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Abstract- Spatial experience is the ability of comprehending relation between real world’s objects, spaces and 
areas and can be acquired after several years of learning and experience by the expert persons. This experience 
leads to generating spatial knowledge and can be helpful in making high accuracy, realistic and in accordance 
with reality decisions. Therefore, using some methods for storing and reusing this experiment and preventing 
the exit of experiences from organizations is necessary. In this research, different experience modeling methods 
such as semantic networks, rules, logic and ontology are investigated and due to the advantages of ontology 
method in comparison with other methods, this modeling method is chosen for proposing an algorithm for 
storing spatial experiences in urban route finding. In this regard, first, an ontology model is created with the 
taxi routes in Tehran city. Then, this ontology model is used for route finding and its results compared with 
Dikjestra’s algorithm at peak traffic times. The results show that although the route lengths of ontology based 
route finding algorithm are longer than route lengths of Dikjestra’s algorithm but its travel times are lower and 
in some routes the difference between travel times reaches to 10 minutes.  
  
Keywords- Ontology, Spatial experiences, Route finding, Modeling. 
 

  

www.SID.ir

http://www.jscit.nit.ac.ir/
mailto:a.sadeghi@kntu.ac.ir
mailto:mshakeri@mail.kntu.ac.ir
http://www.SId.ir


Archive of SID

 
 آوری اطالعات مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فن

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  jscit.nit.ac.ir: وبگاه
 7-71، صفحه  7937 پاییز و زمستان ،2، شماره 7جلد 

 23/20/37 :رشیپذ، 27/20/37 :یبازنگر  ،22/22/37 :افتیدر
 
 
 

1 
 

 طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری

 9، مریم شاکری*2، ابوالقاسم صادقی نیارکی7مریم برزگر

 ایران.دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،  -7

 دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران. -2*

 دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران. -9
1m_barzegar@email.kntu.ac.ir, 2*a.sadeghi@kntu.ac.ir, and 3mshakeri@mail.kntu.ac.ir 

 
 73327-71۴99، کدپستی: یردارنقشه ب یدانشکده مهندس رداماد،یونک، تقاطع م دانیاز م عصر،باالتریول ابانیتهران، خنشانی نویسنده مسئول:  *

 

و تجربه  یریادگیفضاها و مناطق است که پس از سال ها  ،یواقع یایدن یایاش نیدرک روابط ب یافراد برا ییتوانا ،یتجربه مکان -چکیده

بینانه و باال، واقعشود در اخذ تصمیمات سازمانی با دقت این تجربه که منجر به تولید دانش مکانی می .دیآیتوسط افراد خبره بدست م

سازی و استفاده مجدد از این تجربه و جلوگیری از خاار   هایی برای ذخیرهرو، استفاده از روشکند. از اینهماهنگ با واقعیت کمک می

های مختلف مدلسازی تجربیات از جملاه  در این پژوهش روشها، امروزه به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. شدن آن از سازمان

های دیگر، ایان  شوند و به دلیل برتری روش آنتولوژی نسبت به روشهای معنایی، قانون، منطق و آنتولوژی بررسی میاستفاده از شبکه

سازی تجربیات مکانی ارائه و در مسیریابی شاهری  روش به عنوان روش مدلسازی انتخاب و الگوریتمی مبتنی بر آنتولوژی برای ذخیره

های مربوط به مسیرهای تاکسی شهر تهاران ایجااد گردیاد.    بدین منظور، ابتدا یک مدل آنتولوژی با استفاده از دادهگردد. استفاده می

ترین مسیر دایجسترا از نظر طول مسیر و زمان سفر سپس این مدل آنتولوژی برای مسیریابی استفاده شد و نتایج آن با الگوریتم کوتاه

که طول سافر روش مسایریابی مبتنای بار آنتولاوژی تجربیاات       ید. نتایج حاصل نشان داد با اینبرای زمان او  ترافیک، مقایسه گرد

ترین مسیر دایجسترا، بیشتر است، اما زمان سفر آن کمتر است و در برخی مسیرها اخاتف  زماان   رانندگان، نسبت به الگوریتم کوتاه

 رسد. نیز میدقیقه  01ترین مسیر دایجسترا، به سفر آن با الگوریتم کوتاه

 سازیآنتولوژی، تجربیات مکانی، مسیریابی، مدل ی کلیدی:ها واژه

 

 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.jscit.nit.ac.ir/
mailto:a.sadeghi@kntu.ac.ir
mailto:mshakeri@mail.kntu.ac.ir
http://www.SId.ir


Archive of SID

 و همکاران برزگر....... ..........................................................................................  یشهر یابیریدر مس یمکان اتیتجرب یو توسعه آنتولوژ یطراح
 

2 
 

 مقدمه -0

 یایدن یایاش نیدرک روابط ب یافراد برا ییوانات ،یتجربه مکان

و برای کسب این تجربه فرد به زمانی  استفضاها و مناطق  ،یواقع

های مختلف افراد مختلفی در سازمان روزانه .طوالنی نیاز دارد

های سازمانی شوند و پس از بازنشست شدن از سیستماستخدام می

شوند. حذف این افراد از سیستم، موجب از دست رفتن حذف می

براین، نیروی کار جدید نیز گردد. عالوهها میتجربیات مکانی آن

تجربیات دست آوردن نیاز به صرف هزینه و زمان طوالنی برای به

هایی برای مکانی افراد قبلی دارند. بنابراین، استفاده از روش

ها برای حل سازی تجربیات مکانی این افراد و استفاده از آنذخیره

 مسائل آینده، ضروری است. 

یک دانش و مهارتی که براساس انجام و تکرار زیاد طورکلی، به

باشد، یا  ، تبدیل به شهود شدهفعالیت یا دقت به یک رویداد

بیشتر از بقیه اتفاق های زندگی در خاطر ما مانده باشد و   بسیار

گفت.  توان تجربهمی را توانسته باشیم از آن نتیجه گیری کنیم

های آن درواقع تجربه نوعی از دانش است که یکی از زیرشاخه

های مختلفی برای مدلسازی و فرموله تجربه مکانی است. روش

اند که به چهار توسط افراد مختلف ارائه شدهکردن دانش و تجربه 

شوند. های معنایی، قانون، منطق و آنتولوژی تقسیم میدسته شبکه

سازی تجربیات و ها برای ذخیرهپژوهشگران متعددی از این روش

و  7فوگم-اند. برای مثال، کمسوفرموله کردن دانش، بهره برده

تجربیات و از گراف  آوری[ از پایگاه دانش برای جمع7] 2آباندا

 9اند. آبلمفهومی برای نمایش آنتولوژی در صنعت استفاده کرده

[ نقش دانش سازماندهی شده در فرآیند یادگیری سازماندهی 2]

شده را مورد بررسی قرار داد. این دانش با استفاده از آنتولوژی ارائه 

 ای برای نقشه دانش و سیستم وب استفادهشود. آنتولوژی پایهمی

باشد. نوآوری سیستم وب ارائه شده در این شده در این مقاله می

مقاله، سازماندهی منابع با این نقشه دانش است. در این مقاله 

-آوری دانش و مهارتای تعریف شده است که در آن بر جمعپروژه
ها در زمینه سازماندهی تمرکز شده است و هدف این پروژه، 

سیستم عامل فناوری اطالعات   مدیریت این سرمایه از طریق یک

کند. است که حافظه سازمانی کاربران خود را پشتیبانی می

و  2[، میکوس۴و همکاران ] 1[، رویز9و همکاران ] ۴مورتزیس

نرم افزار وب برای مبادله  و پایگاه دانش از آنتولوژی، [،1همکاران ]

                                                 
1 Kamsu-Foguem 
2 Abanda 
3 Abel 
4 Mourtzis 
5 Ruiz 
6 Mikos 

ه کاوی و [ از داد2و همکاران ] 7اند. افتایمیواستفاده کرده تجربیات

گراف مفهومی برای استفاده مجدد از تجربیات در صنعت استفاده 

[ رویدادهای هسته ای را با استفاده 7] 3و راسکوب 0اند. موئرلکرده

[ 0و همکاران ] اند. فاگماز داده کاوی تجربیات قبلی مدیریت کرده

اند. هدف این دانش را در فرآیندهای بازخورد تجربه فرموله کرده

، تبدیل اطالعات به دست آمده از تجربه، به دانش صریح مقاله

است. چهارچوب بازخورد تجربه ارائه شده در این مقاله، نمایش 

بخش است:  1های حل مسائل صنعتی است و شامل کلی از روش

های آموخته شده. برای مدل سرویداد، محیط، آنالیز، راه حل و در

های مفهومی موردی و گراف کردن تجربه در این مقاله، از استدالل

[ از داده کاوی برای 3] 77و موکو 72استفاده شده است. رنیو

و  72اند. ریزاستفاده مجدد از تجربیات در صنعت استفاده کرده

سازی [ از استدالل موردی و پایگاه دانش برای ذخیره72همکاران ]

