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چکیده

هاي مکاني ديگر مانند مختصات، شود و در مقايسه با شناسهترين و پرکاربردترين شناسه مکاني محسوب ميآدرس قديمي

هاي استاندارد ها در دنیا به اعتبار وجود يا عدم وجود استاندارد، به دو دسته آدرسر قرار گرفته است. آدرسمورد استفاده بیشت

ها، هاي موجود براي تعیین موقعیت ماشیني آدرسشوند. از طرفي غالب روشهاي غیراستاندارد يا توصیفي تقسیم ميو آدرس

هاي توصیفي داراي پیچیدگي ساختاري و معنايي اند. اما از آنجا که آدرسشدهها با ساختار استاندارد توسعه داده براي آدرس

رغم باشد. البته عليها، دشوارتر ميهاي استاندارد بوده، لذا تعامل ماشین با اين دسته از آدرسبیشتري نسبت به آدرس

شود هاي استاندارد دارند که باعث ميرسهاي توصیفي مزايايي نسبت به آدها، آدرسدشواري تعامل ماشین با اين گونه آدرس

هاي استاندارد باشیم، به توسعه روشي براي حل مسئله تعیین موقعیت ها با آدرسبه جاي آن که به دنبال جايگزيني آن

هاي ، ارائه روشي براي تعیین موقعیت ماشیني آدرسهاي توصیفي بپردازيم. از اين رو، هدف اصلي اين تحقیقماشیني آدرس

هاي مندي از مزاياي آدرسها برطرف شود ثانیاً امکان بهرهباشد تا اوالً چالش تعیین موقعیت ماشیني اين آدرسصیفي ميتو

يابي ماشیني براي هاي استاندارد، از بین نرود. رويکرد اين تحقیق براي حل مسئله آدرسها با آدرستوصیفي با جايگزيني آن

براي تجزيه متن « هاي توصیفيشناسي گرامر رسمي زبان آدرسايجاد هستي»ي هاي توصیفي شامل دو بخش اصلآدرس

براي تعیین موقعیت يا انطباق مکاني اجزاي آدرس « طراحي و توسعه يک مدل داده مکاني غني شده با ادراک مکاني»آدرس و 

و ارزيابي روش انجام گرفت. در  سازي جهت نمايش قابلیت اجراباشد. بر اساس رويکرد پیشنهادي تحقیق، پیادهتوصیفي مي

هاي استاندارد، ها با آدرسهاي توصیفي به جاي جايگزيني اين آدرسگیري از مزاياي آدرسنهايت، رويکرد حل مسئله در بهره

.هاي توصیفي را گسترش داده استپذيري راه حل شده و دامنه کاربرد آدرسباعث انعطاف

دهي، آدرس توصیفي، ادراک مکاني، پردازش زبان طبیعيسيابي، سیستم آدرآدرس واژگان کلیدي:

 نويسنده رابط
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مقدمه -1

فراد به يابي اترين منابع براي دستها متداولآدرس

هاي در مقايسه با شناسه د وهاي جغرافیايي هستنمکان

مانند مختصات، بیشتر مورد استفاده قرار  ،مکاني ديگر

مند کردن . آدرس، ابزار مناسبي براي مکان[1]اندگرفته

. [2]شود هاي اطالعاتي گوناگون موجود محسوب ميپايگاه

ها منجر و نیاز به تعیین موقعیت آدرس اهمیت آدرس

شده تا کشورهاي توسعه يافته با صرف هزينه و زمان قابل 

ي با هاي دادهتوجه، به دنبال تولید و نگهداري پايگاه

هاي موجود در کشور کیفیت و قابل اعتماد از مکان آدرس

خود باشند. به عنوان نمونه، دفتر سرشماري وزارت 

میالدي، با  90اياالت متحده آمريکا از دهه  1ارتتج

، اطالعات مکاني موجود در TIGER2 طراحي و ايجاد

هاي داده خود را در قالب پايگاه داده مکاني استخراج پايگاه

برداري . همچنین سازمان نقشه[3]کند و منتشر مي

، مختصات  Address-Pointد پايگاه دادهانگلستان با ايجا

میلیون آدرس را در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ين چند

. از طرفي دولت استرالیا [4]کند ولز تولید و نگهداري مي

-را براي دستیابي به يک فايل آدرس GNAF3 نیز طرح

 1998که از سال  ،دهي دقیق و قابل اعتماد تصويب کرد

و از  همیالدي به مدت شش سال مطالعات آن انجام شد

. [5]مدت دو سال اجرا گرديد  درمیالدي هم  2004سال 

-ها، نشانهاي زمانبر و پرهزينه دولتاين گونه فعالیت

 باشد.مي نمديريت آ آدرس و دهنده اهمیت

ها در دنیا به اعتبار وجود يا عدم وجود آدرس

هاي هاي استاندارد و آدرساستاندارد، به دو دسته آدرس

هاي شوند. آدرسغیراستاندارد يا توصیفي تقسیم مي

هیت توصیفي دارند، به اين معنا که غیراستاندارد، غالباً ما

براي يا به آساني قابل دسترسي، از يک مکان آشنا 

به  همخاطب، شروع شده و با توصیف مسیر و مقصد، مرحل

مورد اشاره در  کنند تا مکانمرحله به مخاطب کمک مي

هاي ست که اين آدرسا آدرس را بیابد. الزم به يادآوري

یط پیرامون خود تا توصیفي براساس آنچه شخص از مح

د. نشوکند، بیان ميآدرس درک ميمورد اشاره در  مکان

 هايمؤلفههاي توصیفي بر اساس به تعبیر ديگر، آدرس

1 U.S. department of commerce - Census Bureau 

2 Topologically Integrated Geographic Encoding and 
Referencing 

3 Geocoded National Address File (GNAF) 

باشند. مي 5زبان طبیعيساختار در قالب  و 4ادراک مکاني

بدين معنا که در تبادل آدرس، ادراک مکاني دو عامل 

 .[6]دهنده و گیرنده( دخیل است )آدرس

هاي موجود براي تعیین موقعیت از طرفي غالب روش

ها با ساختار استاندارد ها، براي آدرسماشیني آدرس

 . اندتوسعه داده شده

هاي در مقايسه با آدرسهاي توصیفي، آدرس

-استاندارد، نیاز به ابزارهاي کمک ناوبري را کاهش مي

ها، باعث توجه بیشتر دهند. از طرفي اين گونه آدرس

گیري نقشه ادراکي و به محیط و در نتیجه، شکلشخص 

 . [7]شوند هاي مکاني کاربر ميارتقاي سطح مهارت

شود به جاي آن که به دنبال چنین مزايايي باعث مي

هاي استاندارد هاي توصیفي با آدرسجايگزيني آدرس

باشیم، به توسعه روشي براي حل مسئله تعیین موقعیت 

اين ي توصیفي بپردازيم. از اين رو هاماشیني آدرس

روشي در پي آن است که با توجه به خالء موجود، تحقیق 

 6هاي طبیعيو پردازش زبان را مبتني بر ادراک مکاني

هاي توصیفي توسعه براي تعیین موقعیت ماشیني آدرس

 دهد. 

به موضوع آدرس  دوم بخشدر در ادامه بر اين اساس، 

سوم برخي  بخشدر است. يابي پرداخته شده و آدرس

يابي آدرس»هاي تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر در حوزه

با هدف مطالعه  «توصیفات مکاني»و « و کدگذاري مکاني

اند. تحقیقات پیشین مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته

دو رکن اصلي براي حل مسئله همانطور که ذکر شد، 

وعات هاي توصیفي، موضتعیین موقعیت ماشیني آدرس

باشند. اين مي« پردازش زبان طبیعي»و « ادراک مکاني»

چهارم  بخشدو موضوع به عنوان مباني نظري تحقیق در 

 اند. معرفي شده

معرفي شده رويکرد پیشنهادي تحقیق  پنجم بخشدر 

هاي پیش بخشاست. بر اساس مطالعات صورت گرفته در 

 يمرس گرامر يشناسيجادهستيا»از آن، دو مرحله اصلي 

 مدل کي توسعه و يطراح»و « يفیتوص يهاآدرس زبان

به عنوان مراحل « يمکان ادراک با شده يغن يمکان داده

 بخشدر اند. اصلي رويکرد حل مسئله تحقیق معرفي شده

جهت تفسیر و  سازي راه حل پیشنهاديپیاده ششم

4 Spatial cognition 
5 Natural language 

6 Natural Language Processing (NLP) 
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زي و منطقه مورد مطالعه معرفي گرديده سامحیط پیاده

افزار در هر دو مرحله است. سپس نحوه عملکرد نرم

يابي )يعني تجزيه متن آدرس و انطباق مکاني اجزا( آدرس

با استفاده از چند نمونه آدرس توصیفي، بیان شده است. 

