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شناسی در ساختارهای سازمانی پردازش اطالعات مکانی و تغییر هستی 

 ای پیچیدهتوسعه عملکردی توپولوژی بر اساس ساختارهای داده

 2*، هوشنگ عیوضی1دکتر محمدرضا ملک

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي - بردارينقشه مهندسي دانشکدهدانشیار 9
mrmalek@kntu.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري دانشکده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيسیستمدانشجوي دکتري 2
 دانشگاه صنعتي اراک -گروه مهندسي عمران  مربي2

eivazy@arakut.ac.ir 

 (9311 اسفندتصويب  ، تاريخ9311)تاريخ دريافت تیر 

 چکیده

بیش کاربردي در سازمانها و شرکتهاي مختلف مديريت شهري، استفاده از اشیايي با ساختار مکاني پیچیده  GISبا افزايش حوزه نفوذ 

قالب بر ساختار اشیا خصوصا در بخش مديريت شهري، هنوز وارد بررسي روابط بین  از پیش متداول مي شود. با اين وجود هستي شناسي

شهري کاربردهاي فراواني  GISه در بخش عملیاتي بويژ ،اين در حالي است که توپولوژيو بويژه روابط توپولوژيک آنها نشده است.  اشیا

 نمي باشد.  نیازهاداشته و مباني تئوريک و نرم افزاري ايجاد شده پاسخگوي اين 

يف متداول تعار به کمکبر اين اساس، در اين مقاله ابتدا اشیاي پیچیده و بعضي مصداقهاي عملي آن در مباحث مديريت شهري 

بر روش نه اشتراکي ايگن  متکي  درجه اولسپس روشي جديد براي محاسبه توپولوژي اشیاي پیچیده بر پايه منطق  بیان شده،رياضي 

  ارايه مي گردد. در نظريه مجموعه نقاط  هوفر

استخراج شده،  هستندبر اساس اين روش، ابتدا گزاره هاي منطقي درجه اول توصیفي که از بابت ساختار هندسي اشیا قابل حصول 

 از اين رودد. کامل بودن، تمامیت و عدم افزونگي در آنها ايجاد مي گر ويژگیهاي سپس طي يک فرايند استنتاجي شامل حذف و معرفي،

فیلتر ثانويه به ماتريس هاي  از سوي ديگر را فیلتر مي کنند. و آنها اعمال شده گزاره هاي منطقي حاصل به ماتريس هاي توپولوژيک

 باقیمانده در يک آزمون گرافیکي اعمال مي شود. 

ي بدست آمده در ساختار نرم افزارهاي تجاري در ادامه روشهايي مورد بررسي قرار مي گیرند که هدف از آنها بکارگیري عملي توپولوژ

است. در اين خصوص ضمن ارايه پیشنهادي جهت ذخیره سازي توپولوژي در پايگاه داده، روشي منعطف جهت شکل دهي قواعد 

در پايان به د. توپولوژيک متناسب با نیاز کاربر و قابل پیاده سازي بدون اجبار به نگارش و استنتاج قواعد جديد توپولوژيک مطرح مي شو

 اشارهو روش احتمالي شکل دهي آن کاستي ها و نیازمنديهاي اساسي از جمله الگوريتم استخراج عملیاتي توپولوژي از هندسه اشیا  برخي

 مي شود. 

 توپولوژي، اشیاي پیچیده، منطق توصیفي، مديريت خدمات شهري، پايگاه دانش :کلیدی گانواژ

 

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

با گسترش حوزه نفوذ سامانه هاي جي آي اس به 

بخشهاي مختلف مديريتي و خدماتي، به طور پیوسته 

کاربردهاي جديدي به حوزه نیازها و البته قابلیتهاي 

سامانه هاي جي آي اس افزوده مي شود. اين قابلیتها جدا 

عملیات محاسبات مکاني،  توابع مکاني و از بکارگیري موثر

را نیز بوجود مي آورند که گاهي در گرايش هاي خاصي 

قبلي سیستمهاي جي آي اس  ه شدهحوزه هاي شناخت

 ]2][9[د. نقرار نمي گیر

از بین مسايل مختلفي که طي چند سال گذشته به 

شکل جدي مورد بررسي کارشناسان حوزه فناوري 

ولوژي اشیا اطالعات مکاني قرار گرفته، موضوع توپ

باشد. گذشته از مباحث تئوريک توپولوژي که از ديرباز مي

در حوزه رياضیات مورد بررسي قرار گرفته، طي سالهاي 

اخیر شاخه هاي تئوريک خاصي از آن در موضوعات نظري 

 ]3[شده است.  ايجادپردازش اطالعات مکاني 

شناخت اشیا و موضوعات مکاني از منظر انتولوژيهاي مختلف 

یار وسیع تولید اطالعات مکاني از سوي از يک سو، حجم بس

ديگر و نیز عامل زمان و سرعت پردازش اطالعات چاشني اين 

 ]3[روند آنرا سرعت بخشیده است.  ،مطالعات شده

همزمان، بررسي دقیق تر محیط پیرامون در شاخه هاي 

مختلف علمي و يا مهندسي موجب ابداع انتولوژي هاي 

د توقع در اين شاخه ها پیچیده تر فراخور سطح رو به رش

شده است. براي مثال اگر در گذشته ديدي عمومي در شاخه 

لوژي به تفکیک عوارض اصلي آبي مهندسي هیدرو

پرداخت، امروزه شامل نوعي تحول در تفکر مفهومي مي

هیدرولوژي و به تبع آن رفتاري و کاربردي در آن هستیم. به 

را به شکل بیان ديگر تعاريف ساده از عوارض جاي خود 

گیري کالسهاي پیچیده شامل اشیايي که تمايل به بروز 

رفتارهاي هوشمندانه دارند، داده اند و از سوي ديگر نه فقط 

ساختار بلکه عملکرد اشیا و کالسها حتي بیش از خود ساختار 

  ]5[اهمیت پیدا کرده است.

