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چکیده
امروزه زمینکدسازي 1به عنوان يکي از فرآيندهاي مهم در بخشهاي مختلف علوم عمل ميکند ،به طوري که در اکثر کاربردهايي که
بخش مکاني دارند يا به هر نحوي با اطالعات مکاني مرتبط هستند ،زمین کدسازي تهیه کننده دادههاي مکاني است .زمینکدسازهاي
امروزي تفاوت بنیاديني با نسخههاي اولیه خود داشته به نحوي که از تمامي جنبهها (منطقه مورد پوشش ،سرعت پاسخگويي ،جامعیت
دادههاي غیرمکاني و  )...پیشرفت شگرفي کردهاند .با وجود بهبود چشمگیر اين توسعهها گروهي از مشکالت را با خود به همراه دارند که
يک کاربر بايد آنها را تشخیص دهد و براي مقابله با آنها آماده باشد .مشکالت مشخص شامل فرضیات ساخته شده در طول فرآيند
درونيابي ،دقت مجموعه دادههاي مرجع ،عدم قطعیت در الگوريتمهاي مطابقت و انتخاب واحد فضايي زمینکدساز شده ميباشد .به
معناي واقعي کلمه ،زمینکدساز کردن به معني تخصیص يک کد جغرافیايي به مجموعهاي از دادههاي غیرمکاني مرتبط است .اين تعريف
از دو کلمه ريشه ميآيد geo :به معني التین  earthو  codingکه به صورت "اعمال يک قانون براي تبديل يک قسمت از اطالعات به
قسمتي ديگر" تعريف ميشود .اجزاي بنیادين يک زمینکدساز ورودي ،خروجي ،الگوريتم پردازش و مجموعه دادههاي مرجع هستند.
ورودي همان مرجع مکاني ميباشد که کاربر ميخواهد مرجع جغرافیايي داشته باشد که شامل ويژگيهايي است که قابل تطبیق به يک
ديتوم که قبال به صورت جغرافیايي کدگذاري شده است ،ميباشد .با توجه به اهمیت زمینکدسازها در کاربردهاي مختلف در اين مقاله
سعي شده است تا زمین کدسازهاي مشهور جهاني که قابلیت استفاده رايگان و تجاري دارند از جنبههاي مختلف مورد بررسي قرار گیرند.
به همین منظور جنبههاي مختلفي به عنوان معیار ارزيابي در نظر گرفته شدهاند که شامل سرعت پاسخگويي ،جامعیت خروجيها و بررسي
کمي و کیفي قابلیتهاي هر زمینکدساز ميباشند
واژگان کلیدی :زمینکدسازي ،سیستم اطالعات مکاني ،ابزارهاي مکاني،

سرويسهاي مکاني وب مبناgeocoding ،

* نويسنده رابط
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بررسی و مقایسه سرویسهای زمینکدساز رایگان

