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چکیده
اطالعات مکاني داوطلبانه گونهاي از اطالعات مکاني است که به صورت اختیاري ،توسط افراد عادي ،بدون نیاز به آموزش علمي و با
توجه به دانش محلي تهیه ميشود .اطالعات مکاني داوطلبانه در مقايسه با دادههاي مکاني استاندارد ،داراي مزاياي فراواني از جمله
دسترسي آسان به اطالعات و قابلیت بهروزرساني سريع است ،ولي کیفیت اين دادهها يکي از موانع استفاده گسترده از اين دادهها و محل
بحث و تحقیق بسیاري از محققان بوده است .کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه نقش مهمي در بهکارگیري آن براي کاربردهاي مختلف
دارد .استفاده از ابزارها و روشهاي مناسب براي برآورد کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه و نیز بهبود بخشیدن به آن امري مهم ميباشد.
اين مهم موجب افزايش میزان استفاده از اينگونه دادهها ميشود .يکي از روشهاي ممکن براي ارزيابي کیفیت ،بهويژه هنگاميکه نتوان از
داده مرجع سود جست ،تعیین شاخصها و برآورد آنها است .در اين مقاله سع ي شده است در ابتدا مروري بر کیفیت اطالعات مکاني
صورت گیرد و سپس کیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه از منظر شاخصها و روشهاي ارزيابيکننده آن بررسي گردد .همچنین شاخص
برازندگي ژرفناکانه تشريح شده است.
واژگان کلیدی :کیفیت اطالعات مکاني ،اطالعات مکاني داوطلبانه ،شاخص ،برازندگي استفاده

* نويسنده رابط
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بررسی کیفیت دادههای مکانی داوطلبانه از منظر شاخص ،با تاکید بر شاخص

بررسي کیفیت دادههاي مکاني مردمگستر از منظر شاخص

 -1مقدمه
با پیشرفت فناوري اطالعات ،گسترش اينترنت و
فراگیر شدن استفاده از تجهیزات همراه مجهز به امکانات
تعیین موقعیت جهاني ،انگیزههاي زيادي براي تولید
اطالعات مکاني توسط مشارکتکنندگان ايجاد شد .اين امر
موجب گرديد نقش کاربران از مصرفکننده صرف ،به
تولیدکننده-مصرف کننده تغییر يابد .اين نوع رويکرد در
تولید اطالعات مکاني باعث ايجاد مفهوم جديدي به نام
اطالعات مکاني داوطلبانه شد که براي اولین بار توسط
 )2002( Goodchildمطرح گرديد .او دادههاي مکاني
داوطلبانه را اينگونه تعريف کردهاست" :توانايي کاربران
وب براي تولید محتوا که بعدا يکپارچه ميشوند و بر روي
سايتها قرار ميگیرند]11[ ".
اطالعات مکاني داوطلبانه يک منبع اطالعاتي جديد و در
حال رشد به شمار ميآيد که به کاربران اجازه ميدهد تا دنیا
را بر اساس درک و چشمانداز خود تصوير کنند [ .]1،21اين
اطالعات ،ازاينجهت اهمیت يافتند که مزاياي بسیاري ازجمله
دسترسي آسان به اطالعات ،قابلیت بهروزرساني سريع ،امکان
اصالح خطاي احتمالي نسبت به دادههاي استاندارد که پس از
انتشار در بازه زماني خاص بهروز ميشوند ،دارند؛ اما
ازآنجاييکه افراد غیرمتخصص تولیدکننده اين دادهها هستند،
هیچ نظارتي بر نحوه تولید و يا منبع مورداستفاده در تولید
آنها وجود ندارد؛ بنابراين کیفیت دادههاي تولیدشده مشخص
نیست و از ابتداي پیدايش اين دادهها محل بحث و تحقیق
بسیاري از محققان بوده است [.]21
در آغاز تمام زمینههاي تحقیقاتي جديد معموالً مشکالتي
پیشرو است ،اطالعات مکاني داوطلبانه نیز بهعنوان يک
زمینه تحقیقاتي جديد با مسائل و مشکالتي ازجمله کیفیت
مواجه است .کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه نقش مهمي در
بهکارگیري آن در کاربردهاي مختلف دارد .تعريف و استفاده
از ابزارها و روشهاي مناسب براي برآورد کیفیت دادههاي
داوطلبانه و نیز بهبود آن در افزايش میزان استفاده از اين
دادهها مؤثر است بهخصوص در مواردي که دسترسي به
دادههاي مرجع سخت و يا هزينهبر باشد [.]90
معموالً ارزيابي کیفیت از طريق برآورد شاخصهاي آن
امکانپذير است ،بهطوريکه پس از مشخص شدن کیفیت
يک مجموعه داده از طريق شاخصهاي 1آن ،ميتوان در
1 Elements

