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 تحت وب يمکان يندپيو يهابه داده يرويکرد معناي 

 2*پور، فرشاد حکيم1يشيبانرضا عرب

 -هاي فنيپرديس دانشکده -برداريگروه مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيکارشناسي ارشد سيستم دانشجوي3

 دانشگاه تهران 
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 تهران دانشگاه -فني هايدانشکده پرديس -نقشه برداري مهندسي گروه ارياستاد 2
fhakimpour@ut.ac.ir 

 

 (3131 شهريور تصويب تاريخ ،3132 بهمن دريافت تاريخ)

 

 

 دهيچک

-ستميساستفاده در مورد يمدل دادهاساس کند. ياستفاده م يمتفاوت ياز مدل داده ياداده رابطه يهاگاهيپاسه با يدر مقا ييوب معنا
گراف  بر اساسدر مدلي ها را داده RDF3 در حالي که شوند.يم ينگهدارجدول اند که در قالب ياضير يهاهرابط ،ياگاه داده رابطهيپا يها

هاي گراف را هاي امکان ذخيره دادداده رابطه يهاپايگاهبرخي از د. اگر چه کنمي بيان ،تشکيل شدهتايي ها ترکيب سهکه از  دارجهت

وجو، چه به لحاظ زماني و چه از نظر حجم منابع سخت افزاري مصرفي، به اندازه کافي مناسب ها هنگام پرسکنند اما کارائي آنفراهم مي

راي هاي مکاني در قالب استانداردهاي وب معنايي، خود چالش ديگري است. بپذير دادهر و انعطافپذيتعاملبيان ، ديگر ينيست. از طرف

تصميم گيري جهت استفاده از  استانداردساز مختلف ارائه داده شده است. هايمؤسسهمرتفع کردن اين معضل چندين استاندارد از طرف 

هاي موجود عالوه بر استانداردمعايبي همراه خواهد بود. در تحقيق پيش رو و  با مزايا ،هر کدام از استانداردهاي مدل داده معنايي مکاني

گيرد. هر با معيار ميزان اقبال عمومي کاربران، مورد بررسي قرار ميموجود،  هاييآورفنمکاني،  -هاي معناييه و انتقال دادهجهت ذخير

روند  مقاله کنند و ممکن است تمام استانداردهاي موجود را پوشش ندهند. در ادامهمي تبعيتها از استاندارد خاصي يآورفنکدام از اين 

 پيوندي مکاني  هايمکاني که از آن به عنوان داده-معنايي هايداده راشتنا سازي يک سيستم معنايي تحت وب با رويکرد  ادهبرقراري و پي

(linked geospatial data )که در طراحي  يهم چنين در اين بخش، در هر مرحله، نکات و الزامات گيرد.مورد بررسي قرار مي ،شودياد مي

 شود.ر ميمرو ضرورت داردسيستم 

 

 تحت وب يمکان يهاداده، يابيره و بازيذخ، ييمعناوب ، RDF:  يديکل ناگواژ

                                                            
 نويسنده رابط *

۱  Resource Description Framework 

mailto:rasheibani@ut.ac.ir
mailto:rasheibani@ut.ac.ir
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 مقدمه -1

توسط  2003در سال  ييمفهوم وب معنا يبا معرف

استانداردها و  يدر طراح يديکرد جدي، روW3Cمؤسسه 

 يل محتوايآغاز شد که هدف آن تبد ييمعنا يمدلها

 ييتواناحات ن صفياکه  ياگونهبهاست، صفحات وب 

 ييد. وب معناپوشش دهنتحت وب را  يهااستفاده از داده

ها عالوه بر بازيابي، داراي قابليت درک وقتي رايانه» يعني

هاي جديد از وب هاي موجود تحت وب باشند، ما گونهداده

اي هوشمند تحت وب را خواهيم هو انواع مختلفي از برنامه

است که  يگفتمان ييگر وب معنايان دي. به ب[3]« داشت

قادر به  ،وب يمعمول يهاشبکه يايعالوه بر دارا بودن مزا

ن ياست. ا XMLمتداول مانند هاي قالب ها درتبادل داده

و  هاداده است که ساختار ثبت يابه گونهتبادل داده 

 ييکرد معنايرو ان کند.يب يواقع يايها را با دنارتباط داده

 هاو فراداده هاق و معنادار از دادهياطالعات دق يريبا بکارگ

ن قابل استفاده يکند که در عيل ميتبد يآنها را به صورت

ز ين 2يمحاسبات يهانيماش ي، برا3يدرک بشر يودن براب

 .باشند پردازشقابل 

 يبازنگر يمکان يهام دادهيد روزافزون حجم عظيبا تول

در  يريگمين تصميره و استفاده و همچنيذخ يدر نحوه

 داده مشخص و منطبق بامجموعه ک يمورد انتخاب 

-دادهاست.  دا کردهيپ يشتريک کاربرد، ضرورت بياهداف 
ماً توسط يا مستقيهستند که  يموجود به نحو يمکان يها