بررسي و مقايسه سرويسهاي زمینکدساز رايگان

 -1مقدمه
فرآيند زمینکدسازي يک جز بنیادي از تحلیل مکاني
را در يک حوزه وسیع از کاربردها از جمله علوم کامپیوتر،
سیستمهاي اطالعات مکاني و  ...تشکیل ميدهد .اين
عمل ،يعني تبديل دادههاي موقعیتي توصیفي مثل يک
آدرس پستي يا اسم مکان به يک مرجع جغرافیايي مطلق،
به يک جزء حیاتي در فرآيند علمي تبديل شده است.
زمینکدسازي از توصیفات يک موقعیت ،که معموال يک
آدرس پستي يا اسم مکان است ،استفاده ميکند تا
مختصات جغرافیايي را از دادههاي مرجع مثل
چندضلعيهاي ساختمانها ،قطعههاي ملکي ،آدرس
خیابانها ،کدهاي پستي و  ....پیدا کند .يک زمینکدساز
يک قسمت از يک نرم افزار يا يک سرويس وب ميباشد
که يک فرآيند زمینکدسازي را پیادهسازي کند[1].
زمینکدسازي امروز بسیار از گذشته فاصله دارد .در
اواسط دهه  08زمینکدسازي براي هر  188رکورد 5.1
دالر ارزش داشت] [2و هماکنون معموال به صورت مجاني
با استفاده از خدمات آنالين با دقت و نرخ تطبیق به مراتب
باالتر قابل انجام است.
همانطور که سطح دسترسي و دقت مجموعه دادههاي
مرجع در طول چند دهه اخیر افزايش پیدا کرده است]،[9
زمینکدسازي نیز در راه همساز کردن و به کار انداختن
تغییرات در هر دو زمینه قالب داده و انتظارات کاربر
دستخوش تحوالت عظیمي شده است .اين تحوالت به
صورت آشکار در ورودي ،خروجي و فرآيندهاي داخلي
زمینکدسازي قابل رويت است .داده ورودي مناسب براي
زمینکدسازي از آدرسهاي پستي ساده] [5به توصیفات
متني موقعیتهاي مرتبط ،گسترش يافته است].[1
قابلیتهاي خروجي از کدهاي جغرافیايي عددي ساده به
سمت موجوديتهاي مکاني سه بعدي تکامليافته حرکت
کرده است .به عالوه ،مکانیزمهاي فرآيند داخلي که
خروجي جغرافیايي را تولید ميکند از عوارض ساده] [6به
سمت الگوريتمهاي درونيابي پیچیده با استفاده از منابع
داده ناهمگن متنوع حرکت کرده است].[7
با وجود بهبود چشمگیر در قابلیت استفاده،
اعتمادپذيري و دقت فرآيند زمینکدسازي ،اين توسعهها
گروهي از مشکالت را با خود به همراه دارند که يک کاربر
بايد آنها را تشخیص دهد و براي مقابله با آنها آماده باشد.
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مشکالت مشخص شامل فرضیات ساخته شده در طول
فرآيند درونيابي ،دقت مجموعه دادههاي مرجع ،عدم
قطعیت در الگوريتمهاي مطابقت و انتخاب واحد فضايي
زمینکدسازي شده ميباشد.

 -1-1مفهوم زمینکدسازی
تالشهاي مدرن بیشتر باعث شده است زمینکدسازي
از عهده مشکالت تخصیص کدهاي جغرافیايي مجاز به
انواع بیشتري از توصیفات مکاني مثل تقاطع خیابانها،
کدهاي پستي ،عوارض جغرافیايي اسم گذاري شده و حتي
توصیفات متني آزاد موقعیتها بربیايد.
براي بعضيها با برجسته کردن استفاده مرسوم در
انتقال آدرسهاي پستي به نمايش جغرافیايي ،زمین-
کدسازي هم معني با تطبیق آدرس ))Address Matching
ميباشد] .[3حال آنکه براي برخي ديگر ،زمینکدسازي به
عنوان ابزاري براي تولید يک خروجي جغرافیايي مجاز
برداشت ميشود ،درحالیکه ورودي آن لزوماً محدود به
آدرسهاي پستي ساده نميباشد].[1
به معناي واقعي کلمه ،زمینکدسازي يعني "تخصیص
يک کد جغرافیايي" .اين تعريف از دو کلمه ريشه ميآيد:
 geoبه معني التین  earthو  codingکه به صورت "اعمال
يک قانون براي تبديل يک قسمت از اطالعات به قسمتي
ديگر" تعريف ميشود].[18