2

رابطه با "برازندگي استفاده "2بهعنوان شاخص کلیدي ارزيابي
کیفیت اطالعات مکاني بحث کرد .درواقع اغلب شاخصهاي
کیفیت در قالب برازندگي استفاده معنا پیدا ميکنند.
برازندگي استفاده به نیاز کاربران و هدف در نظر گرفتهشده
براي پروژه بستگي دارد و از پروژهاي به پروژهاي ديگر و
کاربردي به کاربرد ديگر متغیر است [ .]92همانطور که
 Longhornو  ]22[ Blakemoreبیان کردهاند ،ارزش يک
مجموعه داده معین براي اشخاص و سازمانهاي مختلف به
علت تفاوت در نیازها و اهداف متفاوت است .اين مورد را به
خصوصیات و ويژگيهاي بیروني اطالعات مکاني ارجاع
دادهاند و ارزش نسبي دادهها را به پتانسیل رفع نیاز و
متناسب بودن با اهداف و انتظارات کاربران ،مربوط دانستند.
درواقع عبارت برازندگي استفاده میزان تناسب پايگاه دادهي
مشخص را براي يک کاربرد خاص بیان ميکند و در نظر
گرفتن اين موضوع در هنگام رويارويي با تمام مجموعه داده
مکاني داوطلبانه امري ضروري بهحساب ميآيد [.]21
با وجود اينکه محققان بسیاري به اهمیت اين شاخص
کیفیت اشارهکردهاند ،اما تحقیقات اندکي تفاوتهاي
موردنیاز براي کیفیت در کاربردهاي مختلف را آنالیز و
بررسي کردهاند [ .]91بنابراين در اين مقاله در نظر است
بعد از مروري بر مفهوم کیفیت ،شاخصها و روشهاي
ارزيابيکننده آنها ،کیفیت از ديدگاه برازندگي استفاده بر
پايه مقاالت و تحقیقات صورت گرفته موردبررسي قرار
گیرد.
ساختار مطالبي که در تحقیق حاضر بیان گرديده به اين
شرح است که در بخش دوم به کیفیت دادههاي مکاني ،مفهوم
کیفیت و تعريف تعدادي از شاخصها پرداخته شده است .در
بخش سوم ،کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه ،طبقهبندي
کیفیت ،روشهاي ارزيابي کیفیت و بهطورکلي روشهاي
موجود براي ارزيابي شاخصها گردآوري شده و در ادامه کیفیت
از ديدگاه برازندگي استفاده بررسي شده است .همچنین بخش
آخر به ارائه جمعبندي و پیشنهاد اختصاص پیدا کرده است.

 -2کیفیت دادههای مکانی
موضوع درک کیفیت پايگاه دادههاي مکاني ،چندين
سال پیش شناخته شد و توجه بسیاري از نقشهبرداران،
کارتوگرافها و جغرافيدانها را به خود جلب کرد .کارهايي
2 Fitness for Use

برداشتهاي مختلفي از مفهوم کیفیت داده وجود
دارد ،بهطوريکه براي برخي از کاربران ،داده باکیفیت باال،
دادهاي است که هیچ خطايي نداشته باشد ،درصورتيکه
براي عدهاي ديگر ،برآورده کردن انتظار مصرفکننده کافي
است [ .]91 ،10استاندارد  ]21[ ISO 19113کیفیت را
اينگونه تعريف ميکند" :يک مجموعه داده دربرگیرنده
خصوصیات و ويژگيهايي است که بتواند نیازهاي روشن و
ضمني کاربران را برآورده سازد ".به مجموعه ويژگيهاي
يک محصول شاخص يا معیار گفته ميشود [.]92

 -2-2شاخصهای کیفیت

1 GIS
2 Completeness
3 Logical Consistency
4 Positional Accuracy
5 Temporal Accuracy
6 Thematic Accuracy

اس

 Kressو  ]21[ Fadaieمعیارهاي کیفیت را بر اساس
استاندارد تدوينشده توسط  ISO19113و  ISO19114در
قالب پنج عنصر تمامیت ،سازگاري منطقي ،دقت هندسي،
دقت زماني ،دقت موضوعي بررسي ميکند:
تمامیت :2نشاندهندهي وجود و عدم وجود عوارض،
اطالعات توصیفي و روابط آنهاست.
سازگاري منطقي :9نشاندهندهي میزان مطابقت با قوانین
منطقي ساختار داده ،اطالعات توصیفي و روابط است.
دقت مکاني :4نشاندهندهي دقت موقعیت عوارض
مکاني است.
1
دقت زماني  :نشاندهندهي دقت روابط و توصیف
زماني عوارض است.
1
دقت موضوعي  :نشاندهندهي توصیف کمي و غیر
کمي و طبقهبندي و روابط عوارض است.

