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 چکیدُ :
-ّبي قبيبى تَخْي زض هَاخِْ ثب اهط خوغتَاًس ووهّب هيزض وٌبض ون ّعيٌِ ثَزى آى 6ّبي هىبًي هطزم گؿتطگؿتطـ ضٍظافعٍى زازُ

اي اهطي ّبي هىبًي ثطاي افطاز غيط حطفِآٍضي ٍ اقتطان گصاضي زازُاهىبى خوغّبي هطتجػ ًوبيس. ايدبز ّبي هىبًي ثِ اضگبىآٍضي زازُ

تط تغييطات هىبًي زض خْبى ٍالغ اؾت. ثِ زليل چٌيي زضيبفت ؾطيغتط ٍ ّنّبي وبهلهؤثط زض ضاؾتبي وبّف ّعيٌِ، زؾتيبثي ثِ زازُ

 ّبي هأذص هتفبٍت ٍيػگياي ٍ ًبّوگي ثَزى زازُهيبى اًَاع زازُ زؾتطؾي ثبظ ٍ اهىبى تغييط اؼالػبت ثطاي ّط فطز، ٍخَز ًبؾبظگبضي زض

ًمؽِ لَت ٍ ّن ًمؽِ ظؼف ايي تَاى ّن ّب ضا هيگًَِ زازُآيس. ؾيبؾت زؾتطؾي ّوگبًي ثطاي اييّب ثِ قوبض هيگًَِ زازُشاتي ايي

ِ ووه ًكبًي پؿتي زاًؿت. ػالٍُ ثطايي، گؿتطـ تغييطات تَاى زض يبفتي هؿيط ثّبيي ضا هياي اظ چٌيي ًبؾبظگبضيّب زاًؿت. ًوًَِزازُ

پي زاقتِ ثبقٌس. زضّبي پيّب ظهبى اػتجبض پبييٌي زاقتِ ٍ ًيبظ ثِ ثطٍظضؾبًيقَز وِ ايي گًَِ پبيگبُّبي زازُ ثبػث هيؾطيغ زض پبيگبُ

ٍظ ثَزى ٍ ؾَْلت زؾتطؾي، ثب هكىالتي چَى ّبيي اظ خولِ ثِ ضگؿتط زض وٌبض هعيتّبي هىبًي هطزمگًَِ وِ گفتِ قس زازُّوبى

اػتوبز ثِ  گًَِ هؿبئل ثِ قىلي هسيطيت قًَس وِ وبضثطاى اهىبىّبي افعًٍِ ًيع ضٍثطٍ ّؿتٌس. زض صَضتي وِ اييًبؾبظگبضي ٍ ٍخَز زازُ

-ِ قوبض آٍضز. ٍة هؼٌبيي يىي اظ فٌبٍضيهٌستطيي اًَاع آى ثتَاى يىي اظ لسضتآٍضي زازُ ضا هيًَع اظ خوغثبقٌس ايي ّب ضا زاقتِايي زازُ

ّبي اذيط تَخِ ظيبزي ضا ثِ ذَز خلت ّبي گطزآٍضي اؼالػبت ّوبًٌس زض ؾبلّبي ثؿيبض ذَة زض ظهيٌِّبيي اؾت وِ ثِ ذبؼط لبثليت

ت وِ ثب اؾتفبزُ اظ ّبي ظهبًي هتفبٍّبي هطزم گؿتط هطثَغ ثِ يه هىبى ٍ زض ثبظُوطزُ اؾت. پػٍّف حبظط تالقي ثطاي گطزآٍضي زازُ

 ثبقس.ّبي هؼبزل ثب آزضؼ پؿتي يه هحل هيايي فٌبٍضي ٍ يبفتي آزضؼ
 

  ، تؽجيك آزضؼ، تجسيل هؿيط ثِ آزضؼ.GeoSPARQLٍة هؼٌبيي،  ّاي کلیدي :ٍاشُ



 

6 

 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 هقدهِ -1

زض  هرتلاف ّابي ظهابًي   هتفابٍت ٍ هطخاغ   6ٍاغگبىّبي هتفبٍت ثب زايطُ زض لبلت ،ّبي هىبًي ثب ضًٍس فعايٌسُاهطٍظُ زازُ

ثؿيبضي اظ آًْاب،   1چٌيي افعًٍگيّب ٍ ّنّبيي ثب تَخِ ثِ حدن ثبالي ايي زازُگيطًس. چٌيي تفبٍتاذتيبض وبضثطاى لطاض هي

ِ ّبي افعًٍؾبظي لبلت ٍ حصف زازُآيس، وبض يىؿبىاظ هٌبثغ هتفبٍت پسيس هي آٍضي قسُخوغ ّبيوِ زض اثط اختوبع زازُ

ّابي تحات ٍثاي واِ زاضاي هحتاَاي      ًوبيس. ثسيْي اؾت وِ ثب افعايف حدان زازُ ٍ هكىل هي ظطٍضيثيف اظ پيف  ضا