اند. با توجه و استفاده مجدد از تجربیات در صنعت، استفاده کرده

سازی تجربیات، به مطالعات انجام شده در زمینه ذخیره

پژوهشگران متعددی از آنتولوژی برای فرموله کردن دانش و 

اند. بنابراین، روش آنتولوژی سازی تجربیات استفاده کردهذخیره

شود. سازی تجربیات شناخته میعنوان روشی کارآمد در ذخیرهبه

هایی برای به ، کمتر به راهاز سوی دیگر، در مقاالت مورد بررسی

در طول زمان پرداخته شده است که در  روز رسانی آنتولوژی

 آنتولوژی مقاله حاضر، این موضوع به خوبی پوشش داده شده است. 

هایی که با مشکل از دست دادن تجربیات افراد یکی از سازمان

خبره خود مواجه است، سازمان تاکسیرانی است. رانندگان تاکسی 

پردازند. به سراسر شهر در مسیرهای مختلف به فعالیت میدر 

که این افراد مسیری با مبدأ و مقصد مشخص را هر روز دلیل این

کنند، تجربه مناسبی در انتخاب در ساعات مختلف طی می

ترافیک و حداقل نمودن زمان سفر، در طول سالیان مسیرهای کم

شوند ی بازنشسته میکنند. روزانه رانندگان تاکسی بسیارکسب می

-رود. بهرهها بدون انتقال به نفر بعدی، از بین میو تجربیات آن
سازی این تجربیات و استفاده هایی برای ذخیرهگیری از روش

ها در آینده ضروری است. روش آنتولوژی با توجه به مجدد از آن

سازی چون، امکان استفاده مجدد از دانش، فرمولهمزایایی هم

گذاری دانش و ... روشی مناسب برای مکان اشتراکصریح، ا

ها در سازی تجربیات رانندگان در سیستم و استفاده از آنذخیره

 باشد.آینده، می

                                                 
7 Efthymiou 
8 Moehrle 
9 Raskob 
10 Renu 
11 Mocko 
12 Reyes 
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در زمینه آنتولوژی و مسیریابی، تحقیقات متعددی انجام شده 

از آنتولوژی مسیر در زمینه سفر [ 77و همکاران ] 7است. هو

و اند. عفتی انات استفاده کردهشخصی و مانیتورینگ زندگی حیو

بینی حوادث وسایل از آنتولوژی برای پیش [72صادقی نیارکی ]

از آنتولوژی [ 79و همکاران ] 2اند. باگلیونینقلیه استفاده کرده

اند. مسیر برای بررسی رفتار افراد در یک بازی موبایل استفاده کرده

اند تعبیه شدهدر این تحقیق یکسری نقاط ژئورفرنس بر روی زمین 

که فرد پس از وصل شدن به سرور بازی با پاسخ دادن به یکسری 

آید پیماید و در نتیجه یک مسیر به دست میمعما این نقاط را می

 توان رفتار فرد را در طول بازی بررسی کرد.که با استفاده از آن می
سازی مسیر را با آنتولوژی مسیر شبیه[ 7۴و همکاران ] 9دوراک

اند تا زاویه و جهت فرود و پرواز هواپیما و مسیر پرواز کرده ترکیب

یک آنتولوژی حوزه [ 71و همکاران ] ۴سازی کنند. کموسیرا شبیه

اند. هدف از ایجاد این آنتولوژی از یک آنتولوژی سطح باال ساخته

شناسایی مسیرهای ناهنجار در حمل و نقل دریایی است و کاربرد 

 1باشد. وانسقاچاق در نظارت دریایی می آن در شناسایی حمل بار

از آنتولوژی برای بررسی مسیرهای خوک آبی [ 72و همکاران ]

از آنتولوژی برای [ 77و همکاران ] 2اند. مالگوندکاراستفاده کرده

و همکاران اند. صادقی نیارکی آنالیز ترافیک شهری استفاده کرده

ویژه آنالیز  به SDIاز آنتولوژی برای کمک به سرویس های [ 70]

[ سیستم 73] 7و کیم اند. صادقی نیارکیاستفاده کرده مسیریابی

گیری چند مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی با استفاده از روش تصمیم

یک مدلسازی مفهومی [ 22و همکاران ]معیاره ارائه دادند. سعیدی 

های ناوبری و توریستی ارائه دادند. مبتنی بر آنتولوژی برای سیستم

ای و پایگاه داده مکانی سیستم ارائه شده یک سیستم چند رسانه

 GPSاست که با سنسورهای مختلفی از جمله دوربین دیجیتال و 

شود و خدمات مبتنی بر مکان را به در محیط موبایل، ادغام می

دهد تا به خدمات محیط آگاه و خدمات مبتنی بر محیط تعمیم می

دسکتاپ و موبایل، کمک کند. با های های موجود در محیطبرنامه

توجه به مطالعات انجام شده، ساختار آنتولوژی ارائه شده در این 

های بررسی شده است و شیوه تعریف مقاله، متفاوت با مقاله

های استفاده شده برای مسیرهای های آنتولوژی و ویژگیکالس

نماید. برای مثال در بعضی مختلف، این آنتولوژی را متمایز می

هایی کم اهمیتی که کمک خاصی به انجام آنالیز تحقیقات، ویژگی

                                                 
1 Hu 
2 Baglioni 
3 Durak 
4 Camossi 
5 Wannous   
6 Malgundkar 
7 Kim 

اند. در این مقاله سعی شده است کنند، تعریف شدهمسیریابی نمی

ها از تعریف موارد اضافی و کم اهمیت ها و کالسدر تعریف ویژگی

-تری مثل مختصات بهپوشی شود و موارد مهم و کاربردیچشم
ها به بندی کالسبراین، تقسیموهعنوان ویژگی تعریف شوند. عال

بندی براساس ترافیک، در های تجربی و غیرتجربی و تقسیمراه

مقاالت بررسی شده انجام نشده است و این امر گواهی بر متفاوت 

 بودن دید مفهومی مقاله حاضر است.     

هدف از مقاله طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در 

های مختلف روشبرای این منظور ابتدا مسیریابی شهری است. 

های معنایی، قانون، منطق و مدلسازی تجربیات ازجمله شبکه

شود؛ سپس آنتولوژی بررسی و دلیل استفاده از آنتولوژی بیان می

سازی تجربیات مکانی الگوریتمی مبتنی بر آنتولوژی برای ذخیره

بدین منظور، ابتدا ارائه و در مسیریابی استفاده شده است. 

-، جمعappمسیرهای مربوط به رانندگان تاکسی با استفاده از یک 
شوند. سپس این مسیرها با توجه به ساعت حرکت، در آوری می

شوند و هر مسیر های ترافیک و بدون ترافیک قرار داده میکالس

 individualهای مسیر مجزا که قطعه owlصورت یک کالس نیز به

شود و در نهایت آنتولوژی کلی س هستند ذخیره میهای این کال

 شود.تجربیات رانندگان تشکیل می

مفاهیم مربوط به  2ساختار مقاله به صورت زیر است. در بخش 

های مختلف مدلسازی تجربیات مکانی، شرح داده تجربه و روش

شیوه ایجاد آنتولوژی تجربیات رانندگان و  9شوند. در بخش می

این آنتولوژی  ۴شوند. در بخش آن، بیان می های مختلفقسمت

، 1گردد و در نهایت در بخش سازی میبرای شهر تهران پیاده

یک  2گیرد و در بخش ارزیابی از روش پیشنهادی صورت می

 شود.گیری کلی از کار انجام مینتیجه

 های مختلف مدلسازی تجربیات مکانی روش -2

توسط محققان های مختلفی برای مدلسازی تجربیات روش

اند. از های مختلف، مورد بررسی قرار گرفتهمتعددی در زمینه

های معنایی، قانون، توان استفاده از شبکهها میجمله این روش

منطق و آنتولوژی را نام برد. با توجه به نیاز و حوزه مورد بررسی، 

ها را برای مدلسازی تجربیات و توان هر یک از این روشمی

مجدد از تجربیات برای حل مسائل مختلف، استفاده نمود. استفاده 

 شوند.  ها شرح داده میدر ادامه هریک از این روش

 شبکه معنایی -2-0

های معنایی استفاده کرد. توان از شبکهبرای مدل کردن تجربه می

های آن مفاهیم را نمایش شبکه معنایی یک گراف است که گره

دهند بین این مفاهیم را نشان می های آن روابطدهند و یالمی
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توان برای نمایش منطق استفاده [. دو نوع شبکه معنایی را می27]

