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پروژه نقشه خیابانی باز ( ،)OSMیکی از محبوبترین و شناختهشدهترین پروژههای اطالعات مکانی داوطلبانه است که تمامی دادههای آن مانند
هندسه عوارض ،روابط ،اطالعات توصیفی و تمامی نسخههای قبلی آنها در فایل تاریخچه ذخیره میشوند .با توجه به سهولت در دسترسی به دادهها
و همچنین چالش های موجود در بحث کیفیت آنها ،مسئله کیفیت اطالعات مکانی تولید شده توسط  OSMموضوع جذابی برای محققین است.
ازجمله رویکردهایی که در تحقیقات پیشین به آن توجه نشده است ،استفاده از فایل تاریخچه داده جهت بهبـود کیفیت اطالعات مکانی داوطلبـانه
میباشد .از اینرو هدف از این پژوهش ،ارائه راهکاری برای بهبود دقت موقعیتی عوارض خطی از طریق تولید داده جدید با استفاده از تاریخچه
دادهها میباشد .جهت رسیدن به این هدف ،رویکردی هندسی مبتنی بر تناظریابی عوارض و نمودار ورونوی ارائه میشود .برای بررسی کارآیی راهکار
پیشنهادی ،منطقه شش شهر تهران به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد .در نهایت برای برآورد دقت ،کیفیت مجموعه داده استخراج شده با
مجموعه داده تولیدی شهرداری تهران بهعنوان مجموعه داده مرجع مورد مقایسه قرار گرفت .باتوجه به نتایج بهدست آمده از این مقایسه مشخص
شد که دقت کاملبودن  1/43درصد و دقت موقعیتی عوارض محیط  8/88 ،OSMدرصد بهبود یافت.
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خطی از طریق تولید داده جدید با استفاده از تاریخچه
دادهها 2و کاهش عدم قطعیت در نسخه ارائه شده به
کاربر است .تمرکز اصلی این تحقیق بر بهبود مولفه
مکانی کیفیت بوده و سعی بر آن دارد تا با بررسی
تغییرات در نسخههای قبلی یک عارضه در فایل
تاریخچه ،اثر تغییرات ناگهانی در یک عارضه که ممکن
است ناشی از عدم آگاهی مشارکتکننده باشد ،را در
کیفیت نسخه نهایی کاهش دهد.
در این مقاله پس از مقدمه در بخش دوم پیشینه
تحقیقات انجام شده بر روی کیفیت دادههای  OSMبیان
میشود .بخش سوم به تشریح پایگاه داده  OSMو فایل
تاریخچه داده  OSMمیپردازد .در بخش چهارم شرح
مفصلی از روش پیشنهادی ارائه میشود .سپس در بخش
پنجم ضمن تشریح منطقه مورد مطالعه ،چارچوب
پیشنهادی بر روی این منطقه اعمال میشود و نتایج
حاصل از تحقیق ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .در بخش
ششم جمعبندی و پیشنهادات ارائه میشود.

 -1مقدمه
اطالعات مکانی داوطلبانه روشی بصری و مستقیم برای
جمعآوری اطالعات مکانی بهروز ،از طریق مشارکت
داوطلبانه افراد با هزینه بسیار پایین ارائه میدهند [.]1
در این زمینه ،پروژه  OSM1را میتوان بهعنوان یکی از
موفقترین و بزرگترین نمونههای پروژههای اطالعات
مکانی داوطلبانه نام برد .این پروژه با هدف ایجاد و
نگهداری یک نقشه برخط ،رایگان و قابل ویرایش توسط
کاربران ،در سال  2440از دانشگاه لندن آغاز شده و
اکنون به سراسر جهان گسترش یافته است [ .]2در سال
 OSM ،2411اعالم کرد که شمار مشترکین ثبت شده
در این پروژه بیش از چهار میلیون نفر بوده است [.]3
نیروهای محرک اصلی ایجاد و رشد  ،OSMمحدودیت
استفاده و عدم دسترسی به نقشههای سراسر جهان و
همچنین ظهور سیستمهای ردیابی ماهوارهای ارزان
قیمت است [ .]0پروژه  OSMاز طریق مشارکت کاربران،
مقدار زیادی از اطالعات مکانی برچسبگذاری شده را
تولید میکند .با اینحال ،این دادهها از محدودیتهای
قابلتوجهی که به طورطبیعی برای دادههای مکانی
داوطلبانه رخ میدهد ،رنج میبرند .یکی از دالیل اصلی
آن ،عدم اطمینان در مورد نحوه جمعآوری این دادهها
است [ .]2عالوه بر این ،فقدان استانداردهای یکپارچه و
عدم وجود مکانیزمهای کنترل کیفیت در محیط ،OSM
کیفیت ناهمگن دادههای این محیط را افزایش
میدهد[.]6
تا به امروز حجم قابل توجهی از تحقیقات صورت گرفته
در زمینه اطالعات مکانی محیط  OSMبه ارزیابی کیفیت
این دادهها پرداختهاند و بهبود کیفیت کمتر مورد توجه
واقع شده است .در این تحقیق سعی بر آن شده است تا
بااستفاده از اطالعات موجود در فایل تاریخچه ،به بهبود
کیفیت آخرین نسخه اطالعات عوارض موجود در سایت
 OSMپرداخته شود .از این رو هدف از این پژوهش ،ارائه
راهکاری برای بهبود کیفیت دقت موقعیتی عوارض