 از اين رو با روند رو به رشد در توسعه هستي شناسي

تخصصي، به شکل فزاينده اي هر روز شاهد شکل گیري 

کالسهاي جديد از اشیا و موضوعات پیرامون خود هستیم. نکته 

خاص در مورد اين اشیا و موضوعات اين است که با نوع 

شناخت ساده گذشته توافقي نداشته و لزوم تحول در شکل 

 دهي تعاريف گذشته را بیش از پیش آشکار مي کنند. 

بحث مذکور را در کنار حجم رو به گسترش حال اگر 

تولید داده و لزوم نگرش هاي کاربردي و نیز سرعت قرار 

دهیم خواهیم ديد که توصیفهاي کالسیک و البته دقیق 

به گذشته از اشیا نه امروزه ممکن است و البته نه درست! 

بهتر است فراخور نیاز امروز به دنبال توصیف  همین جهت

قیق ولي سريع و کاربردي باشیم که گرهايي شايد نا د

بتوان به سرعت آنرا متناسب نیازهاي روز جامعه تغییر 

داده و منطبق بر ساختار برنامه هاي محاسبه گر و پردازش 

 مکاني کنیم. 

بدون ترديد توپولوژي موضوعي است که خود در 

و به گذشته کاربرد خود را تا حدودي به اثبات رسانیده 

ولي بايد  ]6][5[استصور مناسب مورد بررسي قرار گرفته 

ديد که چطور مي توان آنرا نیز مطابق با نیاز امروز، 

 عملیاتي و  منطبق بر ساختارهاي داده اي جديد نمود.

براي مثال اگر در گذشته ساختار سامانه پردازش 

شهرداريها را دو بعدي در نظر  اطالعات مکاني سازمان

د و آنهم شامل فقط سه ساختار نقطه اي مثل گرفتنمي

درخت يا مبلمان شهري، خطي مثل رديف جدول و سطحي 

مثل فضاي سبز در نظر مي گرفتند، آيا امروز نیز حوزه 

شناخت شهرداري به همین سه قالب محدود شده و آيا 

توپولوژي ساده تعريف شده در فضاي دو بعدي جوابگوي 

؟ اگر بودشهري خواهد محاسبات و توصیفات کاربردي 

چنین نیست، چطور مي توان تعريف توپولوژي را در اين 

حوزه ها متناسب با هستي شناسي جديد سازمانها و ساختار 

داده اي آنها توسعه داد؟اين موضوعي است که در اين مقاله 

 به بررسي آن خواهیم پرداخت. 

یر در هستی شناسی نمونه هایی از تغی -2

 حوزه خدمات شهری

در حالیکه پايگاه داده توپوگرافي ملي سازمان نقشه برداري 

کالس  963شامل  ،کشور بر اساس يک هستي شناسي عمومي

با تعاريف میان رشته اي مي شد، سعي بر آن بود که در تعريف 

زيرساخت داده اي  پايگاه داده هاي شهري که آن زمان قراربود

شهري را در آينده ايجاد نمايد، از تعاريف تخصصي تري 

با اين وجود کارشناسان با توجه به سردرگمي  ]7[استفاده شود.

اولیه در اهداف و نیز ناآشنايي با هويت کاربردي داده هاي 

زيرساخت شهري، نتوانستند تعاريف عمیقي از زيرساختهاي 

 مکاني شهري ارايه دهند. 
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ا شناخت عمیق تري که امروزه در حوزه خدمات شهري ام