 -3کیفیت دادههای مکانی داوطلبانه

 -1-2مفهوم کیفیت

اهمیت دادههاي مکاني داوطلبانه مبتني بر اين
حقیقت است که مردم به خصوص ساکنین يک محل
بیشترين شناخت نسبت به توصیف منطقه زندگي خود
دارند و عموما اين افراد بدون دانش نقشهبرداري هستند و
به جاي فراداده ،روشهاي بصري همانند تغییر در رنگ و
ضخامت خطوط نقشه را براي نمايش کیفیت دادهها بکار
ميبرند .درحالیکه در روشهاي استاندارد ،عالوه بر نظارت
افراد متخصص بر نحوه تولید و کیفیت دادهها ،از فراداده
به منظور توصیفات تکمیلي دادهها استفاده ميگردد.
بنابراين کیفیت در محیطهاي اطالعات مکاني داوطلبانه
نامعلوم و محل بحث و تحقیق بسیاري از محققان بوده
است [ .]1درواقع کیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه يک
ويژگي ترکیبي است بهطوريکه نهتنها معیارهايي که با
ويژگيهاي داده سروکار دارد را در نظر ميگیرد ،بلکه
ويژگيهاي تولیدکنندگان داده را نیز در برميگیرد [.]91
7 Purpose
8 Usage
9 Lineage
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که درزمینه کیفیت اطالعات مکاني صورت گرفته به اواخر
دهه  1310و اوايل دهه  1320برميگردد .با ظهور
سیستمهاي اطالعات مکاني 1در دهه  ،1310اين زمینه
تحقیقاتي بهسرعت رشد کرد بهطوريکه توجه بسیاري از
محققان را مجذوب خود ساخت [.]91
در اين بخش کیفیت دادههاي مکاني بهعنوان يکي از
مهمترين مسائل مربوط به دادهها ،موردبررسي قرار ميگیرد.

عالوه بر عناصر مذکور ،سه عنصر هدف ،2کاربرد 1و
پیشینه 3بهعنوان معیارهاي غیر کمي کیفیت براي موارد
موردنیاز معرفيشده است []21؛ اما درزمینه کیفیت اطالعات
مکاني مفهوم "برازندگي استفاده" براي اولین بار توسط
 Jakobssonو  ]29[ Tsoulosمطرح شد .اين مفهوم بیانگر
اين است که يک مجموعه داده ممکن است با وجود داشتن
کیفیت مناسب براي يک کاربرد ،براي کاربردي ديگر ،کیفیت
کافي را نداشته باشد .بنابراين مسئله کیفیت بهصورت نسبي
و از کاربردي به کاربرد ديگر تغییرپذير است .و به طور کلي
ميتوان نتیجه گرفت که "برازندگي استفاده" به نیاز کاربران
و هدف در نظر گرفتهشده براي پروژه وابسته است [ .]12از
طرفي واحدي [ ]92بیان ميکند" :بیشتر شاخصهاي
کیفیت در قالب برازندگي استفاده معنا مييابند ".به طور
مثال ممکن است براي کاربرد مسیريابي ،کامل بودن و دقت
هندسي راهها اهمیت بهسزايي داشته ،درحالیکه در ديگر
کاربردها اهمیت چنداني نداشته باشد .بنابراين بهتر است
کاربران در هنگام تولید دادههاي مکاني ،کیفیت دادهها را در
قالب شاخصهاي کیفیت ارائه کنند تا ديگر کاربران در هنگام
استفاده ،از میزان مناسب بودن دادهها براي اهداف خود
اطمینان حاصل نمايند.
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 -1-3طبقهبندی کیفیت دادههای مکانی داوطلبانه
 ]21[ ISO 19113کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه را در
دودسته دروني 1و بیروني 2تعريف ميکند .دسته دروني به
ويژگيهاي دروني اطالعات همانند دقت مکاني ،دقت زماني،
دقت معنايي و غیره مربوط ميشود درحاليکه دسته دوم با
"برازندگي استفاده" اطالعات سروکار دارد .شکل 1اولین
طبقهبندي از کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه را نشان ميدهد.

شکل -1طبقهبندي کیفیت دادههاي مکاني داوطلبانه از دو بعد
دروني و بیروني []21

بر اساس نظر  Criscuoloو همکاران [ ]1اين دستهبندي
براي ارزيابي کیفیت بخشي از داده و يا کل مجموعه داده
ضروري است اما بدلیل اينکه سومین معیار کیفیت يعني
قابلیت اعتماد 9را پوشش نميدهد ،کامل نميباشد .بدين
منظور کیفیت اين دادهها را مطابق شکل 2توصیف کردند.

شکل -2طبقهبندي کیفیت از سه بعد :دروني ،بیروني ،عملي []1
1 Intrinsic Quality
2 Extrinsic Quality
3 Trustworthinest
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همانطور که در شکل  2ديده ميشود؛ کیفیت دروني
به ويژگيها و محتويات اطالعات بستگي دارد ،کیفیت
بیروني به قابلیت اطمینان و اعتبار تولیدکنندگان وابسته
است و کیفیت عملي 4به قابلیت برآورده کردن نیازهاي
يک کاربر يا يک کاربرد بستگي دارد و به عبارتي بیانگر
برازندگي استفاده است [.]1