تاکنون تحقیقات زیادی برای ارزیابی دقت مکانی
دادههای مکانی داوطلبانه بر مبنای روشهای مقایسه
اطالعات مکانی داوطلبانه با یک مجموعه اطالعات مکانی
مرجع صورت گرفته است .این روشها ،برای چنین
مقایسهای ،به وجود دادههای مرجع با ویژگیهای مشابه
و یک چارچوب زمانی معتبر نیاز دارند .محققان در این
روشها برای ارزیابی دقت موقعیتی ،عوارض  OSMرا به
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از بین مولفههای متعدد کیفیت در تحقیقات پیشین ،دو
مولفه شامل اولی دقت موقعیتی و دوم کاملبودن دادهها
به مراتب بیشتر از جنبههای دیگر مورد بررسی قرار
گرفتهاند .از آنجائیکه در این تحقیق با ارائه راهکاری
پیشنهادی ،به بهبود این دو مولفه پرداخته میشود ،از
اینرو در ادامه ،تحقیقات انجام شده با تمرکز بر دو مولفه
دقت موقعیتی و کاملبودن دادهها بیان میشود.
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یک ساختار مشابه مجموعه داده رسمی میبرند و عوارض
متناظر در هر دو مجموعه را به صورت دستی شناسایی
میکنند .برای جلوگیری از هرگونه خطای پردازشی،
تناظریابی دستی بیش از رویکرد تناظریابی خودکار
ترجیح داده میشود [ .]0رایجترین روشی که در این
گروه از تحقیقات برای اندازهگیری دقت عوارض خطی
استفاده میشود ،آنالیز بافر است .در این روش بافری با
شعاع معینی اطراف یک عارضه خطی از یک مجموعه
معتبر زده میشود ،سپس درصدی از عارضه مکانی
داوطلبانه که درون بافر قرار گرفته ،محاسبه میشود [.]1
تویا 1و همکارش برای بررسی دقت موقعیتی عوارض
خطی از دو فاصله هاسدورف و فاصله میانگین استفاده
نمودند [ .]8در یک رویکرد نسبتاً متفاوت ،محققان یک
رویکرد مبتنی بر فتوگرامتری برای ارزیابی دقت موقعیتی
عوارض جادهای  ،OSMبا استفاده از تصاویر استریو 2و
یک مدل تنظیم بردا ر 3ارائه دادند .آنها رویکرد
پیشنهادی را در چند خیابان در شهر وست الفایت از
پایگاه داده  OSMمورد آزمایش قرار دادند و نتایج نشان
داد که نقاط شکلی پس از تنظیم ،0دقت موقعیتی را تا
 86درصد بهبود دادند [ .]1محمدی و ملک در سال
 2412نیز برای ارزیابی کیفیت اطالعات مکانی
داوطلبانه ،این دادهها را با دادههای سازمان نقشهبرداری
ایران مقایسه کردند .سپس با استخراج الگو از دادههای
مرجع متناظر ،دقت مکانی دادههای  OSMبدون متناظر
را برآورد کردند [ .]14هایانگ 2و همکاران در سال
 2416یک رویکرد ارزیابی بر اساس شباهت قوس
متقارن 6ارائه دادند و کیفیت هندسی شبکه جادهای در
اطالعات مکانی داوطلبانه را بر اساس اختالف با شبکه
جادهای زمینی مرجع متناظر ارزیابی کردند [.]11
بروول ی 1و همکاران در سال  2411رویکردی برای
ارزیابی دو مولفه کاملبودن و دقت موقعیتی شبکه

جادهای بر اساس تفاوت با دادههای مرجع ارائه دادند که
امکان تنظیم پارامترهای ارزیابی کیفیت به تناسب نیاز
کاربر را فراهم میآورد .نویسندگان یک برنامه تحت وب
معرفی کردند که در این برنامه با تعریف یک شبکه توسط
کاربر ،امکان تجزیه و تحلیل مولفه کیفیت را در هر
قسمت از شبکه به طور جداگانه فراهم میآورد [.]12
برخی دیگر از محققان سعی کردند بدون استفاده از
دادههای مرجع و با استفاه از روشهای اعتباردهی به
کاربران و صرفا با توجه به منشا و منبع عوارض ،کیفیت
اطالعات مکانی داوطلبانه را محاسبه کنند .برای نمونه
در سال  ،2414هاکلی 8و همکاران قانون لینوس را
اعمال کردند و متوجه شدند که مشارکت تعداد بیشتری
از کاربران در یک واحد مکانی داده شده بر روی ،OSM
دادههایی با کیفیت باالتری تولید میکند .این مطالعه
نشان داد که مقایسه با مجموعه دادههای مرجع ،تنها
روش برای ارزیابی کیفیت دادههای  OSMنیست و تعداد
کاربران به عنوان معیاری برای دقت موقعیتی پیشنهاد
شد [.]13
در گروه دیگری از تحقیقات ،به پژوهش و تحقیق بر روی
تاریخچه دادهها میپردازند و از تحلیل دادههای تاریخی
برای ارزیابی کیفیت ذاتی دادههای مکانی داوطلبانه
استفاده میکنند .برای نمونه آنتونیو 1و همکاران در سال
 2410یک مدل برای ارزیابی اعتبار کاربر و اعتماد
عوارض دادههای مکانی داوطلبانه بر اساس تاریخچه خود
اطالعات معرفی کردند .این رویکرد شامل اختصاص یک
ارزش قابل اعتماد به هر نسخه از عارضه است .برای
اینمنظور با استفاده از خوشهبندی نسخههای یک عارضه
با توجه به سه ویژگی معنایی ،هندسی و کیفی و مقایسه
نسخههای مشابه در یک خوشه ،سطح تناسب برای
هدف 14هر عارضه مشخص شد [ .]10در سال 2412
محققان در مقالهای پایگاه دادههای تاریخچهای OSM
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 OSMدر حالحاضر یکی از محبوبترین پروژههای
اطالعات مکانی داوطلبانه بر روی اینترنت است [.]13
 OSMاز زمان آغاز آن در سال  2440موفق بوده و در
زمینه مسیریابی و ناوبری ،بهبود کارتوگرافی ،خدمات
مبتنی بر مکان و مدلهای سه بعدی شهری مورد
استفاده قرار گرفته است .محیط  OSMبه طور مداوم در
حال تغییر و بهروزرسانی است .این محیط دارای سیستم
بازبینی برای ویرایشهای ارسال شده نیست و تغییرات
را فقط چند دقیقه پس از ثبت و ذخیره توسط کاربر،
منتشر میکند OSM .از دادههای تولید شده از سیستم
تعیین موقعیتیابی جهانی ،تلفنهای هوشمند و سایر
سختافزارهای نقشهبرداری پشتیبانی میکند .همچنین
در بعضی از کشورها مانند ایاالت متحده و کانادا
داوطلبانی هستند که دادههای معتبر را به پایگاه داده
 OSMوارد میکنند.
ساختار داده  OSMیک ساختار داده توپولوژیکی شامل
یک بلوکی از گرهها ،راهها و روابط برای نشان دادن
عوارض مکانی است .عالوه بر این OSM ،یک طرح
برچسبگذاری (جفت کلید-ارزش )0برای ذخیرهسازی
اطالعات توصیفی درباره عوارض فراهم میآورد .همه
دادههای  OSMمانند نقاط ،راهها ،روابط و نسخههای
قبلی آنها در فایل تاریخچه داده  ،OSMنگهداری
میشوند .فایل تاریخچه داده  ،OSMشامل همه اطالعات
موقعیتی و توصیفی یک عارضه و همچنین اطالعات
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کاملبودن دادههای مکانی یکی از مهمترین مولفههای
کیفیت داده در کنار دقت موقعیتی است .کاملبودن
دادههای مکانی ،وجود و عدم وجود عوارض مکانی
داوطلبانه ،اطالعات توصیفی و روابط آنها را در مقایسه
با یک مجموعه داده مرجع توصیف میکند [ .]8برای
تعیین میزان کاملبودن عوارض خطی ،از مقایسه بین
طول عوارض خطی موجود در  OSMبا طول عوارض
خطی در مجموعه دادههای مرجع استفاده میشود .برای
نمونه هاکلی در سال  ،2414برای ارزیابی مولفه
کاملبودن دادههای  OSMکشور انگلستان ،میزان طول
کل راهها در هر کیلومتر مربع از مجموعه  OSMرا با
مجموعه داده سازمان نقشهبرداری آن کشور مقایسه کرد
[ .]16فرقانی و دالور ،براساس معیارهایی مانند طول
جاده ،مساحت حداقل محدوده محصور ،1بیضی خطای
استاندارد 2و مرکز میانه 3و با استفاده از منطق فازی
میزان کاملبودن دادههای  OSMرا در شهر تهران
ارزیابی کردند [ .]11این روشها نیاز به یک مجموعه
داده مرجع و معتبر دارند .هزینه و محدودیتهای
دسترسی به دادههای با دقت باال ،در بسیاری از موارد
استفاده از این روشها را با مشکل مواجه میسازد .از
اینرو ،برای ارزیابی کاملبودن ،از شاخصهای درونی
مانند برچسبهای  OSMو تاریخچه دادههای آنها
استفاده شد [ .]18برای نمونه تحقیقی در هند انجام شد
که از اطالعات فایل تاریخچه برای ارزیابی کاملبودن
دادههای مکانی با استفاده از شاخصهای ذاتی استفاده