ک ي يا طياند و مختلف مشاهده شده يريگاندازه يابزارها

-د شدهيتول يبه عنوان خروج يو محاسبات يروند مدلساز
 يهاداده يگوناگون منجر به ناهمگن يهان روندياند. ا

 يمکان يهاگر دادهيموجود شده است. از طرف د يمکان

 يدسترس کهاند ره شدهيذخ يمنابع مختلف رد شده ديولت

عموماً اقتضائات خاص خود را دارد که ممکن  ،به هر منبع

ار متفاوت باشد. يگر بسيد يمنابع اطالعات اقتضائات است با

 ياز اطالعات مکان يک کاربر با محصوالتيگر يبه عبارت د

 ياع گستردهيتوز ،يمواجه است که هم از لحاظ دسترس

کرد يناهمگن هستند. رو ،يدارند و هم از نظر ساختار

ها داده يابيره و بازيذخ يدر نحوه يياستفاده از وب معنا

اطالعات  يو گستردگ يت حل معضالت ناهمگنيقابل يدارا

 ن آنها است.يب يريپذش تعامليتحت وب و افزا يمکان

                                                            
۱ Human-readable 
۲ Machine-readable 

همراه با نگاهي به استانداردهاي موجود ق ين تحقيدر ا

اسناد موجود براي طراحي يک سيستم  ،آنهاو شرح 

هاي يآورفنهمچنين  .گرددمعنايي مکاني مرور مي

هاي معنايي موجود فعلي که امکان ذخيره و بازيابي داده

گذارند مکاني را در چارچوبهاي مختلف در اختيار مي

توضيح داده خواهند شد. در ادامه مراحل ضروري براي 

هاي معنايي به نتشار دادهطراحي يک سيستم ذخيره و ا

شود. در بخش پيش رو مي هم پيوسته شرح داده

رويکردهاي تحقيقاتي مختلفي که براي پيشبرد طراحي 

شود و دستاوردهاي آنها سيستم انجام شده است مرور مي

 گردد.بررسي مي

 پيشينه تحقيق  -2

ره و پرس و جو يذخ يبرا تالشهاي تحقيقاتي متنوعي

 معنايي تحت وب با مدلهاي مختلف اي مکانيهاز داده

 S. Scheiderمرتبط قاتيتحق نينخست انجام شده است. در

 مثل شخصم ييارهايمع از استفاده با 2002در سال 

 نحوه و زدن دور يهاتيمحدود ها،جاده يهايژگيو

 ييمعنا يهاداده از استفاده با و هاابانيخ تقاطع پيوستگي

 نقاط عنوانهب ها اطعتق يبنددسته در يسع هاابانيخ

 .O، 2030در سال  نيچن هم. [2] نمود نقشه در مطلوب

Fonts مثل موجود يساده ياستانداردها از استفاده با 

 عاتاطال يابيباز و جستجو يبرا يمدل ،WFS يلترهايف

 . [1]داد ارائه وب تحت يمکان ييمعنا

-Yu يقاتيتحق روند نيا ادامه درو  2033در سال 

Wei Lin رهيذخ و استخراج امکان يبرا يمدل کرد يسع 

 ارائه 1داوطلبانه يمکان يهاداده يبرا را ييمعنا يهاويژگي

 و فراهم يمکان دانش تبادل امکان يفن انيب به تا دهد

  Mao Ye در همين سال نيچن هم. [4]شود ليتسه

 ابتدائاً  يمکان يها سيسرو در که داد شنهاديپ را يروش

 يهاداده از استفاده با يمکان معنايي نقاط يهايژگيو

 فيتعر و جستجو امکان آن از پس و شوند فيتعر ييمعنا

 Alkyoni .[5ديآ فراهم مختلف يهاوکالس هاطبقه

Baglatzi  به اصخ مدل کي از استفاده با 2032در سال 

 کي بعنوان ييمعنا يهاداده تا داد شنهاديپ DOLCE نام

 امر نيا که رنديبگ قرار وب تحت يهانقشه در يانيم هيال

 اطالعات کاربران همزمان يکارا و آزاد يجستجو به منجر

                                                            
۳ Voluntary Geographic Information (VGI) 
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 از استفاده با 2032در سال  زين M. Ruta. [6]شود يمکان

