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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.
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چکیده -تجربه مکانی ،توانایی افراد برای درک روابط بین اشیای دنیای واقعی ،فضاها و مناطق است که پس از سال ها یادگیری و تجربه
توسط افراد خبره بدست میآید .این تجربه که منجر به تولید دانش مکانی میشود در اخذ تصمیمات سازمانی با دقت باال ،واقعبینانه و
هماهنگ با واقعیت کمک میکند .از اینرو ،استفاده از روشهایی برای ذخیرهسازی و استفاده مجدد از این تجربه و جلوگیری از خاار
شدن آن از سازمانها ،امروزه به امری مهم و ضروری تبدیل شده است .در این پژوهش روشهای مختلف مدلسازی تجربیات از جملاه
استفاده از شبکههای معنایی ،قانون ،منطق و آنتولوژی بررسی میشوند و به دلیل برتری روش آنتولوژی نسبت به روشهای دیگر ،ایان
روش به عنوان روش مدلسازی انتخاب و الگوریتمی مبتنی بر آنتولوژی برای ذخیرهسازی تجربیات مکانی ارائه و در مسیریابی شاهری
استفاده میگردد .بدین منظور ،ابتدا یک مدل آنتولوژی با استفاده از دادههای مربوط به مسیرهای تاکسی شهر تهاران ایجااد گردیاد.
سپس این مدل آنتولوژی برای مسیریابی استفاده شد و نتایج آن با الگوریتم کوتاهترین مسیر دایجسترا از نظر طول مسیر و زمان سفر
برای زمان او ترافیک ،مقایسه گردید .نتایج حاصل نشان داد با اینکه طول سافر روش مسایریابی مبتنای بار آنتولاوژی تجربیاات
رانندگان ،نسبت به الگوریتم کوتاه ترین مسیر دایجسترا ،بیشتر است ،اما زمان سفر آن کمتر است و در برخی مسیرها اخاتف زماان
سفر آن با الگوریتم کوتاهترین مسیر دایجسترا ،به  01دقیقه نیز میرسد.
واژههای کلیدی :آنتولوژی ،تجربیات مکانی ،مسیریابی ،مدلسازی
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طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری  .................................................................................................برزگر و همکاران
تجربیات استفاده کردهاند .افتایمیو 7و همکاران [ ]2از داده کاوی و
گراف مفهومی برای استفاده مجدد از تجربیات در صنعت استفاده
کردهاند .موئرل 0و راسکوب ]7[ 3رویدادهای هسته ای را با استفاده
از داده کاوی تجربیات قبلی مدیریت کردهاند .فاگم و همکاران []0
دانش را در فرآیندهای بازخورد تجربه فرموله کردهاند .هدف این
مقاله ،تبدیل اطالعات به دست آمده از تجربه ،به دانش صریح
است .چهارچوب بازخورد تجربه ارائه شده در این مقاله ،نمایش
کلی از روشهای حل مسائل صنعتی است و شامل  1بخش است:
رویداد ،محیط ،آنالیز ،راه حل و درسهای آموخته شده .برای مدل
کردن تجربه در این مقاله ،از استدالل موردی و گرافهای مفهومی
استفاده شده است .رنیو 72و موکو ]3[ 77از داده کاوی برای
استفاده مجدد از تجربیات در صنعت استفاده کردهاند .ریز 72و
همکاران [ ]72از استدالل موردی و پایگاه دانش برای ذخیرهسازی
و استفاده مجدد از تجربیات در صنعت ،استفاده کردهاند .با توجه
به مطالعات انجام شده در زمینه ذخیرهسازی تجربیات،
پژوهشگران متعددی از آنتولوژی برای فرموله کردن دانش و
ذخیرهسازی تجربیات استفاده کردهاند .بنابراین ،روش آنتولوژی
بهعنوان روشی کارآمد در ذخیرهسازی تجربیات شناخته میشود.
از سوی دیگر ،در مقاالت مورد بررسی ،کمتر به راههایی برای به
روز رسانی آنتولوژی در طول زمان پرداخته شده است که در
آنتولوژی مقاله حاضر ،این موضوع به خوبی پوشش داده شده است.
یکی از سازمانهایی که با مشکل از دست دادن تجربیات افراد
خبره خود مواجه است ،سازمان تاکسیرانی است .رانندگان تاکسی
در سراسر شهر در مسیرهای مختلف به فعالیت میپردازند .به
دلیل اینکه این افراد مسیری با مبدأ و مقصد مشخص را هر روز
در ساعات مختلف طی میکنند ،تجربه مناسبی در انتخاب
مسیرهای کمترافیک و حداقل نمودن زمان سفر ،در طول سالیان
کسب میکنند .روزانه رانندگان تاکسی بسیاری بازنشسته میشوند
و تجربیات آنها بدون انتقال به نفر بعدی ،از بین میرود .بهره-
گیری از روشهایی برای ذخیرهسازی این تجربیات و استفاده
مجدد از آنها در آینده ضروری است .روش آنتولوژی با توجه به
مزایایی همچون ،امکان استفاده مجدد از دانش ،فرمولهسازی
صریح ،امکان اشتراکگذاری دانش و  ...روشی مناسب برای
ذخیره سازی تجربیات رانندگان در سیستم و استفاده از آنها در
آینده ،میباشد.

