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(1931 ارديبهشت، تاريخ تصويب 1931 آذر)تاريخ دريافت 

چکیده

مکاني است که به صورت اختیاري، توسط افراد عادي، بدون نیاز به آموزش علمي و با  اي از اطالعاتاطالعات مکاني داوطلبانه گونه

 جمله ازهاي مکاني استاندارد، داراي مزاياي فراواني شود. اطالعات مکاني داوطلبانه در مقايسه با دادهتوجه به دانش محلي تهیه مي

ها و محل ها يکي از موانع استفاده گسترده از اين دادهي کیفیت اين دادهروزرساني سريع است، ولو قابلیت به به اطالعاتدسترسي آسان 

یري آن براي کاربردهاي مختلف کارگبهنقش مهمي در  داوطلبانههاي مکاني کیفیت دادهبحث و تحقیق بسیاري از محققان بوده است. 

باشد. مکاني داوطلبانه و نیز بهبود بخشیدن به آن امري مهم ميهاي هاي مناسب براي برآورد کیفیت دادهدارد. استفاده از ابزارها و روش

که نتوان از يهنگاميژه وبهارزيابي کیفیت،  ي ممکن برايهاروش. يکي از شودها ميگونه دادهاين مهم موجب افزايش میزان استفاده از اين

ي شده است در ابتدا مروري بر کیفیت اطالعات مکاني در اين مقاله سع است. هاآنو برآورد  هاشاخصداده مرجع سود جست، تعیین 

آن بررسي گردد. همچنین شاخص  کنندهيابيارزهاي ها و روشکیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه از منظر شاخص صورت گیرد و سپس

برازندگي ژرفناکانه تشريح شده است.

، برازندگي استفادهشاخصکیفیت اطالعات مکاني، اطالعات مکاني داوطلبانه،  واژگان کلیدی:

نويسنده رابط *
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مقدمه -1

با پیشرفت فناوري اطالعات، گسترش اينترنت و 
فراگیر شدن استفاده از تجهیزات همراه مجهز به امکانات 

هاي زيادي براي تولید تعیین موقعیت جهاني، انگیزه
کنندگان ايجاد شد. اين امر اطالعات مکاني توسط مشارکت

کننده صرف، به گرديد نقش کاربران از مصرفموجب 
مصرف کننده تغییر يابد. اين نوع رويکرد در -تولیدکننده

تولید اطالعات مکاني باعث ايجاد مفهوم جديدي به نام 
شد که براي اولین بار توسط  داوطلبانهاطالعات مکاني 

Goodchild (2002مطرح گرديد. او داده ) هاي مکاني
توانايي کاربران "است: گونه تعريف کردهرا اين داوطلبانه

شوند و بر روي وب براي تولید محتوا که بعدا يکپارچه مي
 [11] "گیرند.ها قرار ميسايت

يک منبع اطالعاتي جديد و در  داوطلبانهاطالعات مکاني 
دهد تا دنیا آيد که به کاربران اجازه ميمي به شمارحال رشد 

[. اين 1،21کنند ]خود تصوير انداز درک و چشم بر اساسرا 
 ازجملهجهت اهمیت يافتند که مزاياي بسیاري ينازااطالعات، 

روزرساني سريع، امکان دسترسي آسان به اطالعات، قابلیت به
هاي استاندارد که پس از اصالح خطاي احتمالي نسبت به داده

اما ؛ شوند، دارندمي روزبهانتشار در بازه زماني خاص 
ها هستند، افراد غیرمتخصص تولیدکننده اين داده کهييازآنجا

هیچ نظارتي بر نحوه تولید و يا منبع مورداستفاده در تولید 
یدشده مشخص تولهاي بنابراين کیفیت داده؛ ها وجود نداردآن

ها محل بحث و تحقیق نیست و از ابتداي پیدايش اين داده

 [.21] بوده استبسیاري از محققان 
مشکالتي  معموالًهاي تحقیقاتي جديد زمینهدر آغاز تمام 