صورت گرفته است منجر به شناسايي عوارضي به مراتب 

 اشهرداري هپیچیده تر از عوارض اولیه شده است. در سازمان 

براي مثال، اشیايي تعريف مي شود که ماهیت آن با آنچه 

پیشتر مطرح بود متفاوت است. جدول يک تعدادي از اين 

 به تفکیک ابعاد فضا نمايش مي دهد. عوارض را

 تعدادي از عوارض پیچیده شهري -9جدول

نوع  عارضه

 پیچیدگی

 دلیل 

دسته 

 منهول

چند نقطه 

 اي

مشخصه جزيي منهولها در يک بخش از 

خیابان براي واحد خدمات شهرداري 

 اهمیتي ندارد

درختان در 

جنگل 

 مصنوعی

چند نقطه 

 اي

نوع  و سن و سال درختان در يک منطقه 

درختکاري شده تقريبا يکي است از اين 

 رو مراقبت هاي مشابهي مي طلبد

ترک های 

 کف خیابان

چند خطي 

 مرکب

اين ترک ها وابسته به طول و توجیهشان 

به خیابان و از طرفي بنا به عمق و 

 درزشان گروه بندي مي شوند

تابلوهای 

 تکراری

چند نقطه 

 اي با

 هندسه بارز

تابلوهاي راهنمايي که به نوعي بیانگر 

يک حقیقت هستند بصورت اضافه در 

بخشهايي از شهر نصب شده و رفتار 

 خاصي را مي طلبند

میدانهای 

 ترافیکی

برخي از میدانهايي که عملکردي شبیه  حلقه بسته

 دوربرگردان در انتهاي خیابانها را دارند

خیابانهای 

 یک طرفه

 انواع حلقه

 ها

بواسطه تعريف جهت محدود در خیابانها، 

بسیاري از معابر عملکردي شبیه حلقه 

 پیدا مي کنند

شبکه جمع 

آوری آبهای 

 سطحی

چند خطي 

 مرکب

بواسطه عملکرد هیدرولوژيک شبکه، 

سطحهاي مختلف آن صرفا درجه پیدا 

 مي کنند

فضای سبز 

 مرکب

سطح 

 سوراخدار

پیاده فضاي پارکها شامل عوارضي مثل 

رو و حوض و ... مي شوند که از فضاي 

 سبز کلي کسر مي شود

قطعات 

مختلف یک 

 معبر

چند 

 سطحي

هر معبر از بخشهايي مثل چندين سواره 

رو تشکیل شده که باوجود يکسان بودن 

 ماهیت از نظر هندسي جدا از هم هستند

یک 

آپارتمان و 

پارکینگ 

 آن

چند 

 حجمي

در فضاي سه بعدي موقعیت قرار گیري 

آپارتمان و پارکینگ متعلق به آن در 

بخشهاي مختلفي از فضا قرار گرفته است 

 هر چند از نظر مالکیتي حکم واحدي دارد

یک واحد 

مسکونی و 

داکت 

 تاسیساتی

حجم 

 سوراخدار

مشاع  فضاي داخلي يک داکت تاسیساتي

که از فضاي يک واحد مسکوني غیر 

مرتبط عبور مي کند متعلق به فضاي آن 

 واحد نیست

کاربرد عملیاتی توپولوژی در مدیریت  -2-1

 خدمات شهری

بکارگیري عملي توپولوژي را مي توان در بخشهاي 

 مختلف حوزه خدمات شهري تقسیم بندي کرد. 

حوزه داده: از بخش هاي اصلي مديريت شهري است. 

اين موضوع بیشتر بدان سبب است که داده ها در يک 

محیط شهري بصورت پیوسته در حال تغییرند و از اين رو 

مي بايست بصورت مرتب بروز شوند. از آنجا که يک 

مديريت شهري موثر مبتني بر کسب اطالعات درست، 

بروز به هر روش  يداده ها دقیق و بروز است، فرايند کسب

 ممکن بسیار مهم است. 

کنترل صحت داده هاي برداشت شده: با تعريف قواعد 

در خصوص روشهاي منطقي مجاورت داده هاي مربوط به 

المانهاي تاسیسات شهري مي توان يک يا چند مرحله از 

 کنترل و ارزيابي داده ها را تعريف کرد. 

جمع آوري مديريت عملیات برداشت اطالعات: 

اطالعات شهري بنا به وسعت يک شهر و تعداد و حجم 

المانهاي مرتبط با تاسیسات شهري، فرايندي زمانبر و گاها 

پیچیده بوده که بکار گیري اصول توپولوژيک مي تواند به 

شکلي موثر عملیات جمع آوري را هدايت و مديريت کند. 

هر، براي مثال وابسته به اهمیت عوارض خاص موجود در ش

مجاور آنها را مي توان مقدم يا موخر  يبرداشت المانها

کرد. همین طور مجاورت هاي حساس مي تواند نگرانیهاي 

مديران پروژه را از بابت نکات الزم جهت انجام عملیات 

جمع اوري اطالعات، برآورده نمايد. براي مثال جمع آوري 

اطالعات در حاشیه مراکز نظامي يا تاسیسات خطرناک 

 ري مثل فشار شکن ها و از ان دست. شه

انجام فرايند بروز رساني اطالعات: با توجه به اينکه 

بسیاري از المانهاي شهري ماهیتي وابسته به ساير المانها 

دارند، فرايند بروز رساني آنها نیز در رابطه با عوارض اصلي 

شکل مي گیرد. براي مثال از آنجا که توسعه يک فیدر 

در انتهاي شبکه هاي قبلي صورت ال فشار ضعیف معمو

گیرد، داشتن فهرست بعضي از اشیاي جديد نصب شده مي

مي تواند کارشناسان را بر اساس توپولوژي منطقي ناشي از 

ساختار شبکه برق به سمت مناطق احتمالي تحت تاثیر و 

 تغییر يافته شبکه هدايت کند. 

 شبیه سازي اطالعات مورد نیاز شهري بر اساس منطق

مجاورت: در يک شهر اطالعات زيادي وجود دارد که 
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توان آنها را بصورت مستقیم تهیه و تولید نمود. براي نمي

مثال اطالعات کیفیت هوا يا مقاومت مکانیکي خاک در 

سطح شهر را به سختي بتوان با جمع آوري اطالعات تهیه 

نمود. حال آنکه مي توان با تکیه بر قواعد توپولوژيک و 

ه نقاط کنترل اين اطالعات را در سطح شهر شبیه متکي ب

  سازي کرد.

بهر شکل از اين دست مي توان به مواردي نظیر: 

مديريت و ساماندهي اطالعات جمع آوري شده در 

خصوص حوادث و اتفاقات متناسب با خدمات شهري بر 

همچون پیدا  پردازش و آنالیز شامل مواردي، اساس مکان

کردن مجاورت هاي غلط بین المانهاي شهري، پیدا کردن 

مشکالت ناشي از مجاورت غلط بین المانهاي شهري، پیش 

پیدا ، بیني مشکالت ناشي از مجاورت در المانهاي شهري

کردن رابطه بین مشکالت شهري و تاسیسات زير بنايي 

شهري، آنالیز و محاسبات شبکه. نیز در بخش گزارش و 

روجي مي توان به مواردي نظیر کارتوگرافي پوياي خ

بخشهاي مختلف تاسیسات شهري متناسب با همسايگي 

ها و تهیه گزارش هاي مناسب با مکان و هماسیگي براي 

 کاربران متحرک اشاره کرد. 

 تعریف اشیای پیچیده -3

مي توان در يک محیط دو بعدي شهري سه نوع 

رض شامل نقاط، عارضه پیچیده تعريف کرد. اين عوا

بتدا به د. در اين بخش انخطوط و سطوح پیچیده مي باش

در قسمت بعد حاالت مختلف معرفي اين عوارض پرداخته، 

 . خواهد شدتوپولوژيک آنها بررسي 

در خصوص نقطه مي توان عارضه چند براي مثال 

اين عارضه از نظر هندسي  ]8[نقطه اي را در نظر گرفت. 

لي از نظر ماهیتي صرفا يک عارضه شامل چند نقطه بوده و

واحد است. براي آنکه بتوان آنرا تعريف کرد از تعريف نقطه 

 ساده شروع مي کنیم. 

