالعات ييآنها در قالب ستونها

                                                           
1 Database Schema  

2 Index 

ره که در يپارسل، سال ساخت بنا، نوع راه و غ يمثالً کاربر

موسوم هستند.  يفيبه اطالعات توص يداده مکان يگاههايپا

ز ين يهندس-يمکان يهايگرج اندازهينتا ين معانيدر کنار ا

هر عارضه  يبرا ياطالعات ين ستونهايوانند در قالب همتيم

ط و مساحت پارسل و عرض راه يره شوند که محيذخ

ذکر شده  ياطالعات يباشند. ستونهاين نوع مياز ا ييمثالها

گردند و يم ينيبشيمعمواًل پ  9داده يگاههايدر  طرح پا

ا در مراحل يگاه داده و يسطرها هنگام ساخت پا يهاداده

 ييچالشها يح شده دارايزم تشريگردند. مکانيوارد م يبعد

 م: يکنياز آنها اشاره م ينجا به برخياست که در ا

گاه يه طرح پايبعد از ته گاه داده:يعدم انعطاف طرح پا

اهداف  يم که برايک مدل داده همگن مواجه هستيداده با 

ا يداده  ين اساس اگر معانيه شده است. بر ايمشخص ته

-جه نرميگاه داده و در نتيند آنگاه ساختار پاير نماييتغموضوع 

ست دچار يبايمنيز توسعه داده شده بر اساس آن  يافزارها

 يگاه داده مکانيتوان به طرح پاير شوند. به عنوان مثال مييتغ

از آن نشان  يينما.الف 2اشاره نمود که در شکل  يپالن شهر

ن طرح امکان يبه اگاه داده وابسته يپا  داده شده است. در

ابان و يمتقاطع با هر خ يابانهايابانها، خيره عرض خيذخ

که هر  يان امکان پرسش در مورد مساحت منطقهيهمچن

ن مسائل يحل ا يکند، وجود ندارد و برايابان از آن عبور ميخ

 ل شود.يتبد ب.2الزم است طرح به شکل 

                                                           
3 Database schema 
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ابان و پرسش در مورد يمتقاطع با هر خ يابانهايابانها، خيره عرض خيکه بر اساس آن امکان ذخ يپالن شهر يبرا يادادهگاهيطرح پا )الف( -2شکل

ذکر شده. يتهايرفع محدود يگاه داده برايطرح اصالح شده پا )ب( کند، وجود ندارد،يابان از آن عبور ميکه هر خ يامساحت منطقه