عنوان يک نیز به داوطلبانهرو است، اطالعات مکاني یشپ
کیفیت  ازجملهو مشکالتي  مسائلزمینه تحقیقاتي جديد با 
نقش مهمي در  داوطلبانه هاي مکانيمواجه است. کیفیت داده

یري آن در کاربردهاي مختلف دارد. تعريف و استفاده کارگبه
هاي هاي مناسب براي برآورد کیفیت دادهابزارها و روش از

و نیز بهبود آن در افزايش میزان استفاده از اين  داوطلبانه
خصوص در مواردي که دسترسي به است به مؤثرها داده

 [.90بر باشد ]هاي مرجع سخت و يا هزينهداده
هاي آن ارزيابي کیفیت از طريق برآورد شاخص معموالً

که پس از مشخص شدن کیفیت يطوربهير است، پذامکان
توان در آن، مي 1هاييک مجموعه داده از طريق شاخص

1 Elements 

عنوان شاخص کلیدي ارزيابي به "2برازندگي استفاده"با رابطه 
هاي اغلب شاخص درواقعکیفیت اطالعات مکاني بحث کرد. 

کنند. کیفیت در قالب برازندگي استفاده معنا پیدا مي
 شدهگرفته در نظربرازندگي استفاده به نیاز کاربران و هدف 

اي ديگر و اي به پروژهبراي پروژه بستگي دارد و از پروژه
که  طورهمان[. 92کاربردي به کاربرد ديگر متغیر است ]

Longhorn  وBlakemore [22بیان کرده ] اند، ارزش يک

به ي مختلف هامجموعه داده معین براي اشخاص و سازمان
و اهداف متفاوت است. اين مورد را به  هاتفاوت در نیاز علت

هاي بیروني اطالعات مکاني ارجاع خصوصیات و ويژگي
ها را به پتانسیل رفع نیاز و اند و ارزش نسبي دادهداده

متناسب بودن با اهداف و انتظارات کاربران، مربوط دانستند. 
ي داده يگاهپازان تناسب درواقع عبارت برازندگي استفاده می

 در نظرکند و مشخص را براي يک کاربرد خاص بیان مي
گرفتن اين موضوع در هنگام رويارويي با تمام مجموعه داده 

 [.21] يدآحساب ميامري ضروري به داوطلبانهمکاني 

ينکه محققان بسیاري به اهمیت اين شاخص ا وجود با
هاي ي تفاوت، اما تحقیقات اندکاندکردهاشارهکیفیت 
هاي مختلف را آنالیز و براي کیفیت در کاربرد موردنیاز

[. بنابراين در اين مقاله در نظر است 91اند ]بررسي کرده
هاي ها و روشبعد از مروري بر مفهوم کیفیت، شاخص

، کیفیت از ديدگاه برازندگي استفاده بر هاآنکننده يابيارز
ي قرار موردبررسپايه مقاالت و تحقیقات صورت گرفته 

 گیرد.
اين  به گرديده بیان حاضر تحقیق در که مطالبي ساختار

 مکاني، مفهوم هايداده کیفیت به دوم بخش در که است شرح
 در. شده است پرداخته هاشاخص از تعدادي تعريف و کیفیت
 بنديداوطلبانه، طبقه مکاني هايداده کیفیت سوم، بخش

 هايطورکلي روشبه و کیفیت ارزيابي هايروش کیفیت،
 کیفیت ادامه و در شده گردآوري هاشاخص ارزيابي براي موجود

 شبخ همچنین. شده است بررسي استفاده برازندگي ديدگاه از
.است کرده پیدا اختصاص پیشنهاد و بنديجمع ارائه به آخر

های مکانیکیفیت داده -2

ي مکاني، چندين هادادهموضوع درک کیفیت پايگاه 
برداران، سال پیش شناخته شد و توجه بسیاري از نقشه

