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 چکیده

به طوري که در اکثر کاربردهايي که کند، هاي مختلف علوم عمل ميبه عنوان يکي از فرآيندهاي مهم در بخش 1کدسازيامروزه زمین

کدسازهاي زمین هاي مکاني است.، زمین کدسازي تهیه کننده دادهيا به هر نحوي با اطالعات مکاني مرتبط هستند مکاني دارند بخش

ها )منطقه مورد پوشش، سرعت پاسخگويي، جامعیت هاي اولیه خود داشته به نحوي که از تمامي جنبهنسخه باامروزي تفاوت بنیاديني 

 که دارند همراه به خود با را مشکالت از يگروه هاتوسعه نيا رگیچشم بهبود وجود اند. باهاي غیرمکاني و ...( پیشرفت شگرفي کردهداده

 نديفرآ طول در شده ساخته اتیفرض شامل مشخص مشکالت .باشد آماده آنها با مقابله يبرا و دهد صیتشخ را هاآن ديبا کاربر کي

 به .باشديم شده کدساززمین ييفضا واحد انتخاب و مطابقت هايتميالگور در تیقطع عدم مرجع، هايداده مجموعه دقت ،يابيدرون

 فيتعر نيا. هاي غیرمکاني مرتبط استاي از دادهبه مجموعه ييایجغراف کد کي صیخصت به معني کردن کدساززمین کلمه، يواقع يمعنا

 به اطالعات از قسمت کي ليتبد يبرا قانون کي اعمال" صورت به که coding و earth نیالت يمعن به geo: دآييم شهير کلمه دو از

. هستند مرجع هايداده مجموعه و پردازش تميالگور ،يخروج ،يورودکدساز بنیادين يک زمیناجزاي  .شوديم فيتعر "گريد يقسمت

 کي به قیتطب قابل که است هايييژگيو شامل که باشد داشته ييایجغراف مرجع خواهديم کاربر که باشديم يمکان مرجع همان يورود

کدسازها در کاربردهاي مختلف در اين مقاله زمین با توجه به اهمیت .باشديم است، شده يکدگذار ييایجغراف صورت به قبال که توميد

هاي مختلف مورد بررسي قرار گیرند. کدسازهاي مشهور جهاني که قابلیت استفاده رايگان و تجاري دارند از جنبهسعي شده است تا زمین

ها و بررسي سرعت پاسخگويي، جامعیت خروجي شاملاند که هاي مختلفي به عنوان معیار ارزيابي در نظر گرفته شدهبه همین منظور جنبه

 باشندمي کدسازهاي هر زمینکمي و کیفي قابلیت

 geocoding هاي مکاني وب مبنا،سرويس هاي مکاني،اطالعات مکاني، ابزار کدسازي، سیستمزمین واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