گاه يره شده در پايذخ يهاداده ها :عدم انعطاف داده

و  يآورگاه داده جمعيبر طرح پا يداده کامالً مبتن

از  يود متعدديگر طرح، قيشوند. به عبارت ديم يسامانده

ک خانه از جدول، تعداد يبودن  يل نوع داده، اجازه خاليقب

بر روند برداشت داده  اگر ريد يو موارد ياقالم اطالعات

 يبرا ين رو ممکن است زمان اضافياعمال کرده و از ا

از باشد. به عنوان مثال اگر يها نداده يسازپردازش و آماده

ل مختلف کد ثبت شده از نوع عدد يک پارسل به دالي

ا ي ينداشته باشد امکان آن وجود ندارد که از پالک شهردار

آن استفاده شود.  ياست براکه شامل حروف  يگريشناسه د

باشد يم  1هيد اوليل آنکه ستون مربوطه از نوع کليبه دل

 ز وجود ندارد. يبودن ن يامکان خال

ت ياگر موجود ت:ير موجوديف زيعدم امکان تعر

AA تياز موجود ينوع A  ( فرسوده  يپارسلهامثالً باشد

 يمنحصراً برا ياقالم اطالعات يپارسل هستند( و برخ ينوع

AA ياز باشند )عمر بنا، جنس بنا، درجه فرسودگين ،

ن يلرزه( آنگاه بر اساس قواننيسک زميدرجه ر

الزم است تا جدول  ياه رابطهددا يگاههايون پايزاسينرمال

                                                           
1 Primary key 

ک ي يدر نظر گرفته شود و با برقرار AA يبرا ييمجزا

پارسل در آنجا  ياطالعات عموم يبرخ Aرابطه با جدول 

به جدول  AAجدول  يدائم ين وابستگيشود. ايره ميذخ

A از جدول  در پرسش و پاسخAA ش در يرايو هرگونه و

ز ممکن است باشد، ين Aش جدول يرايآن که وابسته به و

 است.  ياداده رابطه يگاههايپا يتهاياز محدود يکي

: بر خالف آنچه که از روابط يح بودن معانيعدم صر

ف يد، امکان تعريآيبه نظر م ياداده رابطه يگاههايپاعنوان 

ن يست که ايسر نيم يع داده به سادگانوان يح روابط بيصر

حاکم بر موضوع  ياز معان ين رفتن بخشيموضوع باعث از ب

و  2تيتوان به روابط جزئيگردد. به عنوان مثال ميم

هستند اشاره  يمکان يهاکه جزء خواص داده 9يتوپولوژ

تقاطع »ر ينظ يکيتوپولوژ رابطه يره سازيذخ ينمود. برا

ب آمده در يبه ترت 4و  9، 2، 1 يابانهاين خيب« ابانهايخ

 دو ک رابطهيم. رابطه تقاطع داشتن يکنيعمل م 1جدول 

تقاطع داشته  2ابان يبا خ 1ابان ياگر خ يعنيطرفه است 

 ن رابطه دريا يسازرهيز بر قرار است. ذخيباشد بالعکس آن ن

                                                           
2 Mereology 

3 Topology 

 )الف(
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دو »ح مفهوم يان صريمانع از ب يک ستون اطالعاتيقالب 

گاه داده ملزم به يگردد و پايم« طرفه بودن رابطه تقاطع

ک ي( در 1ابان يبا خ 2ابان يره رابطه بالعکس )تقاطع خيذخ

بر  ين روش با وجود اعمال افزونگيگردد. ايد ميف جديرد

ح مفهوم تقاطع ناتوان است. يصر انيگاه داده همچنان از بيپا

ت تعداد يلدها دچار محدوديچراکه در اختصاص عنوان به ف

م. يان نکنيرا ب ياز معن يم بخشيم و مجبوريحروف هست

ن يو همچن HasIntersectionWith يبه جا  INT1مثاًل 

ره( که يو غ Int1, Int2ر آن )يتکث يروابط برا يشماره گذار

 گردد.يتقاطع م ياز صراحت معن يمنجر به حذف بخش

 ابانيهر خ يتقاطع برا 1ابانها با در نظر گرفتن حداکثر يمربوط به خ يهاداده يسازرهيجدول ذخ -1جدول

District Int…5 Int…4 Int…3 Int…2 Int…1 Width Length Geometry Streetid 

12   4 3 2 45 1253.26 Sdo_geometry 1 

12  6 5 4 1 35 895.65 Sdo_geometry 2 

12    5 1 35 952.34 Sdo_geometry 3 

12   6 2 1 45 1101.4 Sdo_geometry 4 

          

هاي مثال دگر در مورد بخش ديگري از روابط بين داده

شناسيم. ميمکاني است که آنها را تحت عنوان روابط جزئيت 

اي از هر بلوک شهري شامل مجموعه»به عنوان مثال 

 يهاداده يسازرهيذخ يبرا«. باشدپارسلهاي به هم متصل مي

تحت عنوان بلوک  يمربوط به شمول پارسل در بلوک، ستون

ق يبه جدول پارسلها اضافه شده است و جدول بلوکها از طر

پارسلها متصل ک به چند به جدول ي 1يد خارجيک رابطه کلي

ز ين ين بلوک و منطقه شهردارين نوع رابطه بيشده است. هم

ه يدر مورد کل يپاسخ به پرسش يبرقرار است. حال برا

 يست از دستوريبايک منطقه ميقرار گرفته درون  يپارسلها

ن ي)ا ر آورده شده استياستفاده کرد که در ز 2اتصالاز نوع 

 .وشته شده است(.ب ن2گاه داده شکل يپرسش بر اساس پا

SELECT p.parcelid, d.districti 

FROM parcels p JOIN urbanblocks b 

ON p.urbanblock=b.blockid 

JOIN district d ON 

d.districtid=b.district; 

ر ينظ يشتريت همچنان به اجزاء بياگر رابطه جزئ

ا در طرف مقابل به شهرها و يدرون پارسلها و  يساختمانها

 يمتوال يهااتصالد از يز بايابد در پرسشها نياستانها ادامه 

شود. يپرسش افزوده م يدگيچياستفاده کرد که بر پ يشتريب

ن جداول يا ين دو به دويست که رابطه بين موضوع در حاليا

 است.« يت( مکانيشامل بودن )جزئ» يکتايمرتبط با مفهوم 

: ين جدوليت بودن اتصاالت بينهايبعدم امکان 

و استفاده  يسازرهيذخ يبرا يداده امکان محدود يگاههايپا

 ياب و استنتاجگر مبتنين ارزيدارند و قوان« نهيدانش زم»از 

                                                           
1 Foreign key 

2 Join 

ا توسط عامل يشوند  يسيافزار کدنود در نرميبر دانش با

 يقانون برا يگاههايانجام شوند. امکان استفاده از پا يانسان

ن موضوع تفاوت عمده يداده وجود ندارد که ا يگاههايپا

خبره است. به عنوان  يستمهايگاه داده با سيپا يستمهايس

 41ش از يعرض ب يابانيم اگر خيان کنيم بيخواهيمثال م

« يابان اصليخ»ک يمتر داشت  1111ش از يمتر و طول ب

که  ياست. راهکار« يابان فرعيخ»نصورت ير اياست و در غ

ق ينست که از طريوجود دارد ا يمين مفاهينانتساب چ يبرا

دا کرده يرا دارند پ ين شرطيکه چن يياجزا SQLک پرسش ي

ن يم. نمونه ايد مفهوم را اختصاص دهيک ستون جديو در 

ن پرسش بر اساس ي)ا قرار داده شده استدر زير پرسش 

 ..ب نوشته شده است(2گاه داده شکل يپا

ALTER TABLE streets 
 ADD mainstreet int;  
UPDATE streets SET mainstreet=0; 