 -0مقدمه
تجربه مکانی ،توانایی افراد برای درک روابط بین اشیای دنیای
واقعی ،فضاها و مناطق است و برای کسب این تجربه فرد به زمانی
طوالنی نیاز دارد .روزانه افراد مختلفی در سازمانهای مختلف
استخدام میشوند و پس از بازنشست شدن از سیستمهای سازمانی
حذف میشوند .حذف این افراد از سیستم ،موجب از دست رفتن
تجربیات مکانی آنها میگردد .عالوهبراین ،نیروی کار جدید نیز
نیاز به صرف هزینه و زمان طوالنی برای بهدست آوردن تجربیات
مکانی افراد قبلی دارند .بنابراین ،استفاده از روشهایی برای
ذخیرهسازی تجربیات مکانی این افراد و استفاده از آنها برای حل
مسائل آینده ،ضروری است.
بهطورکلی ،دانش و مهارتی که براساس انجام و تکرار زیاد یک
فعالیت یا دقت به یک رویداد ،تبدیل به شهود شده باشد ،یا
بسیار بیشتر از بقیه اتفاق های زندگی در خاطر ما مانده باشد و
توانسته باشیم از آن نتیجه گیری کنیم را میتوان تجربه گفت.
درواقع تجربه نوعی از دانش است که یکی از زیرشاخههای آن
تجربه مکانی است .روشهای مختلفی برای مدلسازی و فرموله
کردن دانش و تجربه توسط افراد مختلف ارائه شدهاند که به چهار
دسته شبکههای معنایی ،قانون ،منطق و آنتولوژی تقسیم میشوند.
پژوهشگران متعددی از این روشها برای ذخیرهسازی تجربیات و
فرموله کردن دانش ،بهره بردهاند .برای مثال ،کمسو-فوگم 7و
آباندا ]7[ 2از پایگاه دانش برای جمعآوری تجربیات و از گراف
9
مفهومی برای نمایش آنتولوژی در صنعت استفاده کردهاند .آبل
[ ]2نقش دانش سازماندهی شده در فرآیند یادگیری سازماندهی
شده را مورد بررسی قرار داد .این دانش با استفاده از آنتولوژی ارائه
میشود .آنتولوژی پایهای برای نقشه دانش و سیستم وب استفاده
شده در این مقاله میباشد .نوآوری سیستم وب ارائه شده در این
مقاله ،سازماندهی منابع با این نقشه دانش است .در این مقاله
پروژهای تعریف شده است که در آن بر جمعآوری دانش و مهارت-
ها در زمینه سازماندهی تمرکز شده است و هدف این پروژه،
مدیریت این سرمایه از طریق یک سیستم عامل فناوری اطالعات
است که حافظه سازمانی کاربران خود را پشتیبانی میکند.
مورتزیس ۴و همکاران [ ،]9رویز 1و همکاران [ ،]۴میکوس 2و
همکاران [ ،]1از آنتولوژی ،پایگاه دانش و نرم افزار وب برای مبادله
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مسیریابی نمیکنند ،تعریف شدهاند .در این مقاله سعی شده است
در تعریف ویژگیها و کالسها از تعریف موارد اضافی و کم اهمیت
چشمپوشی شود و موارد مهم و کاربردیتری مثل مختصات به-
عنوان ویژگی تعریف شوند .عالوهبراین ،تقسیمبندی کالسها به
راههای تجربی و غیرتجربی و تقسیمبندی براساس ترافیک ،در
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
مسیریابی شهری است .برای این منظور ابتدا روشهای مختلف
مدلسازی تجربیات ازجمله شبکههای معنایی ،قانون ،منطق و
آنتولوژی بررسی و دلیل استفاده از آنتولوژی بیان میشود؛ سپس
الگوریتمی مبتنی بر آنتولوژی برای ذخیرهسازی تجربیات مکانی
ارائه و در مسیریابی استفاده شده است .بدین منظور ،ابتدا
مسیرهای مربوط به رانندگان تاکسی با استفاده از یک  ،appجمع-
آوری میشوند .سپس این مسیرها با توجه به ساعت حرکت ،در
کالسهای ترافیک و بدون ترافیک قرار داده میشوند و هر مسیر
نیز بهصورت یک کالس  owlمجزا که قطعههای مسیر individual
های این کالس هستند ذخیره میشود و در نهایت آنتولوژی کلی
تجربیات رانندگان تشکیل میشود.
ساختار مقاله به صورت زیر است .در بخش  2مفاهیم مربوط به
تجربه و روشهای مختلف مدلسازی تجربیات مکانی ،شرح داده
میشوند .در بخش  9شیوه ایجاد آنتولوژی تجربیات رانندگان و
قسمتهای مختلف آن ،بیان میشوند .در بخش  ۴این آنتولوژی
برای شهر تهران پیادهسازی میگردد و در نهایت در بخش ،1
ارزیابی از روش پیشنهادی صورت میگیرد و در بخش  2یک
نتیجهگیری کلی از کار انجام میشود.

در زمینه آنتولوژی و مسیریابی ،تحقیقات متعددی انجام شده
است .هو 7و همکاران [ ]77از آنتولوژی مسیر در زمینه سفر
شخصی و مانیتورینگ زندگی حیوانات استفاده کردهاند .عفتی و
صادقی نیارکی [ ]72از آنتولوژی برای پیشبینی حوادث وسایل
نقلیه استفاده کردهاند .باگلیونی 2و همکاران [ ]79از آنتولوژی
مسیر برای بررسی رفتار افراد در یک بازی موبایل استفاده کردهاند.
در این تحقیق یکسری نقاط ژئورفرنس بر روی زمین تعبیه شدهاند
که فرد پس از وصل شدن به سرور بازی با پاسخ دادن به یکسری
معما این نقاط را میپیماید و در نتیجه یک مسیر به دست میآید
که با استفاده از آن میتوان رفتار فرد را در طول بازی بررسی کرد.
دوراک 9و همکاران [ ]7۴شبیهسازی مسیر را با آنتولوژی مسیر
ترکیب کرده اند تا زاویه و جهت فرود و پرواز هواپیما و مسیر پرواز
را شبیهسازی کنند .کموسی ۴و همکاران [ ]71یک آنتولوژی حوزه
از یک آنتولوژی سطح باال ساختهاند .هدف از ایجاد این آنتولوژی
شناسایی مسیرهای ناهنجار در حمل و نقل دریایی است و کاربرد
1
آن در شناسایی حمل بار قاچاق در نظارت دریایی میباشد .وانس
و همکاران [ ]72از آنتولوژی برای بررسی مسیرهای خوک آبی
استفاده کردهاند .مالگوندکار 2و همکاران [ ]77از آنتولوژی برای
آنالیز ترافیک شهری استفاده کردهاند .صادقی نیارکی و همکاران
[ ]70از آنتولوژی برای کمک به سرویس های  SDIبه ویژه آنالیز
مسیریابی استفاده کردهاند .صادقی نیارکی و کیم ]73[ 7سیستم
مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی با استفاده از روش تصمیمگیری چند
معیاره ارائه دادند .سعیدی و همکاران [ ]22یک مدلسازی مفهومی
مبتنی بر آنتولوژی برای سیستمهای ناوبری و توریستی ارائه دادند.
سیستم ارائه شده یک سیستم چند رسانهای و پایگاه داده مکانی
است که با سنسورهای مختلفی از جمله دوربین دیجیتال و GPS
در محیط موبایل ،ادغام میشود و خدمات مبتنی بر مکان را به
خدمات مبتنی بر محیط تعمیم میدهد تا به خدمات محیط آگاه و
برنامههای موجود در محیطهای دسکتاپ و موبایل ،کمک کند .با
توجه به مطالعات انجام شده ،ساختار آنتولوژی ارائه شده در این
مقاله ،متفاوت با مقالههای بررسی شده است و شیوه تعریف
کالسهای آنتولوژی و ویژگیهای استفاده شده برای مسیرهای
مختلف ،این آنتولوژی را متمایز مینماید .برای مثال در بعضی
تحقیقات ،ویژگیهایی کم اهمیتی که کمک خاصی به انجام آنالیز

 -2روشهای مختلف مدلسازی تجربیات مکانی
روشهای مختلفی برای مدلسازی تجربیات توسط محققان
متعددی در زمینههای مختلف ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .از
جمله این روشها میتوان استفاده از شبکههای معنایی ،قانون،
منطق و آنتولوژی را نام برد .با توجه به نیاز و حوزه مورد بررسی،
میتوان هر یک از این روشها را برای مدلسازی تجربیات و
استفاده مجدد از تجربیات برای حل مسائل مختلف ،استفاده نمود.
در ادامه هریک از این روشها شرح داده میشوند.
 -0-2شبکه معنایی
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برای مدل کردن تجربه میتوان از شبکههای معنایی استفاده کرد.
شبکه معنایی یک گراف است که گرههای آن مفاهیم را نمایش
میدهند و یالهای آن روابط بین این مفاهیم را نشان میدهند
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های برنامهنویسی منطقی مانند زبان  ،]29[ Prologپایگاه داده-
های استنتاجی [ ]2۴یا سیستمهای قوانین کسب وکار ،یافت .در
زیر مثالی از قوانینی که دانش را در حوزه کسب وکار بیان می-
کنند ،ارائه شده است.