 يمکان لیتحل از يادیبن جز کي کدسازيزمین نديفرآ

 وتر،یکامپ علوم جمله از کاربردها از عیوس حوزه کي در را

 نيا. دهديم لیتشک...  و يمکان اطالعات هايستمیس

 کي مثل يفیتوص يتیموقع هايداده ليتبد يعني عمل،

 مطلق، ييایجغراف مرجع کي به مکان اسم اي يپست آدرس

. است شده ليتبد يعلم نديفرآ در ياتیح ءجز کي به

 کي معموال که ت،یموقع کي فاتیتوص از کدسازيزمین

 تا کنديم استفاده است، مکان اسم اي يپست آدرس

 مثل مرجع هايداده از را ييایجغراف مختصات

 آدرس ،ملکي هايقطعه ها،ساختمان هاييچندضلع

 کدساززمین کي. کند دایپ....  و يپست يکدها ها،ابانیخ

 باشديم وب سيسرو کي اي افزار نرم کي از قسمت کي

 ]1[.کند سازيادهیپ را کدسازيزمین نديفرآ کي که

 در. دارد فاصله گذشته از اریبس امروز کدسازيزمین

 5.1 رکورد 188 هر يبرا کدسازيزمین 08 دهه اواسط

 يمجان صورت به معموال اکنونهم و ]2[داشت ارزش دالر

 مراتب به قیتطب نرخ و دقت با نيآنال خدمات از استفاده با

 .است انجام قابل باالتر

 هايداده مجموعه دقت و يدسترس سطح که همانطور 

 ،]9[است کرده دایپ شيافزا ریاخ دهه چند طول در مرجع

 انداختن کار به و کردن همساز راه در زین کدسازيزمین

 کاربر انتظارات و داده قالب نهیزم دو هر در راتییتغ

 به تحوالت نيا. است شده يمیعظ تحوالت دستخوش

 يداخل يندهايفرآ و يخروج ،يورود در آشکار صورت

 يبرا مناسب يورود داده. است تيرو قابل کدسازيزمین

 فاتیتوص به ]5[ساده يپست هايآدرس زا کدسازيزمین

. ]1[است افتهي گسترش مرتبط، هايتیموقع يمتن

 به ساده يعدد ييایجغراف يکدها از يخروج هايتیقابل

 حرکت افتهيتکامل يبعد سه يمکان هايتيموجود سمت

 که يداخل نديفرآ هايزمیمکان عالوه، به. است کرده

 به ]6[ساده عوارض از کنديم دیتول را ييایجغراف يخروج

 منابع از استفاده با دهیچیپ يابيدرون هايتميالگور سمت

 .]7[است کرده حرکت متنوع ناهمگن داده

 استفاده، تیقابل در رگیچشم بهبود وجود با

 هاتوسعه نيا ،کدسازيزمین نديفرآ دقت و يرياعتمادپذ

 کاربر کي که دارند همراه به خود با را مشکالت از يگروه

. باشد آماده آنها با مقابله يبرا و دهد صیتشخ را هاآن ديبا

 طول در شده ساخته اتیفرض شامل مشخص مشکالت

 عدم مرجع، هايداده مجموعه دقت ،يابيدرون نديفرآ

 ييفضا واحد انتخاب و مطابقت هايتميالگور در تیقطع

 .باشديم شده کدسازيزمین

 کدسازیزمین مفهوم -1-1

 کدسازيزمین است شده باعث شتریب مدرن هايتالش

 به مجاز ييایجغراف يکدها صیتخص مشکالت عهده از

 ها،ابانیخ تقاطع مثل يمکان فاتیتوص از يشتریب انواع

 يحت و شده يگذار اسم ييایجغراف عوارض ،يپست يکدها

 .ديایبرب هاتیموقع آزاد يمتن فاتیتوص

 در مرسوم استفاده کردن برجسته با هايبعض يبرا

-زمین ،ييایجغراف شينما به يپست هايآدرس انتقال

 ((Address Matching آدرس قیتطب با يمعن هم کدسازي

 به کدسازيزمین گر،يد يبرخ يبرا آنکه حال. ]3[باشديم

 مجاز ييایجغراف يخروج کي دیتول يبرا يابزار عنوان

 به محدود لزوماً آن يورود کهیدرحال شود،يم برداشت

 .]1[باشدينم ساده يپست هايآدرس

 صیتخص" يعني کدسازيزمین کلمه، يواقع يمعنا به

: دآييم شهير کلمه دو از فيتعر نيا. "ييایجغراف کد کي

geo نیالت يمعن به earth و coding اعمال" صورت به که 

 يقسمت به اطالعات از قسمت کي ليتبد يبرا قانون کي

 .]18[شوديم فيتعر "گريد

 کدساززمین یادیبن یاجزا -1-2

 امکان هنوز ،کدسازيزمین از متفاوت تصورات وجود با

 ،يخروج ،يورود: دارد وجود نشيادیبن ياجزا با آن فیتوص

 يورود. ]11[مرجع هايداده مجموعه و پردازش تميالگور

 مرجع خواهديم کاربر که باشديم يمکان مرجع همان

 قابل که است هايييژگيو شامل که باشد داشته ييایجغراف

 کد ييایجغراف صورت به قبال که توميد کي به قیتطب

-زمین يبرا جيرا هايداده اکثر. باشديم است، شده يگذار

-زمین خدمات درواقع. هستند يپست هايآدرس ،کدسازي

 بر عالوه يزیهرچ که دارد وجود يکم اریبس کدسازي

 مطلب، نيا يبرا ساده لیدل. کند کدگذاري را يپست آدرس

 اشکال اکثر انیم در يپست آدرس هايداده که است نيا

 هاييداده همان آدرس هايداده. ]12[هستند اطالعات جيرا

 نییتع را خود چگونه مردم کننديم مشخص که هستند
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 يبرا روش نتريراحت شک يب و کننديم يناوبر و تیموقع