UPDATE streets SET mainstreet=1 

WHERE length>1000 AND width>40; 

 يفرع يابانهايخ»به عنوان مثال اگر مفهوم مورد نظر 

ه يم که کليباشد، به دنبال آن هست« متصل به هم

 يدر پ ره واحديک زنجيرا که در  ياز نوع فرع يابانهايخ

گاه داده وارد يص داده و در پايتشخ يقيهم هستند به طر

(. براي يافتن آنها بر اساس ساختار متداول 9کنيم )شکل 

نشان داده  2اي از آن در شکل پايگاههاي داده که نمونه

 حدوديت مشخص داريم که اولين آنهاشده است، چندين م

يابان نيازمندي به در اختيار داشتن کليه تقاطعهاي يک خ

 با ساير خيابانها است. 
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ک يکه در  يفرع يابانهاياز خ يام نمونهيخطوط ضخ -9شکل

 دهند.يگر متصل هستند را نشان ميکديره واحد به يزنج

 ب.2گاه داده آمده در شکل يم مطابق طرح پاياگر بخواه

که با  ييابانهايخ يت تعداد ستون برايم با محدوديعمل کن

م و اگر يگر تقاطع دارند، مواجه هستيابان ديش از پنج خيب

م، ير داده و به تعداد ستونها اضافه کنييم طرح را تغيبخواه

دا کند؟. افزودن تعداد ستونها يد ادامه پين کار تا کجا بايا

 يبرا يخال يهااز داده ياديگاه داده را با حجم زيپا

 يکند. حتين حد تقاطع ندارند مواجه ميکه تا ا ييابانهايخ

ه تقاطعها يباشند که کل ينکه تعداد ستونها در حديبا فرض ا

 SQLدر پرسش  اتصالف يره کنند آنگاه در نحوه تعريرا ذخ

ر نشان ين مشکل در مثال زيم که ايبا مشکل مواجه هست

و .ب 2گاه داده شکل ين پرسش بر اساس پاي)ا داده شده است

 :(جه پرسش قبل نوشته شده استيبا توجه به نت

SELECT a.streetid, b.streetid 

FROM streets a JOIN streets b ON 

a.intersection1=b.streetid 

OR a.intersection2=b.streetid 

OR a.intersection3=b.streetid 

OR a.intersection4=b.streetid 

OR a.intersection5=b.streetid 
WHERE a.mainstreet=0 AND 

b.mainstreet=0; 

که  يابان فرعياساس کد آمده در باال هر دو خبر 

ر يم سايشوند. حال اگر بخواهيمتقاطع باشند فهرست م

د يم بايدا کنيهستند پ ين تواليرا که در ادامه ا ييابانهايخ

را ادامه داده که عالوه بر  FROMو  SELECTجمالت 

ن يا يپرسش، از آنجا که از تعداد اجزا يدگيچيش پيافزا

ن پرسش يتوسعه ا يبرا يتيم، نهايستيمطلع نها رهيزنج

ن يت بودن اتصاالت بينها ين مسئله بيست. ايمتصور ن

 ياداده رابطه يگاههايپا ينقاط ضعف اصلاز  يکي يجدول

 دارد.  ياديز يز کاربردهاين يو در روابط مکان [16]است 

 يهايبر استفاده از فناور يراهکار مبتن  -4

 ييوب معنا

ت ارائه شده در بخش دو در مورد حايبا توجه به توض
ن يآنها و همچن يدگيچيو سطح پ يمکان يمعان

ش و يدر نما يداده مکان يگاههايکه پا ييتهايمحدود
 يتهايقابل ين بخش به بررسيآنها دارند، در ا يسازحيصر

م يپردازيگاه داده مين پاياز مدل داده و همچن يگرينوع د
 رند. يگيقرار م ييوب معنا يهايکه در مجموعه فناور

 RDFمدل داده  -4-1

ز ين RDFگانه که به آن سه RDF 1ک جمله داده در مدلي
 sگانه ن سهيشود. در ايف ميتعر (s, p, o)ند به صورت يگويم

ا مقدار يء يمفعول، ش oت و يا خاصيرابطه  pا موضوع، يفاعل 
دار ک گراف جهتي يال برايک يتوانند يها مگانهباشند. سهيم

ن يء هستند، باشند و بر ايدو سر آن موضوع و ش يهاکه گره
پرسش و  ي. زبانها[17]شود يل ميتشک RDFاساس گراف 
توان ياند که مجاد شدهيا RDFاستفاده در  يبرا يپاسخ متعدد