[ .]27دو نوع شبکه معنایی را میتوان برای نمایش منطق استفاده
نمود :گراف رابطهای و گراف مفهومی .گرافهای مفهومی بعد از
گرافهای رابطهای ابداع شدند و یکپارچهسازی آنتولوژی ،ویژگی
اصلی این گرافها است و یک فرمولسازی یکنواخت برای نیازهای
تعاملی ایجاد میکنند [.]0
گرافها روابط را به صورت یک نگاه خالصه نشان میدهند و
ساختاری منظم دارند که میتواند بسیاری از الگوریتمها را برای
استدالل ،جستجو ،اندکسگذاری و تطابق الگو ،سادهتر کند .شش
قانون تشکیل استاندارد [ ]22مثالهایی از اپراتورهای مبتنی بر
گراف هستند که بر معانی تمرکز دارند .هر قانون یکی از سه اثر
ممکن بر رابطه منطقی بین یک گراف اولیه  uو گراف نتیجه v
دارد:

 -7اگر چیزی یک پرواز باشد آنگاه سفر نیز هست
 -2اگر فردی در سفری که توسط یک شرکت رزرو شده است
حضور داشته باشد ،آنگاه این شخص کارمند این شرکت
است
 -9واقعیت ،شخص  Mistrexدر یک پرواز حضور دارد که
توسط شرکت  UbiqBizرزرو شده است
 -۴اگر شهرهای مبدأ و مقصد یک سفر نزدیک به یکدیگر

 همارزی :کپی کردن و ساده کردن قوانین همارزی
هستند که گراف  vرا که از نظر منطقی معادل با اصلی
است ،تولید میکنند u ⊃ v :و  .v ⊃ uگرافهای معادل
در مدلهای دقیقاً مشابه ،استفاده میشوند.

باشند ،آنگاه سفر با قطر انجام میشود
بخش-اگر بدنه یک قانون نیز نامیده میشود و بخش-آنگاه
سر آن نامیده میشود .عموماً ،سیستمهای نمایش دانش
مبتنی بر قانون ،براساس واقعیات عمل میکنند و بهصورت
نوع خاصی از قانون با یک بدنه خالی فرموله میشوند .این
سیستمها از یک مجموعه داده شده از واقعیات مانند قانون
( )9آغاز میشوند و سپس یکسری قوانین را بهمنظور رسیدن
به حقایقی جدید اعمال میکنند و نتایجی بهدست میآورند
[.]27

 خصوصی سازی :متصل کردن و محدود کردن ،قوانین
خصوصیسازی هستند که گراف  vرا تولید میکنند که
بر گراف اصلی اشاره دارد  .v ⊃ uقوانین خصوصیسازی
به طور یکنواخت مجموعهای از مدلها را که در آنها
نتیجه برقرار است را کاهش میدهند.
 کلیسازی :جدا کردن و محدود نکردن ،قوانین کلی-
سازی هستند که گراف  vرا تولید میکنند که بر گراف
اصلی اشاره دارد  .u ⊃ vقوانین کلیسازی به طور
یکنواخت مجموعهای از مدلها را که در آنها نتیجه
برقرار است را افزایش میدهند.

با این حال ،درک عبارات با زبان طبیعی ،برای محاسبات
مناسب نیست و چنین عباراتی بهصورت متغیرها و گزارههایی
از اشیاء حوزه مورد نظر ،فرموله میشوند .یک فرمولهسازی از
قوانین باال بهصورت زیر است:
)(1)Trip(?t) :− Flight(?t

هر قانون یک قانون معکوس دارد که هر تغییری را توسط دیگری
ایجاد میشود را خنثی میکند .معکوس کپی کردن ،ساده کردن
است ،معکوس محدود کردن ،محدود نکردن است و معکوس
متصل کردن ،جدا کردن است .این قوانین اساساً گرافیکی هستند:
نشان دادن آنها راحتتر از توصیف کردن آنهاست [.]22
قوانین همارزی و کلیسازی برای یک فرآیند استدالل کامل کافی
میباشند .قوانین خصوصیسازی و همارزی را میتوان در فرآیند رد
کردن یک اثبات با خلف ،استفاده کرد.

^ )(2)Employee(?p) ^ isEmployedAt(?p, ?c) :− Trip(?t
^ )books(?c, ?t) ^ Company(?c) ^ participatesIn(?p, ?t
)Person(?p
^)participatesIn(MisterX,FL4711
books(UbiqBiz,
)FL4711
^

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

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

 -3-2مدلسازی با استفاده از منطق
شبکههای معنایی و قوانین برای ارائه معانی دقیق ،با استفاده از
منطق فرموله میشوند و بدون چنین فرمولهسازی دقیقی ،مبهم
هستند و برای اهداف محاسباتی مشکلساز میباشند .معروفترین
فرموله کردن منطقی که برای نمایش دانش استفاده میشود،

 -2-2مدلسازی با استفاده از قوانین
یکی از فرمهای نمایش دانش ،قوانین هستند .قوانین بهصورت
ساختار اگر-آنگاه ارائه میشوند و امکان بیان انواع مختلفی از
جمالت پیچیده را فراهم میکنند .قوانین را میتوان در سیستم-
4
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مستندسازی .روشهای مختلفی برای طراحی آنتولوژی در زمینه
مهندسی ،ارائه شدهاند که میتوان آنها را از جنبههای مختلف،
طبقهبندی کرد [.]22
آنتولوژی مزایای متعددی دارد از جمله -7 :به اشتراکگذاری
مفهوم مشترکی از ساختار اطالعات در میان مردم یا عاملهای
نرمافزاری [ 21و ]27؛ برای مثال ،اگر چندین وبسایت مختلف
که اطالعات پزشکی یا خدمات پزشکی اینترنتی ارائه میدهند،
یک آنتولوژی مشابه از واژههایی که استفاده میکنند ایجاد کنند،
عاملهای کامپیوتری میتوانند اطالعات را از سایتهای مختلف
استخراج و ادغام کنند و از این اطالعات ادغام شده برای پاسخ به
پرسشهای کاربر و یا بهعنوان داده ورودی دیگر کاربردها ،استفاده
کنند -2 .ایجاد امکان استفاده مجدد از دانش حوزه؛ اگر یک گروه
از محققان یک آنتولوژی را توسعه دهند ،دیگران نیز میتوانند از
این آنتولوژی برای حوزه خود استفاده کنند و اگر بخواهیم یک
آنتولوژی بزرگ بسازیم ،میتوانیم چندین آنتولوژی موجود را که
قسمتهای مختلف این آنتولوژی بزرگ را توصیف میکنند ،ادغام
کنیم  -9صریح نمودن فرضیات حوزه که امکان تغییر فرضیات را
در صورت تغییر دانش حوزه فراهم میکند؛ اگر کدگذاری فرضیات
بسیار پیچیده باشد ،فهم آنها و تغییر آنها بسیار مشکل خواهد
بود [ -۴ .]20جدا کردن دانش حوزه از دانش اجرایی؛ ما میتوانیم
پیکربندی یک محصول را با استفاده از اجزاء آن ،براساس یکسری
ویژگیهای خاص شرح دهیم و یک برنامه که این پیکربندی را
مستقل از محصوالت و اجزاء آنها انجام میدهد ،پیادهسازی کنیم
[ -1 .]23آنالیز کردن دانش حوزه؛ زمانیکه میخواهیم از
آنتولوژی موجود دوباره استفاده کنیم ،یک آنالیز فرمولی از واژگان
بسیار ارزشمند خواهد بود [ .]92بنابراین ،با توجه به مزایای
ذکرشده برای آنتولوژی و مرور روشهای مختلف مدلسازی
تجربیات ،میتوان دریافت که دو روش گراف مفهومی و قوانین
بیشتر برای نمایش دانش استفاده میشوند و کاربردهای آنها
محدود است و نمیتوان همه روابط بین مفاهیم را با این دو روش
نشان داد .عالوهبراین ،مدلهای منطقی دارای معایبی هستند که
یکی از آنها پیچیدگی و صریح نبودن است که لی 7در سال
 2277به آنها اشاره کرده است [ .]97از اینرو ،مدلسازی پدیده-
های پیچیده از جمله فعالیتها ،رفتارها و عواطف انسانی با استفاده
از مدل منطقی دشوار است و حتی در بسیاری از موارد امکانپذیر
نیست .با این حال از روش آنتولوژی برای مدل کردن فعالیتهای
انسانی در برخی تحقیقات استفاده شده است؛ برای مثال نی 2در