، نتايج عملي به دست آمده، تفسیر و بخشدر انتهاي اين 

هاي حاصل از يافتههفتم،  بخشدر  اند.ارزيابي شده

 بندي شده است.تحقیق، جمع

یابي: تعاریف اولیه و مفاهیم پایهآدرس -2

حاوي  گزاره متني توصیفيبه عنوان توان ميآدرس را 

اطالعات مکاني تعريف نمود که به موقعیتي منحصر به فرد 

-ها به طور معمول در قالب سیستمآدرسدهد. ارجاع مي

صورت ترکیبي از اجزا همچون  بهو هاي آدرس دهي 

عوارض مکاني، روابط مکاني، کدهاي پستي و غیره بیان 

 .[8]شوندمي

پیروي از يک يا عدم  پیرويها در دنیا به اعتبار آدرس

هاي استاندارد و استاندارد، به دو دسته آدرس ساختار

شوند. هاي غیراستاندارد يا توصیفي تقسیم ميآدرس

 دههاي توسعه يافته مانند اياالت متحتوضیح آن که کشور

هاي ، انگلستان، استرالیا و غیره و يا حتي دستگاهآمريکا

ها را براي اجرايي گوناگون براي اين که اجزاي آدرس

ماشین قابل شناسايي نمايند، اقدام به تدوين 

 اند.دهي نمودهاستانداردهاي آدرس

با اين وجود در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه 

دهي انداردي براي آدرسايران، است و مانند برزيل، هند

و يا استفاده از استانداردهاي تعريف شده، در تعريف نشده 

-موقعیت آدرس کاربردهاي روزانه، معمول نیست. بنابراين

يا توصیف  [12-9, 6]ها معمواًل به صورت توصیف مسیر 

شوند. البته حتي در کشورهايي ارائه مي [15-13]مقصد 

 ممکن است دهي وجود دارد، که استانداردهاي آدرس

، از براي رسیدن به مقصد راهنمايي به منظورجامعه  افراد

استفاده کنند. به  نیزدهي ساختارهاي توصیفي آدرس

هايي که ماهیت توصیفي داشته و از ساختار چنین آدرس

گفته  1هاي توصیفيکنند، آدرساستانداردي پیروي نمي

شود.مي

1 Descriptive addres(es) 

دهي منجر به تفاوت اجزاي هاي آدرستفاوت سیستم

شود. اين ها با يکديگر مينحوه ترکیب آنها و آدرس

هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي ها هم غالبًا ريشهتفاوت

 تاريخي دارند. 

به عنوان نمونه در غالب کشورهاي غربي، سیستم 

دهي شامل نام بلوک ساختماني يا معبر و شماره آدرس

ها و باشد. در اين کشورها غالباً نام بلوکساختمان مي

ها هم از نظر مکاني، ا بوده و شماره ساختمانمعابر يکت

دهي، قالب و هاي آدرسباشند. در چنین سیستممرتب مي

اجزا و حتي عالئم سجاوندي به کار رفته در آدرس، دقیقاً 

 از پیش تعريف شده است. 

با معرفي عالئم در چنین شرايطي، بر اين اساس، 

توان به يسجاوندي به کار رفته در اين آدرس به ماشین، م

 راحتي عمل تجزيه متن آدرس به اجزاي آن را انجام داد.

ها، کامالً روشن جا که اجزا و تفسیر آنچنین از آنهم

نیز آدرس ي انطباق مکاني اجزاراحتي عمل است، لذا به 

.شودانجام مي

هاي از طرف ديگر، در برخي کشورها از مؤلفه

فاده شده دهي استغیرمکاني براي تعريف سیستم آدرس

هاي عددي که گاه بر است. در اين کشورها، از کدگذاري

شوند، اساس زمان و حتي گاه به صورت تصادفي تولید مي

گردد. اين نوع کدگذاري اگرچه ساختاريافته استفاده مي

بوده و براي ماشین قابل تعريف است اما به تنهايي و بدون 

. سیستم ابزارهاي کمکي براي انسان قابل استفاده نیست

اي از اين حالت دهي در ژاپن و کره جنوبي، نمونهآدرس

 .[7]دهي هستند.سیستم آدرس

در کشورهايي مانند ايران، ترکیه، برزيل و هند، اما 

ها معموالً در قالب توصیفي از مسیر دسترسي به آدرس

هاي شوند از اين رو مؤلفهنقطه مورد نظر بیان مي

يا روابط مکاني در  2هاي زمینيشانهگوناگوني مانند ن

دهي وجود دارد. در واقع در اين هاي آدرسچنین سیستم

دهي، قالب از پیش تعريف شده وجود هاي آدرسسیستم

هاي به کار رفته در آدرس نیز از قبل حتي مؤلفه .ندارد

ها معموالً گونه سیستمتعیین نشده است. همچنین در اين

باشد. در سطح يک شهر، يکتا نمي نام معابر و حتي محالت

از اين رو حتي اگر بتوان متن چنین آدرسي را به اجزاي 

آن تجزيه نمود، باز هم با يک تطابق ساده با نام اماکن و 

2 Landmark(s) 
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توان آدرس تجزيه شده را تعیین موقعیت کرد معابر نمي

بلکه الزم است اجزا بر اساس ترکیبي که در آدرس قرار 

قرار بگیرند تا امکان تعیین  اند مورد جستجوگرفته

ها فراهم آيد. در اين روش، آدرس بر اساس موقعیت آن

گیرنده و ادراک مکاني آدرس دهنده از دانش مکاني آدرس

محیط، در قالب توصیف مسیر دسترسي به موقعیت مورد 

گیرنده نظر از يک نقطه آشنا يا قابل دسترس براي آدرس

شود. با اين ، ارائه ميدر چارچوب ساختارهاي زبان طبیعي

گیرنده براي دسترسي به اي که به آدرسشرايط، هر مؤلفه

کند، امکان دارد در آدرس به کار رود. موقعیت کمک مي

-دهي در ايران ميمثال بارز چنین وضعیتي، نحوه آدرس

 1شکلباشد. به عنوان نمونه براي نقطه مشخص شده در 

 توان ارائه داد:هاي زير را ميآدرس

 تهران، خیابان شريعتي، قلهک، خیابان 1مسیر :

 2پابرجا، بلوار آينه، سمت غربي کوچه گل يخ پالک 

9واحد 

 تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان پابرجا، 2مسیر :

9واحد  2بلوار آينه، سمت غربي کوچه گل يخ پالک 

 براساس نقطه کي به يابیدست يبرا گوناگون يرهایمس -1شکل 

متفاوت يفیتوص هايآدرس

دهي در ابتداي امر، مخصوصاً گرچه چنین روش آدرس

رسد اما براي تعیین موقعیت ماشیني، ناکارآمد به نظر مي

-اوالً اين روش آدرس باشد:کارايي آن هم قابل توجه مي

دهي نه تنها به موقعیت ارجاع داده بلکه نحوه دستیابي به 

-کند. به بیان ديگر، در مقايسه با روشميآن را نیز بیان 

هاي کاماًل ساختاريافته، نیاز کاربر به ابزارهاي کمک 

ثانیاً اين روش  يابد.ناوبري در چنین شرايطي کاهش مي

 موجبعث توجه ببیشتر به محیط شده و به دنبال آن اب

به نوبه اين امر  کهشود گیري نقشه ادراکي افراد ميشکل

هاي مکاني خواهد شد. تقاي سطح مهارتمنجر به ار خود

 تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که در صورتي که

)که در مورد  وابستگي زياد به ابزارهاي کمک ناوبري

به ها را ، اين مهارتدهد(هاي ساختاريافته رخ ميآدرس

 .[16]کاهش داده استشکل محسوسي 

بر اساس توضیحات فوق، مزايا و معايب هر کدام از اين 

بندي نمود توان اين گونه جمعدهي را ميسیستم آدرس

هاي استاندارد به راحتي براي ماشین قابل که آدرس

ها به تعريف هستند از اين رو امکان تجزيه ماشیني آن

هاي غیراستاندارد يا که آدرس راحتي فراهم است در حالي

هاي طبیعي، هاي زبانه خاطر پیروي از قالبتوصیفي ب

براي تجزيه ماشیني با چالش مواجه هستند. اما در طرف 

هاي استاندارد به دلیل فقدان ارائه اطالعات مقابل، آدرس

کافي درباره روابط مکاني اجزاي آدرس و وابستگي شديد 

به ابزارهاي کمک ناوبري، معموالً کمکي به ارتقاي دانش 

هاي کنند در صورتي که آدرساد نميمکاني افر

غیراستاندارد با توجه به ماهیت توصیفي که دارند، در 

گیري نقشه هاي مکاني افراد و شکلارتقاي توانمندي

ها از محیط مؤثر هستند. به بیان ديگر اين گونه ادراکي آن

کنند بلکه به يابي را تسهیل ميها نه تنها فرايند راهآدرس

کنند لذا حتي کاني افراد هم کمک ميافزايش دانش م

براي افراد ناآشنا با محیط هم قابل درک و استفاده 

-هاي استاندارد بدون بهرههستند. در صورتي که آدرس

مندي افراد از دانش قبلي از ساختار شهر قابل درک و 

استفاده نیستند و حتي در صورت آشنايي افراد با محیط، 

دهند از یار ايشان قرار نميباز هم اطالعات کافي در اخت

اين رو به ابزارهاي کمکي براي تعیین موقعیت وابسته 

 هستند.