 -3پایگاه داده OSM

 -2-2کاملبودن
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انگلستان و ایرلند را مورد بررسی قرار دادند[.]12
نویسندگان تعداد و اطالعات مشارکتکنندگان،
ویرایشها و تعداد تغییرات هندسی هر عارضه،
برچسبهای نسبت داده شده به هر عارضه و همچنین
تغییرات هندسی عوارض را بررسی کردند .نتایج آنها
نشان داد که  ٪11از همکاران ٪81 ،از دادههای مکانی
را بیش از  12بار ایجاد و یا ویرایش کردهاند [.]12

کرد [ . ]1محققان فایل تاریخچه داده را در دو تاریخ،
ژانویه سال  2416و فوریه سال  2411دریافت کردند و
با مقایسه دو مجموعه داده به تعیین میزان کاملبودن
طول جادهها ،کاملبودن مشخصات نام ،حداکثر سرعت
و مولفه دقت معنایی پرداختند .مدل توسعه یافته بر روی
دادههای  OSMهند اعمال شد و نتایج بیانگر ضرورت
انگیزه همکاران برای افزایش سطح تناسب برای هدف
بود.
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مربوط به کاربران عارضه میباشد [ .]11محیط  ،OSMبر
خالف سایر محیطهای جمعآوری کننده اطالعات مکانی
داوطلبانه ،نه تنها آخرین نسخه اطالعات عوارض را در
دسترس کاربر قرار میدهد ،بلکه امکان دانلود نسخههای
قبلی و فایل تاریخچه تغییرات را نیز به کاربر میدهد.
تمام دادههای  OSMکه پس از معرفی رابط کاربردی
برنامهنویسی نسخه  14 /2به وجود آمدهاند ،در محیط
 http://planet.openstreetmap.orgدر قالب زبان
نشانهگذاری گسترشپذیر ( ) XML2و قالب دودویی
پروتکل بافر ( ) pbf3در دسترس عموم میباشند .در
صورتی که کاربران به دادهی محدودهای خاص نیاز
داشته باشند ،میتوانند از سایر منابعی 0که دادههای
فایل کامل تاریخچه را در قسمتهای کوچکتر ارائه
میدهند ،استفاده کنند.
اطالعات موجود در فایل تاریخچه با توجه به نوع عارضه،
شناسه )ID(2و نسخه 6عوارض مرتب شده است .این فایل
امکان دریافت اطالعات یک عارضهی خاص روی نقشه را
به کاربر میدهد .برای نمونه شکل ( )1اطالعات مربوط
به سه ویرایش انجام شده برای بلوار آزادگان
( )ID=57829129در فایل تاریخچه داده  OSMرا نشان
میدهد .با توجه به شکل( ،)1اطالعات مربوط به این
عارضه را میتوان به سه دسته اطالعات هندسی عارضه،
اطالعات توصیفی عارضه و اطالعات مربوط به کاربر
تولیدکننده این عارضه تقسیم کرد .اطالعات هندسی این
عارضه ،شامل شناسه مجموعه نقاط تشکیلدهنده این
عارضه خطی بوده و اطالعات توصیفی شامل شناسه
عارضه ،نسخه عارضه و زمان اعمال تغییرات ،نوع راه و
نام جاده میباشد .نام کاربر ،شناسه کاربر و روش ثبت
داده بر روی محیط  ،OSMبه عنوان اطالعات مربوط به
کاربر عارضه خطی در فایل تاریخچه ثبت شده است.

1 API

)history-extracts
5 ID
6 Version

2 EXtensible

Markup Language
Binary Format
4 (Geofabrik.de) OR (http://osm.personalwerk.de/full3 Protocolbuffer
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هدف این تحقیق استفاده از فایل تاریخچه دادههای
محیط  OSMجهت بهبود دقت موقعیتی و کاملبودن
دادهها میباشد .جهت رسیدن به این هدف رویکردی
هندسی مبتنی بر تناظریابی عوارض و نمودار ورونوی
ارائه میشود .روش پیشنهادی مورد استفاده در این
تحقیق با توجه به شکل( )2شامل سه مرحله اصلی
میباشد که در ادامه تشریح میشود .در این پژوهش
فرض میشود که تمامی نسخههای قبلی یک عارضه
موجود است .در این راستا ،ابتدا باید فایل تاریخچه
دادههای  OSMکه شامل تمامی اطالعات مربوط به همه
عوارض  OSMاست ،برای منطقه مورد مطالعه تهیه شود.
بعد از تهیه فایل تاریخچه ،اطالعات آخرین نسخه موجود
در  OSMنیز استخراج میشود .تمرکز این تحقیق بر
بهبود کیفیت دادههای خطی بوده و دادههای خطی از
فایل تاریخچه جداسازی میشوند .سپس در مرحله اول
برای هر عارضه در آخرین نسخه اطالعات  ،OSMعوارض
متناظر در تمامی نسخههای موجود در فایل تاریخچه
شناسایی میشوند .برای این منظور از اطالعات توصیفی،
هندسی و توپولوژی مربوط به عوارض استفاده میشود.
در مرحله دوم ،بعد از دستهبندی عوارض متناظر،
پیشپردازشی جهت شناسایی و حذف دادههای به اشتباه
ثبتشده برای هر عارضه ،در بین تمامی نسخههای آن
صورت میگیرد .در مرحله سوم ،هدف استخراج
نمایندهای برای یک عارضه از بین تمامی نسخههای
موجود در فایل تاریخچهای میباشد ،که در این تحقیق
از روش استخراج محور مرکزی از طریق اعمال نمودار
ورونوی استفاده شده است.
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0.5