های مفهومی بعد از ای و گراف مفهومی. گرافنمود: گراف رابطه

سازی آنتولوژی، ویژگی ای ابداع شدند و یکپارچههای رابطهگراف

رای نیازهای سازی یکنواخت بها است و یک فرمولاصلی این گراف

 [. 0کنند ]تعاملی ایجاد می

دهند و ها روابط را به صورت یک نگاه خالصه نشان میگراف

ها را برای تواند بسیاری از الگوریتمدارند که می ساختاری منظم

تر کند. شش گذاری و تطابق الگو، سادهاستدالل، جستجو، اندکس

اتورهای مبتنی بر هایی از اپر[ مثال22] قانون تشکیل استاندارد

گراف هستند که بر معانی تمرکز دارند. هر قانون یکی از سه اثر 

 vو گراف نتیجه  uممکن بر رابطه منطقی بین یک گراف اولیه 

 دارد:

 ارزی ارزی: کپی کردن و ساده کردن قوانین همهم

را که از نظر منطقی معادل با اصلی  vهستند که گراف 

های معادل . گرافv ⊃ uو  u ⊃ vکنند: است، تولید می

 شوند.های دقیقاً مشابه، استفاده میدر مدل

  خصوصی سازی: متصل کردن و محدود کردن، قوانین

کنند که را تولید می vسازی هستند که گراف خصوصی

سازی . قوانین خصوصیv ⊃ uبر گراف اصلی اشاره دارد 

ها ها را که در آنای از مدلبه طور یکنواخت مجموعه

 دهند.نتیجه برقرار است را کاهش می

 سازی: جدا کردن و محدود نکردن، قوانین کلیکلی-
کنند که بر گراف را تولید می vسازی هستند که گراف 

سازی به طور . قوانین کلیu ⊃ vاصلی اشاره دارد 

ها نتیجه ها را که در آنای از مدلیکنواخت مجموعه

 دهند.برقرار است را افزایش می

قانون یک قانون معکوس دارد که هر تغییری را توسط دیگری هر 

کند. معکوس کپی کردن، ساده کردن شود را خنثی میایجاد می

است، معکوس محدود کردن، محدود نکردن است و معکوس 

متصل کردن، جدا کردن است. این قوانین اساساً گرافیکی هستند: 

 [. 22ست ]هاتر از توصیف کردن آنها راحتنشان دادن آن

سازی برای یک فرآیند استدالل کامل کافی ارزی و کلیقوانین هم

توان در فرآیند رد ارزی را میسازی و همباشند. قوانین خصوصیمی

 کردن یک اثبات با خلف، استفاده کرد.

 مدلسازی با استفاده از قوانین -2-2

صورت های نمایش دانش، قوانین هستند. قوانین بهیکی از فرم

شوند و امکان بیان انواع مختلفی از گاه ارائه میآن-ساختار اگر

-توان در سیستمکنند. قوانین را میجمالت پیچیده را فراهم می

-[، پایگاه داده29] Prologنویسی منطقی مانند زبان های برنامه
وکار، یافت. در های قوانین کسب [ یا سیستم2۴های استنتاجی ]

-کار بیان میو که دانش را در حوزه کسب زیر مثالی از قوانینی
 کنند، ارائه شده است. 

 سفر نیز هست گاهآنچیزی یک پرواز باشد  اگر -7

فردی در سفری که توسط یک شرکت رزرو شده است اگر  -2

این شخص کارمند این شرکت  گاهآنحضور داشته باشد، 

 است

در یک پرواز حضور دارد که  Mistrex، شخص واقعیت -9

 رزرو شده است UbiqBizتوسط شرکت 

شهرهای مبدأ و مقصد یک سفر نزدیک به یکدیگر اگر  -۴

 شود  سفر با قطر انجام می گاهآنباشند، 

گاه آن-شود و بخشبدنه یک قانون نیز نامیده می اگر-بخش

های نمایش دانش شود. عموماً، سیستمسر آن نامیده می

صورت هکنند و بمبتنی بر قانون، براساس واقعیات عمل می

شوند. این نوع خاصی از قانون با یک بدنه خالی فرموله می

ها از یک مجموعه داده شده از واقعیات مانند قانون سیستم

منظور رسیدن شوند و سپس یکسری قوانین را به( آغاز می9)

آورند دست میکنند و نتایجی بهبه حقایقی جدید اعمال می

[27 .] 

زبان طبیعی، برای محاسبات با این حال، درک عبارات با 

هایی صورت متغیرها و گزارهمناسب نیست و چنین عباراتی به

سازی از شوند. یک فرمولهاز اشیاء حوزه مورد نظر، فرموله می

 صورت زیر است:قوانین باال به

(1)Trip(?t) :− Flight(?t) 

(2)Employee(?p) ^ isEmployedAt(?p, ?c) :−   Trip(?t) ^ 
books(?c, ?t) ^ Company(?c) ^ participatesIn(?p, ?t) ^ 
Person(?p) 

(3)Person(MisterX)^ participatesIn(MisterX,FL4711)^ 
Flight(FL4711) ^ books(UbiqBiz, FL4711) ^ 
Company(UbiqBiz) :− 

(4)TrainRide(?t) :− Trip(?t) ^ startsFrom(?t, ?s) ^ 
endsIn(?t, ?d) ^ close(?s, ?d)  .[27]  

 مدلسازی با استفاده از منطق -2-3

های معنایی و قوانین برای ارائه معانی دقیق، با استفاده از شبکه

سازی دقیقی، مبهم شوند و بدون چنین فرمولهمنطق فرموله می

ترین باشند. معروفساز میهستند و برای اهداف محاسباتی مشکل

شود، ده میفرموله کردن منطقی که برای نمایش دانش استفا
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یا منطق مرتبه اول است. منطق « های گزاره مرتبه اولحساب»

صورت ترکیبی از مرتبه اول امکان توصیف حوزه مورد نظر را به

های منطقی درمورد این اشیاء را که اشیاء و امکان ساخت فرمول

شوند، ها، توابع، متغیرها و اتصاالت منطقی تشکیل میتوسط گزاره

 [.27کند ]فراهم می

توانند های معنایی، اغلب جمالت در زبان طبیعی میمشابه با شبکه

صورت جمالت منطقی درمورد اشیاء حوزه مورد نظر با انتخابی به

های مناسب از نمادهای تابع و گزاره، بیان شوند. مفاهیم به گزاره

شوند. تابع برای های دودویی نگاشت مییگانی و روابط به گزاره

طور مستقیم توسط یک مفهوم منطقی بیان شود ند بهتوامثال می

-نشان داده می 2و  7که در ترجمه قسمت زیر با استفاده از روابط 
 شود:

                                  kindOf       
 

 x, y : (books(x, y) Company(x) ^ Trip(y))           (7)   

  x :  y : (Trip(x) Company(y) ^ books(y, x)) (2    )  

-کند که دامنه و حدود رابطه رزرو کردن، به( بیان می7رابطه )
کند که ( تضمین می2ها و سفرها هستند و رابطه )ترتیب شرکت

برای هر سفر یک شرکت وجود دارد که آن را رزرو کرده است 

[27.] 