 متن 1يابي شامل دو مرحله اصلي تجزيهمعموالً آدرس

طرحواره  .[17]باشدمياجزا  2مکاني و انطباقآدرس 

نشان داده شده است.  2شکل مراحل کلي اين فرايند در 

-يابي، ظاهراً يک مسئله سرراست به نظر مياگر چه آدرس

پاسخ مانده رسد اما هنوز سئواالت اساسي درباره آن بي

هاي است. به عنوان نمونه براي يک موقعیت، آدرس

-آدرسممکن است يا  ؛تواند وجود داشته باشدمختلفي مي

در قالب ساختارهاي گوناگون بیان شوند. چنین  ها

گر جامع، تا حد توان با طراحي يک تجزيهمشکالتي را مي

1 Parsing 

2 Spatial matching  
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ا زيادي کاهش داد. با اين حال، طبق مطالعات صورت 

از  %30حدود انطباق گرفته حتي در چنیني حالتي، 

ها به دخالت کاربر نیاز داشته و به صورت کامالً آدرس

 .[17]شوندنمي خودکار، تعیین موقعیت

يابيآدرس ياصل مراحل طرحواره -2شکل 

هاي توصیفي اين مراحل، براي آدرس پیچیدگي

باشد. )غیراستاندارد( به علت ساختارنیافته بودن، بیشتر مي

که به دنبال ارائه روشي براي  و همکاران Davisحتي 

هاي غیرساختاريافته يابي در کشور برزيل با آدرسآدرس

هاي غیراستاندارد مستقیم مطلق را ند نیز صرفاً آدرسبود

هاي غیراستانداردي مورد مطالعه قرار داده و درباره آدرس

. [18]اند که شامل روابط مکاني نیز بوده، سکوت کرده

ها را به دو دسته کلي ها آدرسآن براي توضیح بیشتر،

هاي مستقیم اند. آدرسمستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرده

اي از موقعیت را که توصیف ساختاريافته استهايي آدرس

هاي غیرمستقیم، از در حالیکه آدرس، دهندارائه مي

-ميکدهاي از پیش تعیین شده براي موقعیت استفاده 

سب اين که شامل روابط هاي مستقیم نیز ح. آدرسکنند

مکاني نیز باشند يا خیر، به دو دسته مطلق )بدون رابطه 

شوند. به مکاني( و نسبي )با رابطه مکاني( تقسیم مي

 ، نقطه آغازين تحقیقمذکور تعبیري نقطه انتهايي تحقیق

تحقیق حاضر به  ، بدين معنا کهشودمحسوب مي حاضر

هاي آدرس حلي براي تعیین موقعیتدنبال ارائه راه

هاي گروهغیرساختاريافته که شامل اطالعاتي درقالب 

باشد. مي هستند(روابط مکاني نیز مکاني )که شامل 

بط پیشینتحقیقات مرت -3

تحقیقات صورت گرفته پیشین در حوزه ، بخشدر اين 

و کدگذاري  يابيآدرس»يعني  تحقیقمرتبط با موضوع 

بندي مطالعات معاند. جمورد بررسي قرار گرفته «مکاني

صورت گرفته در زمینه تحقیقات مرتبط پیشین نشان 

يابي و کدگذاري مکاني براي میدهد؛ اوالً موضوع آدرس

تر مورد توجه قرار گرفته هاي غیراستاندارد، کمآدرس

است. ثانیاً ادراک مکاني و زبان طبیعي نقش کلیدي در 

مفهوم،  کنند و به تعبیري اين دوتوصیفات مکاني ايفا مي

شوند. ثالثًا با توجه زيربناي توصیفات مکاني محسوب مي

هاي توصیفي و بر به میزان اطالعات موجود در آدرس

اساس مفاهیم ارتباطات مکاني، الزم است نحوه انطباق 

 ها، براي تعامل با ماشین، بهینه شود. اجزاي آن

ها با ساختار تا کنون غالباً تحقیقات درباره آدرس

يا  1يابي ماشینيارد انجام شده است. در آدرساستاند

ها به عنوان ورودي کدگذاري مکاني، آدرس يا مجموعه آدرس

شود و سپس با يک الگوريتم مشخص، در يک دريافت مي

پايگاه داده مرجع براي تطبیق آدرس با مکان مورد جستجو 

يابي ماشیني، همانند . به بیان ديگر، آدرس[19]گیرد قرار مي

هاي مکاني ديگر، از سه بخش ورودي، فرايند و تحلیل

يابي هاي آدرسده است. هر يک از بخشخروجي تشکیل ش

. هدف [25-20]است در گذر زمان دچار تحوالت زيادي شده

، صرفًا انتساب يک کد 1960يابي در دهه براي آدرس اولیه

از  O’Reaganود. از اين رو هاي شهري بمکاني به آدرس

يابي استفاده نموده هاي پستي ساده براي آدرسداده

و همکاران با فرض اين  Hutchinson. در حالیکه [26]است

هاي موجود هاي زيادي وجود دارد که با روشکه هنوز آدرس

ها قابل تعیین موقعیت نیستند، پیشنهاد نمودند تا از عامل

 ها استفاده شود براي نمايش اطالعات موجود در آدرس

به [28-26]ها نیز از کدهاي مکاني سادهخروجي

در نهايت،  .[29]است  عوارض مکاني سه بعدي تغییر يافته

به  [26]يابي نیز از انطباق ساده عوارض فرايند آدرس

 .[23]هاي پیچیده متحول شده استالگوريتم

براي  GISتحقیقات صورت گرفته در حوزه با بررسي 

شود، مالحظه مي يابي ماشینيکدگذاري مکاني يا آدرس

هاي استاندارد صورت گرفته براي آدرسغالب اين تحقیقات، 

است.به بیان ديگر، نکته قابل توجه درباره تحقیقات صورت 

يابي، اين است که گرفته در حوزه کدگذاري مکاني و آدرس

تحقیقات، غالبًا امکان تجزيه و فهم اجزاي آدرس طبق اين 

اند، به نحوي که فرض گرفتهيک ساختار مشخص را، پیش

اند، با رزيابي و يا بهبود دقت بودها غالب تحقیقاتي که به دنبال

ها بر فرض امکان تجزيه، تفسیر و انطباق ماشیني آدرسپیش

نحوي که، اند. به گرفته شدهاساس يک ساختار مشخص، پي

 [34-30, 28, 27, 22]غالب تحقیقاتي که به دنبال ارزيابي 

فرض اند، با پیشبوده [38-35, 25, 17]و يا بهبود دقت 

ها براساس يک امکان تجزيه، تفسیر و انطباق ماشیني آدرس

اند. گرفته شدهساختار مشخص، پي

1 Machine-based addressing 
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مباني نظري تحقیق -4

به بررسي ادراک مکاني و پردازش زبان  بخشدر اين 

طبیعي به عنوان مباني مورد نیاز براي توسعه روش 

ور فراهم نمودن زمینه تعیین پیشنهادي تحقیق به منظ

پردازيم.هاي توصیفي ميموقعیت ماشیني آدرس

ادراک مکاني -4-1

ادراک مکاني انساني، بخشي از يک محدوده تحقیقاتي 

باشد. محققان زيادي علوم ادراکي مي1ايرشتهوسیع و بین

شناسي، هايي مانند روانشناسي، زبانشناسي، انساناز رشته

-انه درباره ذهن، استدالل، تجربه و مفهومفلسفه و علوم راي

-سازي مردم از دنیايي که در آن زندگي کرده، تحقیق مي

علوم ادراکي با  ،. به طور مشخص[48-39, 15, 6]کنند

و  2از شناخت آن مطالعه هوش انساني در تمام اشکال

اهمیت  .[43]، سروکار دارد 4تا زبان و استدالل 3عمل

بیني رفتار مردم در ادراک مکاني براي مدلسازي و پیش

مکان، توسط محققان متعددي مورد تاکید قرار گرفته 

.[52-49, 6]است

يابي همانند مسیريابي، در فضاهاي بزرگ آدرس

چنین فضاهايي قابل  .[54, 53]گیرد مقیاس صورت مي

حرکت  نبوده و عامل بايد از طريق 5ادراک با منظر منفرد

براي  1960 سال در Lynchدر محیط، فضا را درک کند. 