 -2-3ارزیابی کیفیت دادههای مکانی داوطلبانه
 OpenStreetMapبهعنوان يکي از پرکاربردترين
پروژههاي  1VGIمبنا محسوب ميشود که هدف آن بهطور
خاص تهیه و تولید اطالعات مکاني رايگان مانند نقشه
خیابانها براي عموم مردم است .دادههاي سايت ،OSM
بهعنوان يک پروژه  VGIمبنا ،بهمنظور ارزيابي کیفیت اين
دادهها در اکثر تحقیقات استفادهشده است.
تاکنون تحقیقات زيادي به ارزيابي کیفیت دادههاي
مکاني داوطلبانه پرداختهاند و روشهاي متفاوتي ازجمله
مقايسه دادههاي  VGIبا دادههاي استاندارد ،استفاده از
شاخصهاي دروني ،استفاده از نظرات کاربران و ساير
روشها را بکار بردهاند .در اين قسمت به برخي از
تحقیقات انجامشده ،اشارهاي خواهد شد.
 -1-2-3مقایسه دادههای  VGIبا دادههای استاندارد
مطالعات بسیاري درزمینه اندازهگیري کمي کیفیت
دادههاي داوطلبانه براي مناطق مختلف ،از طريق مقايسه
آنها با مجموعه دادههاي با دقت باال ،انجامشده است .اين
تحقیقات ،چشماندازي از کیفیت دادههاي داوطلبانه را
براي مناطق مختلف فراهم ميسازد.
محققان بسیاري براي ارزيابي دقت مکاني ،دقت
موضوعي و تمامیت ،دادههاي استاندارد را براي مقايسه با
دادههاي  VGIبکار بردهاند [.]90 ،24 ،13،91 ،14 ،12 ،4
بهطور مثال  Broveliو همکاران [ ،]1به بررسي کیفیت
ساختمانهاي موجود در نقشه  OSMشهر میالن واقع در
شمال ايتالیا ،پرداختند .در اين تحقیق برخالف بسیاري از
تحقیقات عالوه بر بررسي تمامیت ،دقت مکاني نیز مورد
ارزيابي قرار گرفت ]19[ Fram .به بررسي کیفیت عوارض
مسطحاتي در برخي از شهرهاي انگلستان پرداخت .براي
4 Practical Quality
5 Volunteer Geographic Information

تحقیقات انجامشده در اين زمینه باوجود معرفي
مفاهیم ،پارامترها و شاخصهاي مختلف براي اندازهگیري
کیفیت ،مدل مشخصي از تأثیر آنها بر کیفیت داده و
چگونگي استفاده از آنها براي ارزيابي کیفیت ارائه ندادند.
بهطور مثال  Ciepluchو همکاران [ ]3استفاده از
شاخصهايي مانند توزيع مکاني عوارض و تعداد عوارض و
نقاط را براي اندازهگیري کیفیت دادههاي  ،OSMپیشنهاد
دادند Barron .و همکاران [ ]1مجموعهاي از شاخصها را
براي ارزيابي و تحلیل کیفیت دادههاي  ،OSMبدون نیاز
به دادههاي استاندارد ،معرفي کردند.
 -3-2-3استفاده از نظرات کاربران
دسته سوم تحقیقات ،به ارزيابي اعتبار کاربران و
مشارکتکنندگان در پروژههاي داوطلبانه ميپردازد و براساس
کیفیت اطالعات واردشده از طرف هر کاربر ،ساير کاربران به
او امتیاز ميدهند و برآيند اين امتیازها ،کیفیت کار هر کاربر
را نشان ميدهد .بهطور مثال  Adlerو  ]2[Alfaroيک
سیستم اعتبار براي سايت  Wikimapiaطراحي کردند که بر
اساس تعداد ويرايشهاي انجامشده روي اطالعات واردشده از
سوي يک کاربر به او امتیاز ميدهد.
 -4-2-3سایر روشها
در اين دسته از تحقیقات ،از روشهاي گوناگوني براي
بررسي کیفیت استفاده شده است .به طور مثال
 ]11[Haklayقانون لینوس 2را براي بررسي کیفیت
دادههاي داوطلبانه بکار برد و نشان داد هر چه تعداد
مشارکتکنندگان در واحد زماني افزايش يابد ،کیفیت اين
نوع دادهها نیز بهبود مييابد Canavosio-Zuzelski .و
همکاران [ ،]2با استفاده از مدل سرشکني برداري و

اس

 -2-2-3استفاده از شاخصهای درونی مجموعه داده

1 Ordance Survey
2 Linus
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اين منظور دادههاي  OSMبا دادههاي استاندارد تهیه شده
توسط  1OSمقايسه و تمامیت بهعنوان شاخص برآورد
کیفیت ارزيابي گرديد .نتايج اين تحقیق ،تمامیت متفاوت
دادههاي  OSMبین شهرهاي انگلستان را نشان ميدهد.

تصاوير استريو دقت مکاني عوارض راه  OSMرا مورد
بررسي قرار دادند.
نکته قابلتوجه در مورد روشهاي ذکرشده اين است که
هرکدام مزايا و معايبي دارند و نميتوان با قاطعیت دستهاي
را از دستهاي ديگر برتر دانست .بهطور مثال در مورد دسته
اول همیشه نیاز به داده استاندارد وجود دارد و نتايج
بهدستآمده به دادههاي ورودي وابستهاند .از طرف ديگر در
بسیاري از موارد دادههاي سیستمهاي داوطلبانه کاملتر از
دادههاي استاندارد هستند ،بنابراين در اينگونه موارد
مقايسه با داده استاندارد برآورد نادرستي از کیفیت را ارائه
ميدهد .ولي مزيت اين روش ارزيابي کیفیت ،اين است که
در مناطقي که دادهها همپوشاني دارند ،نتايج بسیار دقیق
خواهند بود .در مورد دسته دوم تحقیقات کمي انجامشده و
اين روش تا حدي ناپخته به نظر ميرسد .از معايب دسته
سوم نیز ميتوان به کمبود داده اشاره کرد.
به نظر ميرسد مطلوبترين حالت اين است که
ترکیبي از اين روشها براي ارزيابي کیفیت استفاده گردد.
به طور مثال ،در تحقیق صورت گرفته توسط
 Mohammadiو  ،Malekترکیبي از روش اول و دوم براي
بهبود سازگاري منطقي [ ]90،91استفاده شده است .در
اين تحقیق ابتدا با استفاده از روش تناظريابي نقطه مبنا،
عوارض استاندارد و داوطلبانه متناظر در دو مجموعه داده
مشخص گرديد .سپس پارامترهاي ذاتي ،مکاني ،زماني و
کاربر براي کیفیت هندسي معرفي شدند .پسازآن ،با
استفاده از يک روش ترکیبي بر مبناي هوش مصنوعي،
رابطه میان هر يک از اين پارامترها با شاخص دقت
هندسي مشخص گرديد .درنهايت با استفاده از اين روابط،
دقت هندسي دادههاي داوطلبانه بدون متناظر ،محاسبه
شد .در جدول ،1شاخصها ،زيرشاخصها و روش ارزيابي
آنها که ميتوانند براي ارزيابي دقت کلي مجموعه داده
 VGIدر نظر گرفته شوند ،جمعبندي شده است.
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جدول -1شاخصها دروني کیفیت ،زير شاخصها و روش ارزيابي []22 ،21