(9) 
Point= {P ⊂ R2 | P is finite}|P| = 1 

∂p = ∅ and p◦= p 

براين اساس يک چند نقطه اي پیچیده اجتماعي از 

 تک نقاط ساده خواهد بود. 

(2) 
P = {p1, . . . , pn} 

∂P = ∅ 

(3) 𝑃𝑜 =∪𝑖=1
𝑛 𝑝𝑖

𝑜 

(1) 𝑃− = ℝ2 − (𝜕𝑃 ∪ 𝑃𝑜) = ℝ2 − 𝑃𝑜 

داخلي چند نقطه اي حاصل اجتماع  ،بر اساس رابطه

داخلي چند نقطه خواهد بود. مرز چند نقطه اي نیز تهي 

خواهد بود و از اين رو تفاوتي بین بستار و داخلي چند 

 نقطه اي وجود نخواهد داشت. 

 
 حالتهايي از اشیاي پیچیده خطي -9شکل

به روشي مشابه مي توان اشیاي خطي و سطحي 

پیچیده را نیز بر اساس تعريف اشیاي خطي و سطحي 

شکل زير نمونه هايي از اشیاي  ]3[ساده بیان نمود.

 سطحي پیچده را نمايش مي دهد. 

 
سطحي شامل سطوح سوراخدار و مثالهايي از اشیاي پیچیده  -2شکل

 مرکب

بیان رياضي يک سطح پیچیده سوراخدار بصورت زير 

 خواهد بود. 

(5)  
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ها بیانگر صورت هاي تشکیل دهنده  Fiدر رابطه باال، 

 سطح اصلي و سوراخهاي آن مي باشند. 

چگونگی تشکیل روابط توپولوژیک در  -4

 اشیای پیچیده

هوفر، به ترتیب اشتراکي ايگن  1در روش ماتريس 

حالت هاي مختلف توپولوژيک داخلي، مرز و خارجي دو 

شي با يکديگر بررسي مي شوند. براي مثال ماتريس زير 

بیانگر حالت تقاطع دو شي سطحي ساده مي باشد. براي 

به عنوان مولفه سطر دوم از ستون سوم بیان  9مثال عدد 

 د. مي کند که مرز شي اول با خارجي شي سوم تقاطع دار
1 1 1
1 1 1
1 1 1

 

با بررسي روابط بین اشیاي پیچیده مشخص مي شود 

تعداد حالتهاي ممکن بین آنها به مراتب بیشتر از حالتهاي 

براي مثال تعداد حالتهاي  ]99[ممکن در اشیا ساده است. 

سوراخ در ماتريس  nو  mممکن بین دو سطح سوراخدار با 

باشد. با اعمال قواعد مي 2(n + m + 2)نه اشتراکي برابر 

توپولوژيک اين حالتها به میزان زير کاهش پیدا مي کند. 

(nm + m + n + 1)  مي توان نشان داد که تعداد حالتهاي

صورت برابر  nو  mممکن بین دو شي سطحي مرکب با 

8𝑚×𝑛   .بديهي است تعداد  حالتهاي ممکن  ]92[است

سعي در  چندان زياد است که مي بايست به روش ديگري

بررسي و تدوين آنها نمود. به بیان ديگر با توجه به اينکه 

اشتراکي زياد بوده و  1تعداد حالتهاي حاصل از ماتريس 

بررسي عملي تک تک آنها بسیار دشوار مي نمايد، مي 

بايست روشي مناسب به منظور پیدا کردن روابط ممکن، 

 واقعي و منطقي ناشي از آنها شکل داد. 

نجا مورد استفاده قرار مي گیرد يک روش دو روشي که اي

در مرحله اول به کمک يک سري قیود  ]93[مرحله اي است. 

منطقي، اعتبار، صحت و معني دار بودن حالتهاي ناشي از 

اشتراکي مورد بررسي قرار مي گیرد. با کمک اين  1 ماتريس

حالت ممکن را که قیود  592مرحله مي توان بسیاري از 

در مرحله  ]91[منطقي مذکور را قبول نمي کنند، حذف نمود.

دوم، براي حالتهاي باقیمانده به کمک روشهاي ترسیمي، 

 امکان پذيري آن حالتها مورد بررسي قرار مي گیرد.  

ول روش مذکور يعني اعمال قیود منطقي، در بخش ا

بايد گفت ترتیب اعمال اين قیود مهم نیستند چرا که اين 

نرمال بیان شده و از سوي ديگر با اعمال  شکلقیود به 

تدريجي آنها بدون در نظر گرفتن ترتیب، اثرات آنها 

د. بديهي است در اين حالت نتجمعي رويهم اضافه مي شو

 . خواهد بودقیود منطقي مهم نترتیب اعمال قوانین و 

 توپولوژی اشیای پیچیده نقطه ای -4-1

قیود منطقي که مي توان براي چند نقطه اي ها در 

 نظر گرفت به شرح زيرند:

جه اش تهي یمرز چند نقطه اي نت هر اشتراکي با -9

اشتراکي  1 شود. به بیان ديگر سطر و ستون دوم از ماتريسمي

 بايد صفر باشد. بیان رياضي اين موضوع به شکل زير است:

(7) ∀C ∈ {A◦, ∂ A, A−} : C ∩ ∂B = ∅∧∀D ∈ 

{B◦, ∂B, B−} : ∂ A ∩ D = ∅ 

همواره اشتراک خارجي دو چند نقطه اي يا نقطه  -2

 اي پیچیده غیرتهي خواهد شد به بیان ديگر:

(8) A− ∩ B− ≠ ∅ 

هر بخش غیر تهي يک چند نقطه اي پیچیده حداقل   -3

يکي از بخشهاي يک چند نقطه اي ديگر را قطع مي کند. 