 -4رویکرد پیشنهادی
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سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

شکل  :1الف) قسمتی از شبکه جاده ای تهران در محیط  .OSMب) اطالعات عارضه خطی ) (ID=57829129در فایل تاریخچه.

 -1-4شناسایی عوارض متناظر در فایل تاریخچه
هدف اصلی از تناظریابی در این تحقیق شناسایی عوارض
با ماهیت یکسان ،در نسخههای متفاوت از آن در فایل
تاریخچه  OSMاست .این تحقیق با استفاده از میزان
مشابهت اطالعات توصیفی ،هندسی و توپولوژی عوارض
به یکدیگر ،در چهار مرحله به شناسایی عوارض متناظر
در مجموعه دادههای خطی میپردازد .شکل( )3چهار
مرحله اصلی مربوط به الگوریتم تناظریابی مورد استفاده
در این تحقیق را نشان میدهد.
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مرحله اول :تمامی عوارض موجود در پایگاه داده
دارای یک شناسه  OSMهستند که به عنوان شناسه
منحصر به فرد برای شناسایی عارضه ،مورد استفاده قرار
میگیرد .محیط  OSMبرای عوارض جدید از مقادیر
منفی برای شناسه عوارض استفاده میکند ولی هرگز این
مقادیر در پایگاه داده ذخیره نمیشود و تنها در هنگام
ارسال دادهها به پایگاه داده  OSMبرای شناسایی عارضه
جدید استفاده میشود.
OSM
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شکل  :2مراحل کلی روش پیشنهادی
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سپس سرور این شناسه موقت ارسال شده توسط برنامه
ویرایشی را با اختصاص یک شناسه مثبت واقعی برای هر
عارضه جدید ،جایگزین میکند .مقدار شناسه عوارض
( )>0در هنگام ویرایش و یا حذف عارضه ،تغییر نمیکند.
با بررسی اطالعات توصیفی در فایل تاریخچه مشخص
شد که برچسب شناسه عارضه تقریبا در تمامی
نسخههای تغییرات یک عارضه ،یکسان بوده است .به
همین خاطر در این تحقیق ،فرایند تناظریابی با مقایسه
شناسه هر عارضه خطی در تمامی نسخههای آن آغاز
میشود.

مرحله دوم :در این مرحله ،برای شناسایی عوارض متناظر
از آنالیز بافر معرفی شده توسط النگاس 1و همکارش
استفاده شد [ .]24آنالیز بافر یک الگوریتم کارآمد برای
تناظریابی عمومی خط است .همانطور که والتر 2نشان
داد ،عارضههای متناظر با رابطه یک به یک )1:1( 3و یک
به چند )1:N( 0را میتوان بوسیله بافر شناسایی کرد
[ .]21با استفاده از یک آنالیز بافر ،ابتدا لیستی از
کاندیدهای احتمالی متناظر انتخاب میشود و سپس
براساس پارامترهای هندسی ،در مرحله سوم کاندیدهای
اشتباه حذف میشوند .بزرگترین مزیت این روش
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شکل  :3طرح کلی فرایند تناظریابی عوارض خطی

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

ازآنجهت است که محدوده جستجو و شناسایی عوارض
کاندید در فایل تاریخچه کوچکتر شده و سرعت فرایند
تناظریابی افزایش مییابد.
در این روش ،در اطراف هر دو عارضه مرجع و عارضه
کاندید یک بافر ایجاد میشود .سپس مساحت موجود
بین منطقه مشترک به وجود آمده از حریم ایجاد شده
برای دو عارضه خطی به عنوان مساحت حریم مشترک
استفاده میشود [ .]22در این تحقیق ،از رابطه ( )1برای
محاسبه میزان اشتراک بین حریم عوارض استفاده شد.
در این رابطه 𝐴𝑃𝐿1 ،مساحت حریم ایجاد شده برای
عارضه خطی اول 𝐴𝑃𝐿2 ،مساحت حریم ایجاد شده برای
عارضه خطی دوم و 𝑖𝐴 مساحت منطقه مشترک بین دو
حریم ایجاد شده است [.]23
𝑖𝐴2
رابطه ()1
= 𝑀
𝐴𝑃𝐿1 + 𝐴𝑃𝐿2

𝑖

مرحله سوم :از آنجا که بافر در مرحله دوم ،در اطراف هر
بخش از عارضه مورد نظر در آخرین نسخه  OSMزده
میشود ،ممکن است مجموعه عوارض خطی که به عنوان
کاندید متناظر انتخاب شدهاند ،شامل کاندیدهای اشتباه
نیز باشند .برای نمونه در شکل ( )0عارضه  L3یک کاندید
اشتباه میباشد که برای دوعارضه دیگر شناسایی شده
است.

شکل  :4آنالیز بافر برای عارضه خطی L1

) 𝑚(𝑃𝐿1 . 𝑃𝐿2 ). 𝑖𝑓 𝐿(𝑃𝐿1 ) < 𝐿(𝑃𝐿2
) 𝑚(𝑃𝐿2 . 𝑃𝐿1 ). 𝑖𝑓 𝐿(𝑃𝐿1 ) ≥ 𝐿(𝑃𝐿2
}‖ 𝑏𝐿 𝑚(𝑃𝐿1 . 𝑃𝐿2 ) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑃𝑎 ∈𝑃𝐿1 {𝑚𝑖𝑛𝑃𝑏∈𝑃𝐿2 ‖𝑃𝑎 −

رابطه ()2

{ = 𝑖𝑀

رابطه ()3
رابطه ()0

}‖ 𝑎𝐿 𝑚(𝑃𝐿2 . 𝑃𝐿1 ) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑃𝑏∈𝑃𝐿2 {𝑚𝑖𝑛𝑃𝑎∈𝑃𝐿1 ‖𝑃𝑏 −