«حسابهای گزاره مرتبه اول» یا منطق مرتبه اول است .منطق
مرتبه اول امکان توصیف حوزه مورد نظر را بهصورت ترکیبی از
اشیاء و امکان ساخت فرمولهای منطقی درمورد این اشیاء را که
توسط گزارهها ،توابع ،متغیرها و اتصاالت منطقی تشکیل میشوند،
فراهم میکند [.]27
مشابه با شبکههای معنایی ،اغلب جمالت در زبان طبیعی میتوانند
به صورت جمالت منطقی درمورد اشیاء حوزه مورد نظر با انتخابی
مناسب از نمادهای تابع و گزاره ،بیان شوند .مفاهیم به گزارههای
یگانی و روابط به گزارههای دودویی نگاشت میشوند .تابع برای
مثال میتواند بهطور مستقیم توسط یک مفهوم منطقی بیان شود
که در ترجمه قسمت زیر با استفاده از روابط  7و  2نشان داده می-
شود:
Trip
()7
()2

kindOf

Company

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

رابطه ( )7بیان میکند که دامنه و حدود رابطه رزرو کردن ،به-
ترتیب شرکتها و سفرها هستند و رابطه ( )2تضمین میکند که
برای هر سفر یک شرکت وجود دارد که آن را رزرو کرده است
[.]27
 -4-2آنتولوژی
واژه آنتولوژی از فلسفه نشأت میگیرد .براساس دیکشنری
 ،Websterآنتولوژی شاخهای از متافیزیک است که مرتبط با
طبیعت و روابط موجود در طبیعت است .در حوزه مهندسی دانش،
آنتولوژی یک سیستم ،شامل یکسری واژگان و مجموعهای از قواعد
است که لغات میتوانند با استفاده از آنها ترکیب شوند و یک
حوزه را مدل کنند .یک تعریف کالسیک از آنتولوژی توسط
 Gruberارائه شده است« :آنتولوژی ذکر خصوصیات یک مفهوم-
سازی به اشتراک گذاشته شده ،به طور صریح و رسمی میباشد»
[ .]21در حوزه علوم کامپیوتر و اطالعات ،آنتولوژی یک نامگذاری
و تعریف معتبر از نوع ،ویژگیها و روابط بین هستندههای تعریف
شده در یک حوزه خاص ،میباشد .در واقع آنتولوژی متغیرهای
مورد نیاز برای مجموعهای از محاسبات را تقسیمبندی میکند و
روابطی بین آنها ایجاد میکند.
مهمترین کارهایی که در ایجاد یک آنتولوژی باید در نظر گرفته
شوند شامل موارد زیر میباشد :تعیین مشخصات آنتولوژی ،اخذ
دانش ،مفهومسازی ،فرموله کردن ،پیادهسازی ،ارزیابی ،نگهداری و
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در این مقاله ،آنتولوژی برای ذخیرهسازی تجربیات مکانی ارائه و در
مسیریابی استفاده شده است که در زیربخشهای بعدی شیوه
ایجاد این آنتولوژی با جزئیات شرح داده میشود.

سال  2272به مدل کردن فعالیتهای انسانی [ ]92و اسمیت
در سال  7303به مدل کردن عواطف انسانی [ ]99با آنتولوژی
پرداختند .در مقابل ،روابطی که در آنتولوژی تعریف میشوند کامال
واضح و روشن هستند که هرکسی میتواند آن را متوجه شود و
کلی هستند از جمله رابطه تعلق داشتن .آنتولوژی نوعی طبقه-
بندی است و ساختار سلسله مراتبی دارد بنابراین ،مفاهیم و
ساختار پایه آن کامال ملموس و واضح است .عالوهبراین ،مدلهای
منطقی کمتر قابلیت آپدیت دارند بدلیل اینکه ممکن است با تغییر
یک رابطه منطقی کل مدل تغییر کند و به چالش کشیده شود.
مدلهای آنتولوژی به گونهای طراحی میشوند که قابلیت آپدیت
داشته باشند و این یک اصل اساسی در طراحی این نوع مدل-
هاست .در این مقاله نیز به مدل کردن تجربیات رانندگان تاکسی
(رفتار انسان) با آنتولوژی پرداخته شده است.
اغلب برنامههای مسیریابی که در ایران استفاده میشوند ،نیاز به
اینترنت دارند و با توجه به مشکالت اینترنتی در ایران ،این موضوع
ممکن است باعث بروز مشکل در عملکرد برنامه مورد نظر شود.
الگوریتم مسیریابی ارائه شده در این مقاله ،با پیش فرض آفالین
بودن فرد طراحی شده است ،بنابراین ،مشکالت اینترنتی خللی در
عملکرد آن ایجاد نمیکند .عالوهبراین ،در اغلب برنامههای
مسیریابی به دلیل این که از تجربیات افراد در مسیریابی استفاده
نمیشود ،ممکن است برنامه در مواردی که دو مسیر با شرایط
ترافیکی یکسان جواب مسئله هستند و تنها هوش انسانی میتواند
تشخیص دهد کدام یک از این مسیرها مناسبتر است ،دچار
اشتباه شود .از سوی دیگر ،امکان ارتقا این برنامهها برای کار در
زمینههای دیگری همچون مسیریابی برای توریستها یا افراد
دیگر ،کمتر وجود دارد .در روش ارائه شده ،با استفاده از آنتولوژی
تجربیات بر این مشکالت غلبه شده است زیرا آنتولوژی تجربیات را
به راحتی میتوان آپدیت نمود و از آن در زمینههای دیگر استفاده
کرد .برای مثال به راحتی میتوان تجربیات توریستها یا آتش-
نشانان و  ...را جمعآوری و با آنتولوژی مدل کرد و این آنتولوژی
جدید را با الگوریتم مسیریابی ادغام و در کاربردی جدید استفاده
نمود .در این پژوهش ،هر کاربری در هر زمانی و در هر مکانی می-
تواند از آنتولوژی مربوطه برای مسیریابی استفاده کند .در ادامه
روش ایجاد این آنتولوژی و استفاده از آن برای مسیریابی شرح
داده میشود.