ز به عنوان ين W3Cاشاره نمود که توسط  SPARQL [17]به 
ح داده با ياز تشر يا. نمونه[18]شده است  ياستاندارد معرف

 يدر سطرها SPARQLک پرسش به زبان يو  RDFمدل داده 
 آورده شده است.  2اول و دوم جدول 

 OWL يشناسيزبان هست -4-2

ز وجود دارد يان داده نياز ب يسطح باالتر ييدر وب معنا
از  يقين سطح تلفيموسوم هستند. در ا 2هايشناسيکه به هست

ان داده و دانش در کنار هم وجود دارد و زبان استاندارد آن يب
OWL 9 نسبت به  يشتريب يمنطق ي. استنتاجها[21]  نام دارد
RDF  درOWL  آن بر منطق  يو اتکا بکار گرفته شده است

کالسها،  اجازه  يفگريت توصياست. توسعه قابل 4(DL) يفيتوص
اشتراک، اجتماع و ر ينظ يف کالسها بر اساس روابط منطقيتعر

-ر دوطرفهيها نظرابطه يبرا يدين خواص جديمتمم و همچن

ره از يو غ 8و معکوس بودن 7بودن ي، تابع6بودن يمتعد ،1بودن
 .[21]است  RDFبا  OWL ين تفاوتهايمهمتر
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 گاه قانونيپا -4-3

گاه يوجود دارد که پا يگريد هيال ييوب معنا يدر معمار

ت استفاده از يقابل يريه بکارگين اليقانون نام دارد. هدف ا

استنتاج دانش  يفگر برايدانش موجود به صورت کاماًل توص

ان کننده آن يب يين در وب معناي. قوان[1]باشد يد ميجد

 يموجود هستند که با وجود آنکه نوع يهااز دانسته يبخش

ان آنها با يت بيکنند، قابليان ميده را بين دو پديرابطه ب

ک نام و يک قانون با يوجود ندارد.  OWLو  RDF يزبانها

 ابد که عبارتند از:ييت ميهو يسه جزء اساس

ک قانون است که به يشفرض يبخش مقدم: بخش پ

 کند.يان ميک قانون شروع به جريواسطه آن 

ان قانون يکه بر اساس آن جر ي: شرطياريلتر اختيف

 کند.يمحدودتر عمل م

 باشد. يح ميقانون صح بر اساسکه  ياجهي: نتيش تالبخ

به  ييوب معنا يقانونها در فناور يريبکارگ يراب

از هست که ين يسازادهيپ يبرا SWRL1ر ينظ ييزبانها

 .[22]استاندارد شده است  W3Cتوسط 

افتن يکه به دنبال  SPARQLک پرسش ياز  ياسطر دوم: نمونه ،RDFپارسل به زبان  9ت مربوط به يمساحت و جمع يهاسطر اول: داده -2جدول

 دارند نفر 21ش از يت ساکن بياست که جمع ييشناسه و مساحت پارسلها
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>" 

     xmlns:prop="http://dbpedia.org/property#" 

<rdf:Description rdf:about="#parcel1"> 

         <rdfs:lable>parcel1</rdfs:lable> 

         <prop:hasarea>1000</prop:hasarea> 

         <prop:population>30</prop:population> 

      </rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="#parcel2"> 

         <rdfs:lable>parcel2</rdfs:lable> 

         <prop:hasarea>1200</prop:hasarea> 

         <prop:population>18</prop:population> 

      </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>         

PREFIX prop: <http://dbpedia.org/property/> 

SELECT ?parcelid ?area 

WHERE { 

    ?parcel  rdfs:label ?parcelid ; 

             prop:hasarea ?area . 

    FILTER (?population > 20) .} 
 

در حل  ييوب معنا يهايفناور يتهايقابل -4-4

 داده  يگاههايپا يچالشها

که در بخش  ييتهايبر محدود ين بخش با مروريدر ا

 ييتهايد و با توجه به قابليان گرديداده ب يگاههايپا يبرا 9

د به ين بخش ارائه گرديدر ا ييوب معنا يهايکه از فناور

مورد نظر  يتهايها در رفع محدودين فناورينقش ا يبررس

 يبه چالشها ينجا ضمن اشاره مختصريم. در ايپردازيم

ح نحوه رفع يدر ادامه به تشر 9مطرح شده در بخش 

 م:يپردازيت ميمحدود

 RDFگاه داده يدر پا گاه داده:يعدم انعطاف طرح پا

 يتواند موارديد که علت آن ميامکان افزودن هر جمله جد

ر ييد، تغيق با منابع داده جديازها، تلفير توسعه نينظ

ره باشد، وجود يو غ يدگاه کاربران، بهبود مدل مفهوميد

که  ياداده رابطه يگاههاينجا برخالف پاين کار در ايدارد. ا

مربوطه  يا ستون اطالعاتيدر آنها نگران وجود جدول 

ن ير ايساده است. مثال ز 12ک افزودني يم به راحتيهست

نشان داده است.  اوراکل ييگاه داده معنايک پايکار را در 

ابانها يخ يبرا ياز وجود جدول ين دستور بدون نگرانيدر ا

برابر  "1"ابان شماره يعرض آنها، عرض خ يبرا يا ستونيو 

 وارد شده است. 41

                                                           
1 Semantic web Rule Language 

2 Insert 
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INSERT INTO streets_rdf_data 

VALUES (1,SDO_RDF_TRIPLE_S 

('city','<1>', 

'<hasWidth>','45^^http://www.w3.or

g/2001/XMLSchema#int')); 