 يعني:

(1) 
(∀C ∈ {A◦, A−} : C ∩ B◦ ≠ ∅∨ C ∩ B− ≠ 

∅) ∧(∀D ∈ {B◦, B−} : A◦ ∩ D ≠ ∅∨ A− ∩ 

D ≠ ∅) 

با بکارگیري قیود مذکور و اعمال بخش ترسیمي، پنج 

حالت معني دار باقیمانده از روابط توپولوژي دو چند نقطه 

 اي پیچیده بصورت زير مي باشد:

 
 حالتهاي مختلف روابط توپولوژي در اشیاي نقطه اي پیچیده -3شکل
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 توپولوژی اشیای پیچیده خطی -4-2

پس از بررسي قیود و حذف قیود منطقي اضافه، قیود 

اصلي باقیمانده در خصوص اشیاي خطي پیچیده بصورت 

 زير مي باشند:

خارجي دو شي خطي پیجیده همواره يکديگر را  -9

 قطع مي کنند. به بیان رياضي:

(91) A− ∩ B− ≠ ∅ 

داخلي يک شي خطي پیچیده، داخلي، مرز يا  -2

یده ديگر را قطع مي کند. به خارجي شي خطي پیچ

 عبارت ديگر:

(99) 
(A◦ ∩ B◦ ≠ ∅∨ A◦ ∩ ∂B ≠ ∅∨ A◦ ∩ B− ≠ ∅) 

∧  (A◦ ∩ B◦ ≠ ∅∨ ∂ A ∩ B◦ ≠ ∅∨ A− ∩ B◦ ≠ 

∅) 

اگر مرز يک شي خطي پیچیده دروني يک شي  -3

خطي پیچیده ديگر را قطع کند، خارجي آنها هم حتما 

 دروني آنرا قطع مي کند. يعني:

(92) 
((∂ A ∩ B◦ ≠ ∅⇒ A− ∩ B◦ ≠ ∅) ∧ (A◦ ∩ ∂B 

≠ ∅⇒ A◦ ∩ B− ≠ ∅)⇔ ((∂ A ∩ B◦ = ∅∨ A− 

∩ B◦ ≠ ∅) ∧ (A◦ ∩ ∂B = ∅∨ A◦ ∩ B− ≠ ∅))) 

اگر مرز يک شي خطي پیچیده، خارجي يک شي  -1

ديگر را قطع کند، دروني آن نیز حتما خارجي آن شي را 

زير  قطع خواهد کرد. اين موضوع را مي توان به شکل

 نمايش داد:

(93) 
((∂ A ∩ B− ≠ ∅⇒ A◦ ∩ B− ≠ ∅) ∧ (A− ∩ 

∂B ≠ ∅⇒ A− ∩ B◦ ≠ ∅)⇔ ((∂ A ∩ B− = 

∅∨ A◦ ∩ B− ≠ ∅) ∧ (A− ∩ ∂B = ∅∨ A− ∩ 

B◦ ≠ ∅))) 

بر اساس قیود باال و پس از بررسي گرافیکي حالتهاي 

حالت با معني از بین  82نه اشتراکي،  ممکن از ماتريس

حالتهاي مختلف روابط توپولوژيک دو شي خطي پیچیده 

 مي باشد.  (1) باقي مي ماند. تعدادي از آن حالتها به شکل

 

 
 نمونه اي روابط توپولوژي در اشیاي پیچیده خطي -1شکل

 توپولوژی اشیای پیچیده سطحی -4-3

قیود منطقي اشیاي سطحي پیچیده در مقايسه با ساير 

 اشیا بیشترند. در ادامه آنها را بررسي مي کنیم.

هر يک از بخش هاي يک سطح پیچیده يعني  -9

داخلي، مرز يا خارجي آن حداقل يکي از بخشهاي يک 

 شي سطحي پیچیده ديگر را قطع میکند. 

(91) 
(∀C ∈ {A◦, ∂A, A−} : C ∩B◦≠∅∨C ∩∂B 

≠∅∨C ∩B−≠∅) ∧ (∀D ∈ {B◦, ∂B, B−} : 

A◦∩D ≠∅∨∂A ∩D ≠∅∨A−∩D ≠∅) 

توانند لي و نه خارجي يک سطح پیچیده نمينه داخ -2

توسط مرز يک سطح ديگر در بر گرفته شوند. اين موضوع 

 شود:به بیان رياضي به شکل زير نمايش داده مي

(95) 

A◦⊈∂B ∧A−⊈∂B ∧B◦⊈∂A ∧B−⊈∂A 

⇔(A◦∩B◦≠∅∨A◦∩B−≠∅) 

∧(A−∩B◦≠∅∨A−∩B−≠∅) 

∧(A◦∩B◦≠∅∨A−∩B◦≠∅) 

∧(A◦∩B−≠∅∨A−∩B−≠∅) 

خارجي دو سطح پیچیده همواره همديگر را قطع  -3

 مي کنند . يعني:

(96) A−∩B−≠∅ 

130



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

ي 
يج

رو
ت

دس
هن

م
 ي

شه
نق

ي
دار

بر
 و 

ت
العا

اط
 

کان
م

 ي
ره 

ما
 ش

م ،
فت

 ه
ره

دو
 ،

2  ،
داد

خر
 

اه 
م

93
15

  

 

 

س
ا

 

مرز دو سطح پیچیده با هم برابرند اگر و فقط اگر  -1

ا هم برابر باشند. به عبارت داخلي و خارجي آن دو سطح ب

 c))⇔ (c ⇔d)⇔(−A = ∂B ⇔A◦= B◦∧A−= B∂) ديگر

∧d) ∨(￢c ∧ ￢d))  

(97) 

where 

c = A◦∩∂B = ∅∧∂A ∩B◦= ∅∧∂A ∩∂B 

≠∅∧∂A ∩B−= ∅∧A−∩∂B = ∅ 
and 

d = A◦∩B◦≠∅∧A◦∩∂B = ∅∧A◦∩B−= ∅∧∂A 

∩B◦= ∅∧A−∩B◦= ∅∧∂A ∩B−= ∅∧A−∩∂B = 

∅∧A−∩B−≠∅ 

اگر مرز يک سطح پیچیده داخلي سطح ديگر را  -5

قطع کند، حتما داخلي و خارجي آن نیز، داخلي سطح 

پیچیده را قطع خواهد کرد. اين موضوع را مي توان به 

 شکل زير بیان کرد:

(98) 

((∂A ∩B◦≠∅⇒(A◦∩B◦≠∅∧A−∩B◦≠∅)) 

∧(A◦∩∂B ≠∅⇒(A◦∩B◦≠∅∧A◦∩B−≠∅))) 

⇔((∂A ∩B◦= ∅∨(A◦∩B◦≠∅∧A−∩B◦≠∅)) 

∧(A◦∩∂B = ∅∨(A◦∩B◦≠∅∧A◦∩B−≠∅))) 

اگر مرز يک سطح پیچیده خارجي يک سطح ديگر  -6

را قطع کند، داخلي و خارجي سطح اول، خارجي سطح 

 ديگر را قطع مي کند. به بیان ديگر:

(91) 

((∂A ∩B−≠∅⇒(A◦∩B−≠∅∧A−∩B−≠∅)) 

∧(A−∩∂B ≠∅⇒(A−∩B≠∅∧A−∩B−≠∅))) 

⇔((∂A ∩B−= ∅∨(A◦∩B−≠∅∧A−∩B−≠∅)) 

∧(A−∩∂B = ∅∨(A−∩B◦≠∅∧A−∩B−≠∅))) 

دو سطح پیچیده يکديگر را قطع  يا مرزهاي -7

کنند يا مرز يکي خارجي ديگري را قطع مي کند. به مي

 عبارت ديگر:

(21) ∂A ∩∂B ≠∅∨∂A ∩B−≠∅∨A−∩∂B ≠∅ 

اگر داخلي دو سطح پیچیده يکديگر را قطع کنند  -8

آنگاه داخلي يکي مرز ديگري را قطع مي کند يا مرز دو 

 سطح يکديگر را قطع مي کند. يعني:

 

(29) 
(A◦∩B◦≠∅⇒(A◦∩∂B ≠∅∨∂A ∩B◦≠∅∨∂A 

∩∂B ≠∅))⇔(A◦∩B◦= ∅∨A◦∩∂B ≠∅∨∂A 

∩B◦≠∅∨∂A ∩∂B ≠∅) 

اگر داخلي يک سطح پیچیده خارجي سطح  -1

ديگري را قطع کند، يا داخلي شي اول مرز شي دوم را 

شي اولي خارجي شي دوم را قطع  قطع مي کند يا مرز

کند يا مرز هر دو سطح با هم متقاطع خواهند شد. به مي

 بیان ديگر يعني:

(22) 

((A◦∩B−≠∅⇒(A◦∩∂B ≠∅∨∂A ∩B−≠∅∨∂A 

∩∂B ≠∅)) ∧(A−∩B◦≠∅⇒(∂A 

∩B◦≠∅∨A−∩∂B ≠∅∨∂A ∩∂B 

≠∅)))⇔((A◦∩B−= ∅∨A◦∩∂B ≠∅∨∂A 

∩B−≠∅∨∂A ∩∂B ≠∅) ∧(A−∩B◦= ∅∨∂A 

∩B◦≠∅∨A−∩∂B ≠∅∨∂A ∩∂B ≠∅)) 

حالت  592پس از اعمال قیود منطقي مذکور به تمام 

حالت  33ممکن و سپس بررسي ترسیمي حالتهاي ممکن، 

ممکن بین دو سطح پیچیده  در خصوص روابط توپولوژيکي

 به شکل زير باقي مي ماند.

 

 
 برخي از روابط توپولوژيک بین اشیاي سطحي پیچیده -5شکل 

بخشي که ارايه شد مربوط به اشیاي همسان بود. به 

همین ترتیب مي توان اشیاي غیر همسان را نیز از نظر 

با هم بررسي کرد. جدول بعدي، نتايج تعداد  توپولوژيک

حاالت ممکن حاصل از توپولوژي اشیاي پیچیده را نمايش 

 مي دهد. 
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 تعداد حاالت مختلف روابط توپولوژيک در اشیاي پیچیده -2جدول
 سطح یچیده خط پیچیده نقطه پیچیده 

 7 91 5 پیچیده نقطه

 13 82 91 پیچیدهخط 

 33 13 7 پیچیده سطح

جدول بعدي، حاالت ممکن از توپولوژي اشیاي ساده 

 را نمايش مي دهد. 

 تعداد حالتهاي مختلف روابط توپولوژيک در اشیاي ساده -3جدول

 سطح  خط  نقطه  

 3 3 2 نقطه 

 91 33 3 خط 

 8 91 3 سطح 

مقايسه ساده اين دو جدول نشان مي دهد که در همه 

حالتها، تعداد حاالت توپولوژيک ناشي از اشیاي پیچیده به 

 میزان قابل توجهي افزايش پیدا کرده است.

 تجمیع قواعد توپولوژیک -5

همانطور که در بخشهاي اول اين مقاله ذکر شد، در 

اشیاي  حوزه عملیاتي، بخشهاي خاصي از توپولوژي

پیچیده بکار گرفته مي شود که غالبا با جزيیات مطرح 

شده در قسمت قبلي سازگار نیست. به بیان ديگر اگر چه 

ضروري و  نظريبیان جزيیات روابط توپولوژيک از جهت 

اجباري است ولي در عمل کاربران معموال با برخي از انواع 

در  آن، آنهم بصورت خالصه شده سروکار دارند. براي مثال

خصوص شبکه هاي توزيع برق معموال کارشناسان برق 

همین طور . قايل نمي شوند Meetو  Overlapتفاوتي بین 

در خصوص وجود يک موتورآب در يک فضاي سبز، تفاوتي 

 موجود نیست.  Coverو  Insideبین 

از اين منظر، مي بايد سیستمي تدوين شود که در آن 

توپولوژيک مورد نیاز کاربر شخصا در خصوص انواع روابط 

تصمیم گیري کند. همچنین قیود منطقي نیز بايد بر 

اساس میل کاربر انتخاب و تدوين شود. از سوي ديگر با 

داشتن روابط پايه، کاربر بتواند آنها را تجمیع کند. براي 

 را با هم يکي کند.  Insideو  Coverمثال بتواند دو رابطه 

از کاربر، بحث  البته بايد توجه داشت حتي مهمتر

کاربردهاست. به بیان ديگر حتي زمانیکه صحبت از تمايل 

کاربر به میان مي آيد، آنچه بواقع مورد نظر است نه تمايل 

 به بیان ديگراو بلکه نیاز در يک کاربرد خاص است. 