 -2-1اجزای بنیادی زمینکدساز
با وجود تصورات متفاوت از زمینکدسازي ،هنوز امکان
توصیف آن با اجزاي بنیادينش وجود دارد :ورودي ،خروجي،
الگوريتم پردازش و مجموعه دادههاي مرجع] .[11ورودي
همان مرجع مکاني ميباشد که کاربر ميخواهد مرجع
جغرافیايي داشته باشد که شامل ويژگيهايي است که قابل
تطبیق به يک ديتوم که قبال به صورت جغرافیايي کد
گذاري شده است ،ميباشد .اکثر دادههاي رايج براي زمین-
کدسازي ،آدرسهاي پستي هستند .درواقع خدمات زمین-
کدسازي بسیار کمي وجود دارد که هرچیزي عالوه بر
آدرس پستي را کدگذاري کند .دلیل ساده براي اين مطلب،
اين است که دادههاي آدرس پستي در میان اکثر اشکال
رايج اطالعات هستند] .[12دادههاي آدرس همان دادههايي
هستند که مشخص ميکنند مردم چگونه خود را تعیین

اس

 -1-3-1درونیابی آدرس

 -2-3-1زمینکدسازی نقطه-سطح

يک روش ساده زمینکدسازي درونيابي آدرس ميباشد.
اين روش از دادههاي يک خیابان  GISشده استفاده ميکند،
جايي که شبکه خیابان در فضاي مختصات جغرافیايي تصوير
شده است .هر قطعه خیابان با حوزههاي آدرس نسبت داده
شده است (مثل شماره خانهها از يک قطعه تا قطعه بعدي).
زمینکدساز يک آدرس را ميگیرد ،آنرا با يک خیابان تطبیق
ميدهد و قطعه را تعیین ميکند .سپس زمینکدساز موقعیت
آدرس را در محدوده قطعه درونيابي ميکند.

اين روش يک معني دقیقتري از زمینکدسازي را
پیشنهاد ميکند .اين روش تعیین موقعیت يک نقطه در
مرکز يک قطعه زمین يا يک ساختمان را ثبت ميکند.
بنابراين دقت زمینکدسازي را بهبود ميبخشد .اين سطح
از جزيیات ممکن است براي اکثر کاربردها حیاتي نباشد،
ولي براي برخي کاربردها مثل تعیین سیل و طوفان چند
متر ميتواند يک تفاوت بزرگ را بسازد.

 -3-1روشهای زمینکدسازی

 -1-1-3-1معیارهای پیچیدگی

با اين وجود اين فرآيند همیشه به اين سادگي نیست.
مشکالت در موارد زير نمايان ميشوند که:

 -2معرفی سرویسهای زمینکدسازی
به منظور مقايسه سرويس هاي مختلف زمینکدسازي
خصوصیتهاي مختلفي را مي توان در نظر گرفت.
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موقعیت و ناوبري ميکنند و بي شک راحتترين روش براي
توصیف موقعیت يک فرد ميباشند .در آينده وقتي تمام
گوشيهاي همراه به  GPSمجهز شوند و تمامي ساختمانها
به مختصات موجود با وايرلس ارجاع داده شوند ،آدرس
پستي ممکن است مهجور شود ،اما براي آينده قابل
پیشبیني ،آدرس پستي داده حیاتي و فراگیر در اکثر
پردازشهاي اطالعات ميباشد.
خروجي زمینکدسازي ،کد ارجاع شده جغرافیايي
ميباشد که به وسیله الگوريتم پردازش براي نمايش
ورودي تعیین شده است .در اکثر موارد خروجي يک نقطه
جغرافیايي ساده است ،ولي هیچ چیز آن را از هر نوع شي
جغرافیايي بودن منع نميکند].[7
الگوريتم پردازش کد جغرافیايي مناسب جهت
بازگرداندن را براي يک ورودي خاص براساس مقادير
خصوصیاتش و همچنین خصوصیات موجود در مجموعه
داده مرجع تعیین ميکند .موضوعات کلیدي مورد بحث
در پردازش شامل استانداردسازي و نرمالسازي ورودي به
يک قالب و ساختار سازگار با مجموعه داده ميباشد].[19
الگوريتم تطبیق بهترين عارضه در مجموعه داده و
همچنین مکانیزم آخرين نسل زمینکدساز را که تعیین
ميکند چه چیزي براساس عارضه مرجع که به عنوان
بهترين تطبیق انتخاب شده است برميگردد انتخاب
ميکند].[15