 آنتولوژی -2-4

گیرد. براساس دیکشنری نشأت میواژه آنتولوژی از فلسفه 

Websterای از متافیزیک است که مرتبط با ، آنتولوژی شاخه

طبیعت و روابط موجود در طبیعت است. در حوزه مهندسی دانش، 

ای از قواعد آنتولوژی یک سیستم، شامل یکسری واژگان و مجموعه

ها ترکیب شوند و یک توانند با استفاده از آناست که لغات می

حوزه را مدل کنند. یک تعریف کالسیک از آنتولوژی توسط 

Gruber  :آنتولوژی ذکر خصوصیات یک مفهوم»ارائه شده است-
« باشدطور صریح و رسمی می سازی به اشتراک گذاشته شده، به

گذاری [. در حوزه علوم کامپیوتر و اطالعات، آنتولوژی یک نام21]

های تعریف ها و روابط بین هستندهنوع، ویژگی و تعریف معتبر از

باشد. در واقع آنتولوژی متغیرهای شده در یک حوزه خاص، می

کند و بندی میای از محاسبات را تقسیممورد نیاز برای مجموعه

 کند. ها ایجاد میروابطی بین آن

ترین کارهایی که در ایجاد یک آنتولوژی باید در نظر گرفته مهم

باشد: تعیین مشخصات آنتولوژی، اخذ مل موارد زیر میشوند شا

سازی، ارزیابی، نگهداری و سازی، فرموله کردن، پیادهدانش، مفهوم

های مختلفی برای طراحی آنتولوژی در زمینه مستندسازی. روش

های مختلف، ها را از جنبهتوان آناند که میمهندسی، ارائه شده

 [.22بندی کرد ]طبقه

گذاری به اشتراک -7مزایای متعددی دارد از جمله: آنتولوژی 

های مفهوم مشترکی از ساختار اطالعات در میان مردم یا عامل

سایت مختلف [؛ برای مثال، اگر چندین وب27و  21افزاری ]نرم

دهند، که اطالعات پزشکی یا خدمات پزشکی اینترنتی ارائه می

کنند ایجاد کنند، ه میهایی که استفادیک آنتولوژی مشابه از واژه

های مختلف توانند اطالعات را از سایتهای کامپیوتری میعامل

استخراج و ادغام کنند و از این اطالعات ادغام شده برای پاسخ به 

عنوان داده ورودی دیگر کاربردها، استفاده های کاربر و یا بهپرسش

یک گروه ایجاد امکان استفاده مجدد از دانش حوزه؛ اگر  -2کنند. 

توانند از از محققان یک آنتولوژی را توسعه دهند، دیگران نیز می

این آنتولوژی برای حوزه خود استفاده کنند و اگر بخواهیم یک 

توانیم چندین آنتولوژی موجود را که آنتولوژی بزرگ بسازیم، می

کنند، ادغام های مختلف این آنتولوژی بزرگ را توصیف میقسمت

مودن فرضیات حوزه که امکان تغییر فرضیات را صریح ن -9کنیم 

کند؛ اگر کدگذاری فرضیات در صورت تغییر دانش حوزه فراهم می

ها بسیار مشکل خواهد ها و تغییر آنبسیار پیچیده باشد، فهم آن

توانیم جدا کردن دانش حوزه از دانش اجرایی؛ ما می -۴[. 20بود ]

جزاء آن، براساس یکسری پیکربندی یک محصول را با استفاده از ا

های خاص شرح دهیم و یک برنامه که این پیکربندی را ویژگی

سازی کنیم دهد، پیادهها انجام میمستقل از محصوالت و اجزاء آن

خواهیم از که میآنالیز کردن دانش حوزه؛ زمانی -1[. 23]

آنتولوژی موجود دوباره استفاده کنیم، یک آنالیز فرمولی از واژگان 

توجه به مزایای  با[. بنابراین، 92یار ارزشمند خواهد بود ]بس

های مختلف مدلسازی ذکرشده برای آنتولوژی و مرور روش

توان دریافت که دو روش گراف مفهومی و قوانین تجربیات، می

ها شوند و کاربردهای آنبیشتر برای نمایش دانش استفاده می

یم را با این دو روش توان همه روابط بین مفاهمحدود است و نمی

های منطقی دارای معایبی هستند که براین، مدلنشان داد. عالوه

در سال  7ها پیچیدگی و صریح نبودن است که لییکی از آن

-سازی پدیدهرو، مدل[. از این97ها اشاره کرده است ]به آن 2277
ها، رفتارها و عواطف انسانی با استفاده های پیچیده از جمله فعالیت

پذیر از مدل منطقی دشوار است و حتی در بسیاری از موارد امکان

های نیست. با این حال از روش آنتولوژی برای مدل کردن فعالیت

در  2انسانی در برخی تحقیقات استفاده شده است؛ برای مثال نی

                                                 
1Lee 
2 Ni 

Company Trip 
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 7[  و اسمیت92های انسانی  ]به مدل کردن فعالیت 2272سال 

[ با آنتولوژی 99طف انسانی ]به مدل کردن عوا 7303در سال 

پرداختند. در مقابل، روابطی که در آنتولوژی تعریف میشوند کامال 

تواند آن را متوجه شود و واضح و روشن هستند که هرکسی می

-کلی هستند از جمله رابطه تعلق داشتن. آنتولوژی نوعی طبقه
بندی است و ساختار سلسله مراتبی دارد بنابراین، مفاهیم و 

های براین، مدلار پایه آن کامال ملموس و واضح است. عالوهساخت

منطقی کمتر قابلیت آپدیت دارند بدلیل اینکه ممکن است با تغییر 

یک رابطه منطقی کل مدل تغییر کند و به چالش کشیده شود. 

ای طراحی میشوند که قابلیت آپدیت های آنتولوژی به گونهمدل

-در طراحی این نوع مدل داشته باشند و این یک اصل اساسی
هاست. در این مقاله نیز به مدل کردن تجربیات رانندگان تاکسی 

 )رفتار انسان( با آنتولوژی پرداخته شده است.

به  ازیشوند، نیاستفاده م رانیکه در ا یابیریمس هایاغلب برنامه

موضوع  نیا ران،یدر ا ینترنتیدارند و با توجه به مشکالت ا نترنتیا

ممکن است باعث بروز مشکل در عملکرد برنامه مورد نظر شود. 

 نیفرض آفال شیمقاله، با پ نیارائه شده در ا یابیریمس تمیالگور

در  یخلل ینترنتیمشکالت ا ن،یاست، بنابرا دهش یبودن فرد طراح

 هایدر اغلب برنامه ن،برای. عالوهکندینم جادیعملکرد آن ا

استفاده  یابیریافراد در مس اتیکه از تجرب نیا لدلی به یابیریمس

 طیبا شرا ریکه دو مس یممکن است برنامه در موارد شود،ینم

 تواندیم یجواب مسئله هستند و تنها هوش انسان کسانی یکیتراف

 دچار است، ترمناسب رهایمس نیاز ا کیدهد کدام  صیتشخ

کار در  برای هابرنامه نیامکان ارتقا ا گر،ید سوی از. شود اشتباه

افراد  ای هاستیتور یبرا یابیرمسی چونهم یگرید یهانهیزم

 یکمتر وجود دارد. در روش ارائه شده، با استفاده از آنتولوژ گر،ید

را  اتیتجرب یآنتولوژ رایمشکالت غلبه شده است ز نیبر ا اتیتجرب

استفاده  گرید هاینهینمود و از آن در زم تیآپد توانیم یبه راحت

-آتش ای هاستیتور اتیتجرب توانیم یمثال به راحت ید. براکر
 یآنتولوژ نیمدل کرد و ا یو با آنتولوژ آوریجمع را...  و نشانان

استفاده  دیجد یادغام و در کاربرد یابیریسم تمیرا با الگور دیجد

-یم یو در هر مکان یدر هر زمان یپژوهش، هر کاربر نینمود. در ا
. در ادامه استفاده کند یابیریمس یمربوطه برا یاز آنتولوژ تواند

روش ایجاد این آنتولوژی و استفاده از آن برای مسیریابی شرح 

 شود. داده می

 روش -3

                                                 
1 Smith 

سازی تجربیات مکانی ارائه و در در این مقاله، آنتولوژی برای ذخیره

های بعدی شیوه مسیریابی استفاده شده است که در زیربخش

 شود.با جزئیات شرح داده می ایجاد این آنتولوژی

 آنتولوژی تجربیات رانندگان -3-0

دهد. مراحل ایجاد آنتولوژی تجربیات رانندگان را نشان می 7شکل 

طورکلی، سه مرحله برای ایجاد آنتولوژی تجربیات رانندگان در به

-ذخیره -2طراحی آنتولوژی،  -7نظر گرفته شده است که شامل: 
بازیابی مسیرها از آنتولوژی، است.  -9ی و سازی مسیرها در آنتولوژ

شود و در مراحل شمای کلی آنتولوژی تعیین می 7در مرحله 

-ها براساس این شما، در کالس مربوط به خود، دستهبعدی، داده
های بعدی جزئیات هریک از این شوند. در زیربخشبندی می

 مراحل شرح داده شده است.  