-که مي [55]هاي ادراکي پنج مؤلفه پیشنهاد داده نقشه

هاي ها به عنوان مؤلفهتوان در اين مرحله از اين مؤلفه

يابي استفاده کرد. نقشه ادراکي ادراک مکاني مؤثر بر آدرس

تصويري در ذهن از محیط و ارتباطات مکاني است. اين 

و براي ساماندهي فعالیت  بودهنقشه بستر فعالیت انسان 

-لفه به شرح زير ميدارد. اين پنج مؤهاي انسان کاربرد 

 :باشند

: محلي براي گذر که خیلي عادي و ساده راهبر 6معبر .1

.کنددر آن حرکت مي

مرز دو محله  مانند مؤلفهاصل بین دو ف: حد 7مرز .2

باشد.مي

1 Interdisciplinary 

2 Perception 
3 Action 

4 Reasoning 

5 Single viewpoint 
6 Path 

7 Edge 

 يا: يک منطقه دو بعدي در وسعت بزرگ 8محله .3

-متوسط درون يک شهر بوده که در آن برخي ويژگي

شود.خاص تکرار مي هاي

نقاطي پر کاربرد هستند که راهبر به صورت : 9رأس .4

شود. اين نقاط اهمیت بااليي در ذهني وارد آنها مي

گیري مسیر دارند.تصمیم

اي پر کاربرد بوده که نشانه زمیني: يک عارضه نقطه .5

شود. اين عارضه براي بر خالف گره، فرد وارد آن نمي

توجیه کردن و به دست آوردن موقعیت و انتخاب 

ربرد دارد.مسیر کا

بهبود داده  Kuiperها در مدل پیشنهادي اين مؤلفه

ارائه راه تواند مبنايي براي . مدل مذکور مي[53]اندشده

باشد. تمرکز اصلي توجه  تحقیقيابي در اين آدرسحل 

 مؤلفهاين مدل نقشه ادراکي بوده که اجزاي آن شامل پنج 

 باشند:زير مي

-رت مياي از اقدامات که صو: شامل زنجیره10مسیر .1

پذيرد تا شخص از يک نقطه به نقطه ديگر جابجا شود.

ها : توصیف خیابان11هاساختار توپولوژيک شبکه خیابان .2

و اماکن که شامل دانش جزئي از ترتیب اماکن يک 

باشد.خیابان و هندسه تقاطع دو خیابان مي

: برداري در يک سیستم 12موقعیت نسبي دو مکان .3

است. مختصات فرضي

کنند.: مناطق را تعريف مي13کنندهمرزهاي جدا .4

گر رابطه شمول بوده که سطحي : بیان14مناطق .5

دهد.ارتباطات را نمايش مي سازيازانتزاعي

نحوه به  (،رويکرد پیشنهادي تحقیق) پنجم بخشدر 

ها در تعريف گرامر و در تعريف مدل کارگیري اين مؤلفه

داده بیان خواهد شد.

پردازش زبان طبیعي -4-2

زش زبان طبیعي يکي از زيربناهاي نظري حل پردا

باشد. از اين رو در اين بخش، به مسئله تحقیق حاضر مي

تعريف و بیان اقسام اين پردازش، پرداخته شده و بعد از 

به « تجزيه»بیان برخي کارکردهاي مهم آن، درباره موضوع 

8 District 

9 Node 
10 Route 

11 Topological structure of a street network 

12 Relative position of two places 
13 Dividing boundaries 

14 Regions 
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ا يابي عنوان کارکرد اصلي پردازش زبان طبیعي در آدرس

زبان، ابزار تفکر ات بیشتري ارائه شده است.توصیفي، توضیح

ها در و زبان طبیعي همان چیزي است که انسان [56]است 

-محاورات روزانه خود، در قالب آن با يکديگر صحبت مي

پردازش زبان طبیعي به عنوان حوزه مشترکي . [57]کنند 

شناسي به مطالعه میان علوم رايانه، هوش مصنوعي و زبان

استفاده از ماشین براي پردازش زبان گفتاري يا نوشتاري 

در آن است که همواره  . اهمیت اين موضوع[58]پردازد مي

طبیعي وجود دارد  اطالعات زيادي در قالب ساختارهاي زبان

، مانند [57]تواند به وسیله ماشین استخراج شود که مي

 دهد. هاي توصیفي رخ ميچه در آدرسآن

فهم »از طرفي، پردازش زبان طبیعي به دو حوزه کلي 

شود تقسیم مي 2«تولید زبان طبیعي»و  1«زبان طبیعي

، زبان طبیعي به عنوان ورودي و در «فهم». در حالت [59]

، زبان طبیعي به عنوان خروجي ماشین «تولید»حالت 

شود. در حالت اول، هدف اصلي، قابل فهم محسوب مي

کردن معاني زبان طبیعي استفاده شده به وسیله انسان براي 

در حالیکه، در حالت دوم هدف تولید باشد ماشین مي

اطالعات در قالب زبان طبیعي توسط ماشین و براي استفاده 

توان گفت مسئله هاي توصیفي ميانسان است. درباره آدرس

-ها که موضوع تحقیق حاضر ميتعیین موقعیت اين آدرس

توصیفي  باشد، نیاز به فهم زبان طبیعي دارد اما تولید آدرس

ن براي مخاطب معلوم، که خارج از دامنه مناسب يک مکا

 باشد. باشد، مربوط به تولید زبان طبیعي مياين تحقیق مي

شناسي و مخصوصاً ها در زبانترين انقالبيکي از مهم

آن  Chomskyبود که « گرامر جهاني»شناسي محاسباتي، زبان

. با اين حال، غالب اقدامات عملي صورت [60]را پیشنهاد داد 

میالدي، به موفقیت  80دهه  گرفته در اين زمینه تا اواخر

. اکثر تحقیقات انجام شده در آن [61]اساسي دست نیافتند 

هاي مفهومي جهت قابل شناسيبازه زماني به تدوين هستي

 . [66-62]ها پرداخته بودند ها براي ماشینفهم کردن داده

هاي يادگیري میالدي با توسعه الگوريتم 80بعد از دهه 

هاي حل، راهپردازش زبان طبیعي، براي مسئله 3ماشیني

پیشنهاد شد که انقالب بعدي در اين حوزه محسوب  4نرم

هاي صورت . امروزه نیز با توجه به پیشرفت[67]شود مي

1 Natural language understanding 

2 Natural language generation 
3 Machine learning 

4 Soft solutions  

گرفته هم در حوزه هوش مصنوعي و محاسبات نرم و هم در 

پردازش زبان شناسي محاسباتي، کارکردهاي حوزه زبان

ها توسعه يافته است حلهم در عناوين و هم در راه طبیعي

هاي از اين رو امروزه، اغلب تحقیقات با استفاده از الگوريتم

گیري ، به شناسايي و بهره5رت يا نیمه تحت نظارتتحت نظا

 .[70-68]اند از ساختارهاي زبان طبیعي پرداخته

يابي تجزيه متن آدرس، يکي از مراحل اصلي در آدرس

تاندارد و چه در حالت و کدگذاري مکاني چه در حالت اس

باشد. در حالت استاندارد، با توجه به ساختار توصیفي مي

ها براي ماشین، دشواري خاصي ها، تجزيه آندقیق آدرس

جا که هاي توصیفي، از آنندارد. اما در حالت آدرس

موقعیت مورد اشاره در آدرس در قالب ساختارهاي زبان 

هايي با چالش شود، تجزيه متن آدرس،طبیعي توصیف مي

هاي توصیفي، حالت شود. در واقع تجزيه آدرسمواجه مي

هاي طبیعي به حساب خاصي از تجزيه در پردازش زبان

ترين کارکرد توان گفت تجزيه، عمدهآيد. از اين رو ميمي

باشد. يابي توصیفي ميدر آدرس پردازش زبان طبیعي

له ، فرايند پردازش يک جم 6تجزيه يا تحلیل دستوري

اي از عالئم )زبان ماشین( بر اساس )زبان طبیعي( يا رشته

اي از قواعد يا گرامر براي تعیین تطبیق آن با مجموعه

. [71]باشد قالب، کارکرد و ارتباطات نحوي اجزاي آن مي

ان ديگر، منظور از تجزيه يا فرايند ساختاردهي يک به بی

از اطالعات با توجه به گرامر مشخص است  7ارائه خطي

باشد. ارائه . اين تعريف يک تعريف کامالً انتزاعي مي[72]

امپیوتري، يک تواند يک جمله، يک برنامه کخطي مي

قطعه صوتي يا هر رشته خطیباشد که در آن، مؤلفه قبلي، 

مؤلفه بعدي را تحديد کند. فرايند تجزيه جمله، عکس 

-. اين مفهوم در حوزه[73]باشد فرايند تشکیل جمله مي

شناسي محاسباتي و علوم شناسي، زبانهايي از قبیل زبان

. همان [74]شود رايانه با همین معناي کلي به کاربرده مي

اشاره شد، براي انجام تجزيه الزم  طور که در تعريف تجزيه

 است ابتدا گرامر مورد نظر به دقت تعريف شود.