 يستميس نقاط يبرا يياعنم يهاداده يابيباز و رهيذخ

 نهيبه يرهايمس يجستجو امکان که است داده ارائه

 بر عالوهاين سيستم  .کنديم فراهم را نقاط نيا از گذرنده

هاي معنايي مورد ، دادهيمکان يارهايمع از يبانيپشت

 يرمکانيغ يارهايمع درو جوجست استفاده در سيستم فوق

طي  2032در سال  R. Battle .[7]کننديم ليتسه را

، از اين ايده دفاع  GeoSPARQLتحقيقي جهت معرفي

کرد که اين سند استاندارد قابليت تبديل شدن به 

استاندارد مشترک در بين مراکز تحقيقاتي و تجاري را 

 .[2] داراست

 يمکان يهابا داده ييق وب معنايتلف -3

-يفناورو  ييفاده از وب معناتبا گسترش روزافزون اس
 يياستانداردها ،نهين زميمربوط به ا 3يهاروشگانها و 

و  (3)شکل ها ت و ثبت دادهيريمد يبرا RDFمانند 

ها ن نوع دادهياجو در وپرسسهولت در  يبرا ييساختارها

ها تا RDF يطراحاست. شده  يراحط SPARQL2مانند 

ها ونيليره ميشرفت کرده است که امکان ذخيپ ييجا

امکان ها و ت دادهيريمدامروزه  .رکورد فراهم شده است

 يهاگاه دادهيها در پان نوع دادهيا يوجوو پرس يابيباز

 .استموجود متداول 
 ييهابا چالش يمکان يهابا داده ييق وب معنايتلف

مناسب که بر  يغات و استانداردهاف ليرو است. تعرروبه

ف کند يرا توص يمکان يهاداده SPARQLو  RDFاساس 

مانند  OGC1 يمکان موجود يو بطور همزمان استانداردها

ها ن چالشيرا پوشش دهد از جمله ا GML4استاندارد 

 يحل بران راهين چالش چندياست. با در نظر گرفتن ا

شنهاد يپ RDFارد در استاند ياطالعات مکان يسازمانده

 شده است.

 GeoPos84استاندارد  W3Cمؤسسه  ،در اولين تالش

و  WGS84را براي بيان نقاط در سيستم مختصات 

 را براي پشتيباني از اشياء مکاني   GeoRSSهمچنين 

بيشتري مثل خط، دايره و چندضلعي ارائه داد. به عالوه 

                                                            
۱ Methodologies 

 SPARQL Protocol Andهايواژه از بازگشتي سرنام   يک 2
RDF Query Language 

۳ Open Geospatial Consortium 
۴ Geographic Markup Language 

GeoOWL پذير از مفاهيم  براي ايجاد يک مدل انعطاف 

مکاني توسعه داده شد. اما اين استانداردها تنها در سيستم 

هاي عملياتکارائي داشتند و همه  WGS84مختصات 

کردند. را پشتيباني نمي GISموجود در دنياي 

GeoSPARQL  استاندارد نسبتاً جامعي است که از طرف

OGC  طراحي شده است وW3C عنوان يک نيز آنرا به

رفته است. يپذ هاي مکانيRDFه استاندارد موجه در زمين

ها آسان داده يابياستاندارد ثبت و بازاين  يهدف از طراح

 است. يمکان يهاRDFدر قالب 

 
 RDFمدلهاي بيان داده )الف( مدل جدولي )ب( مدل داده  -3شکل 

3-1- GeoPOS84 

و واژگان است که  هاک مجموعه نامين استاندارد يا

و اطالعات مرتبط با  ييايول و عرض جغرافطان يامکان ب

ن يکند. ايفراهم م WGS84ستم مختصات يآن را در س

را در  RDFت در ساختار يک موقعيان ياستاندارد تنها ب

دهد. يرا پوشش نم OGC ياستانداردها ينظر دارد و تمام

در  RDFت يقابل، استفاده از يان مجموعهيزه ابداع چنيانگ

ن هر ياست. همچن 5يادامنه چندها بصورت ق دادهيتلف

ا يده و يچيپ يک هماهنگياز به يبدون ن RDFنوع داده 

ن يقابل استفاده است. ا يمرکز 6طرحک يل منطبق با يتبد

افت و تنها در ين يااستفاده گسترده ياستاندارد بصورت کل

ط مربو يهاوردهآو فر يمکان ياهيکه اطالعات پا يموارد

 .فاده شودتواند استبه آن، مورد نياز است مي

 

 

                                                            

۵ Cross-Domain 
۶ Schema 
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3-2- GeoRSS 

GeoRSS 3وب خورد در يمکان ياستاندارد کدها 

 يک قالب داده مشخص است که برايوب خورد است. 