د نیاز جهت راه اندازي سامانه فهرست داده هاي مور

ازسنجي بر اساس فرايند نیخاص  يک سازمانآي اس جي

، ويژگي هاي ساختار داده مورد نیاز بويژه، آمدهبدست 

توپولوژي مورد نیاز آن ساختار به خوبي شناسايي شده، و 

از آنجا که اين توپولوژي عمدتا ساده تر از همه حالتهاي 

، سیستم مولد خودکارممکن است، مي توان با بکارگیري 

 . نمودتولید به سادگي توپولوژي داده ها را 

حال اينکه توپولوژي تا چد حد در بخشهاي مختلف 

يک سیستم جي آي اس مورد نیاز است که البته موضوع 

ديگري است. براي نمونه چه بسا بسیاري از دشوارترين 

محاسبات و پردازش هاي مکاني روي شبکه هاي 

تاسیسات را بتوان با بکارگیري يک توپولوژي ساده و 

براي توسعه چین مناسب، به سهولت اجرايي کرد. 

 سیستمي مي توان دو راهکار اصلي را در نظر گرفت. 

اول بکارگیري قواعد تجمیع است. يعني اينکه صرفا 

و کاربر بدون آنکه  ردهيک سري قواعد تجمیع ايجاد ک

نگران ترکیب و تجمیع حاالت مختلف توپولوژيک يا قیود 

را منطقي آن باشد، آزادانه از بین اين قواعد تجمیع يکي 

 ،انتخاب و در ادامه آن قواعد به صورت خودکار اعمال شده

 حاصل روابط توپولوژيک نمايش داده شوند. 

روش دوم نیز آن است که مثل قبل، حاالت مختلف 

توپولوژيک را در نظر گرفته، براي هر يک قیودي استخراج 

کرده به تمام حالتهاي ممکن اعمال کنیم و براي حاالت 

 روش ترسیمي استفاده کنیم.  باقیمانده نیز از

ارگیري روش اول در الويت قرار بدون ترديد بک

گیرد. چه آنکه قرار نیست کاري که از ابتدا انجام شد را مي

 دوباره انجام دهیم.

 ذخیره توپولوژی در پایگاه داده -6

پیشتر نیز عنوان شد که توپولوژي کاربردهاي مختلفي 

ند. تقريبا هر نوع را در حوزه خدمات شهري وارد مي ک

کاربردي شامل کابردهايي که در حوزه داده ها يا 

محاسبات و آنالیزهاي مکاني در فضاي دو بعدي و يا يک 

بعدي شبکه هاي تاسیسات شهري، و يا در حوزه خروجي 

و گزارش گیري انجام مي شود، به نوعي بايد به مقادير 

 ذخیره شده توپولوژيک دسترسي داشته باشند. 

است که ذخیره روابط توپولوژيک در قالب  بديهي

فايهاي دو دويي عالوه بر اين که تولید و استفاده از آنها را 

محدود مي کند، نمي تواند جوابگوي حجم باالي اطالعات 
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باشد. از اين رو ذخیره سازي اين اطالعات درون يک پايگاه 

داده ترجیحا مکاني، مي تواند هم خروجي خوبي را به کلیه 

امه هاي کاربردي بدهد و هم مشکالت مذکور را مرتفع برن

 نمايد. 

از آن بیشتر، با توجه به نزديکي خاصي که بین 

توپولوژي و منطق از جهات مختلف وجود دارد، با ذخیره 

آنها در پايگاه داده مي توان اساس شکل گیري پايگاه 

دانش که خود کاربردهاي بسیاري در حوزه هاي مختلف 

جي آي اس را داشته، گذاشت. براي مثال سامانه هاي 

استفاده از عامل هاي هوشمند چندي است که در بین 

کارشناسان حوزه جي آي است مورد توجه قرار گرفته 

است. بدون ترديد ايجاد پايگاه دانش به عنوان هسته 

استنتاج يک عامل هوشمند، مهم ترين فرايندي است که 

 مورد نظر طراحان قرار مي گیرد. 

ر خصوص چگونگي ذخیره سازي روابط توپولوژيک د

 Data Definitionدر يک پايگاه داده مي توان از 

Language  استفاده کرد. براي مثال جهت نمايش رابطه

 توپولوژيک دو شي مي توان از عبارت زير استفاده کرد:

Tp_lr(3) 

 lrو  topological predicateبیانگر  tpدر عبارت باال 

 Regionو  Lineنشان مي دهد که اين رابطه بین دو شي 

رابطه توپولوژي در  شمارهنیز به  3است. دست آخر شماره 

 اين گروه اشاره دارد. 