هاي موجود نکته قابل توجه اين است که غالب روش

هاي آموزشي تجزيه ماشیني، بر يک دامنه مشخص از داده

. هر زبان يک مجموعه نامتناهي از [77-75]استوار هستند 

ترکیبات نحوي است از اين رو براي تعريف آن، از گرامر به 

5 Supervised / semi-supervised algorithms 
6 Syntactical analysis 

7 Linear representation 
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شود. در واقع گرامر، عنوان يک مجموعه متناهي استفاده مي

کند. اين موضوع، اهمیت جايگاه گرامر را زبان را توصیف مي

 دهد.جزيه نشان ميدر پردازش زبان طبیعي و مخصوصاً در ت

هاي توصیفي و هايي از تعريف گرامر براي آدرسنمونه

پنجم ارائه شده  بخشها در تجزيه متن آدرس برمبناي آن

است. 

رویکرد پیشنهادي تحقیق -5

، به رويکرد پیشنهادي تحقیق براي هر بخشدر اين 

 هاي توصیفي يعنيدو مرحله اصلي تعیین موقعیت آدرس

پرداخته شده « انطباق مکاني اجزا»و « ستجزيه متن آدر»

ايجاد »است. بر اساس راه حل پیشنهادي، مرحله اول با 

 و« هاي توصیفيشناسي گرامر رسمي زبان آدرسهستي

طراحي و توسعه يک مدل داده مکاني غني » مرحله دوم با

هر کدام از اين دو . شودحل مي« شده با ادراک مکاني

سازي نحوه پیادهیل بررسي و به تفص بخشاقدام، در اين 

.بعد، ارائه شده است بخشدر  هاآن

شناسي گرامر رسمي زبانایجاد هستي -5-1

هاي توصیفيآدرس

همانطور که توضیح داده شد، مرحله اول راه حل 

هاي پیشنهادي، ارائه تعريف رسمي از گرامر آدرس

باشد. به دلیل گستردگي و پیچیدگي زياد توصیفي مي

 صرفاً هاي مرتبط با زباناي زبان طبیعي، دادهساختاره

 مشخص و با استفاده از استقراي1دامنه کاربرديبراي 

 آوري شده است.قريب تام جمع ناقص

ها )معادل اي از نشانهيک زبان رسمي، از مجموعه

براي  اي از قواعدکلمات در زبان طبیعي( و مجموعه

طبیعي( تشکیل  ها )معادل گرامر در زباننشانه اين ترکیب

 شوند:تقسیم مي ها به سه دستهنشانهيافته است. 

 شوند. اين دسته تر نميکه ساده انتهاييهاي نشانه

توانند ثابت يا متغیر باشند.ها مينشانه

 ساده انتهاهاي که بايد به نشانه انتهاييهاي غیرنشانه 

شوند.

 هايکه نشانهي غیرانتهايي هانشانه نوع خاصي از 

شود.نامیده مي ينزآغا

1 Corpus 

 هانشانهمنظور از گرامر، مجموعه از قواعد براي ترکیب 

اگر چه زبان طبیعي از چنین ساختار . باشد)لغات( مي

توان به سطحي از کند، با اين حال مياستواري پیروي نمي

دست يافت و بالتبع امکان تجزيه در آن  2منديقاعده

هاي موجود از روشبا استفاده  ترکیبات ارائه شده در آن

توان با . از اين رو مي[78]فراهم آورد را در زبان رسمي

، آن تعريف يک گرامر، تجزيه آدرس توصیفي را به اجزاي

 .ممکن نمود

معموالً در قالب  هاي رسمي،زبان قواعد ترکیب

Backus-Naur Form (BNF) شوند. بیان ميBNF  در واقع

 .[79]باشدهاي ديگر ميزبانقواعد يک فرازبان براي بیان 

هاي توصیفي ، در آدرسهبر اساس تعريفي ارائه شد

و  (اعم از انتهايي و غیرانتهاييها)نشانهبايد به دنبال اواًل 

توان دو دسته عالئم ها باشیم. ميثانیًا قواعد ترکیب آن

هاي توصیفي انتهايي را به شرح زير در غالب آدرس

 شناسايي کرد:

و « نام ثابتمکان»خش شامل دوب: (GN)3ناممکان -1

باشد.مي« نام متغیرمکان»

، «خیابان»: مانند الفاظ (cGN)نام ثابتمکان -1-1

و ... «پالک»، «کوچه»

: مانند نام محله يا نام (vGN)نام متغیرمکان -1-2

کوچه وشماره پالک و ...

و ... : مانند باالتر از يا نرسیده به(SR)روابط مکاني -2

توان قواعدي را براي ترکیب اين براين اساس، مي

، ارائه نمود:BNFبه شرح زير در قالب  عالئم
− S := (SG)

− SG := [SR] GN

− GN := cGN vGN | vGN cGN

− cGN := “avenue” | “ave.” |

“street” | “alley” | “number” | 

“unit” | … 

− SR := “after” | “before” | “in

front of” | “left of” | “right 

of” | … 

کند که يک آدرس، شامل تعدادي قاعده اول بیان مي

هاي باشد. قاعده دوم، ساختار اين گروهمي« گروه مکاني»

دهد. طبق اين قاعده، هر گروه مکاني حتماً مکاني را نشان مي

-شامل يک مکان نام و احتمااًل شامل يک رابطه مکاني مي

ز مکان نام نام ترکیبي اباشد. بر اساس قاعده سوم، هر مکان

2 Regularity 

3 Geo-name 
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ا هاي نامباشد. قواعد چهارم و پنجم نیز مکانثابت و متغیر مي