که مرتباً به  ياتيکند تا محتوين امکان را فراهم ميکاربر ا

ک يدکنندگان يکند. معموالً تول يريگيشوند را پيروز م

-يقرار مار کاربر يک آدرس در اختي ،وب خورد يمحتوا
وب  خورد نظر خود از به روز شدن دهند تا در برنامه مورد

شامل تواند يم يمکان يمحتوا GeoRSSمطلع شوند. در 

حات مربوط به هرکدام يها و توضينقاط، خطوط، چندضلع

قرار دارد  ييهاز برنامهيدر سمت کاربر ن .شوداء ين اشياز ا

ره يا تحليل ذخي ، شيها امکان نما GeoRSSافت يکه با در

 کند.آنها را فراهم مي

3-3- GeoOWL Vocabulary 

 GeoRSSک به ينزد يهايژگيبا و 2يشناسيهستک ي

در   GeoRSS است که از واژگان موجود در استاندارد

عبارات کند. ياستفاده م يمکان يهات کالسيريمد يراستا

 يطراح ين استاندارد طوريدر او اصطالحات استفاده شده 

 RDF يبا استانداردها يزان سازگارين ميشتريد تا بانشده

که از  يهاxmlاز  ييبخشهارا دارا باشند.  GeoRSSو 

کنند و در ساختار يت ميتبع GeoRSS ياستانداردها

RSS 1.0 يشناسيهستات ياند از محتومنتشر شده 

GeoOWL کنند.يت ميز تبعين 

3-4- GeoSPARQL 

 ره دادهيذخ يصلاقالب  RDF ،يينه وب معنايدر زم

 اطالعات يوجوپرس يزبان اساس SPARQLو  است

 W3C ياز گروهها يکيتوسط  ن زبانيا است. معنايي

به عنوان استاندارد  2002و ارائه شده و در سال  يطراح

ه شده يتوص ييمعنا يفنآورنه يدر زم ين کمپانيا ياصل

و مشخصات  SPARQLاست. با در نظر گرفتن استاندارد 

ک افزونه به نام  ي OGCمؤسسه  ،ه در آنف شديتعر

GeoSPARQL است که از نحوه ثبت  کرده يطراح

 يينه وب معنايتحت وب در زم يمکان يهااستاندارد داده

 . [3]کنديم يبانيپشت

                                                            
۱  Web feed 
۲  Ontology 

 
 GeoSPARQLو جو مکاني در استاندارد  نمونه پرس -2شکل 

 

ان يب يک مجموعه واژه براي GeoSPARQL استاندارد

-کند و هميف ميرا تعر RDFدر قالب  يمکان يهاداده
دهد که يگسترش م يرا طور SPARQLن زبان يچن

  ز در آن فراهم شودين يمکان يهاامکان پردازش داده

دارد و  يسلسله مراتب يک طراحين استاندارد ي. ا(2)شکل 

همانطور که ل شده است. يمختلف تشک ين محتواياز چند

 اين استاندارد ياصل يمحتواشود، يمالحظه م 1در شکل 

ف يرا توص يمکان يايه  اشرده باال هستند ک يدر کالسها

 يهايژگين استاندارد ويگر از ايد يد. در قسمتنکنيم

RDF روابط  يابيشود که قادر به ثبت و بازيان ميب ييها

اين  قسمتي ازاست.  يمکان ياين اشيک بيتوپولوژ

 RDFپردازد ويژگيهاي استاندارد که به اشياي هندسي مي

وجوهاي ، پرسهاي هندسيبا قابليت پشتيباني از داده

مکاني غيرتوپولوژيکي و توابع پردازش مربوط به اشياي 

کار  و ساز ،RDFS1کند. يک بخش هندسي را بيان مي

دهد. يک مربوطه ارائه مي RDFSها را با RDFتطبيق 

. بخش بازنويسي پرس و جوها نيز در نظر گرفته شده است

با  توانيم که کندرا تعريف ميقواعدي  اين قسمت

به يک پرس و  راساده  4تاييسهيک الگوي  هااده از آناستف

جوي معادل شامل اشياي هندسي و توابع توپولوژيک 

 تبديل کرد.

 
 

                                                            
۳ RDF Schema 
۴ triple 



  

37 

 

يه
شر

ن
 

ي
لم
ع

- 
ي
يج
رو
ت

 
ي
دس

هن
م

 
شه

نق
 

ي
دار
بر

 و 
ت
العا

اط
 

ي،
کان
م

 
ره
دو

 
م،
نج
پ

 
ره
ما
ش

4، 
ذز
آ

 
ماه

31
31

 

 

س
ا

 

 
 GeoSPARQLو جو مکاني در استاندارد  نمونه پرس - 1شکل 

و  يمکان يهاق دادهيتلف يش رويکه پ يگريچالش د

 ييکارا يو سامانده يآورفناست توسعه  ييوب معنا

مد نظر است. با  يابيره و بازيذخ يبرا يمکان يهاداده

-يآورنفقراردادن اين مساله، پيشرفت کمتري در زمينه 
حاصل شده است. برخالف وجود تعداد  RDFهاي ذخيره 