 تمام يوقت ندهيآ در. باشنديم فرد کي تیموقع فیتوص

 هاساختمان يتمام و شوند مجهز GPS به همراه هاييگوش

 آدرس شوند، داده ارجاع رلسيوا با موجود مختصات به

 قابل ندهيآ يبرا اما شود، مهجور است ممکن يپست

 اکثر در ریفراگ و ياتیح داده يپست آدرس ،ينبیشیپ

 .باشديم اطالعات هايپردازش

 ييایجغراف شده ارجاع کد ،کدسازيزمین يخروج

 شينما يبرا پردازش تميالگور لهیوس به که باشديم

 نقطه کي يخروج موارد اکثر در. است شده نییتع يورود

 يش نوع هر از را آن زیچ چیه يول است، ساده ييایجغراف

 .]7[کندينم منع بودن ييایجغراف

 جهت مناسب ييایجغراف کد پردازش تميالگور

 ريمقاد براساس خاص يورود کي يبرا را بازگرداندن

 مجموعه در موجود اتیخصوص نیهمچن و اتشیخصوص

 بحث مورد يدیکل موضوعات. کنديم نییتع مرجع داده

 به يورود سازينرمال و ياستانداردساز شامل پردازش در

 .]19[باشديم داده مجموعه با سازگار ساختار و قالب کي

 و داده مجموعه در عارضه نيبهتر قیتطب تميالگور

 نییتع که را کدساززمین نسل نيآخر زمیمکان نیهمچن

 عنوان به که مرجع عارضه براساس يزیچ چه کنديم

 انتخاب گردديبرم است شده انتخاب قیتطب نيبهتر

 .]15[کنديم

 کدسازیزمین هایروش -1-3

 آدرس یابیدرون -1-3-1

. باشديم آدرس بييادرون کدسازيزمین ساده روش کي

 کند،يم استفاده شده GIS ابانیخ کي هايداده از روش نيا

 ريتصو ييایجغراف مختصات يفضا در ابانیخ شبکه که ييجا

 داده نسبت آدرس هايحوزه با ابانیخ قطعه هر. است شده

 .(يبعد قطعه تا قطعه کي از هاخانه شماره مثل) است شده

 قیتطب ابانیخ کي با آنرا رد،گیيم را آدرس کي کدساززمین

 تیموقع کدساززمین سپس. کنديم نییتع را قطعه و دهديم

 .کنديم يابيدرون قطعه محدوده در را آدرس

 یدگیچیپ یارهایمع -1-3-1-1

. ستین يسادگ نيا به شهیهم نديفرآ نيا وجود نيا با

 :که شونديم انينما ريز موارد در مشکالت

 مبهم آدرس دو نیب زيتما -

 يبرا ديجد هايآدرس کدسازيزمین يبرا تالش -

 .اندنشده اضافه داده گاهيپا به هنوز که ابانیخ کي

 :از عبارتند يابيدرون از استفاده مورد در اخطار چند

 کنديم فرض ابانیخ قطعه کي مورد در جيرا تصور -

 تمام و هستند قطعه طرف کي زوج هايشماره تمام که

 يایدن در فرض نيا يگاه. آن گريد طرف فرد هايشماره

 .ستین درست يواقع

 شده داده هايپارسل که کنديم تصور يابيدرون -

 باًيتقر. اندشده پراکنده قطعه طول در کنواختي صورت به

 .ندارد قتیحق يواقع يایدن در فرض نيا چگاهیه

 ابانیخ که کنديم فرض يابيدرون نیهمچن -

 تیموقع باشد، يمنحن ابانیخ کي اگر. است میمستق

 .ندارد مطابقت يکيزیف تیموقع با لزوماً شده کدگذاري

 به نقطه کي ،يابي درون هايسازيادهیپ اکثر -