شمرد. قواعد چهارم و پنجم در ثابت و روابط مکاني را برمي

هستند. بايد توجه کرد اين قبیل  1هاي شمارشلیست واقع

باشد. اين گونه مي 2هاي مرتبط با زباناطالعات از سنخ داده

در يک دامنه سپاري و جمعتقرااساطالعات صرفًا از طريق 

آوري هستند. به بیان ديگر به قابل جمعکاربردي مشخص، 

ها را داشت توان ادعاي کامل بودن اين لیستراحتي نمي

طور که هیچ فرهنگ لغتي ادعاي کامل بودن ندارد! همان

-نکته ديگر آن که در اين گرامر تعريف شده، مرزهاي گروه

از عالئم سجاوندي، تعیین  هاي مکاني در آدرس، مستقل

م، / میدان» لیست مربوط به قاعده چهارم شامل  شود.مي

/ ا، بلوار/ اتوبان/ ف، بزرگراه/ راه، فلکه 3/ راه، سهراه4/ چهارراه

بن/ بستفرعي، بن/ ک/ ج، کوچه/ خ، جاده/ ل، خیابان/ بولوار

/ آزادراه، جادهخاکي، کنارگذر/ ازادراه/ بن، آزادراه/ بست

/ خروجي/ ورودي/ دوربرگردان، رمپ/ رو، تونل، لوپکند

« زيرگذر، محله، منطقه، محدوده/ روگذر،زيرگذر/ بريدگي، پل

سمتچپ، /  دستچپ» و لیست مربوط به قاعده پنجم شامل 

ازسمت، /  باالتراز/  بعد/  راست، بعداز سمت/  راست دست

/  به نرسیده/  مانده/ سمت به/  ترازپايین/  قبل/  از قبل

/  آخر/  انتها/  سر، انتهاي/  اوايل/  اول/  ابتدا/  نرسیده، ابتداي

 شمال، به به جنوب/  شمال سمت به/  شمال ته، به/  اواخر

/  شرق سمت به/  شرق شرق، بهشمال سمت به/  شرقشمال

 شرق، بهجنوب سمت به/  شرقجنوب شرق، به به غرب

 به/  جنوبغرب جنوب، به به شمال/  جنوب سمت به/  جنوب

 غرب، به به شرق/  غرب سمت به/  غرب جنوبغرب، به سمت

/  جنب، حوالي/  کنار/  شمالغرب، نبش سمت به/  غربشمال

/  مقابل/  روبرو ≠ وسط، تقاطع، پشت/  نزديک، اواسط

 باشد. مي« جلوي

هاي مکاني موجود در خروجي اين تجزيه، تعیین گروه

ها در متن آدرس ب وقوع آنها و ترتیآدرس، نوع اين گروه

باشد.مي

يمدل داده مکان کیو توسعه  يطراح -5-2

يشده با ادراک مکان يغن

غالباً در تحقیقات حوزه همانطور که پیشتر ذکر شد، 

يابي در يابي، به موضوع آدرسکدگذاري مکاني و آدرس

1 Enumeration lists 

2 Language-related data 

شرايط عدم وجود استاندارد پرداخته نشده و راهبرد غالب 

ابزارهاي کدگذاري مکاني موجود نیز در تحقیقات و 

 آدرس هاي استاندارد )مانندساختارهايآدرس محدود به

هم  تحقیقاتي. حتي در [18]باشد مي (آمريکايي و اروپايي

ستاندارد پرداخته يابي در شرايط غیراکه به موضوع آدرس

يابي در شرايط مطلق و بدون در نظر گرفتن شده، آدرس

. از اين رو الزم است [18]رابطه مکاني مطالعه شده است 

هاي توصیفي که يابي براي آدرسبراي حل مسئله آدرس

هاي ادراک ر مشخصي نداشته، بر مبناي مؤلفهساختا

باشند، مدل داده مکاني بوده و شامل روابط مکاني نیز مي

هاي مختص به اين جديدي با درنظر گرفتن نیازمندي

ر اين بخش، مدل داده مورد نظر د. دحالت، تعريف شو

-هاي توصیفي تعريف ميبراي تعیین موقعیت آدرس

حداقل سه جزء به شرح زير  يک مدل داده، ترکیبي ازشود.

: [80]باشد مي

3از انواع ساختار دادهي امجموعه .1

اي از عملگرها يا قوعد استنتاجمجموعه .2

4اي از قواعد جامعیت عموميمجموعه .3

ست که ا يکي از نکات مهم در تعريف مدل داده، اين

ها از آنها قي ويژگيهايي نگه داشته شوند که مابويژگي

کنند از اين قابل استخراج باشد. روابطي که تغییر نمي

 .[79]ترين روابط هستند جهت، مناسب

اقداماتي  الزم است ،براي توسعه مدل داده پیشنهادي

به شرح زير صورت پذيرد:

 هاي توصیفيروابط مکاني موجود در آدرستعريف ،

يابي هاي ادراک مکاني مؤثر بر آدرسبراي مؤلفه

 شناسايي روابطي که قابل استخراج از روابط ديگر

و چگونگي اين ارتباطهستند 

که قابل استخراج از روابط  يشناسايي مابقي روابط

ديگر نیستند 

هاي توصیفي با توجه به جايگاه ادراک مکاني در آدرس

مرحله الزم ه شد، در اين به آن پرداخت چهارم بخشکه در 

هاي ادراک مکاني موجود در به دنبال تعیین مؤلفه است

همانطور که پیش از اين باشیم.  هاي توصیفيآدرس

به تعیین  Kuiperو درپي آن،  Lynchتوضیح داده شد، 

. در [55, 53]اند هاي ادراکي پرداختههاي نقشهمؤلفه

3 Data structure types 

4 General integrity rules 
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بر مبناي حاضر با توجه به توضیحات ارائه شده و  تحقیق

-، در مؤلفهمذکورهاي هاي توصیفي و مدلاجزاي آدرس

به عنوان اجزاي  هاي توصیفيهاي ادراک مکاني آدرس

مدل داده مورد استفاده در مرحله انطباق مکاني اجزاي 

:شوندميبه شرح زير تعريف  آدرس،

رئوسو  هاي زمینينشانهمختصات  .1

س ابتدايي، میاني و پاياني هر مسیررئو .2

هر محله دهندهتشکیل مسیرهاي .3

روابط مکاني مستقل .4

 به، دهینرس از، باالتر چپ، دست»ي از قبیل روابط

لذا هر رابطه همراه  هستند،وابسته به توجیه عامل  «اواخر

تر از، بعد دست راست، پايین»مانند  با رابطه مزدوج خود

 ،جهات اصلي و فرعيدر موردشود. ، نگهداري مي«از، اوايل

 نیازي نیست که به صورت صريح نگه داشته شوند، بلکه

در صورت نیاز نشان داده شده،  3همانطور که در شکل 

 Xبا استفاده از توصیفگر  اين دسته از روابط را توانمي

را براي هر روابط اين تواند . اين توصیفگر مينموداستخراج 

به اين ترتیب که اين  .ستخراج کنددر نقشه ا ايمؤلفهدو 

با استفاده از مختصات دو مؤلفه مورد نظر پس از توصیفگر 

محاسبه ژيزمان امتداد بین دو مختصات، نوع جهت اصلي 

کند. همچنین اين بین دو مؤلفه مذکور را تعیین مي

تواند با استفاده از مختصات يک مؤلفه، توصیفگر مي

ي نسبت به مؤلفه اي را که در جهت مشخصمحدوده

اين توصیفگر در واقع مذکور قرار دارند، مشخص نمايد. 

 کند.مسئله را با استفاده از ژيزمان، حل مي

Xفگریتوص طرحواره -3شکل 

 1براي رأس و محله، اين هماني« ابتدا و انتها»روابط 
-يم« ابتدا و انتها»، نقیض رابطه «اواسط»هستند. رابطه 

باشد. اما براي مسیر در واقع شامل رئوس ابتدايي و انتهايي 
و تا کجا  «اواسط»شوند. البته اين که تا کجا مسیر مي

يد، کاماًل وابسته به آمسیر به حساب مي «اواخر»يا  «اوايل»

1 Identity  

لذا اگر جواب نهايي منوط به اين رابطه باشد،  است،بافت 
، اين هماني است. «جنب»توان به آن اعتماد کرد. رابطه نمي

قبل »، «چپ و راست»، اجتماعي از روابط «حوالي»رابطه 
هم همان « پشت»و « روبرو»روابط است. « جنب»، «وبعد

ا اينجا، مجموعه ساختار تشود.تعريف مي« حوالي»رابطه 
 اند. داده و قواعد استنتاج مدل داده تعريف شده

ق انطبا يدر مدل داده برادو رويکرد براي جستجو 
، وجود دارد. در رويکرد اول، ترتیب آدرس ياجزا يمکان

را  جستجو به همان ترتیبي است که انسان طبق آن، آدرس
کند، يعني از ابتداي آدرس، مرحله به تعیین موقعیت مي

مرحله بین تمامي اجزا به ترتیب جستجو انجام گیرد. اين 
ني هاي ثابت و روابط مکانامنوع جستجو تفاوتي بین مکان

قائل نیست. مشکل اين رويکرد براي ماشین، امکان انباشت 
اطالعات اضافي در متن آدرس و تفاسیر مشتبه از مفاهیم 

جا که اساسًا اطالعات ارائه باشد. از آناجزاي آدرس، مي
شده در يک آدرس توصیفي براي انسان بوده و غالباً شامل 

هستند( براي اطالعات اضافي )که معموالً مبتني بر بافت نیز 
باشد، در اکثر موارد، راهنمايي بهتر مخاطب انساني مي

ماشین به همه اين اطالعات، براي تعیین موقعیت آدرس 
نیاز ندارد، لذا اين نحوه جستجو در مدل داده براي تعیین 

 رسد.موقعیت ماشیني آدرس، مناسب به نظر نمي
تن چه عامل انساني براي يافدر رويکرد دوم، برخالف آن

دهد، جستجو از انتهاي آدرس و در موقعیت آدرس انجام مي
گیرد يعني هاي ثابت صورت مينامبدو امر صرفًا بین مکان

در ابتدا، از جستجوي روابط مکاني موجود در متن آدرس، 
شود. در اين حالت، به محض اين که به نظر ميصرف

گیرد. موقعیت يکتا دست يافته شود، جستجو پايان مي
يت اصلي اين رويکرد، کاهش دو مشکل مذکور در حالت مز

لذا امکان اشتباه ناشي از تفسیر مشتبه اين . باشدقبل مي
يابد و اساسًا با اين رويکرد، نقش روابط روابط، کاهش مي

مکاني در تعیین موقعیت آدرس توصیفي، کمرنگ شده و 
ابط بنابراين امکان وقوع اشتباه ناشي از ابتناي تفسیر اين رو

شود. به دلیل مزاياي مذکور، در تحقیق بر بافت، کم مي
حاضر، رويکرد دوم جهت جستجو در مدل داده براي انطباق 

مکاني اجزاي آدرس،  انتخاب شده است. 