2
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در مرحله سوم از فرایند تناظریابی ،برای شناسایی
کاندیدهای اشتباه از دو شاخص فاصله و جهت 1به منظور
اندازهگیری شباهت بین عارضه مورد نظر و عوارض
کاندید استفاده میشود.
فاصله :یک عارضهی دنیای واقعی در نقشههای مختلف
باید مکان مشابهای داشته باشد .از این رو ،مقایسه فاصله
بین دو عارضه در دو مجموعه داده مختلف ،سادهترین
راه برای شناسایی عوارض متناظر است [ .]20یکی از
پرکاربردترین روشهای محاسبه فاصله در علوم مکانی
فاصله هاسدورف است [ .]22فاصله هاسدورف بیشتر در
تناظریابی خودکار مجموعه دادههای خطی بهمنظور
تعیین حداکثر انحراف بین دو عارضه استفاده میشود
[ .]26 ,20با این وجود فاصله هاسدورف نسبت به شکل
دو عارضه ،به خصوص نسبت به قسمتهای دورافتاده از
مرکز حساس است .از این رو تان 2و همکارانش در سال
 ،2410فاصله هاسدورف میانه بر مبنای طول 3را برای
برآورد میزان نزدیکی بین عوارض خطی معرفی کردند
[ .]21محققان نشان دادند که این روش در مقایسه با
روشهای هاسدورف و هاسدورف میانه دارای واریانس
کمتر و عملکرد کارامدتری در مواجه با دادههای پیچیده،
جهت اندازهگیری فاصله بین عوارض خطی میباشد.
فاصله هاسدورف میانه برمبنای طول بین دو عارضه
خطی با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود که در این
رابطه )  𝐿(𝑃𝐿2و )  𝐿(𝑃𝐿1طول دو عارضه خطی بوده و
)  𝑚(𝑃𝐿1 . 𝑃𝐿2و )  𝑚(𝑃𝐿2 . 𝑃𝐿1که بیانگر میانه
کوتاهترین فاصله بین هر نقطه از عارضه اول با نقاط
عارضه دیگر است ،با استفاده از روابط ( )3و ( )0بدست
میآیند.
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جهت :معیار جهت برای مقایسه جهتگیری محلی دو
عارضه خطی استفاده میشود .زاویه تشکیل شده بین
خط تشکیل شده از نقاط ابتدایی و انتهایی عارضه و محور
افقی ،جهت یک عارضه خطی را مشخص مینماید [.]28
به طور مثال اگر جهت برای دو عارضه خطی  𝑃𝐿1و 𝑃𝐿2
به ترتیب برابر  αو  βباشد و تفاوت زاویه  αو  βنزدیک
به صفر باشد ،نشاندهنده موازی بودن این دو عارضه
خطی و داشتن جهت یکسان است .اگر مقدار تفاوت زاویه
دو عارضه نزدیک به  πباشد یعنی این دو عارضه خطی
موازی اما در جهتهای متفاوت هستند .میزان تفاوت
جهت در دو عارضه خطی با استفاده از رابطه ( )2محاسبه
میشود .در این رابط ه  𝑉⃗𝑃𝐿1و  𝑉⃗𝑃𝐿2به ترتیب بردار
تشکیل شده از گرههای ابتدایی و انتهایی عارضه اول و
عارضه دوم میباشد.
𝑉 ⃗𝑉𝑃𝐿 .
𝐿𝑃 ⃗
رابطه ()2
1
2
−1
(
)
𝑉‖ ⃗ 𝑃𝐿 ‖.
‖ 𝐿𝑃 ⃗
𝑉‖
1
2

اطالعات بیشتری مورد نیاز است .برای نمونه در
شکل( ،)2چند خطی  1N-2به عنوان بهترین کاندید
از نظر شکل و موقعیت عارضه برای چندخطی ’OO
شناسایی شده است ،در صورتی که اگر روابط توپولوژی
برای این تناظریابی در نظر گرفته شود چندخطی 3N-
 ،1چند خطی صحیحی است که باید انتخاب شود.
 -2-4شناسایی و حذف دادههای پرت

𝑀𝑖 = cos
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گاهی اوقات ممکن است برای یک عارضه مرجع ،اگرچه
در واقعیت حداقل یک عارضه متناظر درست وجود دارد،
اما در فرایند تناظریابی هیچ عارضه متناظری پیدا نشود.
یکی از دالیل این اتفاق ،انتخاب شعاع نامناسب (کوچک)
برای آنالیز بافر است .ازسویدیگر اگر در ابتدا شعاع
بزرگی برای بافر تنظیم شود ،ممکن است تعدادی کاندید
اشتباه شناسایی شود و در نتیجه آن زمان محاسبه
افزایش مییابد .برای غلبه بر این مشکل ،همانطور که
در شکل ( )3دیده میشود در بخش تنظیم شعاع بافر در
الگوریتم تناظریابی ،محدوده بافر به صورت تکراری در
سه مرحله تنظیم میشود.
مرحله چهارم :پس از انجام مراحل فوق ،بهترین کاندیدها
برای هر عارضه از نظر هندسی و توصیفی شناسایی
میشوند .با این وجود ،در بسیاری از موارد بهترین
کاندیدها ،لزوما دقیقترین نیستند .از آنجا که بافر در
اطراف هر بخش از عارضه مرجع زده میشود ،همیشه
بیشتر از خود عارضه است و بهترین نتیجه تناظریابی
هندسی احتماال چند خطی است که طوالنیتر از عارضه
مرجع است .از این رو برای بهبود دقت تناظریابی،
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فرآیند شناسایی و حذف خطا از نسخههای یک عارضه
در فایل تاریخچه ،با تمرکز بر روی اطالعات هندسی
عارضه انجام میشود .از آنجا که تمامی نسخهها و
تغییرات یک عارضه در دسترس است ،مبنای عارضه
اشتباه بر اساس تفاوت معیار شکل یک نسخه از عارضه
با سایر نسخههای آن در نظر گرفته شد .در این پژوهش،
یک چارچوب سادهسازی  -تشخیص برای شناسایی
عوارض خطی اشتباه پیشنهاد میشود که هر عارضه را با
مجموعه از پارهخطها ساده میسازد و سپس با استفاده
از تفاوت شکل ،عارضه اشتباه را شناسایی میکند .برای
نمونه در شکل ( )6ابتدا نسخههای یک عارضه خطی در
مرحله سادهسازی با یک مجموعهای از پارهخطها تقریب
زده میشوند .سپس ،نسخه اشتباه (  )LV3براساس تفاوت
شکل شناسایی شده است.
فرایند شناسایی و حذف دادههای پرت بر اساس
چارچوب سادهسازی-تشخیص ،یک فرایند دو مرحلهای
است که در گام نخست ،برای سادهسازی خط از الگوریتم
فشردهسازی داگالس -پوکر[ ]21استفاده میکند .هدف
سادهسازی در این چارچوب ،کاهش تعداد نقاط عارضه
خطی بوده است و این چارچوب با کاهش تعداد نقاط،
سرعت فرایند تشخیص و شناسایی مسیر پرت را افزایش
میدهد .در مرحله سادهسازی عوارض خطی با یک
چندخطی ساده جایگزین میشوند که این عوارض در
شکل با یکدیگر متفاوت هستند .در گام دوم از معیار
شکل به عنوان یک معیار هندسی برای تعیین میزان
تفاوت عوارض متناظر شناسایی شده برای یک عارضه
استفاده شد .یکی از توابع مرتبط با شکل عوارض ،تابع
تجمعی زاویه است [ .]34با توجه به شکل( ،)1این تابع
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یک تابع پیوسته است که در گرهها افزایش و یا کاهش
مییابد و مقدار آن بین دو گره متوالی ثابت است.