 آدرس ت،یواقع در. کننديم دیتول آدرس تیموقع عنوان

 مثال عنوان به. است شده عيتوز قطعه طول در يکيزیف

 يکيزیف صورت به. ديریبگ نظر در را مال فروشگاه کي

 اي) نوردديم در را ابانیخ طول در ايفاصله کي فروشگاه

 که شود ورصت يبعد دو يفضا کي صورت به توانديم

 اي و کند برخورد مختلف ابانیخ نيچند با است ممکن

 کي ،يسطح چند هايابانیخ با ييشهرها يبرا بدتر، يحت

 سطح نيندچ در ابانیخ نيچند با که يبعد سه شکل

 به منحصر صورت به آن با يابيدرون يول(. کنديم برخرود

 .کنديم برخورد فرد

 سطح-نقطه کدسازیزمین -1-3-2

 را کدسازيزمین از تريقیدق يمعن کي روش نيا

 در نقطه کي تیموقع نییتع روش نيا. کنديم شنهادیپ

. کنديم ثبت را ساختمان کي اي قطعه زمین کي مرکز

 سطح نيا. بخشديم بهبود را کدسازيزمین دقت نيبنابرا

 نباشد، ياتیح کاربردها اکثر يبرا است ممکن اتيیجز از

 چند طوفان و لیس نییتع مثل کاربردها يبرخ يبرا يول

 .بسازد را بزرگ تفاوت کي توانديم متر

 کدسازیزمینهای معرفی سرویس -2

 کدسازيزمین مختلف يها سيسرو سهيمقا منظور هب

. گرفت نظر در توان يم را يمختلف هايتیخصوص
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 داده گاهيپا تیجامع ،ييپاسخگو سرعت هايژگيو نتريمهم

. است مربوطه ماتیتنظ فِیک و کم و( يجهان ،يمحل)

 يها-پرسش حداکثر به مربوط يپارامترها ،نيبرا عالوه

 گرفته نظر در ديبا يتجار موارد در زین گانيرا سيسرو

 سيسرو کي انتخاب در که هايييژگيو از يکي. شود

 سيسرو يخروج و يورود نوع گذارديم ریتاث کدساززمین

 هاييخروج هرچه گفت توانيم يکل طور به است،

 باشد، برخوردار يشتریب ياطالعات تنوع از سيسرو

 در استفاده يبرا يشتریب تیفیک از نظر مورد سيسرو

 به ابتدا مقاله نيا در. است برخوردار مختلف يکاربردها

 نحوه م،پردازييم مربوطه کدساززمین هايسيسرو يمعرف

 استفاده دفعات حداکثر و يخروج يپارامترها ،يابیدست

 يلیتحل سهيمقا با سپس. مکنیيم مطرح را کيهر گانيرا

 با را هاسيسرو نيا از استفاده به مربوط جينتا هرکدام،

 .مکنیيم ارائه ييپاسخگو سرعت و تیجامع يارهایمع

 یورود هایپارامتر یبررس و هاسیسرو یمعرف -2-1

 یخروج و

 استفاده امکان که يبرجسته هايسيسرو مقاله نيا در 

. اند گرفته قرار يبررس مورد دارد، وجود هاآن از گانيرا

 Google Geocoding Service، Bing مذکور هايسيسرو

Geocoding Service، Yahoo Geoplanet، MapQuest 

Geocoding، OpenCage Geocoding و OSM 

Nominatim به يدسترس نحوه 1 شماره جدول در. هستند 

 مشخص REST هايسيسرو وب قالب در هاسيسرو نيا

 وب نيا با ييآشنا به مربوط صفحه نیهمچن است، شده

 ت.اس مشاهده قابل دوم ستون در هاسيسرو

 