 طراحی آنتولوژی -3-0-0

سازی مسیر رانندگان مقاله ابتدا آنتولوژی برای ذخیره در این

های تاکسی ایجاد شد. این آنتولوژی شامل دو کالس اصلی راه

های تجربی، های غیرتجربی است. کالس مربوط به راهتجربی و راه

 کند. این کالسمسیرهای مربوط به رانندگان تاکسی را ذخیره می

رافیک است. کالس ترافیک شامل دو زیرکالس ترافیک و بدون ت

های های اوج ترافیک )بازهشامل مسیرهایی است که در زمان

 اند.عصر( پیموده شده 22-72صبح و  72-7زمانی بین 

های بقیه مسیرهای رانندگان نیز، در کالس بدون ترافیک راه

های گیرند. کالس راهتجربی آنتولوژی تجربیات رانندگان قرار می

ها در بین سیرهایی است که مبدأ و مقصد آنغیرتجربی، شامل م

مسیرهای پیموده شده توسط رانندگان تاکسی نیستند و با 

آنتولوژی کلی  owlآیند. در فایل دست میاستفاده از مسیریابی به

سازی، دلیل افزایش کارایی پردازش و سادهتجربیات رانندگان، به

 individualشوند و صورت کالس تعریف میتنها نام مسیرها به

شوند. برای هر کالس مسیر، های مسیرها در این فایل تعریف نمی

شود که نام این فایل و نام کالس مجزا تعریف می owlیک فایل 

درون آن مشابه با نامی است که کالس مسیر مورد نظر در فایل 

owl آنتولوژی کلی تجربیات رانندگان دارد. هر قطعه از مسیر به-
مجزا  owlبرای کالس مسیر، در فایل  individualصورت یک 

 individual ،IDشود که نام این مربوط به آن مسیر، تعریف می

و  xهای مختصات  Attributeقطعه مسیر مربوط به آن است. 

 dataعنوان مربوط به نقطه آغازین هر قطعه مسیر، به yمختصات 

property  هایindividual آنتولوژی  2 شوند. شکلها تعریف می

 دهد. کلی تجربیات رانندگان را نشان می
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 سازی مسیرها در آنتولوژیذخیره -3-0-2

سازی مسیرهای مربوط به رانندگان تاکسی که در برای ذخیره

شود که مسیر گیرند، ابتدا بررسی میهای تجربی قرار میکالس راه

مسیر های پرترافیک است یا بدون ترافیک. اگر مربوط به زمان

های پرترافیک بود، نام کالس مربوط به این مسیر، مربوط به زمان

نشان دهنده ترافیک  tشود که تعریف می t_مقصد_صورت مبدأبه

عنوان زیرکالسی از کالس ترافیک است، سپس کالس مربوطه به

گردد. اگر های تجربی در آنتولوژی تجربیات رانندگان تعیین میراه

صورت های کم ترافیک بود، نام کالس بهمسیر مربوط به زمان

عنوان زیرکالسی از شود و مسیر مربوطه بهمقصد تعریف می_مبدأ

های تجربی آنتولوژی تجربیات رانندگان کالس بدون ترافیک راه

شود. با توجه به نام کالس تعیین شده برای هر مسیر، تعیین می

شود که می مجزا با این نام، برای هر مسیر تعریف owlیک فایل 

-کالسی با این نام دارد. هر قطعه از مسیر نیز، به owlاین فایل 
با  individualشود که نام این تعریف می individualصورت یک 

 Attributeشود. قطعه مسیر مربوط به آن تعریف می IDاستفاده از 

عنوان هر قطعه این مسیر نیز به yو مختصات  xهای مختصات 

data property  هایindividual شوند.های آن تعریف می 
 

 ذخیره سازی نام هر مسیر 
به عنوان زیرکالسی از ) مقصد_مبدأ(

کالس غیرترافیک راه های تجربی 

های هر  Segmentدرنظرگیری 
های  Individualمسیر به عنوان 

به عنوان  IDکالس آن مسیر و 
Individual s name

؛ Xمختصات (درنظرگیری فیلدها 
 Dataبه عنوان ) Yمختصات

property  

کالس راه های غیرتجربیکالس راه های تجربی

اضافه کردن نام هر مسیر 
جدید به عنوان ) مقصد_مبدأ(

زیرکالسی از کالس غیرترافیک راه 
های غیرتجربی 

ایجاد کالس های راه های 
تجربی و راه های غیرتجربی 

ذخیره سازی هر مسیردر یک فایل 
owl   مجزا به صورت یک کالس با

جاوا 

بازیابی مسیرها از 
آنتولوژی

کالس ترافیک راه های 
تجربی 

کالس غیرترافیک راه های 
تجربی

کالس غیرترافیک راه های 
غیرتجربی 

کالس ترافیک راه های 
غیرتجربی

 ذخیره سازی نام هر مسیر 
به عنوان زیرکالسی از ) t_مقصد_مبدأ(

کالس ترافیک راه های تجربی 

آیا زمان وارد شده توسط کاربر در 
بازه های ترافیکی قرار دارد 

اضافه کردن نام هر مسیر 
جدید به عنوان ) t_مقصد_مبدأ(

زیرکالسی از کالس ترافیک راه های 
غیرتجربی

خیر

آنتولوژی شبکه راه

جمع آوری مسیرهای راننده 
 Appها با استفاده از 

طراحی آنتولوژی

ذخیره سازی مسیرها 
در آنتولوژی

بله

 
 رانندگانمراحل ایجاد آنتولوژی تجربيات  -1شکل
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دست سازی مسیرهایی که با استفاده از مسیریابی بهبرای ذخیره

مقصد _صورت مبدأآیند، ابتدا نام کالس مربوط به مسیر بهمی

های شود. سپس زیرکالسی با این نام در کالس راهتعریف می

چنین، گردد. همغیرتجربی آنتولوژی تجربیات رانندگان معین می

های این مسیر، با سازی قطعهمجزا نیز برای ذخیره owlیک فایل 

سازی یک مسیر گردد که مشابه با ذخیرههمین نام، تعریف می

مشابه با نام  owlتجربی، نام کالس تعریف شده در این فایل 

شود کالسی که برای آن در آنتولوژی تجربیات رانندگان تعریف می

های مسیری که با استفاده از های آن قطعه individualاست و 

عنوان نام هر قطعه مسیر به IDاند هستند و دست آمدهمسیریابی به

individual  مربوط به آن وattribute  های مختصاتx  و مختصات

y عنوان آن بهdata property شوند. تعریف می 
 بازیابی مسیرها از آنتولوژی  -3-0-3

ارائه  9ربوط به بازیابی مسیرها از آنتولوژی، در شکل شبه کد م

شده است. برای استفاده از آنتولوژی تجربیات رانندگان در 

مسیریابی، ابتدا کاربر مبدأ و مقصد و ساعت حرکت را مشخص 

شود که آیا کالسی با این مبدأ و مقصد کند. سپس بررسی میمی

ا خیر. اگر چنین در آنتولوژی تجربیات رانندگان وجود دارد ی

های این  individualهای این مسیر )کالسی وجود داشت، قطعه

این مسیر بازیابی و بدون نیاز به پردازش،  owlکالس( از فایل 

شوند. اگر چنین کالسی وجود نداشت، ابتدا بررسی نمایش داده می

های تجربی قرار دارند یا خیر. شود که آیا مبدأ و مقصد در راهمی

های دأ و مقصد در شبکه راه تجربی قرار داشتند، تنها از راهاگر مب

شود و اگر هریک از تجربی برای ایجاد گراف شبکه راه استفاده می

ها در شبکه راه تجربی قرار نداشتند، از شبکه راه اصلی برای آن

و مسیریابی با استفاده از شود ایجاد گراف شبکه راه استفاده می

پس از انجام مسیریابی، نام مسیر شود. انجام میالگوریتم دایجسترا 

های غیرتجربی آنتولوژی تجربیات مورد نظر در زیرکالس راه

شود تا در صورت درخواست مجدد کاربر، بدون رانندگان ثبت می

 انجام پردازش دوباره، نمایش داده شود.
صورت جدا به owlدست آمده نیز در یک فایل های مسیر بهقطعه

individual نام با نام مسیر مورد نظر، ذخیره میهای کالسی هم-
 شوند. 