 تمايز بین دو آدرس مبهم تالش براي زمینکدسازي آدرسهاي جديد براييک خیابان که هنوز به پايگاه داده اضافه نشدهاند.
چند اخطار در مورد استفاده از درونيابي عبارتند از:
 تصور رايج در مورد يک قطعه خیابان فرض ميکندکه تمام شمارههاي زوج يک طرف قطعه هستند و تمام
شمارههاي فرد طرف ديگر آن .گاهي اين فرض در دنیاي
واقعي درست نیست.
 درونيابي تصور ميکند که پارسلهاي داده شدهبه صورت يکنواخت در طول قطعه پراکنده شدهاند .تقريباً
هیچگاه اين فرض در دنیاي واقعي حقیقت ندارد.
 همچنین درونيابي فرض ميکند که خیابانمستقیم است .اگر يک خیابان منحني باشد ،موقعیت
کدگذاري شده لزوماً با موقعیت فیزيکي مطابقت ندارد.
 اکثر پیادهسازيهاي درون يابي ،يک نقطه بهعنوان موقعیت آدرس تولید ميکنند .در واقعیت ،آدرس
فیزيکي در طول قطعه توزيع شده است .به عنوان مثال
يک فروشگاه مال را در نظر بگیريد .به صورت فیزيکي
فروشگاه يک فاصلهاي در طول خیابان را در مينوردد (يا
ميتواند به صورت يک فضاي دو بعدي تصور شود که
ممکن است با چندين خیابان مختلف برخورد کند و يا
حتي بدتر ،براي شهرهايي با خیابانهاي چند سطحي ،يک
شکل سه بعدي که با چندين خیابان در چندين سطح
برخرود ميکند) .ولي درونيابي با آن به صورت منحصر به
فرد برخورد ميکند.

بررسي و مقايسه سرويسهاي زمینکدساز رايگان

مهمترين ويژگيها سرعت پاسخگويي ،جامعیت پايگاه داده
(محلي ،جهاني) و کم و کیفِ تنظیمات مربوطه است.
عالوه براين ،پارامترهاي مربوط به حداکثر پرسش-هاي
سرويس رايگان نیز در موارد تجاري بايد در نظر گرفته
شود .يکي از ويژگيهايي که در انتخاب يک سرويس
زمینکدساز تاثیر ميگذارد نوع ورودي و خروجي سرويس
است ،به طور کلي ميتوان گفت هرچه خروجيهاي
سرويس از تنوع اطالعاتي بیشتري برخوردار باشد،
سرويس مورد نظر از کیفیت بیشتري براي استفاده در
کاربردهاي مختلف برخوردار است .در اين مقاله ابتدا به
معرفي سرويسهاي زمینکدساز مربوطه ميپردازيم ،نحوه
دستیابي ،پارامترهاي خروجي و حداکثر دفعات استفاده
رايگان هريک را مطرح ميکنیم .سپس با مقايسه تحلیلي

هرکدام ،نتايج مربوط به استفاده از اين سرويسها را با
معیارهاي جامعیت و سرعت پاسخگويي ارائه ميکنیم.
 -1-2معرفی سرویسها و بررسی پارامترهای ورودی
و خروجی
در اين مقاله سرويسهاي برجستهي که امکان استفاده
رايگان از آنها وجود دارد ،مورد بررسي قرار گرفته اند.
سرويسهاي مذکور Bing ،Google Geocoding Service
MapQuest ،Yahoo Geoplanet ،Geocoding Service
OSM
 OpenCage Geocoding ،Geocodingو
 Nominatimهستند .در جدول شماره  1نحوه دسترسي به
اين سرويسها در قالب وب سرويسهاي  RESTمشخص
شده است ،همچنین صفحه مربوط به آشنايي با اين وب
سرويسها در ستون دوم قابل مشاهده است.