 :مپردازييم هاسيسرو وب نيا از هرکدام يبررس به حال

1- Google Geocoding Service  :هايپارامتر 

تقسیم  ياریاخت و ياجبار بخش دو به سيسرو نيا يورود

 سيسرو از استفاده دیکل هاآن نيتر مهم که شوندمي

(API Key )نيا هايپارامتر ريسا است، مربوطه پرسش و 

 دیتول منظور به. هستند ياریاخت صورت به سيسرو وب

API Key در يکاربر نام کي ديبا ابتدا Google جاديا 

 همان اي Google انامهيرا بخش در يکاربر نام نيا. شود

Gmail بخش به ورود با سپس شود.توسط کاربر ايجاد مي 

 يمکان سيسرو توانيم (Developer) دهندگان توسعه

Google سيسرو سه يبرا دیکل کي و کرد انتخاب را 

 Map Viewer، Geocoding يعني Google يمکان

Service و Google Place به مربوط حاتیتوض. کرد جاديا 

. است مشاهده قابل ريز جدول در زین پارامترها ريسا

 قابل JSON و XML صورت دو به س،يسرو نيا يخروج

 شامل يانتخاب نوع از فارغ ها يخروج نيا. است افتيدر

 نقطه قالب در) نظر مورد مکان مختصات مورد در ياطالعات

 آدرس مانند يفیتوص اطالعات و( Bounding Box و

. بود خواهد مکان نوع و يمراتب سلسله آدرس افته،يساختار

 ريز UML نمودار همانند سيسرو يخروج گريد انیب به

 يش از ياهيآرا قالب در را خود يخروج Google و است

GeocodingResult دهديم ليتحو کاربر به. 

 
 Googleکدساز ساختار خروجي سرويس زمین -1شکل

 

2- Bing Geocoding Service  :سيسرو همانند 

Google جاديا يبرا API Key در يکاربر نام کي ديبا 

 ورود با سپس .شود جاديا Microsoft به مربوط هايتيسا

 کدساز مورد بررسيهاي زمینآدرس دسترسي به سرويس -1جدول

 سيسرو وب به يدسترس آدرس سيسرو نام

Google Geocoding https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/  
Bing Geocoding http://dev.virtualearth.net/rest/v1/locations 
Yahoo Geoplanet http://where.yahooapis.com/v1/places  

MapQuest Geocoding http://www.mapquestapi.com/geocoding/v1 
OpenCage Geocoding http://api.opencagedata.com/geocode/v1/json  

OSM Nominatim http://nominatim.openstreetmap.org/  
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 اقدام دیکل نيا جاديا به توانيم کدسازيزمین بخش به