کارهايي  ها را به خود جلب کرد.دانها و جغرافيکارتوگراف

2 Fitness for Use 
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س
ا کیفیت اطالعات مکاني صورت گرفته به اواخر  درزمینهکه 

گردد. با ظهور برمي 1320و اوايل دهه  1310دهه 
، اين زمینه 1310در دهه  1ي اطالعات مکانيهاسیستم

که توجه بسیاري از يطوربهرشد کرد  سرعتبهتحقیقاتي 
 [.91محققان را مجذوب خود ساخت ]

 عنوان يکي ازهاي مکاني بهدر اين بخش کیفیت داده
گیرد.ي قرار ميموردبررسها، مربوط به داده مسائلترين مهم

مفهوم کیفیت -2-1

هاي مختلفي از مفهوم کیفیت داده وجود برداشت
یفیت باال، باککه براي برخي از کاربران، داده يطوربهدارد، 
که يدرصورتاي است که هیچ خطايي نداشته باشد، داده
کننده کافي انتظار مصرف برآورده کردناي ديگر، عده براي

[ کیفیت را 21] ISO 19113استاندارد [. 91، 10است ]
يک مجموعه داده دربرگیرنده "کند: تعريف مي گونهاين

هايي است که بتواند نیازهاي روشن و خصوصیات و ويژگي
هاي به مجموعه ويژگي "ضمني کاربران را برآورده سازد.

[.92شود ]يک محصول شاخص يا معیار گفته مي

ی کیفیتهاشاخص -2-2

Kress  وFadaie [21 معیارهاي کیفیت را ]بر اساس 
در  ISO19114و  ISO19113شده توسط ينتدواستاندارد 

قالب پنج عنصر تمامیت، سازگاري منطقي، دقت هندسي، 
 کند:دقت زماني، دقت موضوعي بررسي مي

ي وجود و عدم وجود عوارض، دهندهنشان :2تمامیت
هاست.اطالعات توصیفي و روابط آن

قوانین ي میزان مطابقت با دهنده: نشان9سازگاري منطقي
منطقي ساختار داده، اطالعات توصیفي و روابط است.

ي دقت موقعیت عوارض دهنده: نشان4دقت مکاني
مکاني است.

ي دقت روابط و توصیف دهنده: نشان1دقت زماني
زماني عوارض است.
ي توصیف کمي و غیر دهنده: نشان1دقت موضوعي

بندي و روابط عوارض است.کمي و طبقه

1 GIS 
2 Completeness 

3 Logical Consistency 

4 Positional Accuracy 
5 Temporal Accuracy 

6 Thematic Accuracy 

 و 1، کاربرد2صر مذکور، سه عنصر هدفعالوه بر عنا
هاي غیر کمي کیفیت براي موارد عنوان معیاربه 3پیشینه

کیفیت اطالعات  درزمینه ؛ اما[21] است شدهيمعرفموردنیاز 
براي اولین بار توسط  "برازندگي استفاده"مفهوم  مکاني

Jakobsson  وTsoulos [29 مطرح شد. اين مفهوم بیانگر ]
اين است که يک مجموعه داده ممکن است با وجود داشتن 
کیفیت مناسب براي يک کاربرد، براي کاربردي ديگر، کیفیت 

نسبي  صورتبهکافي را نداشته باشد. بنابراين مسئله کیفیت 
است. و به طور کلي  ريرپذییتغو از کاربردي به کاربرد ديگر 

به نیاز کاربران  "برازندگي استفاده" جه گرفت کهتوان نتیمي
[. از 12براي پروژه وابسته است ] شدهگرفته در نظرو هدف 
هاي بیشتر شاخص"کند: [ بیان مي92] يواحدطرفي 

به طور  "يابند.کیفیت در قالب برازندگي استفاده معنا مي
مثال ممکن است براي کاربرد مسیريابي، کامل بودن و دقت 

سزايي داشته، درحالیکه در ديگر ها اهمیت بهراه هندسي
کاربردها اهمیت چنداني نداشته باشد. بنابراين بهتر است 

ها را در هاي مکاني، کیفیت دادهکاربران در هنگام تولید داده
هاي کیفیت ارائه کنند تا ديگر کاربران در هنگام قالب شاخص

اهداف خود  ها براياستفاده، از میزان مناسب بودن داده
اطمینان حاصل نمايند.