جدول -1آدرس دسترسي به سرويسهاي زمینکدساز مورد بررسي

نام سرويس

آدرس دسترسي به وب سرويس

Google Geocoding
Bing Geocoding
Yahoo Geoplanet
MapQuest Geocoding
OpenCage Geocoding
OSM Nominatim

حال به بررسي هرکدام از اين وب سرويسها ميپردازيم:
 :Google Geocoding Service -1پارامترهاي
ورودي اين سرويس به دو بخش اجباري و اختیاري تقسیم
ميشوند که مهم ترين آنها کلید استفاده از سرويس
( )API Keyو پرسش مربوطه است ،ساير پارامترهاي اين
وب سرويس به صورت اختیاري هستند .به منظور تولید
 API Keyابتدا بايد يک نام کاربري در  Googleايجاد
شود .اين نام کاربري در بخش رايانامه  Googleيا همان
 Gmailتوسط کاربر ايجاد ميشود .سپس با ورود به بخش
توسعه دهندگان ( )Developerميتوان سرويس مکاني
 Googleرا انتخاب کرد و يک کلید براي سه سرويس
Geocoding
مکاني  Googleيعني ،Map Viewer
 Serviceو  Google Placeايجاد کرد .توضیحات مربوط به
ساير پارامترها نیز در جدول زير قابل مشاهده است.
خروجي اين سرويس ،به دو صورت  XMLو  JSONقابل
دريافت است .اين خروجي ها فارغ از نوع انتخابي شامل
اطالعاتي در مورد مختصات مکان مورد نظر (در قالب نقطه

4

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/
http://dev.virtualearth.net/rest/v1/locations
http://where.yahooapis.com/v1/places
http://www.mapquestapi.com/geocoding/v1
http://api.opencagedata.com/geocode/v1/json
http://nominatim.openstreetmap.org/

و  )Bounding Boxو اطالعات توصیفي مانند آدرس
ساختاريافته ،آدرس سلسله مراتبي و نوع مکان خواهد بود.
به بیان ديگر خروجي سرويس همانند نمودار  UMLزير
است و  Googleخروجي خود را در قالب آرايهاي از شي
 GeocodingResultبه کاربر تحويل ميدهد.

شکل -1ساختار خروجي سرويس زمینکدساز

Google

 :Bing Geocoding Service -2همانند سرويس
 Googleبراي ايجاد  API Keyبايد يک نام کاربري در
سايتهاي مربوط به  Microsoftايجاد شود .سپس با ورود

اس
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شکل -2ساختار خروجي سرويس زمینکدساز Bing

 :Yahoo Geoplanet -9همانند دو سرويس قبل اين
سرويس نیاز به تعريف نام کاربري مي باشد ،که همان نام
کاربري در سرويس  Yahoo Mailاست .اين سرويس يک
ويژگي بارز نسبت به دو سرويس قبلي دارد .در اين سرويس
مکانیزم تشخیص خطاي تايپي وجود دارد به نحوي که اگر
نتايجي پیدا نشود سرويس سعي بر انتخاب آدرسهايي با
شباهت از لحاظ نگارشي مي کند؛ البته در برخي موارد هم
که عنصري با شباهت قابل توجه پیدا نکند ،نتیجه اي را بر
نميگرداند .اين موضوع سبب ميشود نتايج اين سرويس
بعض ًا با خواسته کاربر متفاوت باشند ،بر همین اساس
استفاده بدون پردازش نتايج از اين سرويس به هیچ وجه
توصیه نميشود .عالوه بر اين اطالعات خروجي مربوط به
اين سرويس براي کشورهايي مانند ايران به شدت کم بوده