-تط اظ ًظط حدن پطزاظـ اؾات. اظ زيگاط ؾاَ زازُ   هىبًي ّؿتٌس ايي هكىل قسيستط ٍ ضفغ آى ًيبظهٌس ضاّىبضّبي ثْيٌِ

ّبي يىؿبى ًيؿتٌس. ايي هؿئلِ بقٌس، لعٍهب زاضاي ٍيػگيّبي هىبًي ّط چٌس وِ اظ ًظط زؾتِ ثٌسي ثِ يىسيگط ًعزيه ث

قاَز واِ   ّبي ظيبز زض اياي خاساٍل هاي   ثِ ايدبز خساٍل هتفبٍت ٍ ّن چٌيي ؾتَى هٌدط 5ّبي زازُ ضاثؽِ ايزض پبيگبُ

هَالاغ  ٍ ثيكاتط   زاضاي هماساض ثاَزُ  ّب تٌْب زض هَاضز هؼاسٍز  ثؿيبضي اظ ايي ؾتَى ،ػالٍُ ثط پيچيسگي ضٍاثػ ثيي خساٍل

-ّابي زازُ ّبي زازُ ثط پبيِ گطاف اظ خولِ پبيگبُگطزز. زض پبيگبُي اظبفِ هيثسٍى همساض ّؿتٌس وِ ثبػث اقغبل حبفظِ

ثب تَخاِ   ءوٌٌس ٍ اؼالػبت ّوطاُ ّط قياظ الگَي ذبصي پيطٍي ًوي ءهَضز اؾتفبزُ ّؿتٌس اقيب 4اي وِ زض ٍة هؼٌبيي

هؼٌابزاض ثايي اقايب     3ّبيػالٍُ ثط ايي، ايي هسل هؼٌبيي لبزض ثِ ثطلطاضي پيًَس قَز.تؼييي هي ءّبي ّوبى قيثِ ٍيػگي

 ؾبظز.گيطي ثط پبيِ ايي ضٍاثػ ضا هوىي هيوِ تفؿيط، تحليل ٍ تصوين ثبقسهيًيع 

اؾتبًساضزؾبظي قسُ زض حبل حبظط ثِ ػٌَاى ثْتطيي ضٍـ ثطاي اؾترطاج ضٍاثاػ   W3Cوِ تَؾػ ثٌيبز  SPARQLظثبى 

زض پبيگابُ   1ّبي ثؿيبض ذَثي ثطاي اؾترطاج ضٍاثؽي وِ صاطاحتب قَز. ّطچٌس ايي اؾتبًساضز لبثليتّب هؼطفي هيُثيي زاز

اظ خولِ ضٍاثػ هىبًي ثب اؾاتفبزُ اظ اياي    (7)ضٍاثػ زضًٍي ّبثبقس زضيبفت ضٍاثػ لبثل اؾتٌتبج اظ زازُزازُ ٍخَز زاضًس هي

( ثاطاي ضفاغ اياي    OGCهوىي اؾت. اذيطا ائتالف ثابظ خْابًي)  حتي غيطزض ثطذي هَاضز اؾتبًساضز وبضي ثؿيبض هكىل ٍ 

زاضاي اضائاِ زازُ اؾات واِ     GeoSPARQLّبي هىبًي اؾتبًساضزي ثاب ػٌاَاى   هحسٍزيت زض ظهيٌِ شذيطُ ٍ ثبظيبثي زازُ

ظيبزي اظ ضٍاثػ هىبًي ثايي زازُ چٌيي تَاثؼي ثطاي اؾترطاج تؼساز ّبي هىبًي ٍ ّنشذيطُ زازُ اي ثطايٍيػُ ّبيلبثليت

 .[6ّب اؾت]

ّبيي هيابى ًمكاِ قاٌبذتي    ٍخَز آهسُ ثط اثط ايدبز تغييطات زض ػَاضض قْطي ثِ ٍخَز آهسى تفبٍتيىي اظ هكىالت ثِ

فطز ٍ ًمكِ فؼلي هحيػ اؾت وِ اهط هؿيطيبثي ضا ثطاي فطز هكىل ذَاّسوطز. اظ ؼطف زيگط ثِ ذبؼط ؾارطزى هؿايطي   

تط اؾات. اهاب تَخاِ ثاِ اياي      زضؼ ثيبى قسُ ثبقس ثِ ًؿجت هؿيطّبي ًوبيف زازُ قسُ ضٍي ًمكِ آؾبىوِ ثِ صَضت آ

 ِ اي ًيؿات ٍ زض ًتيداِ ًيابظ    ًىتِ ظطٍضي اؾت وِ ثب تَخِ ثِ هجسؤ وبضثط آزضؼ پؿتي زض ثؿيبضي اظ هَاضز هؿيط ثْيٌا

 اؾت وِ هؿيط ثْيٌِ ثِ قىل آزضؼ ثيبى قَز.