های مکانی داوطلبانهکیفیت داده -3

هاي مکاني داوطلبانه مبتني بر اين اهمیت داده
حقیقت است که مردم به خصوص ساکنین يک محل 
بیشترين شناخت نسبت به توصیف منطقه زندگي خود 

برداري هستند و دارند و عموما اين افراد بدون دانش نقشه
هاي بصري همانند تغییر در رنگ و فراداده، روشبه جاي 

ها بکار را براي نمايش کیفیت داده ضخامت خطوط نقشه
هاي استاندارد، عالوه بر نظارت برند. درحالیکه در روشمي

ها، از فراداده افراد متخصص بر نحوه تولید و کیفیت داده
گردد. ها استفاده ميبه منظور توصیفات تکمیلي داده

هاي اطالعات مکاني داوطلبانه اين کیفیت در محیطبنابر
نامعلوم و محل بحث و تحقیق بسیاري از محققان بوده 

کیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه يک  درواقع[. 1است ]
تنها معیارهايي که با نه کهيطوربهويژگي ترکیبي است 

گیرد، بلکه مي در نظرهاي داده سروکار دارد را ويژگي
[.91] ردیگيدر برمتولیدکنندگان داده را نیز هاي ويژگي

7 Purpose 
8 Usage 

9 Lineage 
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های مکانی داوطلبانهبندی کیفیت دادهطبقه -3-1

 ISO 19113[21کیفیت داده ] هاي مکاني داوطلبانه را در

کند. دسته دروني به تعريف مي 2و بیروني 1دروني دودسته

هاي دروني اطالعات همانند دقت مکاني، دقت زماني، ويژگي

دسته دوم با  کهيدرحالشود معنايي و غیره مربوط ميدقت 

اولین  1اطالعات سروکار دارد. شکل "برازندگي استفاده"