مرتبط با منابع و  يهاتوان دادهيت مين قابليبا ا

 گاه داده نمود. يمتعدد را وارد پا يهانهيزم

ز يهمانطور که در بخش قبل ن ها:عدم انعطاف داده

عدم ورودشان  يا حتيها با هر نوع و گفته شد  ورود داده

 يداده طرح يگاههاين نوع پاياست. در ا ياريکامالً اخت

وجود ندارد. بر  يورود يهاچک داده يود برايبر ق يمبتن

د شناسه يعوارض جد يبرخ يتوان براين اساس ميا

که يها را در صورتاز داده يدلخواه اختصاص داد و برخ

 از آنها در دسترس نباشد، اصالً وارد نکرد.  ياطالع

ن مشکل يا ت:يموجودر يف زيعدم امکان تعر

ءگرا از يداده ش يگاههايدر پا ياداده رابطه يگاههايپا

 AAدر آنها  يعنيت وراثت رفع شده است. يق خاصيطر

 Aکه در  يتيباشد و هر خصوصيم A يبرا يرکالسيز

رسد. عالوه بر يز ارث مين AAف شده باشد به کالس يتعر

ز از ين OWLداده  يگاههايء گرا پايداده ش يگاههايپا

بر  ين موضوع مبتنيبرخوردارند که ا يتين خصوصيچن

ر کالس يتها به عنوان کالس و زيف موجوديت تعريقابل

ر يز يبرا کالس حتماً  يبرا يتيف هر خصوصياست. تعر

 شود. يف ميز تعريکالس ن

داده  يگاههايپا روابط: يح بودن معانيعدم صر

RDF  وOWL ابط رو ياداده رابطه يگاههايبر خالف پا

شتر به يشتر و شباهت بيتها را با صراحت بين موجوديب

ر ينظ ياکنند. مثاًل رابطهيمبيان نه يزم يمدل مفهوم

ک به چند و با يک بار به عنوان رابطه ي« تقاطع داشتن»

ابان با خودش يت خين موجوديت متقارن بودن بيخاص

ابانها  به ين هر دو نمونه دلخواه از خيف شده و بعد بيتعر

ان يب ين موضوع برايگردد. هميصورت نامحدود برقرار م

 يان پارسلها که رابطهيب« ه بودنيهمسا»ر ينظ يروابط

پارسل به بلوک و بلوک به منطقه « شامل بودن»متقارن و 

 يعنيباشد. يان ميز قابل بياست ن يمتعد ياکه رابطه

و « بلوک شامل پارسل است»توان بر اساس دو گذاره يم

 يبه پرسش در مورد پارسلها« شامل بلوک است منطقه»

ت تحت عنوان ين خاصيک منطقه پرداخت. ايدرون 

گنجانده شده  SPARQL 1.1در زبان  1«ريت مسيخاص»

 . [22]است 

 :ين جدوليت بودن اتصاالت بينهايبعدم امکان 

 يگاههايرابطه درپا 2بودن ين مشکل تحت عنوان بازگشتيا

گردد. ين مرتفع ميقوان يريبا بکارگ OWLو  RDFداده 

ح دانش در يواضح و صر يريقانون منجر به بکارگ يگاههايپا

ن يشتر بيب يکيشده و منجر به نزد RDFداده  يگاههايپا

 يمثال يگردند. برايم يواقع يايداده و مدل دن يمحتوا

 يابانهايخ»در رابطه با مفهوم  9مشابه آنچه که در بخش 

به شکل  ينيتوان قوانيد ميان گرديب« متصل به هم يفرع

 ف نمود:ير تعريآمده در ز

Rule1:(?x :type  :AuxiliaryRoad) 

 (?y :type  :AuxiliaryRoad)  
(?x :HasIntersectionWith  ?y)  
 (?x :FollowOn  ?y) 

 

Rule2:(?x :type  :AuxiliaryRoad) 

 (?y :type  :AuxiliaryRoad)   

(?z :type  :AuxiliaryRoad)   

(?x :FollowOn  ?y)   

(?y :FollowOn  ?z) 

 (?x :FollowOn  ?Z) 