سازيپیاده -6

محیط  پس از ارائه توضیحاتي درباره بخشدر اين 

سازي تجزيه منطقه مورد مطالعه، به نحوه پیاده سازيپیاده

توصیفي برمبناي گرامررسمي تعريف شده  آدرساشیني م

، براي انطباق با ادراک مکاني و مدل داده مکاني غني شده

و در شده است مکاني اجزاي آدرس توصیفي، پرداخته 
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عملي حاصل از تعیین موقعیت چند آدرس  نهايت نتايج

 نمونه ارائه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است.

طباق مکاني اجزاي آدرس، دانسته آنچه در مرحله ان

بوده که نام معابر و  GIS-readyشود، يک نقشه فرض مي

اماکن در آن مشخص است. همچنین تعريف محدوده هر 

-نیز معلوم فرض مي آن محله با استفاده از معابر اطراف

محدوده داده به کار رفته در اين مرحله، بخشي از شود. 

که به دلیل موجود،  باشدشهرداري تهران مي 4منطقه 

یت آماده و قابل دسترس بودن، انتخاب شده است. موقع

 نشان داده شده است.  4اين محدوده در تهران، در شکل 

 
 هاي شهرموقعیت داده مورد استفاده در بین محله -4شکل 

دو آدرس توصیفي ممکن مربوط به موقعیت موردنظر 

ايجاد شده، به شرح زير یر متفاوت مس که بر مبناي دو

 باشد:مي

بلوار الغدير خیابان تکاوران خیابان : 1آدرس −

ريیسعلي دلواري نرسیده به داروخانه دکتر حمزه 

 35لو شماره 

متري دوم، : محله اوقاف، خیابان سي2آدرس −

خیابان شهید والئیان، خیابان رئیسعلي دلواري، 

 35لو، پالک حوالي داروخانه دکتر حمزه

ها الزم است براي تعیین موقعیت ماشیني اين آدرس

-بر اساس مکانها اين آدرسها تجزيه شود.متن آنابتدا 

افزار معرفي هاي ثابت و روابط مکاني که از پیش به نرمنام

آدرس  متن شود.براي تجزيه ماشیني، تجزيه مياندشده

 بخشفوق، برنامه کاربردي بر اساس گرامر تعريف شده در 

سازي صورت گرفته براي تهیه شده است. پیاده پنجم

بین اجزاي  عالئم سجاونديآدرس، مستقل از  متن تجزيه

-ناممکانهاي مکاني را صرفاً بر اساس آدرس بوده و گروه

کند. به اين ترتیب هاي ثابت و روابط مکاني، مشخص مي

که با شناسايي هر مکان نام ثابت يا رابطه مکاني، محتويات 

گروه مکاني شناسايي شده فعلي و گروه مکاني  بین

يا شناسايي شده قبلي، به عنوان مقدار گروه مکاني قبلي 

 شود.نام متغیر، در نظر گرفته ميهمان مکان

با توجه به نیاز مرحله انطباق مکاني، نوع هر گروه  

نام ثابت مکاني و ترتیب آن در آدرس و همچنین نوع مکان

ي ادراک مکاني، در مرحله تجزيه هابا توجه به مؤلفه

در اين مرحله، پس از تعیین محتوا .گرددميآدرس تعیین 

 متن و ترتیب اجزاي آدرس توصیفي در مرحله تجزيه

گیرد تا پاسخ ، صورت ميدر مدل دادهآدرس، جستجو 

بیان شد از میان دو رويکرد  همانطور که. حاصل شوديکتا 

زاي آدرس، رويکرد ممکن براي ترتیب جستجو در میان اج

تر است. يعني جستجو از انتهاي دوم براي ماشین مناسب

-هاي ثابت انجام مينامآدرس و در ابتدا فقط بین مکان

 شود. پذيرد که موجب کاهش تأثیر عوامل خطا مي

هاي توصیفي نمايي از تعیین موقعیت ماشیني آدرس

-مياند. مالحظه ه، نشان داده شد6و 5هاي در شکل 2و 1

شود که در اين شکل، آدرس توصیفي، ابتدا تجزيه شده و 

پس از تعیین اجزاي آن و ترتیب و نوع هر کدام، تعیین 

موقعیت شده و موقعیت يافت شده در نقشه نشان داده 

 شده است.
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1 يفیتوص آدرس ينیماش تیموقع نییتع -5شکل 

2 يفیتوص آدرس ينیماش تیموقع نییعت -6شکل 

-خروجي فرايند آدرسبراي سه حالت  روش،در اين 

ممکن است. حالت اول اين است که با جستجو در يابي 

هاي مکاني و از انتهاي آدرس، مکان يکتا يافت بین گروه

شده معتبر يا شود. در اين حالت ممکن است، جواب يافت

اي باقي مانده از آدرس که نامعتبر باشد. چرا که ساير اجز

اند، ممکن مورد جستجو براي تعیین موقعیت قرار نگرفته

است با مکان تعیین شده، سازگار يا ناسازگار باشند که در 

اين صورت آدرس يکتاي به دست آمده، معتبر يا نامعتبر 

خواهد بود. در حالت دوم ممکن است هیچ مکاني براي 

يافت نشدن آدرس به  آدرس، يافت نشود. در اين حالت،

شود. در حالت سوم نیز اطالع کاربر نرم افزار رسانده مي

ممکن است بیش از يک مکان با توصیفات ارائه شده در 

هاي يافت شده به آدرس منطبق باشد که تمام موقعیت

 شود.عنوان جواب، به کاربر ارائه مي
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ا ، يابيخروجي آدرس اول و سوم،هاي براي حالت

که آدرس در پي  باشدميهايي ت يا موقعیتمختصات موقعی

نهايي اعم از رأس، مسیر يا محله  جواببیان آن بوده است. 

شود. اي نمايش داده ميهمراه با مختصات و به صورت نقشه

توان با استفاده از راه حل همانطور که مشاهده شد، مي

هاي توصیفي را که در قالب زبان طبیعي ارائه شده، آدرس

-نکات زير درباره ويژگي اند تعیین موقعیت نمود.دهبیان ش

 باشد:هاي خروجي اين روش قابل ذکر مي

گیرد، از آنجا که جستجو از انتهاي آدرس، انجام مي

هاي توصیفي مختلف مربوط به يک موقعیت، به آدرس

شوند.پاسخ واحد منجر مي

از آنجا که به محض رسیدن به پاسخ يکتا، فرايند 

گیرد، لذا امکان تعیین موقعیت نشدن ن ميجستجو پايا

آدرس به دلیل انباشت اطالعات اضافي که به جهت 

يابد.ناکاملي، در پايگاه داده وجود ندارد، کاهش مي

چنانچه آدرسي اطالعات کافي براي رسیدن به رأس يا 

نشانه زمیني را نداشته باشد، موقعیت نهايي در سطح 

حله تعیین خواهد شد.ممکن، از قبیل قالب مسیر يا م

از آنجا که روابط مکاني، مبتني بر بافت بوده و بسته به 

ها وجود دارد، ادراک کاربر، امکان تفاسیر گوناگوني از آن

لذا در فرايند انطباق، جستجو در اين روابط، فقط در 

هاي ثابت به نامگیرد که جستجو در مکانصورتي انجام مي

صورت، از روابط مکاني صرفًا  پاسخ يکتا نرسد. در غیر اين

شود.براي اعتبارسنجي موقعیت يافت شده، استفاده مي

دلیل اصلي در مواردي که اين سیستم قادر به تعیین 

هاي متغیر آدرس نامموقعیت آدرس نشده، عدم وجود مکان

باشد. گاهي هم ترکیب به کار رفته در در مدل داده مي

رغم وجود تک تک يآدرس، ترکیب معتبري نیست يعني عل

ها در دنیاي واقعي هاي مکاني در مدل داده، ترکیب آنگروه

ممکن نیست. مثاًل به نام مسیري در يک محله اشاره شده 

در حالیکه در آن محله، چنین مسیري وجود ندارد.