دهد.هاي مکاني داوطلبانه را نشان ميبندي از کیفیت دادهطبقه

هاي مکاني داوطلبانه از دو بعد بندي کیفیت دادهطبقه -1شکل

 [21] يرونیبدروني و 

بندي دسته [ اين1و همکاران ] Criscuoloنظر  بر اساس

براي ارزيابي کیفیت بخشي از داده و يا کل مجموعه داده 

دلیل اينکه سومین معیار کیفیت يعني بضروري است اما 

باشد. بدين دهد، کامل نميرا پوشش نمي 9قابلیت اعتماد

توصیف کردند. 2ها را مطابق شکلمنظور کیفیت اين داده

[1] يعملبندي کیفیت از سه بعد: دروني، بیروني، طبقه -2شکل

1 Intrinsic Quality 
2 Extrinsic Quality 

3 Trustworthinest 

شود؛ کیفیت دروني ديده مي 2همانطور که در شکل 

ها و محتويات اطالعات بستگي دارد، کیفیت به ويژگي

بیروني به قابلیت اطمینان و اعتبار تولیدکنندگان وابسته 

هاي نیاز برآورده کردنبه قابلیت  4است و کیفیت عملي

د و به عبارتي بیانگر داريک کاربرد بستگي يک کاربر يا 

[.1]برازندگي استفاده است 

های مکانی داوطلبانهارزیابی کیفیت داده -3-2

OpenStreetMap عنوان يکي از پرکاربردترينبه 

طور شود که هدف آن بهمبنا محسوب مي VGI1هاي پروژه

خاص تهیه و تولید اطالعات مکاني رايگان مانند نقشه 

 ،OSMهاي سايت ها براي عموم مردم است. دادهخیابان

منظور ارزيابي کیفیت اين مبنا، به VGIعنوان يک پروژه به

 است. شدهاستفادهها در اکثر تحقیقات داده

هاي تاکنون تحقیقات زيادي به ارزيابي کیفیت داده

هاي متفاوتي ازجمله اند و روشمکاني داوطلبانه پرداخته

هاي استاندارد، استفاده از با داده VGIهاي ادهمقايسه د

 هاي دروني، استفاده از نظرات کاربران و سايرشاخص

اند. در اين قسمت به برخي از ها را بکار بردهروش

اي خواهد شد.، اشارهشدهانجامتحقیقات 

های استانداردبا داده VGIهای مقایسه داده -3-2-1

گیري کمي کیفیت اندازه درزمینهمطالعات بسیاري 

هاي داوطلبانه براي مناطق مختلف، از طريق مقايسه داده

است. اين  شدهانجامهاي با دقت باال، ها با مجموعه دادهآن

هاي داوطلبانه را اندازي از کیفیت دادهتحقیقات، چشم

 سازد.براي مناطق مختلف فراهم مي

 محققان بسیاري براي ارزيابي دقت مکاني، دقت

هاي استاندارد را براي مقايسه با موضوعي و تمامیت، داده

[. 90، 24، 13،91، 14، 12، 4اند ]بکار برده VGIهاي داده

[، به بررسي کیفیت 1و همکاران ] Broveliمثال  طوربه

شهر میالن واقع در  OSMهاي موجود در نقشه ساختمان

ري از شمال ايتالیا، پرداختند. در اين تحقیق برخالف بسیا

تحقیقات عالوه بر بررسي تمامیت، دقت مکاني نیز مورد 

[ به بررسي کیفیت عوارض 19] Framارزيابي قرار گرفت. 

هاي انگلستان پرداخت. براي مسطحاتي در برخي از شهر

4 Practical Quality 

5 Volunteer Geographic Information 
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س
ا هاي استاندارد تهیه شده با داده OSMهاي داده منظور نيا

شاخص برآورد  عنوانبهمقايسه و تمامیت  OS1 توسط

فیت ارزيابي گرديد. نتايج اين تحقیق، تمامیت متفاوت کی

 دهد.هاي انگلستان را نشان ميبین شهر OSMهاي داده

های درونی مجموعه دادهاستفاده از شاخص -3-2-2

در اين زمینه باوجود معرفي  شدهانجامتحقیقات 

گیري هاي مختلف براي اندازهها و شاخصمفاهیم، پارامتر

ها بر کیفیت داده و آن ریتأثکیفیت، مدل مشخصي از 

ندادند.  ارائهها براي ارزيابي کیفیت چگونگي استفاده از آن

 [ استفاده از3همکاران ]و  Ciepluch طور مثالبه

هايي مانند توزيع مکاني عوارض و تعداد عوارض و شاخص

اد ، پیشنهOSMهاي گیري کیفیت دادهنقاط را براي اندازه

ها را اي از شاخص[ مجموعه1و همکاران ] Barronدادند. 