که بصورت مؤثر توان مديريت  RDFزياد ابزارهاي ذخيره 

را دارند تنها تعداد محدودي از  RDFهاي حجم عظيم داده

ن يا کنند که ازيم يبانيز پشتين يمکان يهاز دادهآنها ا

 ر اشاره کرد.يتوان به موارد زيجمله م
• Virtuos 
• OWLIM 
• Parliament 
• UseekM 
• Oracle Spatial 
• Strabon 

ها يآورفن يتنها برخ ،باال يان موارد اشاره شدهياز م 

-يم يبانيپشت GeoSPARQLبصورت کامل از استاندارد 
ن استاندارد را مدنظر يا يصورت جزئهب گريد يبعضکنند و 

ي برخي ت کليش رو وضعيپ يهااند. در بخشقرار داده

با توجه به ميزان شهرت و قابليت موارد اشاره شده را 

 هاي پيونديهاي استفاده از دادهاستفاده در سيستم

-نشاندهنده 3جدول  بررسي خواهيم کرد.اند انتخاب شده
ها ت آنيزان تبعيت ميها و وضعيآورن فنيا يهاتفاوت ي

  است. GeoSPARQLاز استاندارد 

3-5- Strabon 

ک نمونه ي Strabonموجود  يهايآورفنان يدر م

که  است يمکان يزمان ييمعنا يهانه دادهيدر زم يپژوهش

ده است. يبه انجام رس TELEIOSپروژه  يبانيتحت پشت

-وستهيبهم پ يهاره دادهيذخ يبرا يروآنفن يتوان از ايم
 Strabonکنند استفاده کرد. ير مييکه در طول زمان تغ يا

 يايل اشيکه امکان تبد GMLمانند  ايداده يهاقالباز 

پشتيباني  کندميفراهم  OGC يرا در استانداردها يهندس

و ديگر  يمکاني زمان يجستجوکند. اين ابزار امکان مي

 هاي داده را در سيستمهاي مختلف داراتوابع مشابه پايگاه

زبان  Strabonفرض . زبان پرس و جوي پيشباشديم

stSPARQL  است که يکي از استانداردهاي مربوط به

ي بصورت جزئي از برخي روآنفاست. اين  RDFهاي داده

مثل بخش هندسي و توپولوژي  GeoSPARQLتوابع 

 کند.پشتيباني مي

3-6- Parliament 

 يياز ابزارها يکي Parliament ييوب معنا نهيدر زم

شده است. هدف  يا طراحهتاييسهره ياست که جهت ذخ

 يره سازيذخ يبرا يابداع سازوکار يفنآورن يا ياصل

ن ابزار يشود که ايبوده است. ادعا م ييوب معنا يهاداده

و  ،است يياعنم يهانه دادهيره کامل در زميک ابزار ذخي

 و RDF، OWL، SPARQL يتانداردهابه طور کامل با اس

GeoSPARQL .سازگار است 

اشاره شده  ياستانداردها از يبانيبر پشت ن ابزار عالوهيا

ها را داده يو پرس و جو 3يگذارشاخصره و يذخ مکانا

 R-Tree روشبا استفاده از  يروآنفن يکند. ايفراهم م

 يايبا اضافه شدن اشدهد. يرا انجام م يگذارشاخص

با  يهندس يايمربوط به اش يهاشاخصبه گراف،  يدسهن

شوند و يمدا يپ geo:AsGMLو  geo:AsWKTيشوندهايپ

شود. هدف ياضافه م گراف شاخصآن به کل  شاخص

،  يگذارشاخص يبرا يستمين سيچن ياز طراح ياصل

 يو پرس و جوها يمکان يپرس و جوها يجداساز

ستم را يس يارائک ياست که تا اندازه قابل توجه يمکانريغ

 دهد. يش ميافزا

3-7- UseekM 

 يهاگاه دادهيافزودن به پا ييک کتابخانه متن باز برا

ارائه  Sesameسازگار با  يک رابط کاربرياست که  ييمعنا

پرس و جو و  يک چارچوب براي Sesameدهد. پروژه يم

                                                            
۱ Indexing 
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( است که از زبان RDF) ييمعنا يهال دادهيره و تحليذخ

SPARQL از روش  يآورفنن يکند. ايده ماستفاR-Tree 

ن راستا و يکند. در هميها استفاده مداده يگذارشاخص يبرا

 گاهيآماده پا ي، از ابزارهايگذارشاخصند يفرآ ياجرا يبرا

توابع و  يبرخن کتابخانه از يکند. اياستفاده م Postgressداده 

 يبانيپشت GeoSPARQLاستاندارد شده در  يهندس ياياش

 ياده هندساء سياش يبه عنوان مثال در بخش هندس ،کنديم

از توابع ن يهمچن و يره، و چندضلعيمانند نقطه، خط، دا

 .کندپشتيباني مي withinو  intersectک مانند يتوپولوژ

3-8- Oracle Spatial & Graph  

 & Oracle Spatialگاه داده اوراکل يپا ياز ابزارها يکي

Graph ياست که در نسخه Oracle Database 11g 

Enterprise يهات دادهيريت مديارائه شده است که قابل 

-شاخصگذارد. ساختار يار ميرا در اخت ييو معنا يمکان
ه يمانند بق RDF يگراف يهاجو از مدلوو پرس يگذار