 يفرع يابانهايه خيتوان کلين دو قانون ميا يبا برقرار

دا نمود. ياند پره دنبال هم قرار گرفتهيک زنجيرا که در 

-هم يپارسلها»توان مفهوم يمشابه م ين با رونديهمچن

پارسلها ثبت  يکه شناسه بلوک برا يطيرا در شرا« بلوک

گان هر پارسل يه همسايآن کل ينشده باشد و به جا

 نمود.  يسازادهيموجود باشند، پ

قابليتهاي فناوريهاي وب معنايي در  -4-5

 يانواع روابط مکان يمدلساز

 يريدر بکارگ ييوب معنا يتهاينجا به ذکر قابليدر ا

عمدتاً به  يروابط مکانم. انواع يپردازيم يانواع روابط مکان

ر مقابل بودن، ي)نظ يبيک و ترتيک، متريسه گروه توپولوژ

شوند. روابط يک ميره( تفکير بودن، پس از هم بودن و غيز

نکه عنوان و نام مشخص يبا توجه به ا يبيک و ترتيتوپولوژ

ن يب RDFق مدل داده يتوانند از طريدارند به صراحت م

ک که منظور يمورد رابطه متر گردند. در انيهر دو عارضه ب

ست از يباياز نوع فاصله و جهت است م يهاان دادهيآن ب

                                                           
1 Property Path 

2 Recursive 
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 GeoSPARQLر  ينظ RDFمدل داده  يتوسعه مکان

ح ياز نحوه تشر يااستفاده نمود که در بخش بعد نمونه

ر يمحاسبه سا يگون آورده شده است. برايک پليک يمتر

در  يمکان توان از توابعير فاصله ميک نظيخواص متر

GeoSPARQL ر ياند نظه شدهين منظور تهيکه بد

geof:distance  .استفاده نمود 

  يسازادهيپ -5

ذکر شده  يتهاياز قابل يبخش يسازادهين بخش به پيدر ا

 يهامستخرج از داده ياز معان يانمونه يسازحيصر يبرا

در « فرسوده يبافتها»م. مفهوم مورد نظر ما يپردازيم يمکان

 يمکان-ير هندسيکامالً غ يباشد که مفهوميم يشهر طيمح

ن بافتها در يکه ا ييو نمودها يکيزيبوده و  بر اساس ساختار ف

ک يص يتشخ يبرا ياند سه شاخص اصلداشته يپالن شهر

دست  (1: [29]بلوک به عنوان بافت فرسوده مدون شده است

متر  211مساحت کمتر از  يآن دارا امالکدرصد  11کم 

درصد معابر آن  11دست کم ( 2(، يزدانگي)ر باشندمربع 

 11دست کم ( 9( و يريمتر مربع باشند )نفوذناپذ 6کمتر از 

ستم سازه مناسب باشند يها فاقد سدرصد ساختمان

و  يزدانگير يارهايار ذکر شده معي(. از سه معيداري)ناپا

ر ياز مفهوم غ يمکان-يهندس يريدر واقع تفس يرينفوذناپذ

ل يباشند و به دليم« فرسوده يبافتها» يمکان-يهندس

 يهاو رابطه يعوارض شهر يمکان يهابه داده يوابستگ

که متضمن در  باشديم يمکان ين آنها از جمله معانيب يمکان

 . است يپالن شهر يمکان يهاداده

 يسازادهيو پ يمکان يهاداده يسازرهيذخ يدر ادامه برا

در  ييوب معنا يهايبر فناور يمبتن ين مفهوم از روشيا

 12cم که در نسخه ياگاه داده اوراکل استفاده نمودهيط پايمح

ق دو يکند. تلفيت ميحما ييو معنا ياز هر دو نوع داده مکان

باهم تحت عنوان استاندارد  ييو معنا ينوع داده مکان

گاه داده يباشد که پايم OGCاز محصوالت  1ژئواسپارکل

 يمکان يهااندارد استفاده کرده است. دادهن استياوراکل از ا

تهران که در  12ار کوچک در منطقه يبس يامحدوده يبرا

د. يگاه داده گردينشان داده شده است وارد پا الف.1شکل 

محدوده  يابانهايپارسلها و خ يه وارد شده براياول يهاداده

آنها، مساحت پارسلها،  يشامل شناسه آنها، مشخصه مکان

متصل  يپارسلها ين دو به دويابانها، رابطه متقابل بيعرض خ
                                                           

1 GeoSPARQL 

ره يمتقاطع، و غ يابانهايخ ين دو به دويبهم، رابطه متقابل ب

گاه يوارد پا RDFمورد نظر با ساختار  يهاه دادهيباشند. کليم

 يمربوط به مشخصه مکان RDFدند. نمونه داده يداده گرد

 ت. ر نشان داده شده اسيدر ز p1پارسل با شناسه 

<extent:p1> <extent:hasGeometry> 

"Polygon((7680.8 50175.5, 7694.8 

50175.1, 7693.8 50159.2, 7679.8 

50160.7))"^^<http://xmlns.oracle.c

om/rdf/geo/WKTLiteral> 

ن پارسل در يمربوط به رابطه اتصال ب RDFداده  نمونه

 ش داده شده است:ير نمايز

<extent:p1> <extent:touches> 

<extent:p2> 

ن کننده مشخصه ييتع رئوسک پارسل با ي 4در شکل 

 ش داده شده است. يگان متصل به آن نمايآن و همسا يمکان

 
آن و  ين کننده مشخصه هندسييتع رئوس، p264پارسل  -4شکل

که رابطه  p296و  p249 ،p250 ،p298 ،p299 يپارسلها

touches  باp264 دارند 

مرتبط با رابطه  يهاح است که دادهيبه توضالزم 

هستند که  ييهاابانها از نوع دادهيمتقابل پارسلها و خ

عدم و  روابط يح بودن معانيعدم صرمشکالت مطابق با 
ح شده در يتشر ين جدوليت بودن اتصاالت بينهايامکان ب