 -0-3آنتولوژی تجربیات رانندگان
شکل  7مراحل ایجاد آنتولوژی تجربیات رانندگان را نشان میدهد.
بهطورکلی ،سه مرحله برای ایجاد آنتولوژی تجربیات رانندگان در
نظر گرفته شده است که شامل -7 :طراحی آنتولوژی -2 ،ذخیره-
سازی مسیرها در آنتولوژی و  -9بازیابی مسیرها از آنتولوژی ،است.
در مرحله  7شمای کلی آنتولوژی تعیین میشود و در مراحل
بعدی ،دادهها براساس این شما ،در کالس مربوط به خود ،دسته-
بندی میشوند .در زیربخشهای بعدی جزئیات هریک از این
مراحل شرح داده شده است.
 -0-0-3طراحی آنتولوژی
در این مقاله ابتدا آنتولوژی برای ذخیرهسازی مسیر رانندگان
تاکسی ایجاد شد .این آنتولوژی شامل دو کالس اصلی راههای
تجربی و راههای غیرتجربی است .کالس مربوط به راههای تجربی،
مسیرهای مربوط به رانندگان تاکسی را ذخیره میکند .این کالس
شامل دو زیرکالس ترافیک و بدون ترافیک است .کالس ترافیک
شامل مسیرهایی است که در زمانهای اوج ترافیک (بازههای
زمانی بین  72-7صبح و  22-72عصر) پیموده شدهاند.
بقیه مسیرهای رانندگان نیز ،در کالس بدون ترافیک راههای
تجربی آنتولوژی تجربیات رانندگان قرار میگیرند .کالس راههای
غیرتجربی ،شامل مسیرهایی است که مبدأ و مقصد آنها در بین
مسیرهای پیموده شده توسط رانندگان تاکسی نیستند و با
استفاده از مسیریابی بهدست میآیند .در فایل  owlآنتولوژی کلی
تجربیات رانندگان ،بهدلیل افزایش کارایی پردازش و سادهسازی،
تنها نام مسیرها بهصورت کالس تعریف میشوند و individual
های مسیرها در این فایل تعریف نمیشوند .برای هر کالس مسیر،
یک فایل  owlمجزا تعریف میشود که نام این فایل و نام کالس
درون آن مشابه با نامی است که کالس مسیر مورد نظر در فایل
 owlآنتولوژی کلی تجربیات رانندگان دارد .هر قطعه از مسیر به-
صورت یک  individualبرای کالس مسیر ،در فایل  owlمجزا
مربوط به آن مسیر ،تعریف میشود که نام این ID ،individual
قطعه مسیر مربوط به آن است Attribute .های مختصات  xو
مختصات  yمربوط به نقطه آغازین هر قطعه مسیر ،بهعنوان data
 propertyهای  individualها تعریف میشوند .شکل  2آنتولوژی
کلی تجربیات رانندگان را نشان میدهد.

 -3روش

Smith

1
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کالس بدون ترافیک راههای تجربی آنتولوژی تجربیات رانندگان
تعیین می شود .با توجه به نام کالس تعیین شده برای هر مسیر،
یک فایل  owlمجزا با این نام ،برای هر مسیر تعریف میشود که
این فایل  owlکالسی با این نام دارد .هر قطعه از مسیر نیز ،به-
صورت یک  individualتعریف میشود که نام این  individualبا
استفاده از  IDقطعه مسیر مربوط به آن تعریف میشودAttribute .
های مختصات  xو مختصات  yهر قطعه این مسیر نیز بهعنوان
 data propertyهای  individualهای آن تعریف میشوند.

 -2-0-3ذخیرهسازی مسیرها در آنتولوژی
برای ذخیرهسازی مسیرهای مربوط به رانندگان تاکسی که در
کالس راههای تجربی قرار میگیرند ،ابتدا بررسی میشود که مسیر
مربوط به زمانهای پرترافیک است یا بدون ترافیک .اگر مسیر
مربوط به زمانهای پرترافیک بود ،نام کالس مربوط به این مسیر،
بهصورت مبدأ_مقصد_ tتعریف میشود که  tنشان دهنده ترافیک
است ،سپس کالس مربوطه بهعنوان زیرکالسی از کالس ترافیک
راههای تجربی در آنتولوژی تجربیات رانندگان تعیین میگردد .اگر
مسیر مربوط به زمانهای کم ترافیک بود ،نام کالس بهصورت
مبدأ_مقصد تعریف میشود و مسیر مربوطه بهعنوان زیرکالسی از

آنتولوژی شبکه راه

طراحی آنتولوژی

ایجاد کالس های راه های
تجربی و راه های غیرتجربی

کالس راه های تجربی

کالس ترافیک راه های
تجربی

کالس راه های غیرتجربی

کالس ترافیک راه های
غیرتجربی

کالس غیرترافیک راه های
تجربی

کالس غیرترافیک راه های
غیرتجربی

ذخیره سازی مسیرها
در آنتولوژی

جمع آوری مسیرهای راننده
ها با استفاده از App

ذخیره سازی نام هر مسیر
)مبدأ_ مقصد_  (tبه عنوان زیرکالسی از
کالس ترافیک راه های تجربی

بله

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

اضافه کردن نام هر مسیر
)مبدأ_ مقصد_  (tجدید به عنوان
زیرکالسی از کالس ترافیک راه های
غیرتجربی

ذخیره سازی نام هر مسیر
)مبدأ_ مقصد( به عنوان زیرکالسی از
کالس غیرترافیک راه های تجربی

ذخیره سازی هر مسیردر یک فایل
 owlمجزا به صورت یک کالس با
جاوا
درنظرگیری Segmentهای هر
مسیر به عنوان Individualهای
کالس آن مسیر و  IDبه عنوان
Individual s name

درنظرگیری فیلدها )مختصات X؛
مختصات (Yبه عنوان Data
property

بازیابی مسیرها از
آنتولوژی

شکل -1مراحل ایجاد آنتولوژی تجربيات رانندگان
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خیر

اضافه کردن نام هر مسیر
)مبدأ_ مقصد( جدید به عنوان
زیرکالسی از کالس غیرترافیک راه
های غیرتجربی

طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری  .................................................................................................برزگر و همکاران
استفاده شده است ،جمعآوری شدند .این  appدر محیط اندروید
آماده شده است و در آن از arcgis sdk for android spatialite
استفاده شده است و اطالعات با کلیک بر روی نقشه به صورت
الین در پایگاه داده ذخیره میشوند .مسیرهای تاکسی پایانههای
تاکسی شهر تهران در زمانهای ترافیکی و غیرترافیکی توسط بیش
از  92راننده که هرکدام چند مسیر مختلف با مبدأ و مقصد
مختلف را طی کرده بودند ،در این  appوارد و تبدیل به shapefile
شدند ،سپس در  ArcGISپیش پردازش و برای استفاده در پایگاه
داده  Oracleذخیره شدند .سپس هر مسیر ،با استفاده از owl api
جاوا به یک فایل  owlتبدیل و ذخیره گردید و یک فایل  owlکلی
نیز برای آنتولوژی تجربیات رانندگان در نرمافزار  protegeبا
استفاده از این مسیرها ایجاد شد.