Yahoo

 :MapQuest Geocoding -5سرويس ارائه شده
توسط  MapQuestقابلیت ارسال سوال از طريق روش
 POSTرا عالوه بر روش رايج  GETفراهم کرده است .در
اين صورت عالوه بر مشخص کردن پارامتر کلید و پرسش
بايد ساختار ارسال سوال را نیز مشخص کرد .اين ساختار
ميتواند به صورت  JSONيا  XMLباشد .يکي از ويژگي-
هاي بارز اين سرويس امکان ارائه خروجي در سه ساختار
 JSON ،CSVو  XMLاست.
خروجي مربوط به اين سرويس از ساختاري همانند
شکل زير تبعیت ميکند .به طوري که انتظار ميرود
خروجي به صورت اشیايي از جنس  Resultباشند که به
ساختار انتخابي تبديل شدهاند .يکي از تفاوتهاي ديگر
اين سرويس ارائه کیفیت نقاط خروجي است که در قالب
پارامتر  Geocode Qualityبه ازاي هر المان خروجي به
کاربر تحويل داده ميشود.
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به بخش زمینکدسازي ميتوان به ايجاد اين کلید اقدام
کرد .اين وب سرويس پارامترهاي اختیاري متنوعي دارد،
براي مثال پارامتر  inclnbکه به صورت پیشفرض مقدار 8
دارد در صورتي که در پرسش مربوطه  1مقدار دهي شود،
نتیجه پرسش عالوه بر دارا بودن اطالعات جواب
درخواستي ،اطالعاتي در مورد ساير عوارض نزديک به
عارضهي جواب را هم برميگرداند .نمونهي ديگري از اين
پارامترها ،پارامتر  maxResميباشد که حداکثر تعداد
عوارض موجود در خروجي را مشخص ميکند.
خروجيهاي مرتبط با اين سرويس نیز در ساختارهاي
 XMLو  JSONقابل دسترسي است .ساختار خروجي
مربوطه به صورت آرايهاي از عوارض  Resourceکه در
شکل  2مشاهده ميکنید ،خواهد بود .همانطور که
مشاهده ميشود در اين سرويس اطالعات توصیفي آدرس
به تفکیک بیان شدهاند ،به نحوي که ديگر نیازي به
پردازش ساختار سلسه مراتبي آدرس نیست.

و در بررسيهاي انجام شده اين سرويس بدترين عملکرد را
از نظر خروجيهاي صحیح داشته است.
خروجيهاي اين سرويس به صورت آرايهاي از عوارض
 Placeهمانند شکل  9خواهد بود .اين سرويس نیز همانند
سرويس  Bingاطالعات آدرس را به صورت تفکیک شده و
مجزا به کاربر تحويل ميدهد .عالوه بر اين اطالعات تقريبي
مربوط به جمعیت و مساحت ناحیهي جواب ميتواند به
برآوردي براي تراکم جمعیت در محدوده جواب منتج شود
که براي برخي کاربردها استفاده از اين سرويس را به
راهکاري مناسب تبديل ميکند.

بررسي و مقايسه سرويسهاي زمینکدساز رايگان
شکل -5ساختار خروجي سرويس زمینکدساز

MapQuest

 :OpenCage Geocoding -1سرويس
يکي از سرويسهاي زمینکدسازي نوين است که پوشش
خوبي در نواحي مختلف دارد .اين سرويس دو نسخه رايگان
و تجاري دارد .بررسيهاي انجام شده بیانگر پوشش مناسب
و سرعت نسبتا خوب اين سرويس است .پارامترهاي ضروري
اين سرويس همانند سرويسهاي قبلي ،پارامتر کلید و
پرسش مربوطه است .پارامترهاي اختیاري اين سرويس
شامل جستجو در داخل يک محدوده جغرافیايي ،محدوديت
تعداد خروجيها ،محدود کردن خروجي بر حسب کیفیت
نقاط و مرتب-سازي خروجي به منظور چاپ کردن ميباشد.
خروجي اين سرويس نیز داراي اطالعات کافي در مورد
محدوده عارضه و اطالعات توصیفي مرتبط با آدرس است.
عالوه بر اين آدرس عارضه مورد نظر در سرويس  OSMرا نیز
برمیگرداند ،به طوري که با استفاده از اين آدرس ميتوان
اطالعات دقیق مختصاتي را از  OSMدريافت کرد .نتايج
خروجي در قالب  XMLيا  JSONو در ساختاري همانند
شکل زير ،قابل دسترسي خواهند بود .همانطور که در شکل
زير مشاهده ميشود اطالعاتي در مورد دقت خروجي ،آدرس
تفکیکي و ساختاريافته ،به همراه اطالعات مختصاتي ساختار
اصلي خروجي را تشکیل ميدهد.
OpenCage