ن ابزار با ياست. ا ياداده رابطه يهاگاهيا در پاياش

امکان  OWLو  RDF  ،RDFS يتانداردهااز اس يبانيپشت

با کمک و  ييمعنا يهاداده را از SQL يپرس و جوها

را  يارابطه يهاو جو از داده پرس، امکان يشناسيهست

با استفاده از روش  يگذارشاخص. ساختار کنديفراهم م

B-tree هاي مکاني معنايي گيرد. اوراکل از دادهصورت مي

با پيشوندهاي مشخص مثل  literalبه عنوان داده 

orageo:WKTliteral کند و داراي قابليت استفاده مي

ها است. اجراي عمليات و توابع مکاني بر روي اين نوع داده

، يشامل نقطه، خط، چندضلع ياء هندسياز اش ياديانواع ز

، ي، چندخطيا، چندنقطهTIN، مثلث، يسطوح چندوجه

. [30]ت استيريبل مدن ابزار قايها در ايمجموعه چندضلع

و  يمکان يهانوع داده Oracle Spatial & Graphدر 

 رايبس GeoSPARQLف يبه تعار مختصات يهاستميس

 يشوندهايرا از پيست زيکسان ني ک است اما کامالًينزد

 .(3)جدول  کندياستفاده م يمتفاوت

 ييمعنا يمکان يهاسامانه داده يطراح -4

 تحت وب پيوندي

خاص از  يفرم ، بهمتصلا ي پيوندي يهااصطالح داده

ن يداللت دارد که مهمتر هاانتشار و ارتباط متقابل داده

                                                            
يک چارچوب براي پرس و جو و ذخيره و تحليل  Sesame پروژه 3

 .کنداستفاده مي SPARQL است که از زبان (RDF) هاي معناييداده

-ن يبا ا ها تحت وب بودن آن است.ن نوع دادهيا يژگيو
-که به داده ي، در صورتدادهمجموعه ک يفرض که ارزش 

ن ابزار جهت يابد، بهترييش ميگر مرتبط باشد افزايد يها

 داده، شبکه وب است.و تبادل ها ساختن دادهرتبط م

ها و ره دادهيجهت ذخ RDF يااستفاده از مدل داده

ها، به در ارتباط داده RDFاز اصول  يروين پيهمچن

ت يريهدف مد يراهگشا ييمعنا يهامنظور اتصال داده

هاي وب معناييهاي موجود براي ذخيره و بازيابي دادهمقايسه فناوري -3جدول   

وضعيت پشتيباني از 

 توابع مکاني

وضعيت پشتيباني 

 GeoSPARQLاز 

-شاخص

 گذاري مکاني

هاي نرم افزار

 پايه
 نام فناوري هدف طراحان

تمام توابع مکاني 

تعريف شده 

GeoSPARQL 

هاي تمام بخش

GeoSPARQL 
R-Tree 

بر  –متن باز 

اساس پايگاه داده 
Berekly 

 Parliament هاگانهفناوري ذخيره سه

توابع مکاني موجود در 

 PostGISپايگاه داده 

 GeoSPARQLکل 

به جز بخش 

 وجوهابازنويسي پرس

R-Tree 
 بر اساس

 Sesame 3 

و   هاگانهناوري ذخيره سهف

 جستجوي تمام متن
USeekM 

 غالب توابع هندسي

هايي داراي بخش

شبيه)و نه يکسان( 

 GeoSPARQLبا 

B-Tree 
بر اساس پايگاه 

 Oracle 11gداده 

هاي توانايي مديريت داده

 هاي پيونديمکاني و داده
Oracle Spatial 

and Graph 

توابع هندسي موجود 

 PostGISدر 
عدم پشتيباني از 

GeoSPARQL 
B+-Tree  بر اساسSesame 

هاي پيوندي ذخيره داده

 زماني مکاني
Strabon 
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ند ين فرآيدر اتحت وب است.  پيوندي يهاداده

هاي قالبخود را در  يهاد دادهيمنتشرکنندگان داده با

ل کنند )مانند يدبت RDFول در ساختار مقب

GeoSPARQL و مانند انتشار صفحات )html  آنها را به

ن ين کاربران ايار کاربران قرار دهند. هم چنيدر اخت ينوع

موجود  يهايروآنفاز  يکياز دارند تا از ين ها،نوع داده

از خود استفاده کرده تا امکان يات مورد نيانجام عمل يبرا

از اين  ازشان فراهم شود.ين اطالعات مورد يابيکشف و باز

رو ممکن است آشنايي با بعضي استانداردها مانند 

SPARQL  .به عنوان مثال همانطور که در موردنياز باشد

به  يفيافزودن ابعاد توص يگردد، برايمالحظه م 4شکل 

 ييوب معنا ياز ساختارها OSMآزاد  يدسترس يهاداده

 استفاده شده است.