ّبي هىبًي ثِ ًابم ٍة هىابًي هؼٌابيي ثاِ زليال زاضا ثاَزى       تط آى ثطاي اًدبم تحليلٍُة هؼٌبيي ٍ ًؿرِ ترصصي قس

هتوابيع ؾابذتي ولوابت ٍ    چٌايي  ّبي هرتلف ٍ ّنٍخَ، تدويغ، تلفيك هدوَػِ زازُّبي ثؿيبض زض ظهيٌِ پطؼلبثليت

زض ؼطاحي يه ؾبهبًِ تؽجيمي ثطاي  تَاًس اثعاض هٌبؾجيهي 8ّب ثب تَخِ ثِ هفَْم هَضز ًظط زض هتيهؼبزل لطاض زازى ٍاغُ

-اي ثب تَاًبيي يبفتي آزضؼهطتفغ ؾبذتي هكىالتي وِ گفتِ قس ثبقس. ّسف اظ اًدبم ايي پػٍّف ؼطاحي چٌيي ؾبهبًِ

 ّب ثِ وبضثط اؾت.ّبي خبيگعيي يه آزضؼ ٍضٍزي، ثب يبفتي هؿيط هؼبزل ٍ تجسيل آى ثِ آزضؼ ٍ اضائِ ايي آزضؼ
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 پیطیٌِ تحقیق -2

ٍخاَ هيابى   ّبي پيًَاسي تاب شذياطُ، پاطؼ    ّبي هتفبٍتي اظ پطزاظـ اؼالػبت وؿت قسُ اظ زازُهؼٌبيي زض ظهيٌِ اظ ٍة

ِ ّبي هتفبٍت ثطاؾبؼ ؾبذتَاض9ُّب ٍ تؽجيك ّؿتٌسُزازُ -ّب اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض شيل تالـ قسُ تب تؼسازي اظ هكابث

ٍ  تاطي چٌايي ثٌيابزي  ّب ثِ هَظَع اياي پاػٍّف ٍ ّان   تطيي پػٍّف ة هؼٌابيي ضا ثاِ قاىل اخوابلي     ي همابالت حاَظُ 

 وٌين. ثطضؾي

ثب اؾاتفبزُ اظ لاَاًيي اؾاتمالل هؼٌابيي      1465ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  Duّب ثب اؾتفبزُ اظ ٍة هؼٌبيي زضظهيٌِ تدويغ زازُ

 ِ وطزًاس. ّبي هتفبٍت ضؾوي ٍ غيطضؾوي ثب يىاسيگط اضائا  ثطاي تؽجيك ّؿتٌسُضا  ّبضٍـاي اظ زؾتِثطاي يبفتي ذؽبّب 

ّاب لبثال   ّب ّن زض هَضز تؽجيك زايطُ لغبت هتفبٍت ٍ ّن زض هَاضز هطثَغ ثِ تؽجيك اقيبء تبثغ ايٌگًَِ ّؿتٌسُايي ضٍـ

اًس قبهل تؽابثك  ّبي اًدبم قسُ زض ايي پػٍّف وِ ثِ هٌظَض ضفغ ذؽبّب هَضز اؾتفبزُ لطاضگطفتِتؽبثكاؾتفبزُ ّؿتٌس.

ٍ ّوىبضاى ثب  Farazi 1465ّن چٌيي زض ؾبل  .[1]هٌؽمي ّؿتٌس 66ي ػسم تٌبلطٍ زض وٌبض آى ثطضؾ 64ٌّسؾي، لغَي

زض  Trentoهؼٌابيي ثاطاي فْطؾات زازُ ّابي اؾاتبى       61يه افعًٍٍِ اضائِ  Semantic Geo-Catalogueاؾتفبزُ اظ پطٍغُ 

ّابي  زازُ اظ هدوَػاِ زازُ اي واِ ًتيداِ اؾاترطاج    گيطي اظ يه اثعاض تؽجيك هؼٌبيي ٍ ّؿتٌسُوِ ثِ ووه ثْطُايتبليب 

ّبي هحلي ثَزُ ٍ زضثطگيطًسُ زاًف هطثَغ ثِ هٌؽمِ هَضز هؽبلؼِ ثَز ؾؼي زض ضفغ هكىل ؾرتي وبض وبضثطاى ثب ؾبهبًِ

ٍ ّوىابضاى ًياع زض ؾابل     Kotoulas[. 5]آهاس، زاقاتٌس  هرتلف وِ زض اثط اظ پيف تؼييي قسُ ثَزى زايطُ لغبت پسيس هي

وِ لبثليت تدويغ ،ازضان، پطزاظـ، فْطؾات ثٌاسي ،وابٍـ ٍ تجاسيل      SPUDؼٌبيي ثِ ًبم ثب تَليس يه هحيػ ه 1464

گيطي اظ ضٍيىطزي ثط پبيِ ٍة هؼٌبيي زض خْت تدوياغ افعايكاي ٍ هاساٍم    ٍ ّن چٌيي ثْطُ زازُ ّبي قْطي ضا زاضاؾت

خعٍ هحممبى ايي حاَظُ   زٍثليي،ّبي ثبثت ٍ هتغيط ٍاؾتفبزُ اظ ايي فٌبٍضي زض يه ؾبهبًِ تكريص تطافيه زض قْط زازُ