 دارد، يمتنوع ياریاخت يپارامترها سيسرو وب نيا. کرد

 8 مقدار فرضشیپ صورت به که inclnb پارامتر مثال يبرا

 شود، يده مقدار 1 مربوطه پرسش در که يصورت در دارد

 جواب اطالعات بودن دارا بر عالوه پرسش جهینت

 به کينزد عوارض ريسا مورد در ياطالعات ،يدرخواست

 نيا از يگريد ينمونه. گردانديبرم هم را جواب يعارضه

 تعداد حداکثر که باشدمي maxRes پارامتر پارامترها،

 .کنديم مشخص را يخروج در موجود عوارض

 هايساختار در زین سيسرو نيا با مرتبط هاييخروج

XML و JSON يخروج ساختار. است يدسترس قابل 

 در که Resource عوارض از ايهيآرا صورت به مربوطه

 که همانطور. بود خواهد د،کنیيم مشاهده 2 شکل

 آدرس يفیتوص اطالعات سيسرو نيا در شوديم مشاهده

 به يازین گريد که ينحو به ،اندشده انیب کیتفک به

 .ستین آدرس يمراتب سلسه ساختار پردازش

 
 Bingکدساز ساختار خروجي سرويس زمین -2شکل

9- Yahoo Geoplanet: نيا قبل سيسرو دو همانند 

 نام همان که باشد، يم يکاربر نام فيتعر به ازین سيسرو

 کي سيسرو نيا. است Yahoo Mail سيسرو در يکاربر

 سيسرو نيا در .دارد يقبل سيسرو دو به نسبت بارز يژگيو

 اگر که ينحو به دارد وجود يپيتا يخطا صیتشخ زمیمکان

 با هاييآدرس انتخاب بر يسع سيسرو نشود دایپ يجينتا

 هم موارد يبرخ در البته کند؛ يم ينگارش لحاظ از شباهت

 بر را يا جهینت نکند، دایپ توجه قابل شباهت با يعنصر که

 سيسرو نيا جينتا شوديم سبب موضوع نيا. گرداندينم

 اساس نیهم بر باشند، متفاوت کاربر خواسته با اً بعض

 وجه چیه به سيسرو نيا از جينتا پردازش بدون استفاده

 به مربوط يخروج اطالعات نيا بر عالوه. شودينم هیتوص

 بوده کم شدت به رانيا مانند ييکشورها يبرا سيسرو نيا

 را عملکرد نيبدتر سيسرو نيا شده انجام هاييبررس در و

 .است داشته حیصح هاييخروج نظر از

 عوارض از ايهيآرا صورت به سيسرو نيا هاييخروج

Place همانند زین سيسرو نيا. بود خواهد 9 شکل همانند 

 و شده کیتفک صورت به را آدرس اطالعات Bing سيسرو

 يبيتقر اطالعات نيا بر عالوه. دهديم ليتحو کاربر به مجزا

 به توانديم جواب يهیناح مساحت و تیجمع به مربوط

 شود منتج جواب محدوده در تیجمع تراکم يبرا يبرآورد

 به را سيسرو نيا از استفاده کاربردها يبرخ يبرا که

 .کنديم ليتبد مناسب يراهکار

 
 Yahooکدساز ساختار خروجي سرويس زمین -9شکل

5- MapQuest Geocoding :شده ارائه سيسرو 

 روش قيطر از سوال ارسال تیقابل MapQuest توسط

POST جيرا روش بر عالوه را GET در. است کرده فراهم 

 پرسش و دیکل پارامتر کردن مشخص بر عالوه صورت نيا

 ساختار نيا. کرد مشخص زین را سوال ارسال ساختار ديبا

-يژگيو از يکي. باشد XML اي JSON صورت به توانديم

 ساختار سه در يخروج ارائه امکان سيسرو نيا بارز هاي

CSV ،JSON  وXML است. 

 همانند يساختار از سيسرو نيا به مربوط يخروج

 روديم انتظار که يطور به. کنديم تیتبع ريز شکل

 به که باشند Result جنس از ييایاش صورت به يخروج

 گريد هايتفاوت از يکي. اندشده ليتبد يانتخاب ساختار

 قالب در که است يخروج نقاط تیفیک ارائه سيسرو نيا

 به يخروج المان هر يازا به Geocode Quality پارامتر

 .شوديم داده ليتحو کاربر
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 MapQuestکدساز ساختار خروجي سرويس زمین -5شکل

 