شاخصهای

زیرشاخصهای

کیفیت

کیفیت

تمامیت

سازگاری منطقی

دقت هندسی

دقت زمانی

دقت موضوعی

روش ارزیابی

خطاي مازاد

مقايسه تعداد آيتمهاي مجموعه داده  VGIبا تعداد آيتمها در مجموعه استاندارد

خطاي حذف
سازگاري مفهومي

شمارش تعداد عوارض و روابطي که شماي مفهومي را نقض کند

سازگاري فرمت

مقايسه ساختار ثبتشده براي همه موارد با تعريف صحیح

سازگاري توپولوژي

چک کردن محدودهها ازنظر بهمرسیدگي و تکرار ،شمارش تعداد تناقضات

دقت مطلق

محاسبه خطاي مطلق /نسبي فاصله براي هر نقطه از طريق مقايسه مقادير مختصات مطلق/
نسبي هر نقطه دردومجموعه  VGIو استاندارد ،محاسبه  RMSاز خطاي فاصله

دقت اندازهگیري زماني

اندازهگیري تفاوت بین وقوع در دو مجموعه داده  VGIو استاندارد ،محاسبه  RMSاز تفاوت زماني

اعتبار زماني

بررسي و تأيید صحیح بودن زمان اکتساب

سازگاري زماني

تأيید ترتیب زماني

دقت نسبي

صحت طبقهبندي

مقايسه طبقهبندي آيتم با طبقه صحیح با استفاده از ضريب کاپا

صحت توصیفات غیرکمي

مقايسه توصیفات غیر کمي با کل مجموعه

صحت توصیفات کمي

اندازهگیري تفاوت بین توصیفات کمي نسبت بهکل مجموعه ،محاسبه  RMSاز تفاوت

و اما شاخص "برازندگي استفاده" ،مطابق با تعريف
 ،]20[ ISO1957به نیازهاي کاربران و هدف در نظر
گرفتهشده براي پروژه وابسته است و بهوسیله ساير
شاخصهاي کیفیت قابل ارزيابي است .در برخي از
تحقیقات اظهارشده است که ارزيابي دادههاي مکاني براي
سنجش تناسب آن براي يک کاربرد خاص ،اهمیت فراواني
دارد [ .]21بدلیل اهمیت باالي اين شاخص ،در ادامه
کیفیت از ديدگاه برازندگي استفاده بحث خواهد شد.

-3-3کیفیت از دیدگاه برازندگی استفاده
امروزه ،موضوع تعیین کیفیت به منزله اندازهگیري
خطاي يک مجموعه داده عنوان ميگردد و کمتر به اين
بحث پرداخته ميشود که يک مجموعه داده با يک کیفیت
مشخص ،مناسب چه نوع کاربردي است [ .]11بنابراين
برازندگي استفاده ،تنها مشخصه کیفیت از اين نظر است.
به منظور درک بهتر معیار برازندگي استفاده ،در اين
قسمت ،ديدگاههاي موجود به سه دسته مطابق شکل 9
طبقهبندي و مورد بررسي قرار ميگیرند.

شکل -9طبقهبندي برازندگي استفاده از سه ديد

 -1-3-3محاسبه برازندگی استفاده از منظر کیفیت
عملی
همانطور که در بخش  1-9بیان شد ،کیفیت عملي،
بیانگر شاخص برازندگي استفاده است .از طرفي اغلب
شاخصهاي کیفیت ،چه شاخصهاي دروني و چه بیروني ،در
قالب شاخص برازندگي استفاده معنا پیدا ميکنند .بنابراين با
بهره جستن از اين مفاهیم ،ميتوان برآورد کمي از کیفیت

6

عملي داشت .در اين راستا ،تالشهايي هم براي کميسازي
کیفیت عملي با استفاده از اين مفهوم ،انجام شده است .به
طور مثال ،واحدي [ ]92تعدادي شاخص سطح متوسط و
سطح پايین براي محاسبه کیفیت دروني و کیفیت بیروني
معرفي نمود و سپس با اعمال عملگر  1OWAروي اين
شاخصها ،مقدار کمي کیفیت عملي را محاسبه کرد.
1 Ordered Weighted Averaging