 يگاههايح آنها در پايصر يسازادهيفصل سوم، امکان پ

 ست. يموجود ن ياداده رابطه

 يبرا زيگاه قانون نيک پاي RDF يهاعالوه بر دادهدر ادامه 

و « متقاطع يفرع يابانهاياز خ يارهيزنج»م ياعمال مفاه

باشند. ياز ميمورد ن« متصل بهم )هم بلوک بودن( يپارسلها»

و  Rule1در « هم بلوک يپارسلها» ياز براين مورد نيقوان

Rule2 با مساحت  يف بلوکهايبه تعرن قانون مربوط يو همچن

 باشند:ير ميبه شکل آمده در ز Rule3مترمربع در  211کمتر از 
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Rule1: INSERT INTO mdsys.semr_urbanarea VALUES 

('commonblock1',  

'(?x rdf:type e:parcel) (?y rdf:type e:parcel)  

(?x e:touches ?y) ' 

,null,  

'(?x e:hasCommonBlock ?y)',  

SEM_ALIASES(SEM_ALIAS('rdf','http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#'),SEM_ALIAS('e','extent:')));  

 

Rule2: INSERT INTO mdsys.semr_urbanarea VALUES('commonblock2', '(?x 

rdf:type e:parcel) (?y rdf:type e:parcel) (?z rdf:type e:parcel) (?x 

e:hasCommonBlock ?y) (?y e:hasCommonBlock ?z) ',null,'(?x e:hasCommonBlock 

?z)',SEM_ALIASES(SEM_ALIAS('rdf','http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#'),SEM_ALIAS('e','extent:'))); 

Rule3: INSERT INTO mdsys.semr_urbanarea VALUES('smallblock', '(?x rdf:type 

e:parcel) (?x e:hasAREA ?y)', 

'(y < 200)',  

'(?x e:hasSmallArea 
e:positive)',SEM_ALIASES(SEM_ALIAS('rdf','http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#'),SEM_ALIAS('e','extent:'))); 

 

)همسطح(  يفرع يابانهايخ يبرا ينين قوانيمشابه چن

ز ين 6با عرض کمتر از  يابانهاين خيبه هم و همچن متصل

 يت بازگشتيخاص که از يحيتشربا توجه به شوند. يوارد م

 يتين خاصيعدم امکان در نظر گرفتن چن روابط وبودن 

ز يم و نيداشتدر فصل چهارم  ياداده رابطه يگاههايدر پا

بودن و  يف کننده بازگشتيتوص نيف قوانيامکان تعر عدم

، يارابطه داده يگاههايدر ساختار پا بودن روابط يتکرار

داده و  ياستفاده از مدلها تيمزن ين دو مسئله مهمتريا

مفهوم  يسازحيصر يبرا ييداده وب معنا يگاههايپا

 شوند.يمحسوب م «فرسوده يبافتها»

توان با چند پرسش با زبان يدر مرحله بعد م

SPARQL با مساحت کمتر از  يبه محاسبه درصد پارسلها

متر  6با عرض کمتر از  يفرع يابانهايمترمربع و خ 211

به  Query2و  Query1 نجا دو پرسشيپرداخت که در ا

 ين دو پرسش به دنبال بررسياند. اعنوان مثال آورده شده

و  x=7651.6با مختصات  يااطراف نقطه يزدانگيت ريوضع

y=50105.8 ن منظور پرسشيباشند. بديم Query1 

دا يدارد را پ ن فاصله تا نقطه مورد نظريکتريکه نزد يپارسل

هم بلوک آن را در  يه پارسلهايکرده و بعد تعداد کل

?pCount ن پرسش يکند. همچنيره ميذخQuery2  با

را که در  ييتعداد پارسلها Query1ک تفاوت نسبت به ي

متر مربع دارند  211بلوک مورد نظر مساحت کمتر از 

 کند.يره ميذخ smallpCount?محاسبه کرده و در  

نسبت به  smallpCountبا محاسبه ميزان درصد 

pCount توان برقراري شرط ريزدانگي براي بلوکي که مي

نقطه مورد پرسش در آن واقع شده است را بررسي کرد. 

توان تعداد کل خيابانهاي همسطح مشابه اين دو مي

)فرعي( اطراف نقطه مورد پرسش و درصد خيابانهاي با 

اي بررسي نفوذپذيري محدوده به را نيز بر 6عرض کمتر از 

 دست آورد.