1- OpenCage Geocoding :سيسرو OpenCage 

 پوشش که است کدسازي نوينزمین  هايسيسرو از يکي

 گانيرا نسخه دو سيسرو نيا. دارد مختلف ينواح در يخوب

 مناسب پوشش انگریب شده انجام هاييبررس. دارد يتجار و

 يضرور هايپارامتر. است سيسرو نيا خوب نسبتا سرعت و

 و دیکل پارامتر ،يقبل هايسيسرو همانند سيسرو نيا

 سيسرو نيا ياریاخت يپارامترها. است مربوطه پرسش

 تيمحدود ،ييایجغراف محدوده کي داخل در جستجو شامل

 تیفیک حسب بر يخروج کردن محدود ها،يخروج تعداد

 .باشديم کردن چاپ منظور به يخروج يساز-مرتب و نقاط

 مورد در يکاف اطالعات يدارا زین سيسرو نيا يخروج

. است آدرس با مرتبط يفیتوص اطالعات و عارضه محدوده

 زین را OSM سيسرو در نظر مورد عارضه آدرس نيا بر عالوه

 توانيم آدرس نيا از استفاده با که يطور به ،گرداندمیبر

 جينتا. کرد افتيدر OSM از را يمختصات قیدق اطالعات

 همانند يساختار در و JSON اي XML قالب در يخروج

 شکل در که همانطور. بود خواهند يدسترس قابل ر،يز شکل

 آدرس ،يخروج دقت مورد در ياطالعات شوديم مشاهده ريز

 ساختار يمختصات اطالعات همراه به افته،يساختار و يکیتفک

 .دهديم لیتشک را يخروج ياصل

 
 OpenCageکدساز ساختار خروجي سرويس زمین -1شکل

6- OSM Nominatim :سيسرو Nominatim، توسط 

OpenStreetMap به توجه با سيسرو نيا. است شده ارائه 

 سراسر در داوطلبانه صورت به که باال ياطالعات حجم

 که است ايالعادهفوق پوشش يدارا اند،شده اخذ جهان

 بر سيسرو نيا. است موضوع نيا بر يگواه سهيمقا جينتا

 خدمات گانيرا صورت به کامال يقبل هايسيسرو خالف

 و يکاربر نام فيتعر به يازین آن از استفاده يبرا و دهديم

 .ستین دیکل اي

 هايسيسرو به نسبت سيسرو نيا بارز يژگيو

Geocode عوارض يمختصات هيآرا افتيدر امکان گريد 

 حد در صرفا که گريد يها سيسرو ريسا برخالف. است

. کننديم ارائه را اطالعات Bounding Box و يمرکز نقطه

 و JSON هايقالب در سيسرو نيا از يافتيدر هاييخروج

XML ريز شکل همانند يساختار از و است يدسترس قابل 

 .کنديم تیتبع

 
   OSMکدسازساختار خروجي سرويس زمین -6شکل

 هامقایسه کمی سرویس -3

 يساز ادهیپ با ،ييپاسخگو سرعت سهيمقا منظور به

 به توان يم ،يخروج افتيدر و اتصال يبرا يکاربرد برنامه

 پرسش 188 تعداد کار نيا يبرا. افتي دست ريز جينتا

 زمان و است شده ارسال هاسيسرو نيا يبرا استاندارد

 هاياریمع سپس. است شده ثبت هرکدام به ييپاسخگو

. است شده استخراج هاداده نيا از اریمع انحراف و نیانگیم

 زمان مدت يبرا ياریمع توانيم را آمده بدست نیانگیم

 مورد اریمع انحراف. دانست ييپاسخگو منظور به انتظار مورد

 هايپرسش به ييپاسخگو در مختلف نوسانات انگریب نظر

 يافراد يبرا ايتوجه قابل اریمع توانديم و است مختلف

و با کیفیت يکنواخت  يتجار استفاده منظور به که باشد

 يابيارز منظور به. کننديم استفاده هاسيسرو نيا ازپايدار 

 با  تا است شده يسع يخروج هیته در هاسيسرو نيا از
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 شوند اجرا ها سيسرو يتمام پرسش، هر يبرا زمان حداقل

 نترنتيا يشبکه به اتصال سرعت به مربوط يخطا تا

 ريز ريتصو در که همانطور. باشد نداشته جينتا در يریتاث

 به مربوط دگاهيد نيا از عملکرد نيبهتر شود،يم مشاهده

 به مربوط زین عملکرد نيبدتر و باشد يم Yahoo سيسرو

 نیانگیم سرعت به توجه با. است MapQuest سيسرو

حجم دريافتي از وب سرويس که  به مربوط ریتاث ،اتصال

اي در خروجي است، تاثیر قابل توجه جينتا متناسب با میزان

 رايز ،است کردن نظر صرف قابل آزمون کارايي ندارد و

 و است تيلوبایک 18 از کمتر يافتيدر داده زانیم حداکثر

 سرعت از يواقع بازخورد توانيم را مربوطه ريمقاد

 .دانست همربوط geocode هايسيسرو ييپاسخگو

 
 هامقايسه کمي سرعت پاسخگويي سرويس -7شکل

 