 سازی پیاده -4
در این مقاله، آنتولوژی مبتنی بر تجربیات رانندگان ایجاد شده 

است و این آنتولوژی در حوزه مسیریابی مورد استفاده قرار گرفته 

های مورد نیاز با سازی آنتولوژی تجربیات، دادهاست. برای پیاده

 OSM1برای ذخیره مسیرهای تاکسی که در آن از  appشتن یک نو

                                                 
1 Open street map 

در محیط اندروید  appآوری شدند. این استفاده شده است، جمع

 arcgis sdk for android spatialiteآماده شده است و در آن از 

استفاده شده است و اطالعات با کلیک بر روی نقشه به صورت 

های مسیرهای تاکسی پایانه شوند.الین در پایگاه داده ذخیره می

های ترافیکی و غیرترافیکی توسط بیش تاکسی شهر تهران در زمان

راننده که هرکدام چند مسیر مختلف با مبدأ و مقصد  92از 

 shapefileوارد و تبدیل به  appمختلف را طی کرده بودند، در این 

پیش پردازش و برای استفاده در پایگاه  ArcGISشدند، سپس در 

 owl apiذخیره شدند. سپس هر مسیر، با استفاده از  Oracleده دا

کلی  owlتبدیل و ذخیره گردید و یک فایل  owlجاوا به یک فایل 

با  protegeافزار نیز برای آنتولوژی تجربیات رانندگان در نرم

 استفاده از این مسیرها ایجاد شد. 
 

 
ازدیاد مسیرها، تنها تعدادی آنتولوژی کلی تجربیات رانندگان )به دلیل  -2شکل 

 اند(ها در این شکل نشان داده شدهاز آن
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 شبه کد الگوریتم مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی تجربیات  -9شکل 

طورکه در کدهای صفحه بعد نشان داده شده برای مثال، همان

است، اگر مسیر بین پونک و تجریش را برای زمان ترافیک در نظر 

صورت کالس در آنتولوژی تجربیات رانندگان بهبگیریم، نام این 

Poonak_Tajrish_t های عنوان زیرکالسی از کالس ترافیک راهو به

مجزا نیز با نام  owlشود. سپس یک فایل تجربی ذخیره می

Poonak_Tajrish_t های این مسیر تشکیل سازی قطعهبرای ذخیره

دارد و  Poonak_Tajrish_tکالسی با نام  owlشود که این فایل می

هر قطعه از مسیری که برای رسیدن از پونک به تجریش در زمان 

تعریف  individualصورت یک اوج ترافیک باید پیموده شود، به

قطعه مسیر مربوط  IDبا استفاده از  individualشود که نام این می

هر  yو مختصات  xهای مختصات  Attributeشود. به آن تعریف می

های  individualهای  data propertyعنوان مسیر نیز بهقطعه این 

شوند. در کدهای زیر این کالس به صورت نمونه ارائه آن تعریف می

ها، تنها  individualدلیل زیاد بودن شده است. در این کدها به

 اند. ها ذکر شدهتعداد کمی از آن

?<> xml version="1.0"?> 
?<> xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns="http://www.co-
ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#" 

     xml:base="http://www.co-
ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl" 

     xmlns:Poonak_Tajrish_t="http://www.co-
ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 

    <owl:Ontology rdf:about="http://www.co-
ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl"/> 

      !<--  
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 
     //Data properties 

    // 
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 
    !<-- http://www.co-

ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#x_coor --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.co-

ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#x_coor"/> 
     !<-- http://www.co-

ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#y_coor --> 
    <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.co-

ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#y_coor"/> 
    !<--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    // 

     //Classes 
    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
     --  > 
    !<- 

http://www.coode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#Poonak_Tajrish_
t --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.co-
ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#Poonak_Tajrish_t"/> 

    !<--  
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 
     //Individuals 

    // 
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 
    !<-- http://www.co-ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#0 --

> 
    <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.co-

ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#0"> 
        <y_coor 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3960467<
/y_coor> 

        <x_coor 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">535432</
x_coor> 

    /<owl:NamedIndividual> 
    !<-- http://www.co-ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#1 --

> 
    <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.co-

ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#1"> 
        <y_coor 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3960676<
/y_coor> 

        <x_coor 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">535446</
x_coor> 

    /<owl:NamedIndividual> 
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    !<-- http://www.co-ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#10 --
> 

    <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.co-
ode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl#10"> 

        <y_coor 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3960762<
/y_coor> 

        <x_coor 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">535419</
x_coor> 

    /<owl:NamedIndividual> 

پس از ایجاد آنتولوژی، آنتولوژی مربوطه برای مسیریابی مورد 

استفاده قرار گرفت. در هر بار اجرای برنامه، اگر مسیر جدیدی 

بیات تولید شود که در بین مسیرهایی که قبالً در آنتولوژی تجر

صورت اند وجود نداشته باشد، این مسیر بهرانندگان ذخیره شده

شود تا بعدها یک کالس از آنتولوژی تجربیات رانندگان، ذخیره می

در صورت درخواست مجدد کاربر، بدون پردازش، نمایش داده 

صورت های این مسیر بهشود. به عبارت دیگر، قطعه

individual مقصد_مقصد یا مبدا_مبداهای کالسی به نام_t  در(

-های زمانی پرترافیک باشد( و بهکه زمان حرکت در بازهصورتی
شوند.  ذخیره می Non_Experimentalعنوان زیرکالسی از کالس 

به عنوان  pellet reasonerبرای بازیابی مسیرها از آنتولوژی، از 

reasoner  و ازowlreasoner  به عنوانinterface  ای برایowl api 

استفاده شد. این برنامه که با استفاده از جاوا و در محیط دسکتاپ 

 owlنوشته شده است، هر مسیر جدید را تبدیل به یک کالس 

کند. بدین ترتیب، با هر بار اجرای برنامه، آنتولوژی مجزا می

شود و مسیرهای جدید به آن اضافه تجربیات رانندگان آپدیت می

ها نیز در طول زمان و با اجرای ردازش دادهشوند و نیاز به پمی

یابد. درصورتی که مبدأ و مقصد هرچه بیشتر الگوریتم، کاهش می

وارد شده در آنتولوژی شبکه راه قرار نداشت، از شبکه راه اصلی و 

شود. در شکل الگوریتم دایجسترا برای محاسبه مسیر استفاده می

اصلی در محدوده ، قسمتی از شبکه راه تجربی و شبکه راه ۴

 شهر تهران نشان داده شده است.   7منطقه 

 ارزیابی -5

 ارزیابی مدل آنتولوژی -5-0

های مختلفی وجود دارند. ها و روشبرای ارزیابی آنتولوژی، دیدگاه

[ در ارزیابی 91و  9۴] 7پرز-برای مثال با توجه به دیدگاه گمز

آنتولوژی، آنتولوژی باید قواعد یا معیارهای خاصی را برآورد کند، 

مالحظات ساختاری در سازماندهی آنتولوژی در نظر گرفته شود و 

مناسب بودن آن برای توسعه و استفاده مجدد بررسی شود. برای 

                                                 
1 Gomez-preze 

را  ارزیابی معیار استفاده مجدد از آنتولوژی، باید بتوان آنتولوژی

برای کاربردی دیگر استفاده نمود. با توجه به این دیدگاه، آنتولوژی 

تجربیات رانندگان را باید بتوان برای مسیریابی در کشوری  دیگر 

 استفاده کرد.

 
شهر  7بخشی از شبکه راه تجربی و شبکه راه اصلی در محدوده منطقه  -۴شکل 

و خطوط آبی مربوط به تهران )خطوط قرمز رنگ مربوط به شبکه راه تجربی 

 شبکه راه اصلی هستند(

های ابتدا و در طراحی آنتولوژی تجربیات برای مسیریابی، مختصات

های راه مورد آن برای تمایز با دیگر قطعه IDانتهای هر قطعه راه و 

شبکه راه  های دادهنیاز است. این سه ویژگی در همه پایگاه

هر کشور نباشد و  OSMموجودند. حتی اگر داده مورد استفاده 

ای ذخیره شده در یک پایگاه داده باشد، در  GPSبرای مثال نقاط 

-ها وجود دارند. پس به راحتی میای نیز این ویژگی GPS  نقاط 
توان پایگاه داده آنتولوژی تجربیات رانندگان را تغییر داد و آن را 

 برای کاربردی دیگر استفاده نمود.