با استفاده از اين روش نه تنها مي توان رابطه ها را 

درون يک پايگاه داده ذخیره کرد، بلکه توسعه پايگاه 

توپولوژيک را هم در دانشي به منظور مثال تجمیع قواعد 

آن مي توان در نظر گرفت. براي مثال اگر بخواهیم يک 

تعريف  insideقاعده تجمیع منطقي براي رابطه توپولوژيک 

 کنیم مي توان به شکل زير عمل کرد:

create tpclpred lr_inside(tp_lr(14), tp_lr(16), 

tp_lr(26), tp_lr(27), tp_lr(29), tp_lr(30)); 

از قواعد شماره  ور مي خواهیم يک تجمیعبا اين دست

 درست کنیم.  91و96و26و27و21و31

lr inside(A, B) def: tp lr(14)(A, B) ∨ tp lr(16)(A, B) 

∨ tp lr(26)(A, B) ∨tp lr(27)(A, B) ∨ tp lr(29)(A, B) 

∨ tp lr(30)(A, B)  

در سطرهاي باال تعريف جديد خود را از اين رابطه بین 

ارايه مي دهیم.  Bو يک شي سطحي  Aيک شي خطي 

حاال همین رابطه تعريف شده بر اساس قاعده تجمیعي باال 

 را مي توانیم به شکل زير استفاده کنیم. 

SELECT rname, sname FROM rivers, province 

WHERE route lr_inside area  

در پرس و جوي باال، هدف استخراج نام رودخانه ها و 

 خانه ها در آنها واقع شده اند. است که رود استاني

 جمع بندی و نتیجه گیری -7

در ابتداي اين مقاله عنوان شد طي سالهاي اخیر در 

لزوم تغییر ، حیطه کاربردي مکاني مثال خدمات شهري

نگرش به ساختار داده هاي پايه به شدت احساس شده و 

حتي مستقل از شکل گیري مباني تئوريک، اين روند به 

صورت عملي در بدنه کارشناسي شرکتهاي خدمات شهري 

شروع شده است. گذشته از اين موضوع، اين نیاز در 

شرکتهاي فعال در حوزه داده هاي مکاني نیز حس شده 

مثال هم اکنون تعريف اشیا پیچیده در ساختار است. براي 

داده پايگاه داده هاي مکاني برخي از شرکتهاي تجاري 

وارد شده است. البته الزم به يادآوري نیست که اين 

 ArcGISموضوع خیلي جلوتر در متن برنامه هايي نظیر 

 وارد شده بود. 

بر اين اساس، الزم است به نحوي درخور نسبت به 

بان پرس و جوي مکاني قدرتمند، با قابلیت توسعه يک ز

. اين شودهاي پايه مورد نیاز استنتاج  توجه کافي و وافي 

بردهاي فعلي را رموضوع نه تنها طیف گسترده اي از کا

حمايت مي کند بلکه پايه و اساس شکل گیري بسیاري از 

جديد مثال  استفاده از محیط هاي چند عامله  يکاربردها

 جديد و موثر فراهم مي کند.  را نیز به شکلي

که لزوم اين فعالیتها را بیش از  ينکته حائز اهیمت

پیش نمايش مي دهد آن است که چنانچه به سرعت 

کارشناسان اين حوزه وارد عمل نشوند، فعاالن در بخشهاي 

سته به نیازهاي روزافزون خود بوا ،عملیاتي و کاربردي

در آينده اي  شاخه هايي را گسترش مي دهند که چه بسا

نزديک، شرکتهاي توسعه دهنده نرم افزارهاي مرتبط با 

جي آي اس، ناگزير از پیروي از خط فکري آنها هر چند 

ضعیف يا نادرست باشند. به بیان ديگر ممکن است الگويي 

در بازار بین المللي ايجاد شود که نتوان آنرا نادرست 

 براحتي تغییر داد. 
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ه باشیم که در اين حوزه بهرشکل چنانچه تصمیم داشت

وارد عمل شويم، مي توان کار روي بخشهاي خاصي را در 

 الويت قرار داد. 

فرمول سازي رابطه هاي توپولوژيک يکي از اين موراد 

است. مثال مي توان با تکیه بر برنامه هاي کاربردي منطقي 

يا روش بکارگیري داده در پايگاه هاي داده، الگويي مناسب 

منظور طراحي کرد. استفاده از روشهاي  تر براي اين

معناشناسي شايد بتواند تا حدودي زمینه سازي مناسبي 

در اين خصوص انجام داده ولي به نظر مي رسد حتي بهتر 

 باشد که فراتر از آن تکنیک ها و روش را به کلي تغییر داد. 

سفارشي کردن فرمولهاي منطقي و روابط توپولوژيک، 

یز اشاره شد از موارد مهم مي باشد. همانطور که پیشتر ن

اين موضوع بويژه در زمینه هاي کاربردي اهمیت پیدا 

کرده و البته ارتباطي تنگاتنگ با موضوع قبلي يعني 

 فرمول سازي رابطه ها و قواعد توپولوژيک دارد. 

اما آنچه شايد بنا به نظر شخصي بیش از موارد ذکر 

روي داده هاي شده مهم است، روش استخراج توپولوژي 

واقعي است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. واقعیت 

اين است که استخراج عملیاتي توپولوژي از داده ها فرايند 

پیچیده اي بوده که معموال از طريق انجام پردازش هاي 

سنگین محاسباتي انجام مي شود. از آنهم بدتر اينکه هر 

باتي خاص نوع رابطه توپولوژي نیاز به يک روش محاس

داشته که متفاوت از ساير روابط است. در اين خصوص 

توسعه الگوريتمي که با يک قالب کلي بتواند هر نوع رابطه 

 مورد نیازي را استخراج کند، موضوع پر اهمیتي است. 

دست آخر، کار روي خود قواعد توپولوژيک هم موضوع 

جالبي است. جدا از بکارگیري نرم افزارهاي عمومي 

، کارشناسان مشغول به  Prologاجي و منطقي نظیر استنت

توسعه نرم افزارهايي هستند که به صورت ويژه جهت 

استنتاج روي روابط منطقي توپولوژيک شکل گرفته اند. 

نمونه اي از فعالیتهاي انجام شده در  SPAL2Dنرم افزار 

اين خصوص است که البته در ابتداي راه قرار دارد. بديهي 

موثري در اين زمینه به سرعت ساير  است هر حرکت

 گرايشهاي اين بخش را نیز تحت تاثیر قرار مي دهد.
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