، بدون نیاز OSMهاي براي ارزيابي و تحلیل کیفیت داده

هاي استاندارد، معرفي کردند.به داده

استفاده از نظرات کاربران -3-2-3

دسته سوم تحقیقات، به ارزيابي اعتبار کاربران و 

 براساسپردازد و داوطلبانه ميهاي کنندگان در پروژهمشارکت

، ساير کاربران به کاربرکیفیت اطالعات واردشده از طرف هر 

ها، کیفیت کار هر کاربر امتیاز برآيند اين و دهنديماو امتیاز 

[ يک 2]Alfaro و Adlerمثال  طوربهدهد. را نشان مي

بر طراحي کردند که  Wikimapiaسیستم اعتبار براي سايت 

از  واردشدهروي اطالعات  شدهانجامهاي ويرايشتعداد  اساس

دهد.مي سوي يک کاربر به او امتیاز

هاسایر روش -3-2-4

هاي گوناگوني براي در اين دسته از تحقیقات، از روش

بررسي کیفیت استفاده شده است. به طور مثال 

Haklay[11قانون لینوس ]را براي بررسي کیفیت  2

برد و نشان داد هر چه تعداد هاي داوطلبانه بکار داده

کنندگان در واحد زماني افزايش يابد، کیفیت اين مشارکت

و  Canavosio-Zuzelskiيابد. ها نیز بهبود مينوع داده

با استفاده از مدل سرشکني برداري و  [،2همکاران ]

1 Ordance Survey 

2 Linus 

را مورد  OSMتصاوير استريو دقت مکاني عوارض راه 

 بررسي قرار دادند.

اين است که  ذکرشدههاي در مورد روش توجهقابلنکته 

اي توان با قاطعیت دستههرکدام مزايا و معايبي دارند و نمي

طور مثال در مورد دسته اي ديگر برتر دانست. بهرا از دسته

اول همیشه نیاز به داده استاندارد وجود دارد و نتايج 

اند. از طرف ديگر در هاي ورودي وابستهبه داده آمدهدستبه

تر از هاي داوطلبانه کاملهاي سیستمبسیاري از موارد داده

گونه موارد هاي استاندارد هستند، بنابراين در اينداده

مقايسه با داده استاندارد برآورد نادرستي از کیفیت را ارائه 

ولي مزيت اين روش ارزيابي کیفیت، اين است که  دهد.مي

تايج بسیار دقیق ها همپوشاني دارند، ندر مناطقي که داده

و  شدهانجامخواهند بود. در مورد دسته دوم تحقیقات کمي 

رسد. از معايب دسته مي به نظراين روش تا حدي ناپخته 

 توان به کمبود داده اشاره کرد.سوم نیز مي

ترين حالت اين است که رسد مطلوبمي به نظر

ها براي ارزيابي کیفیت استفاده گردد. ترکیبي از اين روش

به طور مثال، در تحقیق صورت گرفته توسط 

Mohammadi  وMalek،  ترکیبي از روش اول و دوم براي

[ استفاده شده است. در 90،91بهبود سازگاري منطقي ]

ي نقطه مبنا، ابيتناظرابتدا با استفاده از روش  اين تحقیق

اظر در دو مجموعه داده عوارض استاندارد و داوطلبانه متن

هاي ذاتي، مکاني، زماني و پارامتر مشخص گرديد. سپس

، با ازآنپسکاربر براي کیفیت هندسي معرفي شدند. 

استفاده از يک روش ترکیبي بر مبناي هوش مصنوعي، 

رابطه میان هر يک از اين پارامترها با شاخص دقت 

ابط، با استفاده از اين رو تيدرنهاهندسي مشخص گرديد. 

هاي داوطلبانه بدون متناظر، محاسبه دقت هندسي داده

ها و روش ارزيابي ها، زيرشاخص، شاخص1جدولشد. در 

توانند براي ارزيابي دقت کلي مجموعه داده ها که ميآن

VGI است. بندي شدهگرفته شوند، جمع در نظر
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 [22، 21ي ]ابيارزها و روش ت، زير شاخصها دروني کیفیشاخص -1جدول

های شاخص

 کیفیت

های زیرشاخص

 کیفیت
 روش ارزیابی

 تمامیت
 خطاي مازاد

 ها در مجموعه استانداردبا تعداد آيتم VGIهاي مجموعه داده مقايسه تعداد آيتم
 خطاي حذف

 سازگاری منطقی

 مفهومي را نقض کندشمارش تعداد عوارض و روابطي که شماي  سازگاري مفهومي

 براي همه موارد با تعريف صحیح شدهثبتمقايسه ساختار  سازگاري فرمت

 رسیدگي و تکرار، شمارش تعداد تناقضاتبهم ازنظرها چک کردن محدوده سازگاري توپولوژي

 دقت هندسی
محاسبه خطاي مطلق/ نسبي فاصله براي هر نقطه از طريق مقايسه مقادير مختصات مطلق/  دقت مطلق