برای ذخیرهسازی مسیرهایی که با استفاده از مسیریابی بهدست
میآیند ،ابتدا نام کالس مربوط به مسیر بهصورت مبدأ_مقصد
تعریف میشود .سپس زیرکالسی با این نام در کالس راههای
غیرتجربی آنتولوژی تجربیات رانندگان معین میگردد .همچنین،
یک فایل  owlمجزا نیز برای ذخیرهسازی قطعههای این مسیر ،با
همین نام ،تعریف میگردد که مشابه با ذخیرهسازی یک مسیر
تجربی ،نام کالس تعریف شده در این فایل  owlمشابه با نام
کالسی که برای آن در آنتولوژی تجربیات رانندگان تعریف میشود
است و  individualهای آن قطعههای مسیری که با استفاده از
مسیریابی بهدست آمدهاند هستند و  IDهر قطعه مسیر بهعنوان نام
 individualمربوط به آن و  attributeهای مختصات  xو مختصات
 yآن بهعنوان  data propertyتعریف میشوند.
 -3-0-3بازیابی مسیرها از آنتولوژی
شبه کد مربوط به بازیابی مسیرها از آنتولوژی ،در شکل  9ارائه
شده است .برای استفاده از آنتولوژی تجربیات رانندگان در
مسیریابی ،ابتدا کاربر مبدأ و مقصد و ساعت حرکت را مشخص
میکند .سپس بررسی میشود که آیا کالسی با این مبدأ و مقصد
در آنتولوژی تجربیات رانندگان وجود دارد یا خیر .اگر چنین
کالسی وجود داشت ،قطعههای این مسیر ( individualهای این
کالس) از فایل  owlاین مسیر بازیابی و بدون نیاز به پردازش،
نمایش داده میشوند .اگر چنین کالسی وجود نداشت ،ابتدا بررسی
میشود که آیا مبدأ و مقصد در راههای تجربی قرار دارند یا خیر.
اگر مبدأ و مقصد در شبکه راه تجربی قرار داشتند ،تنها از راههای
تجربی برای ایجاد گراف شبکه راه استفاده میشود و اگر هریک از
آنها در شبکه راه تجربی قرار نداشتند ،از شبکه راه اصلی برای
ایجاد گراف شبکه راه استفاده میشود و مسیریابی با استفاده از
الگوریتم دایجسترا انجام میشود .پس از انجام مسیریابی ،نام مسیر
مورد نظر در زیرکالس راههای غیرتجربی آنتولوژی تجربیات
رانندگان ثبت میشود تا در صورت درخواست مجدد کاربر ،بدون
انجام پردازش دوباره ،نمایش داده شود.
قطعههای مسیر بهدست آمده نیز در یک فایل  owlجدا بهصورت
 individualهای کالسی همنام با نام مسیر مورد نظر ،ذخیره می-
شوند.

شکل  -2آنتولوژی کلی تجربیات رانندگان (به دلیل ازدیاد مسیرها ،تنها تعدادی
از آنها در این شکل نشان داده شدهاند)

 -4پیادهسازی
در این مقاله ،آنتولوژی مبتنی بر تجربیات رانندگان ایجاد شده
است و این آنتولوژی در حوزه مسیریابی مورد استفاده قرار گرفته
است .برای پیادهسازی آنتولوژی تجربیات ،دادههای مورد نیاز با
نوشتن یک  appبرای ذخیره مسیرهای تاکسی که در آن از OSM1
Open street map

1
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xmlns:Poonak_Tajrish_t="http://www.coode.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>/<

 شبه کد الگوریتم مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی تجربیات-9 شکل

 همانطورکه در کدهای صفحه بعد نشان داده شده،برای مثال
 اگر مسیر بین پونک و تجریش را برای زمان ترافیک در نظر،است
 نام این کالس در آنتولوژی تجربیات رانندگان بهصورت،بگیریم
 و بهعنوان زیرکالسی از کالس ترافیک راههایPoonak_Tajrish_t
 مجزا نیز با نامowl  سپس یک فایل.تجربی ذخیره میشود
 برای ذخیرهسازی قطعههای این مسیر تشکیلPoonak_Tajrish_t
 دارد وPoonak_Tajrish_t  کالسی با نامowl میشود که این فایل
هر قطعه از مسیری که برای رسیدن از پونک به تجریش در زمان
 تعریفindividual  بهصورت یک،اوج ترافیک باید پیموده شود
 قطعه مسیر مربوطID  با استفاده ازindividual میشود که نام این
 هرy  و مختصاتx  های مختصاتAttribute .به آن تعریف میشود
 هایindividual  هایdata property قطعه این مسیر نیز بهعنوان
 در کدهای زیر این کالس به صورت نمونه ارائه.آن تعریف میشوند
 تنها، هاindividual  در این کدها بهدلیل زیاد بودن.شده است
.تعداد کمی از آنها ذکر شدهاند
>?<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.coode.org/ontologies/Poonak_Tajrish_t.owl"
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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

ارزیابی معیار استفاده مجدد از آنتولوژی ،باید بتوان آنتولوژی را
برای کاربردی دیگر استفاده نمود .با توجه به این دیدگاه ،آنتولوژی
تجربیات رانندگان را باید بتوان برای مسیریابی در کشوری دیگر
استفاده کرد.

<owl:NamedIndividual>/

پس از ایجاد آنتولوژی ،آنتولوژی مربوطه برای مسیریابی مورد
استفاده قرار گرفت .در هر بار اجرای برنامه ،اگر مسیر جدیدی
تولید شود که در بین مسیرهایی که قبالً در آنتولوژی تجربیات
رانندگان ذخیره شدهاند وجود نداشته باشد ،این مسیر بهصورت
یک کالس از آنتولوژی تجربیات رانندگان ،ذخیره میشود تا بعدها
در صورت درخواست مجدد کاربر ،بدون پردازش ،نمایش داده
شود .به عبارت دیگر ،قطعههای این مسیر بهصورت
individualهای کالسی به نام مبدا_مقصد یا مبدا_مقصد_( tدر
صورتیکه زمان حرکت در بازههای زمانی پرترافیک باشد) و به-
عنوان زیرکالسی از کالس  Non_Experimentalذخیره میشوند.
برای بازیابی مسیرها از آنتولوژی ،از  pellet reasonerبه عنوان
 reasonerو از  owlreasonerبه عنوان  interfaceای برای owl api
استفاده شد .این برنامه که با استفاده از جاوا و در محیط دسکتاپ
نوشته شده است ،هر مسیر جدید را تبدیل به یک کالس owl
مجزا میکند .بدین ترتیب ،با هر بار اجرای برنامه ،آنتولوژی
تجربیات رانندگان آپدیت میشود و مسیرهای جدید به آن اضافه
میشوند و نیاز به پردازش دادهها نیز در طول زمان و با اجرای
هرچه بیشتر الگوریتم ،کاهش مییابد .درصورتی که مبدأ و مقصد
وارد شده در آنتولوژی شبکه راه قرار نداشت ،از شبکه راه اصلی و
الگوریتم دایجسترا برای محاسبه مسیر استفاده میشود .در شکل
 ،۴قسمتی از شبکه راه تجربی و شبکه راه اصلی در محدوده
منطقه  7شهر تهران نشان داده شده است.

شکل  -۴بخشی از شبکه راه تجربی و شبکه راه اصلی در محدوده منطقه  7شهر
تهران (خطوط قرمز رنگ مربوط به شبکه راه تجربی و خطوط آبی مربوط به
شبکه راه اصلی هستند)

در طراحی آنتولوژی تجربیات برای مسیریابی ،مختصاتهای ابتدا و
انتهای هر قطعه راه و  IDآن برای تمایز با دیگر قطعههای راه مورد
نیاز است .این سه ویژگی در همه پایگاههای داده شبکه راه
موجودند .حتی اگر داده مورد استفاده  OSMهر کشور نباشد و
برای مثال نقاط  GPSای ذخیره شده در یک پایگاه داده باشد ،در
نقاط  GPSای نیز این ویژگیها وجود دارند .پس به راحتی می-
توان پایگاه داده آنتولوژی تجربیات رانندگان را تغییر داد و آن را
برای کاربردی دیگر استفاده نمود.
بهطورکلی ،وابسته به نوع آنتولوژی مورد ارزیابی ۴ ،دسته روش
ارزیابی وجود دارد [ :] 92ارزیابی نتایج یک کاربرد که در آن از
آنتولوژی استفاده شده است (مثال [ ،]97در این مقاله ابتدا یک
نوع عملیات خاص برای ارزیابی آنتولوژی در نظر گرفته شده است
(برای مثال عملیات برچسبگذاری نقشهای مرتبط به یک

 -5ارزیابی

مفهوم) سپس با استفاده از یک نرمافزار نمونه و یک مجموعه داده
 -0-5ارزیابی مدل آنتولوژی

طالیی استاندارد ،شیوه انجام این عملیات توسط آنتولوژی مورد
نظر ارزیابی شده است) ،مقایسه آنتولوژی با یک منبع داده با توجه

برای ارزیابی آنتولوژی ،دیدگاهها و روشهای مختلفی وجود دارند.