 188 يبرا ها،داده تیجامع سهيمقا و يبررس منظور به

 عوارض به مربوط تماما که) مربوطه استاندارد پرسش

 قبول قابل جينتا نیانگیم( هستند کشور درون يمکان

 188 انتخاب در. باشد کار نيا يبرا يمناسب اریمع توانديم

 به مربوط عوارض که است شده يسع استاندارد پرسش

 مانند ييشهرها کالن تا کوچک هايشهر از و کشور سراسر

 تست امکان عدم به توجه با. شوند انتخاب اصفهان و تهران

 انجام يدست صورت به حیصح جينتا بررسي ج،ينتا خودکار

 حیصح جينتا تعداد نیانگیم ريز نمودار در. است شده

 يم مشاهده نمودار در که همانطور. است شده داده شينما

 و Bing هايسيسرو به مربوط عملکرد نيبدتر د،یکن

Yahoo نهیزم نيا در را عملکرد نيبهتر و است 

 طبق يکل طور به. دارند OSM و OpenCage هايسيسرو

 در صرفا Yahoo و Bing هايسيسرو شده انجام يبررس

 يبرا و دارند يمکان يهاداده رانيا در بزرگ يشهرها

 خواهند ساز مشکل شدت به کوچک يشهرها در استفاده

 نهیزم نيا در يمناسب عملکرد سيسرو ريسا يول. بود

 ييتوانا انگریب يدست يبررس نيا در توجه قابل نکته. دارند

 به مربوط جينتا رايز ،هاستسيسرو نيا قیتلف يباال

 لیتشک يمختلف هاييخروج از مختلف هايسيسرو

 امکان حیصح يزمیمکان گرفتن نظر در با که اندشده

 توانيم جينتا نيا عیتجم با. دارد وجود هاآن عیتجم

 .کرد ارائه باالتر تیجامع با يسيسرو

 
 هامقايسه کمي میزان نتايج صحیح سرويس -0شکل

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -4

کدساز هاي زمیندر سرويس هاي انجام شدهبررسي

مختلف که در بخش قبل انجام شده است حاکي از اين 

 Yahoo و  Bingهايي مانند است که مشکل اساسي سرويس

هاي قابل اطمینان و کافي در سطح جهاني کمبود داده

داراي بدترين  MapQuest است. از طرف ديگر سرويس

استفاده ساس قابلیت سرعت پاسخگويي است، که بر همین ا

ها مهم است چندان قابل در کاربردهايي که سرعت بر آن

را  OSMتوان سرويس استفاده نخواهد بود. به طور کلي مي

توان کدساز براي استفاده در ايران ميبهترين سرويس زمین

عیت داده، معرفي کرد زيرا عالوه بر سرعت پاسخگويي و جام

از نظر دوديتي کامال به صورت رايگان ارائه شده است و مح

 هاي مجاز ندارد.تعداد پرسش

هاي خروجي يکي از مزاياي سرويس از نظر سطح داده

OSM ها را به دو صورت اين است که امکان ارائه داده

ها چندضلعي و چندخطي دارد، در حالي که مابقي سرويس

کنند. ارائه مي Bounding Boxصرفا خروجي را در سطح 

به عنوان تنها  OSMشود تا همین موضوع سبب مي
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کدساز براي کاربردهايي که به لیست سرويس زمین

 مختصات نقاط نیاز دارند، قابل استفاده باشد.

هاي کیفي انجام شده در خروجي با توجه به ارزيابي

پوشاني نتايج مقدار کمي هاي مختلف، میزان همسرويس

که شود در کاربردهايي است. در همین راستا پیشنهاد مي

جامعیت داده بسیار مهم است، سرويس هاي مختلف به 

البته با  صورت ترکیبي مورد استفاده قرار گیرند.

هاي خروجي به ساختار هايي در مورد تبديل دادهچالش

هاي يکسان مرتفع مشخص و حذف و تجمیع خروجي

   شوند.
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