با توجه به جريان عظیمي که در تولید اطالعات مکاني
داوطلبانه بوجود آمده است ،ضرورت بهترين استفاده از اين
دادهها اجتناب ناپذير است .براي اينمنظور نیاز به مديريت
و بهرهبرداري از اين جريان داده احساس ميشود که از
جمله آن ميتوان به ذخیرهسازي و پردازش بهینه دادهها
اشاره کرد [ .]11بهطور مثال بعضي از پروژههاي VGI
همانند  ،OSMمشارکتکنندگان را به استفاده از
اصطالحات فني از قبل تعريف شده ،بهمنظور بهبود
ذخیرهسازي تشويق ميکنند [.]94
فراداده 1بهعنوان يک شاخص کلیدي براي بهرهبري
بیشینه از داده بکار ميرود .نمونه آن را ميتوان در تحقیق
انجام شده توسط  ]21[ Kalantariمشاهده کرد .در اين
تحقیق ،بهمنظور غنيسازي توصیفات داده ،فراداده دادههاي
 VGIبه دو صورت ضمني 2و صريح 9ايجاد شدهاست .در
حالت ضمني مشارکتکنندگان هیچ اطالعي از مشارکت
خود ندارند درحالیکه در حالت صريح مشارکتکنندگان با
آگاهي کامل اقدام به ايجاد فراداده و بهبود آن ميکنند.
استفاده از برچسب مناسب در هنگام ذخیرهسازي داده
نیز ميتواند در بهرهبرداري بیشینه از داده نقش مهمي
داشته باشد [ .]40بههمین منظور  Devillersو
 ]93[ Vandecasteeleيک سیستم توصیهگر بهنام
 OSManticبراي وبسايت  OSMطراحي کردند .وظیفه
اين توصیهگر اين است که کاربر را به استفاده از برچسب
مناسب براي داده ورودي هدايت ميکند .بعالوه عشقي
[ ]11يک مدل مفهومي طراحي کرد که با استفاده از آن،
دادههاي ورودي به پايگاه داده داوطلبانه ،به صورت صحیح و
بهینه ذخیرهسازي ميشوند ،اما از آنجايي که ممکن است
در هنگام استفاده ،کاربرد متفاوتي از داده مدنظر کاربران
باشد ،سعي شده است با اعمال تمهیداتي در فرآيند ذخیره-
سازي ،فرصتي براي بهرهبري بیشینه از دادهها فراهم آيد.

اس

بیشینه از داده

شکل -4میزان اطالعات درج شده در  OSMقبل از زلزله []41

 -3-3-3برازندگی استفاده از دیدگاه کاربردی خاص
همانطور که پیشتر اشاره شد ،اطالعات مکاني
داوطلبانه يک منبع اطالعاتي جديد و در حال رشد براي
1 Metadata
2 Implicit
3 Explicit

شکل -1اطالعات درج شده بعداز زلزله در ]41[ OSM
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 -2-3-3برازندگی استفاده ازدیدگاه بهرهوری

تهیه نقشههايي دقیق از چشماندازها بهشمار ميآيد .در
اين قسمت ،نقش دادههاي مکاني داوطلبانه و تناسب اين
دادهها براي کاربردهاي مديريت بحران و مسیريابي بیان
ميگردد.
نقش دادههاي مکاني داوطلبانه در جريان کمکرساني
به زلزله هايتي در ژانويه  2010به طور گسترده و با
موفقیت ديده شد .بهطوريکه تکنولوژي  OSMتوجه
رسانهها را بیش از پیش به خود معطوف ساخت [ .]41در
جريان زلزله هايتي ،بسیاري از ارگانهاي امدادي بدلیل
عدم دسترسي به اطالعات بهنگام و دقیق ،از اطالعات
مکاني که توسط مردم گردآوري شدهبود براي کمکرساني
به نواحي آسیبديده استفاده کردند .اين امر به شناسايي
بهتر نواحي نیازمند به کمکهاي اضطراري و تخصیص
منابع منجر گرديد .شکل 4حجم پايین دادههاي مکاني در
سايت  OSMقبل از زلزله هايتي را نشان ميدهد،
درحالیکه شکل 1بیانگر افزايش حجم دادههاي وارد شده
توسط داوطلبان بعد از زلزله ميباشد [.]41
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اگرچه استفاده از اين اطالعات فوايد زيادي دارد ،اما
بهتر است جنبههاي منفي نیز درنظر گرفته شود [،92
 .]99براي مثال درصورتیکه از اين اطالعات براي تعیین
موقعیت مصدومین استفاده شود و اين اطالعات نادرست
باشند ،منابع مالي و زماني بسیاري بههدر خواهد رفت.
برخالف وجود اينگونه عدم قطعیتها ،برخي از محققان
اطالعات مکاني داوطلبانه را در جريان بحران ،بهمنظور
تهیه اطالعات مکاني و زماني نسبتا دقیق ،کامال سودمند
تلقي ميکنند.
در تحقیق انجام شده توسط  Mondzechو ]23[ Sester
که بهمنظور تعیین مناسبترين پايگاه داده در کاربرد
مسیريابي صورت پذيرفت ،دو پايگاه داده  OSMو ،ATKIS
با اعمال الگوريتم کوتاهترين مسیر ،مقايسه شدند .همچنین
در مبحث مسیريابي ،دادههاي  VGIمبنا در سايتهايي
همچون  OpenRoutService.orgو MapingRide.com
براي سرويسدهي مسیريابي بهکار ميروند.
 Poserو همکاران [ ]99میزان مناسب بودن دادههاي
مربوط به سیل گردآوري شده توسط مردم را با دادههاي
اندازهگیري شده براي سیل سال  2002در ايالت متحده
 Eilenburgمقايسه کردند .در اين پژوهش ،اين دو مجموعه
داده به عنوان ورودي ،وارد مدل "تخمین خسارت سیل"
شده تا میزان خسارت وارد بر ساختمانهاي مسکوني برآورد
گردد .سپس نتايج تخمین خسارات اين مدل با نتايج بدست
آمده از مدلسازي هیدرولیکي مقايسه شدند .نتايج اين