به حوزهای که آنتولوژی پوشش میدهد (مثال [ ،]90روش مورد

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

استفاده در این مقاله شامل سه مرحله است :شناسایی یکسری

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

کلمات کلیدی ،بسط دادن کلمات (برای مثال استفاده از

مالحظات ساختاری در سازماندهی آنتولوژی در نظر گرفته شود و

 WordNetیا تکنیکهای  ،)IR2نگاشت آنتولوژی) ،ارزیابی

مناسب بودن آن برای توسعه و استفاده مجدد بررسی شود .برای
Gomez-preze

آنتولوژی توسط کارشناسان و بررسی این که آیا آنتولوژی یکسری

1

Information Retrieval

11

2

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ....................................................... (JSCITجلد  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 7937
از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورد میکند یا خیر (مثال

برای ارزیابی روش پیشنهادی 72 ،جفت مبدأ و مقصد مختلف که
بهصورت تقریبی کل شهر تهران را پوشش میدهند ،انتخاب شدند
و مسیرهای مربوط به آنها با استفاده از الگوریتم مسیریابی مبتنی
بر آنتولوژی تجربیات و الگوریتم کوتاهترین مسیر دایجسترا
محاسبه شدند .شبکه راه مورد استفاده برای الگوریتم دایجسترا نیز
همان شبکه راه اصلی است که در الگوریتم مسیریابی مبتنی بر
نجربیات ،در صورت لزوم استفاده میشود .جدول  7مسیرهای
مورد استفاده برای ارزیابی را نشان میدهد.

[ ،]93در این پژوهش  722ویژگی با استفاده از بررسی مقاالت
مختلف ارزیابی آنتولوژی جمعآوری شده است و از روش AHP1
برای انتخاب آنتولوژی ایدهآل استفاده شده است) ،مقایسه
آنتولوژی با یک آنتولوژی طالیی استاندارد (مثال [ ،]۴2در این
تحقیق یک مدل آنتولوژی پایه بهصورت یک سیستم دوالیهای
شامل الیه مفهومی و الیه واژگانی در نظر گرفته شده است و
براساس یکسری معیارها ،شباهتهای آنتولوژیها با یکدیگر بررسی
شدهاند).

جدول  -7مسیرهای مورد استفاده برای ارزیابی

از بین روشهای ذکر شده ،بهدلیل اینکه منبع دادهای ایدهآل و

مقصد

مبدأ

شماره مسیر

یک آنتولوژی طالیی استاندارد در حوزه آنتولوژی ارائه شده در این

بلوار اندرزگو

میدان پونک

7

میدان دانشگاه

میدان پونک

2

ارزیابی آنتولوژی تجربیات رانندگان ،قابل استفاده میباشند .روش

خیابان سهروردی

میدان پونک

9

میدان ونک

میدان پونک

۴

سوم نیز ،بیشتر برای مقایسه دو یا چند آنتولوژی استفاده میشود

میدان پونک

مبدان ونک

1

و معیارهایی براساس امکان استفاده از یکسری ابزار در آنتولوژی

میدان تجریش

میدان پونک

2

میدان پونک

میدان تجریش

7

(امکان تعریف ویژگی برای هر کالس ،امکان تعریف کاردینالیتی

میدان تجریش

میدان ولیعصر

0

میدان ولیعصر

میدان تجریش

3

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

میدان قدس

فلکه دوم تهرانپارس

72

مقاله در دسترس نیست ،عمالً تنها روشهای اول و سوم برای

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

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

بهدلیل مهمتر بودن دقت و سرعت انجام مسیریابی در زمانهای

توصیف فعالیتها و روشها ،تعداد حوزههای مختلف و  )...و هزینه

پرترافیک ،ساعت حرکت در بازههای پرترافیک انتخاب شد .برای

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

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

برای برخی از ابزارهای آنتولوژی و  )...را مورد ارزیابی قرار میدهد

سفر نیز ،توسط  72راننده که مسیرها بهدست آمده را بهصورت

که این معیارها توسط کارشناسان تعریف میشوند و با استفاده از

واقعی در زمانهای اوج ترافیک پیمودند ،محاسبه گردید .شکل 3

روش  AHPبرحسب اهمیت ،وزندهی میشوند و نتایج آنتولوژیها

مسیر به دست آمده توسط الگوریتم مبتنی بر آنتولوژی تجربیات و

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

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

آنتولوژی تجربیات رانندگان ،روش اول است .ارزیابی مبتنی بر

 )72نشان میدهد.

کاربرد بررسی میکند که چه میزان نتایج آن کاربرد تحت تأثیر
آنتولوژی است .نتایج ممکن است با استفاده از آنتولوژی بهتر یا
بدتر شوند [ .] ۴7برای ارزیابی آنتولوژی تجربیات با استفاده از این
روش ،کاربرد مسیریابی درنظر گرفته شد و الگوریتم دایجسترا به
تنهایی و الگوریتم دایجسترا با ترکیب با آنتولوژی تجربیات مورد
ارزیابی قرار گرفت که در زیربخشهای بعدی نتایج این ارزیابی
ارائه میشود.
 -2-5ارزیابی مدل آنتولوژی براساس کاربرد

Analytic Hierarchy Process

1

11
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شکل  -3مسیر بهدست آمده توسط دو الگوریتم برای یک جفت مبدأ و مقصد (مسیر شماره )72

 -0-2-5ارزیابی براساس طول مسیر

100

شکل  72نمودار طول مسیر  2روش مورد استفاده را برای 72
مسیر مورد نظر ،نشان میدهد که این فواصل با استفاده از جمع
زدن طول قطعههای مسیر به دست آمدهاند.

50
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شماره مسیر
مسیرهای تجربی
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شماره مسیر
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طول مسیر(کیلومتر)
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0

0

زمان سفر(دقیقه)

150

مسیرهای دایجسترا

شکل  -77مقایسه زمان سفر دو روش مورد استفاده برای  72مسیر مورد
ارزیابی در زمان اوج ترافیک

 -6بحث
رانندگان تاکسی بهطور معمول از مسیرهایی استفاده میکنند که
دارای ترافیک کم هستند و تعداد ورودیها به این مسیرها نیز
حداقل است .همچنین برای ورود به بزرگراهها و یا خروج از آنها،
از یکسری مسیرهای فرعی در ابتدا و انتهای مسیر استفاده می-
کنند و از خیابانهایی که مراکز خرید و سازمانها و بیمارستانها و
 ...در آنها قرار دارند و در بیشتر ساعات روز پرترافیک هستند،
استفاده نمیکنند .برای مثال ،همانطور که در شکل  3میتوان
مشاهده کرد ،بیشتر مسیر پیشنهادی الگوریتم دایجسترا از خیابان
شریعتی میگذرد که دارای ورودیهای بسیاری است مانند بزرگراه
صدر ،خیابان کالهدوز (دولت) که مسیر ورودی و خروجی
پاسداران است .همچنین بلوار میرداماد نیز در این مسیر قرار دارد
که دارای مراکز خرید متعدد است .بیمارستانهای مهر ایران و
مفید نیز در نزدیکی این مسیر قرار دارند .بنابراین ،این مسیر با