شکل-1
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 :OSM Nominatim -6سرويس  ،Nominatimتوسط
 OpenStreetMapارائه شده است .اين سرويس با توجه به
حجم اطالعاتي باال که به صورت داوطلبانه در سراسر
جهان اخذ شدهاند ،داراي پوشش فوقالعادهاي است که
نتايج مقايسه گواهي بر اين موضوع است .اين سرويس بر
خالف سرويسهاي قبلي کامال به صورت رايگان خدمات
ميدهد و براي استفاده از آن نیازي به تعريف نام کاربري و
يا کلید نیست.
ويژگي بارز اين سرويس نسبت به سرويسهاي
 Geocodeديگر امکان دريافت آرايه مختصاتي عوارض
است .برخالف ساير سرويس هاي ديگر که صرفا در حد
نقطه مرکزي و  Bounding Boxاطالعات را ارائه ميکنند.
خروجيهاي دريافتي از اين سرويس در قالبهاي  JSONو
 XMLقابل دسترسي است و از ساختاري همانند شکل زير
تبعیت ميکند.

شکل-6

ساختار خروجي سرويس زمینکدساز OSM

 -3مقایسه کمی سرویسها
به منظور مقايسه سرعت پاسخگويي ،با پیاده سازي
برنامه کاربردي براي اتصال و دريافت خروجي ،مي توان به
نتايج زير دست يافت .براي اين کار تعداد  188پرسش
استاندارد براي اين سرويسها ارسال شده است و زمان
پاسخگويي به هرکدام ثبت شده است .سپس معیارهاي
میانگین و انحراف معیار از اين دادهها استخراج شده است.
میانگین بدست آمده را ميتوان معیاري براي مدت زمان
مورد انتظار به منظور پاسخگويي دانست .انحراف معیار مورد
نظر بیانگر نوسانات مختلف در پاسخگويي به پرسشهاي
مختلف است و ميتواند معیار قابل توجهاي براي افرادي
باشد که به منظور استفاده تجاري با کیفیت يکنواخت و
پايدار از اين سرويسها استفاده ميکنند .به منظور ارزيابي
از اين سرويسها در تهیه خروجي سعي شده است تا با

اس

میانگین نتايج صحیح
4
3
2

انحراف معیار و میانگین سرعت
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به منظور بررسي و مقايسه جامعیت دادهها ،براي 188
پرسش استاندارد مربوطه (که تماما مربوط به عوارض
مکاني درون کشور هستند) میانگین نتايج قابل قبول
ميتواند معیار مناسبي براي اين کار باشد .در انتخاب 188
پرسش استاندارد سعي شده است که عوارض مربوط به
سراسر کشور و از شهرهاي کوچک تا کالن شهرهايي مانند
تهران و اصفهان انتخاب شوند .با توجه به عدم امکان تست
خودکار نتايج ،بررسي نتايج صحیح به صورت دستي انجام
شده است .در نمودار زير میانگین تعداد نتايج صحیح
نمايش داده شده است .همانطور که در نمودار مشاهده مي
کنید ،بدترين عملکرد مربوط به سرويسهاي  Bingو
 Yahooاست و بهترين عملکرد را در اين زمینه
سرويسهاي  OpenCageو  OSMدارند .به طور کلي طبق
بررسي انجام شده سرويسهاي  Bingو  Yahooصرفا در
شهرهاي بزرگ در ايران دادههاي مکاني دارند و براي