دسته روش  ۴نوع آنتولوژی مورد ارزیابی، طورکلی، وابسته به به

[: ارزیابی نتایج یک کاربرد که در آن از 92ارزیابی وجود دارد ]

[، در این مقاله ابتدا یک 97آنتولوژی استفاده شده است )مثال ]

نوع عملیات خاص برای ارزیابی آنتولوژی در نظر گرفته شده است 

بط به یک های مرتگذاری نقش)برای مثال عملیات برچسب

افزار نمونه و یک مجموعه داده مفهوم( سپس با استفاده از یک نرم

طالیی استاندارد، شیوه انجام این عملیات توسط آنتولوژی مورد 

نظر ارزیابی شده است(، مقایسه آنتولوژی با یک منبع داده با توجه 

[، روش مورد 90دهد )مثال ]ای که آنتولوژی پوشش میبه حوزه

این مقاله شامل سه مرحله است: شناسایی یکسری  استفاده در

کلمات کلیدی، بسط دادن کلمات )برای مثال استفاده از 

WordNet 2های یا تکنیکIR نگاشت آنتولوژی(، ارزیابی ،)

آنتولوژی توسط کارشناسان و بررسی این که آیا آنتولوژی یکسری 

                                                 
2 Information Retrieval 
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)مثال  کند یا خیراز معیارهای از پیش تعریف شده را برآورد می

ویژگی با استفاده از بررسی مقاالت  722[، در این پژوهش 93]

 1AHPآوری شده است و از روش مختلف ارزیابی آنتولوژی جمع

آل استفاده شده است(، مقایسه برای انتخاب آنتولوژی ایده

[، در این ۴2آنتولوژی با یک آنتولوژی طالیی استاندارد )مثال ]

ای صورت یک سیستم دوالیهبه تحقیق یک مدل آنتولوژی پایه

شامل الیه مفهومی و الیه واژگانی در نظر گرفته شده است و 

ها با یکدیگر بررسی های آنتولوژیبراساس یکسری معیارها، شباهت

 اند(.شده

آل و ای ایدهکه منبع دادهدلیل اینهای ذکر شده، بهاز بین روش

وژی ارائه شده در این یک آنتولوژی طالیی استاندارد در حوزه آنتول

های اول و سوم برای مقاله در دسترس نیست، عمالً تنها روش

باشند. روش ارزیابی آنتولوژی تجربیات رانندگان، قابل استفاده می

شود سوم نیز، بیشتر برای مقایسه دو یا چند آنتولوژی استفاده می

ژی و معیارهایی براساس امکان استفاده از یکسری ابزار در آنتولو

ها و ...(، زبان )ویرایش، بررسی سازگاری، استفاده از دیگر زبان

)امکان تعریف ویژگی برای هر کالس، امکان تعریف کاردینالیتی 

ها، امکان تعریف توابع و ...(، محتوا )بررسی موجود برای ویژگی

بودن مفاهیم ضروری، تعداد روابط و ...(، روش )واضح بودن 

های مختلف و ...( و هزینه ها، تعداد حوزهشها و روتوصیف فعالیت

)هزینه دسترسی به رابط کاربری، استفاده از مجوزهای مورد نیاز 

دهد برای برخی از ابزارهای آنتولوژی و ...( را مورد ارزیابی قرار می

شوند و با استفاده از که این معیارها توسط کارشناسان تعریف می

ها شوند و نتایج آنتولوژیمیدهی برحسب اهمیت، وزن AHPروش 

[. بنابراین، بهترین روش برای ارزیابی 93شوند ]با هم مقایسه می

آنتولوژی تجربیات رانندگان، روش اول است. ارزیابی مبتنی بر 

کند که چه میزان نتایج آن کاربرد تحت تأثیر کاربرد بررسی می

بهتر یا آنتولوژی است. نتایج ممکن است با استفاده از آنتولوژی 

[. برای ارزیابی آنتولوژی تجربیات با استفاده از این ۴7بدتر شوند ]

روش، کاربرد مسیریابی درنظر گرفته شد و الگوریتم دایجسترا به 

تنهایی و الگوریتم دایجسترا با ترکیب با آنتولوژی تجربیات مورد 

 های بعدی نتایج این ارزیابیارزیابی قرار گرفت که در زیربخش

 شود.می ارائه

 ارزیابی مدل آنتولوژی براساس کاربرد      -5-2

                                                 
1  Analytic Hierarchy Process  

جفت مبدأ و مقصد مختلف که  72برای ارزیابی روش پیشنهادی، 

دهند، انتخاب شدند صورت تقریبی کل شهر تهران را پوشش میبه

ها با استفاده از الگوریتم مسیریابی مبتنی و مسیرهای مربوط به آن

ترین مسیر دایجسترا یتم کوتاهبر آنتولوژی تجربیات و الگور

محاسبه شدند. شبکه راه مورد استفاده برای الگوریتم دایجسترا نیز 

همان شبکه راه اصلی است که در الگوریتم مسیریابی مبتنی بر 

مسیرهای  7شود. جدول نجربیات، در صورت لزوم استفاده می

 دهد.مورد استفاده برای ارزیابی را نشان می

 
 ای مورد استفاده برای ارزیابیمسیره -7جدول 

 شماره مسیر مبدأ مقصد

 7 میدان پونک بلوار اندرزگو

 2 میدان پونک میدان دانشگاه

 9 میدان پونک خیابان سهروردی

 ۴ میدان پونک میدان ونک

 1 مبدان ونک میدان پونک

 2 میدان پونک میدان تجریش

 7 میدان تجریش میدان پونک

 0 ولیعصرمیدان  میدان تجریش

 3 میدان تجریش میدان ولیعصر

 72 فلکه دوم تهرانپارس میدان قدس

های تر بودن دقت و سرعت انجام مسیریابی در زماندلیل مهمبه

های پرترافیک   انتخاب شد. برای پرترافیک، ساعت حرکت در بازه

همه مسیرهای به دست آمده، طول مسیر   محاسبه گردید. زمان 

صورت دست آمده را بهراننده که مسیرها به 72 سفر نیز، توسط

 3های اوج ترافیک پیمودند، محاسبه گردید. شکل واقعی در زمان

دست آمده توسط الگوریتم مبتنی بر آنتولوژی تجربیات و مسیر به 

الگوریتم دایجسترا را برای یک جفت مبدأ و مقصد )مسیر شماره 

 دهد.( نشان می72
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 (72دست آمده توسط دو الگوریتم برای یک جفت مبدأ و مقصد )مسیر شماره مسیر به -3شکل 

 

 ارزیابی براساس طول مسیر -5-2-0

 72روش مورد استفاده را برای  2نمودار طول مسیر  72شکل 

دهد که این فواصل با استفاده از جمع ن میمسیر مورد نظر، نشا

 اند.های مسیر به دست آمدهزدن طول قطعه

 
مسیر مورد  72مقایسه طول مسیر دو روش مورد استفاده برای  -72شکل 

 ارزیابی در زمان اوج ترافیک

 ارزیابی براساس زمان سفر  -5-2-2

مسیر  72روش مورد استفاده را برای  2نمودار زمان سفر  77شکل 

راننده که این  72ها توسط دهد که این زمانمورد نظر، نشان می

اند، به های اوج ترافیک پیمودهصورت واقعی  در زمانمسیرها را به

 اند. دست آمده

 
مسیر مورد  72مقایسه زمان سفر دو روش مورد استفاده برای  -77شکل 

 ارزیابی در زمان اوج ترافیک 

 بحث -6

کنند که طور معمول از مسیرهایی استفاده میبهرانندگان تاکسی 

ها به این مسیرها نیز دارای ترافیک کم هستند و تعداد ورودی

ها، ها و یا خروج از آنچنین برای ورود به بزرگراهحداقل است. هم

-از یکسری مسیرهای فرعی در ابتدا و انتهای مسیر استفاده می
ها و ها و بیمارستانو سازمانهایی که مراکز خرید کنند و از خیابان

ها قرار دارند و در بیشتر ساعات روز پرترافیک هستند، ... در آن

توان می 3طور که در شکل کنند. برای مثال، هماناستفاده نمی

مشاهده کرد، بیشتر مسیر پیشنهادی الگوریتم دایجسترا از خیابان 

مانند بزرگراه های بسیاری است گذرد که دارای ورودیشریعتی می

صدر، خیابان کالهدوز )دولت( که مسیر ورودی و خروجی 

چنین بلوار میرداماد نیز در این مسیر قرار دارد پاسداران است. هم

های مهر ایران و که دارای مراکز خرید متعدد است. بیمارستان

مفید نیز در نزدیکی این مسیر قرار دارند. بنابراین، این مسیر با 
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های ترافیکی بسیار، مسیری کامالّ پرترافیک است. بهتوجه به جاذ

بالعکس، مسیر پیشنهادی الگوریتم مسیریابی مبتنی بر تجربیات، 

گذرد بنابراین دارای ترافیک کمتر و زمان ها میبیشتر از بزرگراه

 سفر کمتری است.  