ّاب زض ٌّگابم تدوياغ    ّبي اظ ايي زؾت ػوَهب زض حَظُ تؽجيك ّؿتٌسُّبي يبزقسُ ٍ زيگط پػٍّفپػٍّف [.4اًس]ثَزُ

ّابي هتفابٍت   ّبي هؼٌبيي اظ پبيگبُّبي پيف ضٍ ثطضؾي ذَاّس قس تدويغ زازُّب ّؿتٌس اهب ّوبًگًَِ وِ زض ثرفزازُ

 جيك ثِ اصالحبت زيگطي اظ خولِ تؽجيك الفبؾ ًيع ًيبظهٌس ّؿتٌس.ػالٍُ ثط ايي ًَع تؽ

 هکاًی-ٍب هعٌایی -3

ّابي ٍاحاس ٍ هكاتطن ثاِ هٌظاَض اًدابم       ّبي ٍة هؼٌبيي زض ثطاثط ٍة هطؾَم يىي اضائِ لبلات تطيي ثطتطياظ خولِ هْن

ّاب ثاب يىاسيگط ٍ ثاب زًيابي      هيابى زازُ اي ثطاي شذيطُ ضٍاثػ ّبي اؾتبًساضز قسُزازٍؾتس زازُ ٍ زيگطي اؾتفبزُ اظ ظثبى

-واسام قاطوت  » ّبيي چاَى  گَيي ثِ پطؾفّبي َّقوٌس ضا لبزض ثِ پبؾدّبيي ؾبهبًٍِالؼي اؾت. ٍخَز چٌيي تَاًبيي

وِ زض فٌبٍضي وًٌَي تٌْب صفحبتي قابهل  « زٌّس؟ّبي َّاپيوبيي زض ايطاى ػالٍُ ثط حول هؿبفط حول ثبض ًيع اًدبم هي

ّاب اظ  ؾبظز ثِ ًحَي وِ پبؾدقَز، هيثبقٌس ضا ثِ ػٌَاى پبؾد ثبظ گطزاًسُ هي "قطوت"ٍ  "ايطاى"، "ييَّاپيوب"ولوبت 

 لحبؾ هؼٌبيي ثِ خولِ پطؾف قسُ اضتجبغ زاقتِ ثبقٌس.

زض وٌبض گؿتطـ ٍة هؼٌبيي، ٍة هىبًي هؼٌبيي، يه ًؿرِ ٍيػُ حَظُ هىبًي اظ ٍة هؼٌبيي، آغبظ قس. ثِ زليل ًابّوگي  

ّاب اّويات هؼابًي ثاط     ثَزى آى 65ػبت هىبًي اظ خولِ، چٌس هٌجؼي، چٌس لبلجي، چٌس هميبؾي ٍ چٌس اًتظبهيثَزى اؼال

ؾبظي اؼالػبت هىبًي تَظيغ قسُ زيط ظهبًيؿت وِ هَضز تَخاِ لاطاض زاضز. وْاَض ٍة هؼٌابيي ًَياس      زؾتطؾي ٍ هدتوغ

فت هفبّين ٍ ضٍاثػ وِ هٌدط ثِ ثبظيابثي اؼالػابت   ّب ثطاي زضيبزٌّسُ يه لبلت وبضي ولي ثِ هٌظَض اؾتفبزُ اظ ّؿتٌسُ

ّاب ٍ ضٍاثؽاي واِ    ّاب، ٍيػگاي  تطيي ّؿتٌسُاي صطيح ثب تؼسازي اظ ثٌيبزيقَز اؾت. ّطچٌس ايي لبلت وبضي ثِ گًَِهي
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وٌاس. ثاِ   زاض ّؿاتٌس، اضتجابغ ثطلاطاض ًواي    ّب ضا ثطاي ثؿيبضي اظ ضًٍسّبي پطزاظقي اؼالػبت هىبًي ػْسُتطيي ًمفهْن

-تط اظ اؼالػبت هىبًي، ٍة هىبًي هؼٌبيي ثِ هٌظَض ايدبز ٍ هسيطيت ّؿتٌسُهٌظَض آقىبضؾبظي، ثبظيبثي ٍ اؾتفبزُ ثْيٌِ

ِ  پصيط وطزى ثْطُّبي هىبًي ٍ اهىبىّبي هىبًي زض خْت تؿريط زًيبي قجىِ اي ثاب  ٍضي اظ اؾتسالل هىابًي زضٍى ثطًبها

 .[3]ٍخَز آهسثِّبي َّقوٌس افعاضلصس اؾتٌتبج زاًف زض ًطم

3-1- GeoSPARQL یک استاًدارد فراگیر 

ّبي هىابًي هؼٌابيي ؼطاحاي ٍ هؼطفاي قاس.      ثب ّسف تؼطيف، شذيطُ، زؾتطؾي ٍ ثبظيبثي زازُ GeoSPARQLاؾتبًساضز 

 RDFّابي هىابًي زض   زضثطگيطًسُ ٍاغگبًي ثِ هٌظاَض ثيابى زازُ   GeoSPARQLؼجك تؼطيف اضائِ قسُ يه ؾٌس ثب لبلت 