 نام پايگاه قانون

 نام قانون

 بخش مقدم قانون

تعريف فضاي نامهاي استفاده شده 

 هاي معناييدرداده

 بخش فيلتر قانون

 بخش تالي قانون

181



 

 
حيصر

ساز
 ي

عنا
م

ي
ي

 
من

ض
 ي

ده
دا

ها
 ي

کان
م

 ي
 از

ده
تفا

اس
با 

...
 

Query 1: 

SELECT   *  

FROM table(sem_match) 

'SELECT count (?x) as ?pCount 

WHERE 

{ 
?x :hasCommonBlock ?p. 

?p orageo:hasGeometry ?cgeom 
FILTER(orageo:nearestNeighbor(?cgeom,"POINT(7651.6 50107.8)  
"^^orageo:WKTLiteral,"sdo_num_res=1"))}, 

SEM_MODELS('city'), 

SEM_Rulebases('RDFS','urbanarea'),  
SEM_ALIASES( 

SEM_ALIASES(SEM_ALIAS('e','extent:')),null)); 

 

Query 2: 

SELECT   *  

FROM table(sem_match( 

'SELECT count (?x) as ?smallpCount 
WHERE 

{ 
?x e:hasCommonBlock ?p. 

?x e:hasSmallArea e:positive. 

?p orageo:hasGeometry ?cgeom 
 Query1…مشابه …

pCount               

----------------------  
53 

 

smallpCount               

----------------------  
8 

 

 و ادامه پژوهش يبندجمع  -6

متضمن در  يمعان يسازحين مقاله به منظور صريدر ا

داده  يگاههايپا يتهايح محدوديبه تشر يمکان يهاداده

مرسوم  يمکان يهاداده يسازرهيکه در ذخ يارابطه يمکان

آنچه  يعنيمتضمن  يم. منظور ما از معانيهستند، پرداخت

قابل استنباط است اما به صراحت در  يمکان يهاکه از داده

وجود  ياديم و تعابير زيان نشده است. مفاهيگاه داده بيپا

توان آنها را به نوعي مفاهيمي پيچيده دانست دارند که مي

ص يکه در يک پايگاه داده مکاني به صراحت قابل تشخ

که  هستندباشند اما به صورت ضمني در آنها موجود نمي

 يهندس -ياين مفاهيم به ساختار مکان يعلت آن وابستگ

 باشد. ين عوارض ميب يو روابط مکان

جبران  يکهايح تکنيدر مرحله بعد به تشر

 يتهايبر اساس قابل ياداده رابطه يهاگاهيپا يتهايمحدود

 يگاههايم. پايپرداخت ييوب معنا يهايموجود در فناور

بر گراف قادر به ارائه  يمبتن يبا ساختار ييداده وب معنا

ت از ير حماينظ يداده منطق يگاههايهمزمان محاسن پا

ءگرا يداده ش يگاههاياستنتاج،  پا يقانون برا يگاههايپا

داده  يگاههايرکالسها و پايت از کالسها و زير حماينظ

ر راهها ينظ يعوارض يارتباطات برا ير مدلسازينظ شبکه

 باشد.يت آنها مين مزيمترن موضوع مهيباشند که ايم

را به عنوان « يبافت فرسوده شهر»ن ارتباط مفهوم يدر ا

از  يمکان-يهندس يريکه تفاس يمکان-ير هندسيغ يمفهوم

 يسازحيصر يبرا يآن ارائه شده است انتخاب کرده و روش

ک نقطه با مختصات معلوم ارائه ين مفهوم در اطراف يا

گاه يپا يتهاياستفاده از قابلن روش با يا يسازادهيپم. ينمود

وب  يهايستم اوراکل که از فناوريس ييمعنا-يداده مکان

 يلهايو تحل يمورد نظر ما در کنار نوع داده مکان ييمعنا

در  يمتعدد يچالشهاکند، انجام شد. يت ميحما يمکان

 SPARQLرابط پايگاه داده اوراکل با دستورات 
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 توانند در ادامه مورديرند که ماق وجود دين تحقينه ايزم

ه يجامع کل يتوان به بررسيجمله ماز رند. يقرار بگ يبررس

پرداخت و  يها و روابط مکانقابل استنباط از داده يمعان

 يگاههايدر پا ين معانيا يسازحيصر يبرا يياجرا يچارچوب

 يمتعدد يتوان بر قابليتهاينجا ميارائه نمود. در ا يداده مکان

دهد تمرکز يارائه م ييوسته در وب معنايکه مدل داده پ

 يدر فضا يمتعدد يليتحل يتهاين قابلينمود. همچن يشتريب

 يريتوان بکارگ يبررسداده گراف وجود دارند که  يگاههايپا

ان شده در ساختار گراف در ادامه يب يمکان يهاداده يآنها برا

 شود. يشنهاد ميق پين تحقيا
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