مسیرهای دایجسترا

شکل  -72مقایسه طول مسیر دو روش مورد استفاده برای  72مسیر مورد
ارزیابی در زمان اوج ترافیک

 -2-2-5ارزیابی براساس زمان سفر
شکل  77نمودار زمان سفر  2روش مورد استفاده را برای  72مسیر
مورد نظر ،نشان میدهد که این زمانها توسط  72راننده که این
مسیرها را بهصورت واقعی در زمانهای اوج ترافیک پیمودهاند ،به
دست آمدهاند.
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مجزا برای آن ،ذخیره میشود و در صورت درخواست مجدد با این
مبدأ و مقصد ،بدون انجام مسیریابی ،مسیر ذخیره شده بهصورت
آنی برای کاربر نمایش داده میشود .تفاوت این الگوریتم با
الگوریتمهای مسیریابی تجربی پیشین ،استفاده از آنتولوژی و
تشکیل شبکه راه تنها با مسیرهای تجربی در هنگام وجود هردو
مبدأ و مقصد در راههای تجربی است .استفاده از آنتولوژی باعث
می شود سیستم پس از هر اجرا و تولید مسیر جدید ،توسعه یابد و
به روزرسانی شود و نیاز به پردازش کاهش یابد .با توجه به ارزیابی-
های انجام شده نیز میتوان مشاهده کرد که با اینکه طول سفر در
این حالت بیشتر است ،اما زمان سفر کمتر است که این نتایج
مناسب بودن اتخاذ این روش در مسیریابی را تضمین میکنند.
عالوهبراین ،اغلب برنامههای مسیریابی که در ایران استفاده می-
شوند ،نیاز به اینترنت دارند و با توجه به مشکالت اینترنتی در
ایران ،این موضوع ممکن است باعث بروز مشکل در عملکرد برنامه
مورد نظر شود .الگوریتم مسیریابی ارائه شده در این مقاله ،با پیش
فرض آفالین بودن فرد طراحی شده است .درمسیریابی دقیق با
استفاده از دادههای ترافیکی معموال نیاز است که این دادهها به
صورت آنالین از یک سرور مرکزی دریافت شوند بنابراین ،اگر از
تجربیات رانندگان تاکسی که به نوعی ترافیک را نیز به همراه
دارند استفاده شود ،دیگر نیازی به استفاده از سرورهای اینترنتی
نیست و مشکالت اینترنتی خللی در عملکرد الگوریتم ایجاد نمی-
کنند.
با توجه به اینکه آنتولوژی امکان ذخیرهسازی مسیرهای رانندگان
تاکسی و مسیرهای دیگر را در فرمت متن فراهم میسازد ،حجم
ذخیرهسازی مسیرها کاهش یافته و برای ذخیره بر روی دستگاه-
های هوشمند مناسبتر خواهد بود .همچنین ،در اغلب برنامههای
مسیریابی به دلیل این که از تجربیات افراد در مسیریابی استفاده
نمیشود ،ممکن است برنامه در مواردی که دو مسیر با شرایط
ترافیکی یکسان جواب مسئله هستند و تنها هوش انسانی میتواند
تشخیص دهد کدام یک از این مسیرها مناسبتر است ،دچار
اشتباه شود .از سوی دیگر ،امکان ارتقا این برنامهها برای کار در
زمینههای دیگری همچون مسیریابی برای توریستها یا افراد
دیگر ،کمتر وجود دارد .در روش ارائه شده ،با استفاده از آنتولوژی
تجربیات بر این مشکالت غلبه شده است زیرا آنتولوژی تجربیات را
به راحتی میتوان آپدیت نمود و از آن در زمینههای دیگر استفاده
کرد .برای مثال به راحتی میتوان تجربیات توریستها یا آتش-
نشانان و  ...را جمعآوری و با آنتولوژی مدل کرد و این آنتولوژی
جدید را با الگوریتم مسیریابی ادغام و در کاربردی جدید استفاده

توجه به جاذبههای ترافیکی بسیار ،مسیری کامالّ پرترافیک است.
بالعکس ،مسیر پیشنهادی الگوریتم مسیریابی مبتنی بر تجربیات،
بیشتر از بزرگراهها میگذرد بنابراین دارای ترافیک کمتر و زمان
سفر کمتری است.
با توجه به شکل  72میتوان دریافت که طول مسیر در الگوریتم
کوتاهترین مسیر دایجسترا در همه  72مسیر از طول مسیر در
الگوریتم مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی تجربیات در زمانهای اوج
ترافیک ،کمتر است.
همچنین ،با توجه به شکل  77میتوان دریافت که زمان سفر روش
مبتنی بر آنتولوژی تجربیات در  3مورد کمتر از زمان سفر الگوریتم
کوتاهترین مسیر دایجسترا است و تنها در یک مورد زمان سفر
الگوریتم مبتنی بر آنتولوژی تجربیات مقدار کمی ،بیشتر است
(مسیر شماره  .)7با اینکه طول مسیر در روش استفاده از
آنتولوژی تجربیات ،در  72مورد بیشترین مقدار است ،اما زمان
سفر آن در  3مورد کمترین مقدار است و این موضوع به این دلیل
است که این مسیرها ،دارای حداقل ترافیک هستند و سرعت
ماشین در این مسیرها بیشتر خواهد بود .بنابراین ،استفاده مجدد
از تجربیات رانندگان تاکسی با استفاده از آنتولوژی ،میتواند در
انتخاب مسیرهایی با کمترین زمان سفر و حداقل ترافیک ،نقش
مهمی ایفا کند.
 -7نتیجهگیری
افراد مختلف تجربیات مکانی مختلفی کسب می کنند و به دلیل
این که هیچ سیستمی برای ذخیرهسازی این تجربیات وجود ندارد،
این تجربیات از بین می روند .این پژوهش امکانی را برای ذخیره-
سازی تجربیات مکانی و هوشمند کردن سیستمها فراهم میکند.
در این مقاله آنتولوژی براساس مسیرهای پیموده شده توسط
رانندگان تاکسی ،در زمانهای پرترافیک و کم ترافیک ،ایجاد شد و
آنتولوژی مورد نظر برای شهر تهران پیادهسازی گردید.
در روش مسیریابی مبتنی بر آنتولوژی تجربیات ،اگر مسیری با
مبدأ و مقصد وارد شده توسط کاربر در آنتولوژی تجربیات وجود
داشته باشد ،بدون انجام پردازش ،مسیر مورد نظر برای کاربر
نمایش داده میشود .درصورتیکه مسیری وجود نداشت ،بررسی
می شود که آیا مبدأ و مقصد در شبکه راه تجربی قرار دارند یا خیر.
در صورتی که هردو مبدأ و مقصد در شبکه راه تجربی قرار داشتند،
تنها از شبکه راه تجربی برای ایجاد گراف و انجام مسیریابی
استفاده میشود و اگر در شبکه راه تجربی قرار نداشتند از شبکه
راه اصلی برای ایجاد گراف شبکه راه و انجام مسیریابی استفاده
میشود پس از انجام مسیریابی ،مسیر به دست آمده در قسمت
مسیرهای غیرتجربی آنتولوژی شبکه راه با ایجاد یک فایل owl
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.تواند از آنتولوژی مربوطه برای مسیریابی استفاده کند
در راستای مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه میتوان به
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