ّابي  ٍخَ زض زازُزّس وِ اهىبى پطزاظـ ٍ پطؼاي گؿتطـ هيضا ثِ گًَِ SPARQLاؾت. افعٍى ثط ايي، ايي اؾتبًساضز 

-اهىبى اؾتٌتبج هىبًي ويفي ضا ثِ وبضثط ذَز هاي  GeoSPARQL. ّوبًگًَِ وِ گفتِ قس ظثبى [1]هىبًي ضا زاقتِ ثبقس

ِ   تَاى اثعاضي ثطاي زّس. ايي ًَع اظ اؾتسالل ضا هي اي اظ زًيابي ذابضج   ثيبى زاًف ٍ اؼالػبت زض ظهيٌاِ فعابّبي پيَؾات

قًَس وِ ّبي ػسزي ٍ ووي هيّبي ويفي خبيگعيي هكرصِگًَِ اؾتسالل هكرصِّوچَى فعب ٍ ظهبى زاًؿت. زض ايي

ِ ّبيي وِ ثِ صَضت ووي لبثل ثيبى ًيؿتٌس اّبي غيطزليك ٍ يب زازُّبي آى زض هَاخِْ ثب زازُيىي اظ هعيت -ؾت. ًوًَا

گيطي فبصلِ ٍ ظاٍيِ اؾات. زض  ّبي هطثَغ ثب اًساظُّبي هىبًي تطويت زازُاي اظ اؾتفبزُ ؾبهبًِ اؾتٌتبج ويفي ضٍي زازُ

-ّبي هَضز ًيبظ لبثل تجسيل ثِ هؿبئل ٌّسؾِ تحليلي ًيؿتٌس؛ زض اياي ػلَم هطثَغ ثِ هىبى ثطذي اظ اؼالػبت ٍ پطزاظـ

گًَاِ اؾاتسالل   اًبيي حل هؿئلِ ثاب ياه هدوَػاِ وَچاه اظ لاَاًيي ضا زاضًاسزض اياي       ّبي ويفي تَگًَِ هَاضز پطزاظـ

ّابي  ّابي آى زض هَاخْاِ ثاب زازُ   قًَس وِ يىاي اظ هعيات  ّبي ػسزي ٍ ووي هيّبي ويفي خبيگعيي هكرصِهكرصِ

-تٌتبج ويفي ضٍي زازُاي اظ اؾتفبزُ ؾبهبًِ اؾّبيي وِ ثِ صَضت ووي لبثل ثيبى ًيؿتٌس اؾت. ًوًَِغيطزليك ٍ يب زازُ

گيطي فبصلِ ٍ ظاٍيِ اؾت. زض ػلاَم هطثاَغ ثاِ هىابى ثطذاي اظ اؼالػابت ٍ       ّبي هطثَغ ثب اًساظُّبي هىبًي تطويت زازُ

ّبي ويفي تَاًبيي حال  گًَِ هَاضز پطزاظـّبي هَضز ًيبظ لبثل تجسيل ثِ هؿبئل ٌّسؾِ تحليلي ًيؿتٌس؛ زض اييپطزاظـ

 .[7]اظ لَاًيي ضا زاضًسهؿئلِ ثب يه هدوَػِ وَچه 

 15ٍ ضکل ٌّدسی 14ضئ هکاًی -3-1-1

-اي تطيي هفبّين زض ػلَم هىبًي زاًؿت. يِ قيء هىبًي خؿوي زض فعبي حميمي اؾت واِ هاي  تَاى پبيِايي زٍ ضا هي

تَاى ثِ آى يه هَلؼيت هىبًي ًؿجت زاز؛ ثِ ػٌَاى هثبل يه هدوتغ هؿىًَي. هوىي اؾت هَلؼيت هىبًي ياه قايء   

ّبي آثي يب حَظُ اؾتحفبوي. يه قاىل ٌّسؾاي ًياع    اي ٍاظح ٍ زليك ثيبى ًوَز هبًٌس هحسٍزُضا ًتَاى ثِ گًَِ هىبًي

زضثطگيطًسُ ؾِ حبلت ًمؽِ، ذػ ٍ چٌسظلؼي اؾت ٍ ثِ هٌظَض تَصيف هَلؼيت هىبًي يه قئ هىابًي هاَضز اؾاتفبزُ    

ثب تَخِ ثِ هَلطز اؾتفبزُ اظ آى هكرص واطز. ثاطاي    تَاى ثب ؾؽح خعئيبت هتفبٍت ٍگيطز. هَلؼيت هىبًي ضا هيلطاض هي

هثبل هوىي اؾت زض ثطذي وبضثطزّب هَلؼيات ياه قائ ضا ياه ًمؽاِ زض هطواع آى قائ زض ًظاط گطفات ٍ زض ثطذاي           

وبضثطزّبي زيگط ًيبظ ثِ هكرص قسى زليك هطظّبي آى قئ ًيع ثبقس. اگطچِ زض ثؿيبضي اظ حبالت يه قائ هىابًي اظ   