توان دریافت که طول مسیر در الگوریتم می 72با توجه به شکل 

مسیر از طول مسیر در  72یر دایجسترا در همه ترین مسکوتاه

های اوج الگوریتم مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی تجربیات در زمان

 ترافیک، کمتر است.

توان دریافت که زمان سفر روش می 77چنین، با توجه به شکل هم

مورد کمتر از زمان سفر الگوریتم  3مبتنی بر آنتولوژی تجربیات در 

دایجسترا است و تنها در یک مورد زمان سفر ترین مسیر کوتاه

الگوریتم مبتنی بر آنتولوژی تجربیات مقدار کمی، بیشتر است 

که طول مسیر در روش استفاده از (. با این7)مسیر شماره 

مورد بیشترین مقدار است، اما زمان  72آنتولوژی تجربیات، در 

ین دلیل مورد کمترین مقدار است و این موضوع به ا 3سفر آن در 

است که این مسیرها، دارای حداقل ترافیک هستند و سرعت 

ماشین در این مسیرها بیشتر خواهد بود. بنابراین، استفاده مجدد 

تواند در از تجربیات رانندگان تاکسی با استفاده از آنتولوژی، می

انتخاب مسیرهایی با کمترین زمان سفر و حداقل ترافیک، نقش 

 مهمی ایفا کند.  

 گیرینتیجه -7

افراد مختلف تجربیات مکانی مختلفی کسب می کنند و به دلیل 

سازی این تجربیات وجود ندارد، این که هیچ سیستمی برای ذخیره

-این تجربیات از بین می روند. این پژوهش امکانی را برای ذخیره
کند. ها فراهم میسازی تجربیات مکانی و هوشمند کردن سیستم

لوژی براساس مسیرهای پیموده شده توسط در این مقاله آنتو

های پرترافیک و کم ترافیک، ایجاد شد و رانندگان تاکسی، در زمان

 سازی گردید. آنتولوژی مورد نظر برای شهر تهران پیاده

در روش مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی تجربیات، اگر مسیری با 

وجود  مبدأ و مقصد وارد شده توسط کاربر در آنتولوژی تجربیات

داشته باشد، بدون انجام پردازش، مسیر مورد نظر برای کاربر 

که مسیری وجود نداشت، بررسی شود. درصورتینمایش داده می

شود که آیا مبدأ و مقصد در شبکه راه تجربی قرار دارند یا خیر. می

در صورتی که هردو مبدأ و مقصد در شبکه راه تجربی قرار داشتند، 

تجربی برای ایجاد گراف و انجام مسیریابی تنها از شبکه راه 

شود و اگر در شبکه راه تجربی قرار نداشتند از شبکه استفاده می

راه اصلی برای ایجاد گراف شبکه راه و انجام مسیریابی استفاده 

شود پس از انجام مسیریابی، مسیر به دست آمده در قسمت می

 owlیک فایل مسیرهای غیرتجربی آنتولوژی شبکه راه با ایجاد 

شود و در صورت درخواست مجدد با این مجزا برای آن، ذخیره می

صورت مبدأ و مقصد، بدون انجام مسیریابی، مسیر ذخیره شده به

شود. تفاوت این الگوریتم با آنی برای کاربر نمایش داده می

های مسیریابی تجربی پیشین، استفاده از آنتولوژی و الگوریتم

ها با مسیرهای تجربی در هنگام وجود هردو تشکیل شبکه راه تن

های تجربی است. استفاده از آنتولوژی باعث مبدأ و مقصد در راه

شود سیستم پس از هر اجرا و تولید مسیر جدید، توسعه یابد و می

-روزرسانی شود و نیاز به پردازش کاهش یابد. با توجه به ارزیابیبه
که طول سفر در که با این توان مشاهده کردهای انجام شده نیز می

تر است که این نتایج این حالت بیشتر است، اما زمان سفر کم

کنند. مناسب بودن اتخاذ این روش در مسیریابی را تضمین می

-یاستفاده م رانیکه در ا یابیریمس هایاغلب برنامهبراین، عالوه
در  ینترنتیدارند و با توجه به مشکالت ا نترنتیبه ا ازیشوند، ن

موضوع ممکن است باعث بروز مشکل در عملکرد برنامه  نیا ران،یا

 شیمقاله، با پ نیارائه شده در ا یابیریمس تمیمورد نظر شود. الگور

درمسیریابی دقیق با . است دهش یبودن فرد طراح نیفرض آفال

ها به های ترافیکی معموال نیاز است که این دادهاستفاده از داده

یک سرور مرکزی دریافت شوند بنابراین، اگر از صورت آنالین از 

تجربیات رانندگان تاکسی که به نوعی ترافیک را نیز به همراه 

دارند استفاده شود، دیگر نیازی به استفاده از سرورهای اینترنتی 

-ینم جادیا الگوریتمدر عملکرد  یخلل ینترنتیمشکالت انیست و 
  کنند.

سازی مسیرهای رانندگان ذخیره با توجه به اینکه آنتولوژی امکان

سازد، حجم تاکسی و مسیرهای دیگر را در فرمت متن فراهم می

-سازی مسیرها کاهش یافته و برای ذخیره بر روی دستگاهذخیره
 هایدر اغلب برنامه ،چنینهمتر خواهد بود. های هوشمند مناسب

استفاده  یابیریافراد در مس اتیکه از تجرب نیا لدلی به یابیریمس

 طیبا شرا ریکه دو مس یممکن است برنامه در موارد شود،ینم

 تواندیم یجواب مسئله هستند و تنها هوش انسان کسانی یکیتراف

 دچار است، ترمناسب رهایمس نیاز ا کیدهد کدام  صیتشخ

کار در  برای هابرنامه نیامکان ارتقا ا گر،ید سوی از. شود اشتباه

افراد  ای هاستیتور یبرا یابیرمسی چونهم یگرید یهانهیزم

 یکمتر وجود دارد. در روش ارائه شده، با استفاده از آنتولوژ گر،ید

را  اتیتجرب یآنتولوژ رایمشکالت غلبه شده است ز نیبر ا اتیتجرب

استفاده  گرید هاینهینمود و از آن در زم تیآپد توانیم یبه راحت

-آتش ای هاستیتور اتیتجرب توانیم یمثال به راحت یکرد. برا
 یآنتولوژ نیمدل کرد و ا یو با آنتولوژ آوریجمع را...  و نشانان

استفاده  دیجد یادغام و در کاربرد یابیریسم تمیرا با الگور دیجد
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-یم یو در هر مکان یدر هر زمان یپژوهش، هر کاربر نینمود. در ا
 . نداستفاده ک یابیریمس یمربوطه برا یاز آنتولوژ تواند

توان به در راستای مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه می

تر مدلسازی تجربیات مکانی افراد کاربردهای بیشتر و متنوع

پرداخت، مانند مدلسازی این تجربیات در زمینه اورژانس 

توان نشانی، توریسم و غیره. برای مثال، میبیمارستان، آتش

اورژانس بیمارستان هر روزه با تجربیات افراد خبره و قدیمی که در 

شوند و یا تجربیات آتش رو میبینی روبهحوادث غیرقابل پیش

سوزی متعددی حضور ای که در حوادث آتشنشانان با تجربه

داشتند را مدلسازی نمود و در آینده مورد استفاده قرار داد. عالوه 

ه بر این، این تحقیق تنها دو معیار مسافت و زمان در نظر گرفت

است، در نظر گرفتن معیارهای دیگر از جمله مصرف سوخت از 

 باشد.   تحقیقات آینده این تحقیق می

 سپاسگزاری

بدین وسیله از رانندگان تاکسی شهر تهران و دیگر رانندگانی که 

در زمینه ارزیابی نتایج این تحقیق کمک بسیاری نمودند، 
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