میانگین تعداد نتايج صحیح در هر پرسش

5

شکل -0مقايسه کمي میزان نتايج صحیح سرويسها

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
بررسيهاي انجام شده در سرويسهاي زمینکدساز
مختلف که در بخش قبل انجام شده است حاکي از اين
است که مشکل اساسي سرويسهايي مانند  Bingو Yahoo
کمبود دادههاي قابل اطمینان و کافي در سطح جهاني
است .از طرف ديگر سرويس  MapQuestداراي بدترين
سرعت پاسخگويي است ،که بر همین اساس قابلیت استفاده
در کاربردهايي که سرعت بر آنها مهم است چندان قابل
استفاده نخواهد بود .به طور کلي ميتوان سرويس  OSMرا
بهترين سرويس زمینکدساز براي استفاده در ايران ميتوان
معرفي کرد زيرا عالوه بر سرعت پاسخگويي و جامعیت داده،
کامال به صورت رايگان ارائه شده است و محدوديتي از نظر
تعداد پرسشهاي مجاز ندارد.
از نظر سطح دادههاي خروجي يکي از مزاياي سرويس
 OSMاين است که امکان ارائه دادهها را به دو صورت
چندضلعي و چندخطي دارد ،در حالي که مابقي سرويسها
صرفا خروجي را در سطح  Bounding Boxارائه ميکنند.
همین موضوع سبب ميشود تا  OSMبه عنوان تنها
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حداقل زمان براي هر پرسش ،تمامي سرويس ها اجرا شوند
تا خطاي مربوط به سرعت اتصال به شبکهي اينترنت
تاثیري در نتايج نداشته باشد .همانطور که در تصوير زير
مشاهده ميشود ،بهترين عملکرد از اين ديدگاه مربوط به
سرويس  Yahooمي باشد و بدترين عملکرد نیز مربوط به
سرويس  MapQuestاست .با توجه به سرعت میانگین
اتصال ،تاثیر مربوط به حجم دريافتي از وب سرويس که
متناسب با میزان نتايج است ،تاثیر قابل توجهاي در خروجي
آزمون کارايي ندارد و قابل صرف نظر کردن است ،زيرا
حداکثر میزان داده دريافتي کمتر از  18کیلوبايت است و
مقادير مربوطه را ميتوان بازخورد واقعي از سرعت
پاسخگويي سرويسهاي  geocodeمربوطه دانست.

استفاده در شهرهاي کوچک به شدت مشکل ساز خواهند
بود .ولي ساير سرويس عملکرد مناسبي در اين زمینه
دارند .نکته قابل توجه در اين بررسي دستي بیانگر توانايي
باالي تلفیق اين سرويسهاست ،زيرا نتايج مربوط به
سرويسهاي مختلف از خروجيهاي مختلفي تشکیل
شدهاند که با در نظر گرفتن مکانیزمي صحیح امکان
تجمیع آنها وجود دارد .با تجمیع اين نتايج ميتوان
سرويسي با جامعیت باالتر ارائه کرد.

سرويس زمینکدساز براي کاربردهايي که به لیست
. قابل استفاده باشد،مختصات نقاط نیاز دارند
با توجه به ارزيابيهاي کیفي انجام شده در خروجي
 میزان همپوشاني نتايج مقدار کمي،سرويسهاي مختلف
 در همین راستا پیشنهاد ميشود در کاربردهايي که.است
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 سرويس هاي مختلف به،جامعیت داده بسیار مهم است
 البته با.صورت ترکیبي مورد استفاده قرار گیرند
چالشهايي در مورد تبديل دادههاي خروجي به ساختار
مشخص و حذف و تجمیع خروجيهاي يکسان مرتفع
.شوند