 .[8]ًوبيستكريص اؾت اهب زض هَاضزي ًيع چٌيي وبضي ثؿيبض هكىل هي قىل ٌّسؾي ذَز لبثل

 رٍابط تَپَلَشي -3-1-2

يبثٌس. ضٍاثػ هيبى اقيبء هىبًي اظ اقايبيي واِ ثاب    ايؿت وِ زض اضتجبغ ثب زيگط اقيبء هؼٌب هيؼجيؼت اقيبء هىبًي ثِ گًَِ

گًَاِ  گيطي ٍ اؾاتفبزُ اؾات. تابوٌَى اياي    زاضًس لبثل اًساظُّن تاللي زاضًس گطفتِ تب اقيبيي وِ فبصلِ ظيبزي ثب يىسيگط 
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 ... معىایی َای جایگسیه با ريیکردمطابقت وشاوی

 ي َمکاران سبحان آریه ومازی

ِ  RCC8ّب اًس. اظ خولِ ايي لبلتّبي گًَبگًَي تؼطيف ٍ اؾتفبزُ قسُضٍاثػ زض لبلت اي اظ ياه  ًبم زاضز وِ ظيط هدوَػا

 .  [9]اؾت  RCC61تط ثب ػٌَاى لبلت خبهغ

 [6]رٍابط تَپَلَشي هعادل در سِ هدل تعریفی  1-2جدٍل 

RCC8 Egenhofer Simple Feature 

EQ equal Equals 

DC Disjoint Disjoint 

¬DC ¬disjoint Intersects 

EC Meet Touches 

NTPP + TPP Inside + coveredBy Within 

NTPPi + TPPi Contain + covers Contain 

PO Overlap overlaps 

 

قبهل ّكت حبلت هوىي زض ضٍاثػ هيبى اقيبء هىابًي گؿاتطزُ )   تَاى زضيبفت گًَِ وِ اظ ًبم آى هيّوبى RCC8لبلت 

هؽوئٌب ثاب ّان    67زٍ ثؼسي( اؾت وِ زض ّط هَضز تٌْب يىي اظ ايي حبالت اهىبى ٍلَع زاضز. ثطاي هثبل زٍ قئ خسا اظ ّن

 Egenhoferّاب زض هاسل   ّبي آىچٌيي هؼبزلٍ ّن RCC8گط ايي ّكت حبلت زض ًوبيبى 6-1ًيؿتٌس. خسٍل  68هوبؼ

زض ظثابى   RCC8ثبقاس. ضٍاثاػ هطثاَغ ثاِ     ّبي ايي ظهيٌِ هؼطفاي قاس هاي   وِ زض ازاهِ ضًٍس پػٍّف 69هسل ًِ تمبؼؼي

GeoSPARQL       اظ پيف گٌدبًيسُ قسُ ٍ لبثل اؾتفبزُ ّؿتٌس وِ زض ازاهِ قيَُ اؾاتفبزُ اظ اياي لاَاًيي زض اياي ظثابى

 تَظيح زازُ ذَاّس قس.

 سازيرٍش پیادُ -4

ؾبظي ايي تؽجيك وِ قبهل يبفتي هؿيطّبي هؼبزل ثطاي آزضؼ ٍضٍزي اؾت، ضٍيىطز اؾتفبزُ قسُ ثسيي ثِ هٌظَض پيبزُ

يبثس ٍ ؾرؽ هؿيط پيوَزُ قسُ ّبي هتفبٍت ازاهِ هيصَضت اؾت وِ هؿيط حطوت اظ ًمؽِ هَضز ًظط قطٍع ٍ زض خْت

پيوبيين. ثطاي پيبزُ ؾابظي اياي   ثِ هجسؤ هيتَاى گفت هؿيط ضا اظ همصس قَز. ثِ ظثبى زيگط، هيتجسيل ثِ يه آزضؼ هي

قَز وِ آذطيي ػبضظِ هَخَز زض آزضؼ زضثطگيطًسُ ًمؽِ همصس ثبقس. زض حميمت ٍ زض ػول ثِ ضٍـ زض ػول فطض هي

خبي هؿيط زؾتيبثي ثِ ًمؽِ هَضز ًظط، هؿيط زؾتيبثي ثِ آذطيي ػبضظِ ضا وِ ّوبى وَچِ، ذيبثابى فطػاي ٍ ياب زيگاط     

يبثين. ؾرؽ تمبؼغ ايي ػبضظِ ثب ػَاضض زيگط ثطضؾي قاسُ ٍ ثاطاي   همصس زض آى ٍالغ قسُ اؾت هي اي اؾت وِػبضظِ

ضٍ ّؿتين. ًرؿات  ثِؾبظي ايي ضًٍس ثب زٍ چبلف هْن ضٍقَز. زض پيبزُّطوسام اظ ػَاضض هتمبؼغ ًيع ايي ػول اًدبم هي

اض اؾت ٍ ثطاي اتوبم ايي حلماِ ثبياس قاطؼي زض    قَز ايي ضًٍس ثِ صَضت يه حلمِ تىطگًَِ وِ هكبّسُ هيوِ ّوبىايي