تحقیق نشان داد که مدلسازي خسارات با استفاده از
دادههايي که از طريق مردم گردآوري شده به نتايج
مدلسازي هیدرولیکي نزديک تر است .بنابراين ميتوان
نتیجه گرفت ،موضوع برازندگي استفاده دادههاي مکاني
داوطلبانه در اين نوع از موقعیتها و در جايیکه هیچ داده
استانداردي موجود نیست ،بسیار کاربردي بنظر ميرسد.

 -4جمعبندی و پیشنهادات
در اين مقاله کیفیت بهعنوان يک از چالشهاي
پیشروي اطالعات مکاني داوطلبانه از جنبههاي مختلف
موردبررسي قرار گرفت .نخست به بیان مفاهیم و
شاخصهاي کیفیت و طبقهبنديهاي مختلف شاخصها
پرداخته شد .در ادامه روشهاي ارزيابي اين شاخصها
جمعبندي شد .سپس وجه قالب کیفیت يعني برازندگي
استفاده موردبحث قرار گرفت .با بررسي و جمعبندي
تحقیقات صورت گرفته در اين زمینه ،ميتوان گفت که
کمترين توجه به مسئله برازندگي استفاده در میان
تحقیقات مشاهده ميشود .بنابراين پرداختن به کیفیت از
اين ديدگاه و ارائه راهکارهايي براي بهرهوري بیشینه از
دادههاي مکاني داوطلبانه همانند شناسايي نیازهاي دادهاي
يک سازمان و يا يک کاربر ،کمک شاياني به اين موضوع
خواهد کرد.

مراجع
][1

محمدي نازيال ،ملک محمدرضا .محیطهاي اطالعات مکاني مردمگستر :ويژگيها و چالشها .نشريه علمي ترويجي مهندسي نقشهبرداري و
اطالعات مکاني94-29:)9(4 ;1932 .

Adler BT, De Alfaro L. A content-driven reputation system for the Wikipedia. InProceedings of the 16th
international conference on World Wide Web 2007 May 8 (pp. 261-270). ACM.

][2

Antoniou V, Skopeliti A. Measures and indicators of VGI quality: An overview. ISPRS Ann. 2015 Aug 19.

][3

Arsanjani JJ, Mooney P, Zipf A, Schauss A. Quality assessment of the contributed land use information
from OpenStreetMap versus authoritative datasets. InOpenStreetMap in GIScience 2015 (pp. 37-58).
Springer International Publishing.

][4

Barron C, Neis P, Zipf A. A comprehensive framework for intrinsic OpenStreetMap quality analysis.
Transactions in GIS. 2014 Dec 1;18(6):877-95.

][5

Brovelli MA, Minghini M, Molinari ME, Zamboni G. Positional Accuracy Assessment of the Openstreetmap
Buildings Layer Through Automatic Homologous Pairs Detection: the Method and a Case Study. ISPRSInternational Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2016
Jun:615-20.

][6

Canavosio-Zuzelski R, Agouris P, Doucette P. A photogrammetric approach for assessing positional accuracy
of OpenStreetMap© roads. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2013 Apr 2;2(2):276-301.

][7

8

Criscuolo L, Carrara P, Bordogna G, Pepe M, Zucca F, Seppi R, Oggioni A, Rampini A. Handling quality i
crowdsourced geographic information. European Handbook of Crowdsourced Geographic Information.:57.

[9]

Ciepłuch B, Mooney P, Winstanley AC. Building generic quality indicators for OpenStreetMap (2011).

[10]

Devillers R, Jeansoulin R. Spatial data quality: concepts. Fundamentals of Spatial Data Quality. 2006
Mar:31-42.

[11]

Eshghi M, Alesheikh AA. Introducing a Conceptual Model to Improve the Quality of Storage of Volunteered
Geographic Information: In the Field of" Fitness-for-Use" Indicator. Journal of Geomatics Science and
Technology. 2016 Oct 15;6(1):19-32.

[12]

Fan H, Zipf A, Fu Q, Neis P. Quality assessment for building footprints data on OpenStreetMap.
International Journal of Geographical Information Science. 2014 Apr 3;28(4):700-19.

[13]

Fram C, Chistopoulou K, Ellul C. Assessing the quality of OpenStreetMap building data and searching for a
proxy variable to estimate OSM building data completeness (2015).