 
 هاي پيونديهاي توصيفي و مکاني با استفاده از دادهوجوي تحت وب  دادهامکان نمايش و پرس - 4شکل 

 يمکان يها، هدف طراحان انتشار داده3ن پروژهيدر ا

وند دارند. يپ يفيتوص يگر منابع اطالعاتيبوده است که با د

به صورت  ،شوديز مالحظه ميهمانطور که در شکل ن

که از  يکيو گراف يفيتوص يهار دونوع دادهبه ه يکيگراف

اند و درواقع در ارتباط با شده يلف جمع آورمنابع مخت

 ه. بفراهم شده است يامکان دسترس ،گر هستنديکدي

تحت  يمکان پيوندي يهاند انتشار دادهيفرآ يصورت کل

خالصه  شده ذيلح داده يتوان در مراحل توضيوب را م

  کرد.

 درک اصول -4-1

ف مقبول از نوع يدرست و منطبق با تعار يتن فهمداش

م ا عدياجرا  يبرا يريگميدر تصممکاني  -ييمعنا يهاداده

است. پس از  ياتيح اريبس يمکان -ييستم معنايس ياجرا

                                                            
۱  http://browser.linkedgeodata.org 

دقت به  يسازميدر مرحله تصم ،يريگميانتخاب و تصم

به  ،دکنيرتر ميپذستم را تعامليس يکه طراح ينکات

در هر کند. يستم کمک ميو طول عمر س يريپذانعطاف

براي تمامي اشياي مورد  URI2سيستمي بايد از اسامي 

ها و ... استفاده مانند اسناد، منابع، صفحات، لينک استفاده

به هر المان از سيستم يک آدرس واحد  URIشود. اگر از 

دهد هر المان را به به کاربران اجازه مي بدهيماختصاص 

کنند. براي تسهيل در امر کشف داده و جو وآساني جست

توان از ارجاعات به ديگر داده مورد نياز کاربر، مينوع 

URI هاي مرتبط در گرافRDF استفاده کرد. 

 هادرک داده -4-2

مورد استفاده روشگان توجه به هدف طراحي سيستم و 

از  ايبينانهواقعدر کاربرد آن، طراح سيستم را به درک 

                                                            
۲  Uniform Resource Identifier 
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از نوع  يرساند. يقيناً يکيک سيستم مي هاي کليديداده

هاي معنايي مکاني، اشياء هاي کليدي در سيستمداده

هاي مورد نياز ديگر ها و فرادادههندسي هستند اما داده

، ويدئوها، حاتيتوضها، مثل افراد، وقايع، مفاهيم، عکس

در  ها و... نيز بايد مورد بررسي دقيق قرار بگيرند.کتاب

د دقت کرد يشه بايهم پيوندي يهااده از دادهند استفيفرآ

ات خود قرار دارد تا يکه داده در کدام مرحله از چرخه ح

هر کاربرد مشخص را  يبرا يات ضروريدر صورت لزوم عمل

 (.5ها اعمال کرد)شکل داده يبر رو

 
 چرخه حيات داده هاي پيوندي - 5شکل 

نتخاب در دسترس، ا يهاق به دادهيعالوه بر توجه دق

ستم مورد يس يسازادهيپکه قرار است در  ياستاندارد

 يجيرا يار مهم است. استانداردهايرد بسياستفاده قرار بگ

، SPARQL ،GeoSPARQL ،FOAF ،geoRDFل ياز قب

geoNames ره يذخ يموجود برا ياز جمله استانداردها

داده هستند. اما دقت به دو نکته در انتخاب استاندارد مورد 

 ياستفاده از استانداردها ياست. اگر به جا يرورنظر ض

ستم يمختص س ييموجود و معروف، طراح استانداردها

ابد و ييستم کاهش ميس يريپذخود را ابداع کند، تعامل

ن اگر از چند ي. همچنابدييش ميافزاآن  يسازادهينه پيهز

د يها استفاده شود باره دادهيف و ذخيتعر ياستاندارد برا

ز وجود داشته باشد . مطالعات برآورد يق آنها نيلفامکان ت

 است. ين موارد ضروريق داده در ايامکان تلف

 انتخاب اسامي -4-3

با  RDFنجايي که تمام اشياء و روابط در ساختار از آ

URI هاي شوند انتخاب ناممشخص ميURI اي مرحله

هاي معنايي مکاني است. اولين کليدي در طراحي سيستم

هايي است که مورد استفاده انتخاب دامنهتناب از نکته اج

هاي مورد استفاده بايد نه URIچنين ديگران است. هم

در برگيرنده ضمناً و باشند چندان کوتاه و نه خيلي بلند 

 URIد. الگوهاي معمول طراحي نباشنجزئيات غيرکاربردي 

 مشاهده کرد. 2را مي توان در جدول 

 شده به مفاهيم وبداده هاي اختصاصURIنمونه  -2جدول

 ءيش URI  يهانام

http://example.com/resource/Tehran_hospital 
http://example.com/thing/Tehran_hospital  مکاننام 

http://example.com/thing/rdf 
http://example.com/thing.rdf 

http://example.com/data 

 داده
RDF 

http://example.com/page/Tehran_hospital 
http://example.com/thing.html 
http://example.com/thing/html 