 ّبؾت.ًظط گطفتِ قَز ٍ زٍهيي چبلف حصف هَاضز ًبهؽلَة اظ هدوَػِ خَاة
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قَز ٍ ايي هَظَع ثساى ػلت اؾت وِ تط اقبضُ قس ذطٍخي ؾبهبًِ هَضز ًظط زض لبلت آزضؼ ثيبى هيگًَِ وِ پيفّوبى

اي زض ًمكِ قٌبذتي ذَز زض شّي زاضز. ثسيْي اؾت وِ ًمكِ قٌبذتي زض ثؿيبضي اظ هَاضز فطز اظ هحيػ اؼالػبت اٍليِ

گًَاِ  تاَاى اياي  يه فطز زض هؿيط تىبهل، اثتسا قبهل ػَاضظي اؾت وِ خلت ًظط ثيكتطي زاقتِ ثبقٌس. ثطاي هثبل، هاي 

خابي ذَاّاس    تط ٍ ظٍزتط زض ًمكِ قاٌبذتي فاطز  تط ٍ پط ضفت ٍ آهستط ثبقس ضاحتثطزاقت ًوَز وِ ّطچِ ذيبثبًي ثعضي

تَاى ثِ ػٌَاى قطغ ذطٍج اظ حلمِ تىطاض زض ضًٍس شوط قسُ زض ًظط گطفت. ثسيي هؼٌي وِ ظهبًي ًىتِ ضا هيگطفت. ّويي

 وِ ػبضظِ هَضز اظ ًَع ذيبثبى اصلي ٍ يب ثعضگطاُ ثَز آى ػبضظِ ثِ ػٌَاى قطٍع آزضؼ زّي زض ًظط گطفتِ قَز.

قَز. يىي ز وِ چِ هَاضزي ثِ ػٌَاى ذطٍخي ًبهؽلَة زض ًظط گطفتِ هيثطاي حل چبلف زٍم اثتسا ثبيؿتي هكرص ًوَ

اظ حبالت ًبهؽلَة هؿيطّبيي اؾت وِ زض آًْب لؿوتي اظ هؿيط پيوَزُ قسُ تىطاض قَز. ايي ضٍيساز ثاساى هؼٌبؾات واِ    

ُ اؾات. اياي   اين. حبلت زيگط، هؿيطّبي ثؿايبض پيچياس  لؿوتي اظ هؿيط پيوَزُ قسُ ثبظگكتِ ٍ ؾرؽ تغييط هؿيط زازُ

ّاب زضيبفات واِ    تَاى اظ ؾابذتبض آى تَاى ثِ زٍ ثرف تمؿين ًوَز، ثرف اٍل قبهل هؿيطّبيي اؾت وِ هيحبلت ضا هي

ّب پبييي اؾت. يه ًوًَِ اظ ايي ضٍيساز هؿيط هبضپيچ ٍ خبثدبيي هىاطض ثايي زٍ ياب چٌاس ػبضظاِ      احتوبل ثْيٌِ ثَزى آى

اؾت وِ اگطچِ هوىي اؾت هؿيط ثْيٌِ ثبقٌس، اهب ثِ زليال پيچياسگي   يىؿبى اؾت. ثرف زٍم زضثطگيطًسُ هؿيطّبيي 

تاَاى  ّبي قٌبذتي هٌبؾت ًيؿتٌس. ثب تإهل زض حابالت گفتاِ قاسُ هاي    ظيبز ثطاي تجسيل ثِ آزضؼ ٍ اؾتفبزُ زض ؾبهبًِ

گًَاِ  ، زض اييتط اؾت. ثِ ظثبى زيگطتط ثِ ػبضظِ وَچهزضيبفت وِ يىي اظ ًمبغ هكتطن ثيي آًْب حطوت اظ ػبضظِ ثعضي

واِ  افتس، حبل آىهؿيطّب حطوت اظ ذيبثبى اصلي ثِ ذيبثبى فطػي، اظ ذيبثبى فطػي ثِ وَچِ ٍ يب هَاضزي اظ ًَع اتفبق هي

تط اؾت. زض ًتيداِ ثاب زض ًظاط گاطفتي     ّبي ثعضيگًَِ وِ گفتِ قس حطوت هب زض هؿيط هَضز ًظط ثِ ؾوت ػبضظِّوبى

 تَاى هكىالتي اظ ايي زؾت ضا ثطؼطف ًوَز.يتط هقطغ حطوت ثِ ؾوت ػَاضض ثعضي

ّبي هؼبثط قْط وطهبى اؾتفبزُ قس. زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض تَليس ٍ ثطضؾي ًتبيح تَؾػ ؾبهبًِ اظ اؼالػبت هىبًي ٍ ًبم

( ًوابيف هؿايطّبي ثاِ زؾات آهاسُ زض اياي       4( ٍ )1ّبي )ّبيي اظ ًتبيح ايي ؾبهبًِ ٍ قىل( ًو5ًَِ( ٍ )6ّبي )قىل

زّاي ثاِ ػابثط    ثبقس. ػالٍُ ثط ايي، شوط ايي ًىتِ العاهيؿت وِ ؾبهبًِ پيبزُ قسُ ثب فطض آزضؼّب ثط ضٍي ًمكِ هيقىل