زاویه بین محور افقی و هر بخش از چندخطی را در خالف
جهت عقربههای ساعت برآورد میکند .تابع تجمعی زاویه

شکل  : 5تعیین عارضه متناظر با استفاده از روابط توپولوژیکی (خطوط آبی :عوارض در آخرین نسخه  OSMو خطوط قرمز:
عوارض در فایل تاریخچه)

شکل  :7یک عارضه خطی و تابع تجمعی زاویه آن عارضه

تجمعی زاویه عارضه خطی  𝑃𝐿1میباشد [.]28

برای محاسبه اختالف شکل بین دو عارضه خطی از
رابطه( )6استفاده میشود .در این رابطه  𝜃𝑃𝐿1تابع

1

= ) Mi = ‖θPL1 (s) − θPL2 (s)‖ = ∫0 f(θPL1 ’θPL2 )ds’ f(θPL1 ’θPL2
P

‚| |θPL1 − θPL2
if|θPL1 − θPL2 | ≤ π
{
2π − |θPL1 − θPL2 |‚ if|θPL1 − θPL2 | > π
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شکل  :6یک نمونه از شناسایی نسخه اشتباه در چارچوب سادهسازی -تشخیص

رویکردی هندسی برای بهبود کیفیت دادههای مکانی ...
افسانه نصیری دهج و همکاران

فاصله را دارند به عنوان نقطه ابتدا و انتهای عارضه در
نظر گرفته میشوند و سپس سایر نقاط بر اساس
کوتاهترین فاصله از نقطه ماقبل خود مرتب میشوند .این
روند تا رسیدن به نقطه انتهایی عارضه ادامه پیدا میکند.

 -3-4استخراج محور مرکزی
پس از اینکه تمامی عوارض متناظر با عارضه در آخرین
نسخه  OSMشناسایی شد ،برای استخراج نسخه نماینده
برای هر عارضه ،از نمودار ورونوی جهت استخراج محور
مرکزی استفاده میشود .محور مرکزی که برای هر جسم،
منحصر به فرد و از لحاظ توپولوژیکی هم ارز با جسم
اولیه میباشد عبارت است از مجموعهای نقاط ،که
هرنقطه روی آن ،از حداقل دو نقطه روی مرز جسم دارای
فاصلهای برابر باشد [ .]31از آنجا که رئوس نمودار
ورونوی تشکیل شده از مجموعه نقاط مرزی یک شکل
میتواند به عنوان اسکلت شکل باشد ،نمودار ورونوی و
مثلثبندی دلونی به طور گسترده برای استخراج محور
مرکزی استفاد میشوند .این دسته از روشها برای
استخراج محور مرکزی قادر به حفظ توپولوژی شکل
هستند .روشهای استخراج محور مرکزی از طریق
ساختار مثلثبندی دلونی و نمودار ورونوی ،از مجموعه
نقاط نمونهبرداری شده از مرز جسم استفاده میکنند .در
این راستا ساختار مثلثبندی دلونی نقاط نمونه از مرز
جسم تشکیل میشود .یالهای مثلثبندی دلونی در سه
دسته تقسیم میشوند :دسته اول یالهایی که مرز شکل
را بازسازی کردهاند ،دسته دوم یالهایی که به طور کامل
در داخل شکل قرار دارند و دسته سوم یالهایی که به
طور کامل خارج از شکل قرار دارند .یالهای مثلثبندی
که به طور کامل در خارج از مرز شکل قرار میگیرند،
حذف میشوند .بعد از حذف یالهای اضافه ،ساختار
نمودار ورونوی از طریق تشکیل دایرههای محیطی
مثلثهای داخل ساختار مثلثبندی دلونی ،تشکیل شده
و رئوس نمودار ورونوی استخراج میشوند .نقاط رئوس
نمودار ورونوی دارای ترتیب خاصی نبوده و صرفا
مجموعه ای از نقاط هستند .در این تحقیق برای اتصال
این نقاط از الگوریتم (( )1که در شکل ( )8نشان داده
شده است ) استفاده میشود .در این الگوریتم ابتدا فواصل
نقاط از هم محاسبه میشود و دو نقطه که بیشترین

در این بخش به پیاده سازی روش پیشنهادی بروری
منطقه مطالعاتی پرداخته و نتایج حاصل مورد ارزیابی
قرار خواهند گرفت.
 -1-5منطقه مورد مطالعه

1
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در این تحقیق به منظور پیادهسازی رویکرد پیشنهادی،
منطقه  6شهر تهران از میان مناطق  22گانه شهری ،با
مساحت تقریبی  21کیلومترمربع به عنوان منطقه مورد
مطالعه انتخاب شد .الزمه انجام این تحقیق داشتن تمامی
نسخههای قبلی یک عارضه است .از این رو فایل جامع
تاریخچه  OSMاز محیطی 1در قالب پیدیاف استخراج
شد .در این فایل به ترتیب نسخههای مختلف نقاط ،راهها
و روابط وجود دارد .تمرکز این تحقیق بر بهبود کیفیت
دادههای خطی بوده و دادههای خطی برای منطقه مورد
مطالعه با استفاده از نرمافزار  osmconvertاز فایل جامع
تاریخچه  OSMجداسازی شدهاند .این نرم افزار قادر
است بر اساس مرز محدوده مورد نظر ،دادههای مکانی را
از فایل جامع استخراج کند .همچنین با استفاده از این
برنامه قالب فایل تاریخچه از قالب پیدیاف به قالب osm
که قالب اصلی دادههای دریافتی از  OSMاست ،تبدیل
شد .برای برآورد کیفیت و ارزیابی عملکرد روش
پیشنهادی ،دادههای شبکه راهها و معابر منطقه مطالعاتی
تولیدشده توسط شهرداری تهران در مقیاس  1:2444به
عنوان مجموعهداده مرجع مورد استفاده این تحقیق قرار
گرفتند .شکل ( -1الف) نمایی از فایل تاریخچه ،شکل
( -1ب) آخرین نسخه اطالعات عوارض موجود در سایت
 OSMو شکل ( -1ج) مجموعهداده مرجع برای منطقه
شش شهر تهران را نشان میدهد.
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شکل  :8شبه کد برازش خط به رئوس نمودار ورونوی