صفحه 

 وب

http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral 
http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 

ء يش

 يهندس

برآورد زيرساختهاي مورد نياز و ارتباط با  -4-4

 منابع ديگر

الوگ در يد معمول  يرساخت با الگويک زياستفاده از 

 ين روش طراحيترمتداول Client/Server يا الگويشبکه 

ن روش ياست. در ا ييمعنا يهاستميها در سرساختيز

-يافت ميخود را در يهاکاربران با ارسال درخواست داده
ز در ارتباط يگر منابع نيد با ديرساخت بايز يکنند. از طرف

 يخاص يهاتميبا استفاده از الگور خودکارباشد که بصورت 

و گيرد صورت مي...  ها ويژگيق ويها، تطبق واژهيمثل تطب

به شود. يانجام م خودکارر يا در تعداد محدود بصورت غي

-داده اتصال يبرااستانداردها،  يفرض در برخشيصورت پ
 ماننداست  شده ينيبشيپهايي ها، کليدواژه

Foaf:PrimaryTopic ،Foaf:SeeAlso ،Foaf:Homepage ،

Foaf:SameAs د به امر ارتباط منابع نتوانيو ... که م

 د.نکمک کن

 گيريتيجهو ن يبندجمع -5

 يهايروآنفم و يت موجود مفاهيبر وضع ين مقاله مروريا

يک وب دارد.  يمکان-ييمعنا يهات دادهيريمرتبط با مد

-هاي رابطهدادهمعنايي مدل داده متفاوتي نسبت به پايگاه
کند. براين اساس نحوه ذخيره و ارتباط اي استفاده مي
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استاندارد  RDFها متفاوت خواهد بود. کاربران با داده

است که  ييمعنا يهانه دادهيرفته شده در زميموجه و پذ

ره و انتقال يذخ قالب يکسان سازي يحاصل تالش برا

نه يدر زم ياز طرفاست.  يياز جنس معنا ييهاداده

استاندارد  يهاق زبانيدر تلف ي، سعيمکان يهاستميس

و  RDFمانند  ييمعنا يهاو پرس و جو داده يره سازيذخ

SPARQL ييد استانداردهايمنجر به تول يمکان يهابا داده 

با پيدايش اين  شده است. GeoSPARQLمانند 

و تحت  RDF قالبهاي مکاني در استانداردها حجم داده

وجهي گسترش يافته است که اين وب به ميزان قابل ت

قابل له حاکي از  وجود ميزان زياد محتواي مکاني أمس

م ين مقاله مفاهيدر ا هاي معنايي است.دادهبيان در قالب 

ژه نحوه يو به و ييمعنا يهانه دادهيمربوط به زم ياصل

مورد  ييمعنا يهاقالبدر  يمکان يهااستفاده از داده

 قرار گرفت. يبررس

- يمکان يهاره دادهيذخ يموجود برا يهايروآنف انياز م
 GeoSPARQLيي چند تکنولوژي محدود از استاندارد معنا

ز تنها ني هايروآنفاز اين کنند که برخي پشتيباني مي

دهند که در اين را پوشش مي استاندارد از آن قسمتهايي

ها با معيارهاي پشتيباني از يروآنفمقاله اهمّ اين 

مکاني، و نوع اجراي پرس  يگذارشاخصدها، نحوه استاندار

هاي يروآنفند. اهرفي و سنجيده شدعم يمکان يو جوها

حتي  مکاني-هاي معناييموجود در زمينه مديريت داده

 المللي پيروي نکنند، اکثراگر از استانداردهاي بين

-هاي مکاني را پوشش ميکاربردهاي مورد نياز براي داده
 يهات دادهيزان اهميم يدهندهمساله نشانن يدهند  که ا

خوشبختانه با  است. ييمعنا يهانه نوع دادهيدر زم يمکان

 يهايروآنف يريگجهت GeoSPARQLاستاندارد  يمعرف

 يبه طور ن استاندارد بوده استيموجود به پوشش دادن ا

 ريانعطاف پذ يتفاده از تراکنش هابا اسکاربران بتوانند  که

 به هدف خود برسند. ،و سازگار
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