 زّسؼطفِ يب زٍؼطفِ ثَزى هؼبثط اهط هؿيطيبثي ضا اًدبم هيپيبزُ ٍ صطف ًظط اظ يه

 

 

 13ّا ٍ هسیرّاي هعادل براي کَچِ گلدضت : ًام1ضکل 
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 1یافتِ ضدُ در ضکل  : ًوایص هسیرّاي2ضکل 

 

 

 ّا ٍ هسیرّاي هعادل براي بازار کرهاى: ًام3ضکل 
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 3: ًوایص هسیرّاي هعادل یافتِ ضدُ در ضکل 4ضکل 

ّابي ًوابيف زازُ قاسُ زض ثراف ًتابيح ؾاؼي قاسُ اؾات اظ         قَز زض ًكابًي گًَِ وِ زضايي تصبٍيط هكبّسُ هيّوبى

ضاُ ٍ هيساى تطيي قىل هوىي ثِ ػَاضظي چَى ذيبثبى اصلي، ثعضيوَتبُپيچيسگي ثيف اظ حس هؿيط اختٌبة قسُ ٍ ثِ 

ٍآهس تط ٍ قٌبذتِ قسُ تط ّؿتٌس ضؾيس. ايي وبض ػالٍُ ثط ؾبزگي هتي آزضؼ ٍ ؾَْلت زض ثِ ذبؼط ؾارطزى  وِ پط ضفت

قاطايؽي اظ لجيال   گصاضز تب ثب اؾتفبزُ اظ قٌبذت پيكايي ذاَز اظ هحايػ ٍ    آى ثركي اظ هؿيطيبثي ضا ثِ ػْسُ وبضثط هي

 ّب وِ خعٍ اؼالػبت شذيطُ قسُ زض پبيگبُ زازُ ًيؿتٌس ثِ همصس ثطؾس.هؿسٍز ثَزى هَلتي ثطذي ضاُ

 گیريبٌدي ٍ ًتیجِجوع -5

ًيبظّب ٍخاَز تَاًابيي اضائاِ    اي تطيي پيفثِ هٌظَض افعايف وبضايي ٍ اؾتفبزُ َّقوٌس زض يه ؾبهبًِ هىبًي، يىي اظ پبيِ

هؿيطّبي هؼبزل هطتجػ ثِ يه هىابى زض   ضٍ تالقي زض ظهيٌِ تؽجيكلبلت هؼٌبيي اؾت. پػٍّف پيف هفبّين هىبًي زض

ِ    لبلت آزضؼ ّابي هكابثِ آى اظ ًظاط    ّبي هتٌي ٍ ثب ضٍيىطز ٍة هؼٌبيي اؾت. تالـ ٍ پاػٍّف زض اياي ظهيٌاِ ٍ ظهيٌا

هؿائلِ هؿايطيبثي اظ اّويات ذبصاي ثطذاَضزاض      ّبي ًَيي زض ػلَم هىبًي ٍ ّوچٌيي ًگبُ هتفبٍت ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي

ّاب  هىبًي زض اًدبم تؽجيك هؼٌبيي ثاط ضٍي زازُ -زٌّسُ تَاًبيي ٍة هؼٌبيياؾت. ًتبيح ايي پػٍّف ػالٍُ ثطايي وِ ًكبى

هي ّبي اهاليي زض اؾاب تط زض ايي ضاؾتب، هبًٌس تؽجيك تفبٍتتط ٍ پيكطفتِاي ثطاي اًدبم تحميمبت ثيفتَاًس پبيِاؾت، هي

 ّب ثبقس.ٍ يب اؾتفبزُ اظ اؼالػبت تَصيفي زيگط زض اًدبم ايي گًَِ ثطضؾي
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Abstract: 

Rapid development of crowd-sourcing or volunteered geographic information (VGI) provides 

opportunities for authoritative that deal with geospatial information. Heterogeneity of multiple data 

sources and inconsistency of data types is a key characteristics of VGI datasets. The expansion of cities 

resulted in the growing number of POIs in the Open Street Map, the most well-known VGI source, that 

cause the datasets to outdate in short periods of time so these changes made to spatial and aspatial 

attributes of features such as names and addresses might cause confusion or ambiguity in the processes 

that require feature’s literal information like addressing and geocoding. VGI sources neither will conform 

specific vocabularies nor will remain in a specific schema for a long period of time. As a result, the 

integration of VGI sources is crucial and inevitable in order to avoid duplication and the waste of 

resources. Information integration can be used to match features and qualify different annotation 

alternatives for disambiguation. This study enhances the search capabilities of geospatial tools with 

applications able to understand user terminology to pursuit an efficient ways for finding desired results. 

Semantic web is a capable tool for developing technologies that deal with lexical and numerical 

calculations and estimations. There are a vast amount of literal-spatial data representing the capability of 

linguistic information in knowledge modeling, but these resources need to be harmonized based on 

Semantic Web standard. The process of making addresses homogenous generates a helpful tool based on 

spatial data integration and lexical annotation matching and disambiguating. 

 