[14]

Girres JF, Touya G. Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset. Transactions in GIS. 2010
Aug 1;14(4):435-59.

[15]

Goodchild MF. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal. 2007 Aug
1;69(4):211-21.

[16]

Haklay M, Singleton A, Parker C. Web mapping 2.0: The neogeography of the GeoWeb. Geography
Compass. 2008 Nov 1;2(6):2011-39.

[17]

Haklay M. How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and
Ordnance Survey datasets. Environment and planning B: Planning and design. 2010 Aug 1;37(4):682-703.

[18]

Haklay M, Basiouka S, Antoniou V, Ather A. How many volunteers does it take to map an area well? The
validity of Linus’ law to volunteered geographic information. The Cartographic Journal. 2010 Nov
1;47(4):315-22.

[19]

Helbich M, Amelunxen C, Neis P, Zipf A. Comparative spatial analysis of positional accuracy of
OpenStreetMap and proprietary geodata. Proceedings of GI_Forum. 2012:24-33.

[20]

International Organisation for Standardisation, 2013. ISO19157:2013 Geographic information - Data
quality, Geneva: ISO.

[21]

ISO/IEC IS 19113:2000. 2002. Geographic Information — Quality Principles. Geneva,Switzerland.

[22]

ISO/IEC IS 19114:2003. 2009. Geographic Information — Quality Evaluation Procedures. Geneva,
Switzerland.

[23]

Jakobsson A, Tsoulos L. The Role of Quality in Spatial Data Infrastructures. InProceedings of the 23rd
International Cartographic Conference, Moscow, Russia, Cd-Rom.–2007.

[24]

Jackson SP, Mullen W, Agouris P, Crooks A, Croitoru A, Stefanidis A. Assessing completeness and spatial
error of features in volunteered geographic information. ISPRS International Journal of Geo-Information.
2013 Jun 4;2(2):507-30.

[25]

Kalantari M, Rajabifard A, Olfat H, and Williamson I.“Crowd-sourcing metadata for VGI.” AGIL – Leuven,
2013, May 14-17.

[26]

Kresse W, Fadaie K. ISO standards for geographic information. Springer Science & Business Media; 2004
Jan 12.

[27]

Longhorn RA, Blakemore M. Geographic information: value, pricing, production, and consumption. CRC
Press; 2007 Dec 17.

[28]

Meier JC. "An Analysis of Quality for Volunteered Geographic Information." (2015).

[29]

Mondzech J, Sester M. Quality analysis of OpenStreetMap data based on application needs.
Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization. 2011
Jun;46(2):115-25.

[30]

Mohammadi N, Malek M. Artificial intelligence-based solution to estimate the spatial accuracy of
volunteered geographic data. Journal of Spatial Science. 2015 Jan 2;60(1):119-35.

[31]

Mohammadi N, Malek M. VGI and Reference Data Correspondence Based on Location‐Orientation Rotary
Descriptor and Segment Matching. Transactions in GIS. 2015 Aug 1;19(4):619-39.

[32]

Okolloh O. Ushahidi, or ‘testimony’: Web 2.0 tools for crowdsourcing crisis information. Participatory
learning and action. 2009 Jun 1;59(1):65-70.

[33]

Poser K, Dransch D. Volunteered geographic information for disaster management with application to rapid
flood damage estimation. Geomatica. 2010;64(1):89-98.

9

اس

1931  بهمن ماه،1  شماره، دوره نهم، ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني-نشريه علمي

[8]

Scheider S, Keßler C, Ortmann J, Devaraju A, Trame J, Kauppinen T, Kuhn W. Semantic referencing of
geosensor data and volunteered geographic information. InGeospatial semantics and the semantic web
2011 (pp. 27-59). Springer US.

[35]

Senaratne H, Mobasheri A, Ali AL, Capineri C, Haklay M. A review of volunteered geographic information
quality assessment methods. International Journal of Geographical Information Science. 2016 Jun 2:1-29.

[36]

Tenney M. Quality evaluations on Canadian OpenStreetMap data. Spatial knowledge and information
2014.

[37]

Vahedi B, Alesheikh AA, Honarparvar S. Quantitative Assessment of Pragmatic Quality of Volunteered
Geographic Information Using Fuzzy Linguistic Quantifiers and OWA Operator. Journal of Geomatics
Science and Technology. 2014 May 15;3(4):65-76.

[38]

Van Oort PA.Spatial Data Quality: From Description to Application, Thesis (PhD), Wageningen Universiteit
2006.

[39]

Vandecasteele A, Devillers R. Improving volunteered geographic information quality using a tag
recommender system: the case of OpenStreetMap. InOpenStreetMap in GIScience 2015 (pp. 59-80).
Springer International Publishing.

[40]

Zhang X, Ai T. How to Model Roads in OpenStreetMap? A Method for Evaluating the Fitness-for-Use of the
Network for Navigation. InAdvances in Spatial Data Handling and Analysis 2015 (pp. 143-162). Springer
International Publishing.

[41]

Zook M, Graham M, Shelton T, Gorman S. Volunteered geographic information and crowdsourcing disaster
relief: a case study of the Haitian earthquake. World Medical & Health Policy. 2010 Jul 1;2(2):7-33.

10

بررسي کیفیت دادههاي مکاني مردمگستر از منظر شاخص

[34]