بنديجمع -7

رغم دشواري تعامل ماشین همانطور که بیان شد، علي

ها مزايايي نسبت به هاي توصیفي، اين آدرسبا آدرس

شود به جاي آن هاي استاندارد دارند که باعث ميآدرس

هاي استاندارد باشیم، ها با آدرسکه به دنبال جايگزيني آن

شود، به توسعه روشي براي حل مسئله ترجیح داده مي

هاي توصیفي بپردازيم. از تعیین موقعیت ماشیني آدرس

هاي توصیفي، جمله مزاياي مذکور، اين است که آدرس

عالوه بر ارجاع به موقعیت مورد نظر، نحوه دستیابي به آن 

-کنند از اين رو در مقايسه با آدرسرا نیز تا حدي بیان مي

هاي استاندارد، نیاز به ابزارهاي کمک ناوبري را کاهش 

ها، باعث توجه بیشتر دهند. از طرفي اين گونه آدرسمي

نقشه ادراکي و گیري شخص به محیط و در نتیجه، شکل

شوند. در صورتي هاي مکاني کاربر ميارتقاي سطح مهارت

مندي افراد از دانش هاي استاندارد بدون بهرهکه آدرس

قبلي از ساختار شهر قابل درک و استفاده نیستند و حتي 

در صورت آشنايي افراد با محیط، باز هم اطالعات کافي در 

به ابزارهاي کمکي  دهند از اين رواختیار ايشان قرار نمي

 براي تعیین موقعیت وابسته هستند.

گونه که توضیح داده شد، ادراک مکاني از طرفي همان

ها، مخصوصاً و زبان طبیعي نقش مهمي در مطالعه آدرس

هاي توصیفي دارد. بنابراين در اين تحقیق سعي شد آدرس

و پردازش با دخیل نمودن مفاهیم ادراک مکاني انساني  تا

يابي ماشیني، پاسخي براي در آدرساي طبیعیهزبان

ه هاي توصیفي ارائه دادچگونگي تعیین موقعیت آدرس

دهي وجود در حالتي که استاندارد آدرسشود.در واقع 

ي توصیفیدر قالب ساختارهاي زبان طبیعیو هاآدرس، ندارد

هاي ادراک مکاني انساني بیان بر مبناي ترکیبیاز مؤلفه

 تبادالدراکروشي براي  دهي،آدرسيگر به بیان د شود.مي

 .مکاني در مورد موقعیت يک پديده است

با توجه به مطالب باال، هدف اصلي اين تحقیق، ارائه روشي 

باشد تا هاي توصیفي ميبراي تعیین موقعیت ماشیني آدرس

ها برطرف شود اواًل چالش تعیین موقعیت ماشیني اين آدرس

هاي توصیفي با زاياي آدرسمندي از مثانیاً امکان بهره

 هاي استاندارد، از بین نرود.ها با آدرسجايگزيني آن

يک آدرس توصیفي به يک زبان رسمي متن براي تجزيه 

 ست.انیاز  و البته منعطف متشکل از کلمات و گرامر معتبر

تعريف شد. بر اساس گرامر تعريف  BNFاين گرامر در قالب 

اين باشد. هاي مکاني ميهاي از گروشده، هر آدرس مجموعه

مکان نام »و « مکان نام ثابت»هاي مکاني مشتمل بر گروه

نیز ترکیب « روابط مکاني»توانند با باشند که ميمي« متغیر

 هيابط مکاني موجود در آدرسوهاي ثابت و رناممکان شوند.

 اند. از اين رو،در میاناز قبل، تعیین و فهرست شدهتوصیفي 

هاي متغیر، ناميعني مکان)آدرس  هاي انتهاييهنشانسه دسته 

از طريق  آخر ، دو دسته(هاي ثابت و روابط مکانيناممکان
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نام شناسايي شده و مابقي اجزا، مکانهاي شمارش، لیست

هاي با اين روش، مرزهاي گروه شوند.متغیر محسوب مي

شوند. مکاني در آدرس، مستقل از عالئم سجاوندي، تعیین مي

غیراستاندارد، بر اساس  وتوصیفي  هايآدرساين ترتیب، به 

قابل تجزيه شدند. خروجي حاصل تعريف شده،  گرامر رسمي

با روش مذکور، تعیین نوع، محتوا و  از تجزيه متن آدرس

هاي مکاني در متن آدرس بود که به ترتیب هر کدام از گروه

 شود. عنوان ورودي مرحله انطباق مکاني محسوب مي

براي  بايستي مرحله انطباق مکاني اجزا، ميبرا

بر  يعني هاي توصیفي که ساختار مشخصي نداشته،آدرس

در قالب ساختارهاي زبان هاي ادراک مکاني و مبناي مؤلفه

بوده، مدل داده جديدي با درنظر گرفتن  طبیعي

 هاي مختص به اين حالت، تعريف شود.نیازمندي

اي از مجموعه»ه جزء يک مدل داده، ترکیبي از حداقل س

اي از عملگرها يا قوعد مجموعه»، «انواع ساختار داده

. باشدمي «اي از قواعد جامعیت عموميمجموعه»و « استنتاج

روابط  بودالزم  ،براي توسعه مدل داده پیشنهادياز اين رو 

هاي ادراک هاي توصیفي، براي مؤلفهمکاني موجود در آدرس

روابطي که قابل استخراج از ، تعیین؛ يابيمکاني مؤثر بر آدرس

که قابل  يمابقي روابطو  روابط ديگر هستند )روابط وابسته(

شناسايي و  استخراج از روابط ديگر نیستند )روابط مستقل(

وابسته از روابط مستقل براي  نحوه استخراج روابطنهايتًا 

-تعیین موقعیت روابط مکاني موجود در آدرس تبیین نحوه

هاي ادراک مکاني مؤلفهتعريف شوند. در ادامه،  يهاي توصیف

به عنوان اجزاي مدل داده مورد استفاده  هاي توصیفيآدرس

هاي مدلمدل پیشنهادي به در مرحله انطباق مکاني تعريف و 

رويکرد جستجو که در اين شد. همچنین نگاشت موجود

مرحله براي ماشین انتخاب شد، برعکس روش انسان براي 

هاي توصیفي، از انتهاي آدرس و آن هم عیت آدرستعیین موق

گیرد. داليل هاي ثابت، انجام مينامدر ابتدا صرفًا میان مکان

انباشت انتخاب اين رويکرد جلوگیري از اشتباه ناشي از 

اطالعات اضافي در متن آدرس و تفاسیر مشتبه از مفاهیم 

 اجزاي آدرس بود. مزيت اصلي اين رويکرد، کاهش دو مشکل

باشد. به اين صورت که از آنجا که با حداقل مذکور مي

شود، اطالعات مورد نیاز ماشین، تعیین موقعیت انجام مي

امکان اشتباه ناشي از انباشت اطالعات اضافي در متن آدرس، 

يابد. چرا که تعیین موقعیت با حداقل اطالعات کاهش مي

مه اجزاي شود و نیازي به استفاده از همورد نیاز، انجام مي

جا که جستجو در میان روابط آدرس نیست. همچنین از آن

-مکاني، صرفًا پس از عدم تعیین موقعیت با استفاده از مکان

گیرد، لذا امکان اشتباه ناشي از تفسیر هاي ثابت انجام مينام

يابد و اساساً با اين رويکرد، نقش مشتبه اين روابط، کاهش مي

یت آدرس توصیفي، کمرنگ شده روابط مکاني در تعیین موقع

و بنابراين امکان وقوع اشتباه ناشي از ابتناي تفسیر اين روابط 

شود.بر بافت، کم مي

درباره نقش ادراک مکاني در تعريف مدل داده و زبان 

هاي توصیفي، ارتباط وثیقي آدرستوان گفت: رسمي، مي

يکي از  ،چرا که توصیف ،هاي طبیعي دارندبا زبان

آدرس توصیفي نیز از  وهاي طبیعي بوده اي زبانکارکرده

به بیان ديگر،  شود.هاي توصیف محسوب ميزيرمجموعه

توصیف مکان يکي از کارکردهاي اولیه زبان 

ادراک به صورت عام و شود. همچنین طبیعیمحسوب مي

ادراک مکاني به صورت خاص با زبان طبیعي در هم تنیده 

شد، اجزاي مدل داده از طرفي همانطور که بیان است. 

هاي هاي ادراکي آدرستعريف شده بر مبناي مؤلفه

شود ادراک مکاني باشد. از اين رو مالحظه ميتوصیفي مي

در تعريف مدل داده و زبان رسمي در تحقیق حاضر، نقش 

زيربنايي ايفا کرده است.
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