 -2-5پیادهسازی
در این پژوهش سعی شد تا با ارائه راهکاری با استفاده از
اطالعات موجود در فایل تاریخچه ،مولفههای دقت
موقعیتی و کاملبودن برای آخرین نسخه اطالعات
عوارض موجود در سایت  OSMبهبود یابد .بهمنظور
پیادهسازی رویکرد پیشنهادی ،فایل تاریخچه منطقه
مطالعاتی تهیه شد .این فایل ،شامل تمامی تغییرات
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مربوط به یک عارضه از سال  2441تا  2411است .در
مرحله نخست از رویکرد پیشنهادی سعی شد با استفاده
از روش ارائه شده در بخش ( ،)1-0تمامی نسخههای یک
عارضه شناسایی شوند .در این راستا از اطالعات توصیفی،
هندسی و توپولوژی مربوط به عوارض استفاده شد .پس
از انجام مرحله نخست از رویکرد پیشنهادی ،بیشترین
تعداد ویرایش انجام شده برای یک عارضه برابر بیستودو
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شکل  :9الف) مجموعه داده فایل تاریخچه ،ب) آخرین نسخه دادهها در محیط  OSMو ج) مجموعه داده مرجع

رویکردی هندسی برای بهبود کیفیت دادههای مکانی ...
افسانه نصیری دهج و همکاران

چند نمونه از عوارضی که با استفاده از روش پیشنهادی
در دو المان کاملبودن و دقت موقعیتی از کیفیت
دادههای مکانی بهبود پیدا کردهاند ،آمده است .عوارض
خطی در نسخه ایجاد شده ،به دادههای مرجع نزدیکتر
شدهاند و نسبت به آخرین نسخه بر روی محیط  OSMاز
نظر کیفیت بهبود پیدا کردهاند.

مرتبه و کمترین تعداد ویرایش انجام شده برای عارضه
دیگری سه مرتبه بود.
دادهها در محیط  ،OSMبه دلیل محدودیت در
تکنیکهای جمعآوری داده و یا جنبههای مربوط به عدم
آشنایی و تخصص کاربر در زمینه اطالعات مکانی دارای
خطا میباشند .لذا پاالیش دادهها به منظور کاهش
دادههای پرت ضروری به نظر میرسد .ازاینرو برای
حذف نسخه اشتباه از عوارض متناظر یک عارضه ،در
مرحله دوم از رویکرد پیشنهادی از چارچوب سادهسازی-
تشخیص ارائه شده در بخش ( )2-0استفاده شد.
پس از شناسایی و حذف دادههای پرت ،مجموعه عوارض
متناظر برای هر عارضه به روش نمونهبرداری به نقطه
تبدیل شدند و سپس حریمی با فاصله ثابت  14متر حول
مکان نقاط نمونهبرداری شده از هر عارضه زده شد.
انتخاب این شعاع به صورت تجربی و بر اساس تراکم نقاط
نمونهبرداری بوده است .در مرحله آخر از رویکرد
پیشنهادی ،جهت استخراج نمایندهای برای یک عارضه
از بین تمامی نسخههای موجود در فایل تاریخچهای،
فرآیند استخراج محور مرکزی بر روی حریم حاصل از
عوارض متناظر انجام شد .الزم به ذکر است که یک
مرحله پیشپردازشی جهت سادهسازی و هموارسازی مرز
شکل پیش از محاسبهی محور مرکزی و همچنین یک
مرحله پسپردازش جهت حذف شاخههای اضافی محور
مرکزی صورت گرفت .بدین منظور از دو الگوریتم
سادهسازی فاصله شعاعی  28و فاصله عمودی 28
استفاده شد .الگوریتم فاصله شعاعی نقاط موجود در
همسایگی با شعاع خاص را حذف میکند و الگوریتم
فاصله عمودی یک روش تکراری است که از بین سه نقطه
در صورتی که فاصله نقطه وسط از خط عبوری از دو
نقطه دیگر ،از مقدار حدآستانه کمتر باشد حذف میشود.
هدف روش پیشنهادی ،تولید یک نسخه جدید از منطقه
مطالعاتی با کیفیت باالتر نسبت به آخرین استخراج شده
از  OSMاست .در این راستا روش پیشنهادی برای بهبود
دقت مکانی دادهها از ویژگیهای ذاتی دادههای مکانی
داوطلبانه در فایل تاریخچه استفاده کرد .در شکل()14

-3-5ارزیابی
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در این تحقیق برای ارزیابی روش پیشنهادی ،دو مولفه
کاملبودن و دقت موقعیتی کیفیت برآورد شد .بدین
منظور کیفیت مجموعهداده آخرین نسخه بر روی محیط
 OSMو مجموعهداده استخراج شده توسط راهکار
پیشنهادی ،بر اساس میزان اختالف با مجموعهداده
رسمی مشخص شد و سپس کیفیت نسخه استخراج شده
با آخرین نسخه اطالعاتی مقایسه شدند .پیش از انجام
ارزیابی مجموعهای از پیشپردازشها در دو مجموعهداده
صورت گرفت .این پیشپردازشها شامل حذف خطاهای
سیستماتیک ،یک قالب نمودن دو مجموعهداده و یکی
کردن سیستم مختصات دو مجموعهداده میباشد.
برآورد دقت مکانی مجموعهداده استخراج شده و
همچنین آخرین نسخه اطالعات عوارض موجود در سایت
 OSMدر مقایسه با مجموعهداده مرجع ،از طریق محاسبه
اختالفات هندسی صورت گرفت .در این تحقیق چهار
معیار فاصله ،شکل ،جهت و مساحت حریم مشترک به
عنوان مالک ارزیابی عددی کیفیت هندسی عوارض ،به
کار گرفته شد و به هریک از این پارامترها به ترتیب وزن
 4/31 ،4/1 ،4/62و 4/62اختصاص داده شد [ .]23پس از
محاسبه میزان تاثیر پارامترهای مختلف در مقدار اختالف
فاصله هندسی ،از رابطه ( )1برای برآورد دقت موقعیتی
استفاده شد .نتایج حاصل از این ارزیابی در شکل()11
نشان داده شده است .نتایج این بررسی حاکی از بهبود
دقت موقعیتی مجموعهداده استخراج شده نسبت به
آخرین نسخه ارائه شده در محیط  OSMاست.
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در این رابطه 𝑀𝑖 ،مقدار معیار مورد استفاده و 𝑖𝑤 وزن
اختصاص داده شده به معیار میباشد.
کاملبودن مجموعهدادهها با محاسبه طول هر عارضه در
آخرین نسخه اطالعات عوارض موجود در سایت  OSMو
یا مجموعهداده استخراج شده و سپس مقایسه آن با نقشه
مرجع در همان منطقه با استفاده از رابطه ( )8تعیین شد
[.]32
𝑀𝑆𝑂𝐿
= 𝐶𝑄
× 100
رابطه() 8
𝐿

به صد نزدیکتر باشد ،حاکی از پوشش بیشتر دادههای
 OSMاست .نتایج حاصل از این مقایسهها در شکل ()12
نشان داده شده است .با توجه به نتایج ارزیابی در دو
شکل ( )11و ( ،)12روش پیشنهادی موفق به بهبود دو
پارامتر دقت مکانی و کاملبودن از کیفیت دادههای
مکانی  OSMشده است .در این ارزیابی ،مقدار میانگین
دقت مکانی برای آخرین نسخه عوارض خطی  ،OSMدر
کل منطقه مطالعاتی برابر  82/11%بوده و برای روش
پیشنهادی مقدار این پارامتر به  11/62%رسیده است.
همچنین دقت کلی کاملبودن برای مجموعهداده آخرین
نسخه  OSMبرابر  81/10%بوده و در مجموعهداده
استخراج شده برابر  14/03%میباشد.

𝑓𝑒𝑅

این معیار به صورت نسبت طول مجموعهداده
( 𝑀𝑆𝑂𝐿) به طول مجموعهداده مرجع ( 𝑓𝑒𝑅𝐿) در یک
منطقه یکسان محاسبه میشود .هر چه مقدار این رابطه
OSM
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شکل  : 11الف) تفاوت دقت موقعیتی بین مجموعه داده استخراج شده و مجموعه داده مرجع .ب) تفاوت دقت موقعیتی بین
آخرین نسخه  OSMو مجموعه داده مرجع

مجموعه داده مرجع

 -6نتیجهگیری
اطالعات مکانی  ،OSMبه عنوان یک نمونه موفق از
پروژههای اطالعات مکانی داوطلبانه ،دارای مزایای متعدد
میباشد؛ اما مشکالتی در مورد استفاده از آنها وجود
دارد .یکی از این مشکالت کیفیت دادههای مکانی است.
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با توجه به تحقیقات انجام گرفته توسط محققان مشخص
شد که اغلب پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کیفیت
اطالعات مکانی داوطلبانه به جنبههای ارزیابی کیفیت
این دادهها پرداختهاند .این پژوهش بر آن شد تا با
استفاده از تاریخچه اطالعات مکانی  ،OSMروشی برای
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تحقیق حاکی از بهبود دقت موقعیتی و کاملبودن
 بوده و نشان داد با استفادهOSM دادهها بر روی محیط
 میتوان نسخه با،از اطالعات موجود در فایل تاریخچه
.کیفیتتری از دادهها تولید کرد
تحقیقات زیادی با استفاده از تاریخچه اطالعات به بررسی
میزان تاثیر تعداد مشارکتکنندگان بر روی کیفیت
 نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داد.دادهها پرداختند
که در حالت کلی مشارکت تعداد بیشتری از کاربران در
یک ناحیه منجر به رسیدن به دقت موقعیتی بیشتری
 از این رو استفاده از اطالعات مربوط به.خواهد شد
.کاربران موجب بهبود عملکرد روش پیشنهادی میشود
استفاده از تاریخچه رفتار کاربران در کنار تاریخچه مکانی
عوارض از جمله پیشنهادات برای مطالعات آتی در این
.زمینه میباشد

 پس.بهبود کیفیت اطالعات مکانی این محیط ارائه نماید
 تمامی، شهر تهرانOSM از تهیه فایل تاریخچه دادههای
نسخههای مربوط به یک عارضه با استفاده از اطالعات
 بعد از. هندسی و توپولوژی شناسایی شدند،توصیفی
 پیشپردازشی جهت،دستهبندی نسخههای یک عارضه
حذف دادههای پرت در هر دسته صورت گرفت و سپس
نمایندهای برای یک عارضه از بین تمامی نسخههای
 از طریق اعمال نمودار،موجود در فایل تاریخچهای
 در این تحقیق از همه تغییرات.ورونوی تولید شد
 تاکنون جهت2441  از سالOSM دادههای محیط
استخراج عارضه جدید با کیفیت باالتر از آخرین نسخه
 استفاده شد و در نهایت نتایج حاصل از تحقیقOSM
 برای این منظور کیفیت دو.مورد ارزیابی قرار گرفت
 با یک،OSM مجموعهداده استخراج شده و آخرین نسخه
 نتایج این.مجموعهداده با کیفیت باال مقایسه شدند
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Abstract

OSM is one of the most desired and recognized VGI projects. All information related to OSM data such as
objects’ geometry, relations, and descriptive information including all previous versions is stored in the history
file. Given the ease in access and the challenges in their quality debate, the issue of the quality of spatial
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information produced by OSM is an attractive topic for researchers. In previous researches, the use of the data
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history file to improve the quality of voluntary spatial information has not been considered. Hence, the goal of
this research is to present a solution for improving the quality of location precision of the linear objects through
the generation of new data using the data records. In this article, to achieve this goal, a geometric approach is
presented based on the Voronoi diagram and object matching methods. To evaluate the effectiveness of the

proposed method, the District 6 of Tehran was selected as the study area. In order to estimate the quality, the
quality of extracted dataset was compared to Dataset produced by the municipality of Tehran as a reference
dataset. According to the results obtained from this comparison, it was found that the completeness and
positional accuracy of OSM features is improved by about 9.03% and 8.88%, respectively.
Key words: OSM Linear Data, Data History, Spatial Quality, Object Matching, Voronoi Diagram.
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