 دقت نسبي از خطاي فاصله RMSو استاندارد، محاسبه VGI نسبي هر نقطه دردومجموعه 

 دقت زمانی

 از تفاوت زماني RMSو استاندارد، محاسبه  VGIگیري تفاوت بین وقوع در دو مجموعه داده اندازه گیري زمانيدقت اندازه

 صحیح بودن زمان اکتساب ديیتأبررسي و  اعتبار زماني

 ترتیب زماني ديیتأ سازگاري زماني

 دقت موضوعی

 صحیح با استفاده از ضريب کاپا طبقه بابندي آيتم مقايسه طبقه بنديصحت طبقه

 کل مجموعه مقايسه توصیفات غیر کمي با صحت توصیفات غیرکمي

 از تفاوت RMSمجموعه، محاسبه  کلبهي تفاوت بین توصیفات کمي نسبت ریگاندازه صحت توصیفات کمي
 

، مطابق با تعريف "برازندگي استفاده"و اما شاخص 

ISO1957 [20به نیاز ،] در نظرهاي کاربران و هدف 

ساير  لهیوسبهبراي پروژه وابسته است و  شدهگرفته

برخي از  درهاي کیفیت قابل ارزيابي است. شاخص

هاي مکاني براي است که ارزيابي داده اظهارشدهتحقیقات 

سنجش تناسب آن براي يک کاربرد خاص، اهمیت فراواني 

[. بدلیل اهمیت باالي اين شاخص، در ادامه 21] دارد

 استفاده بحث خواهد شد.کیفیت از ديدگاه برازندگي 

 

 کیفیت از دیدگاه برازندگی استفاده-3-3

گیري امروزه، موضوع تعیین کیفیت به منزله اندازه
گردد و کمتر به اين خطاي يک مجموعه داده عنوان مي

شود که يک مجموعه داده با يک کیفیت بحث پرداخته مي
[. بنابراين 11مشخص، مناسب چه نوع کاربردي است ]

برازندگي استفاده، تنها مشخصه کیفیت از اين نظر است. 
به منظور درک بهتر معیار برازندگي استفاده، در اين 

 9هاي موجود به سه دسته مطابق شکل قسمت، ديدگاه
 .گیرندبندي و مورد بررسي قرار ميطبقه

 
 رازندگي استفاده از سه ديدبندي بطبقه -9شکل

محاسبه برازندگی استفاده از منظر کیفیت  -3-3-1

 عملی

بیان شد، کیفیت عملي،  1-9همانطور که در بخش 

بیانگر شاخص برازندگي استفاده است. از طرفي اغلب 

هاي دروني و چه بیروني، در هاي کیفیت، چه شاخصشاخص

کنند. بنابراين با شاخص برازندگي استفاده معنا پیدا ميقالب 

توان برآورد کمي از کیفیت بهره جستن از اين مفاهیم، مي

سازي هايي هم براي کميعملي داشت. در اين راستا، تالش

کیفیت عملي با استفاده از اين مفهوم، انجام شده است. به 

 [ تعدادي شاخص سطح متوسط و92طور مثال، واحدي ]

سطح پايین براي محاسبه کیفیت دروني و کیفیت بیروني 

روي اين  OWA1 معرفي نمود و سپس با اعمال عملگر

 ها، مقدار کمي کیفیت عملي را محاسبه کرد.شاخص

                                                           
1 Ordered Weighted Averaging 
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وری برازندگی استفاده ازدیدگاه بهره -3-3-2

 بیشینه از داده

با توجه به جريان عظیمي که در تولید اطالعات مکاني 
بوجود آمده است، ضرورت بهترين استفاده از اين داوطلبانه 

منظور نیاز به مديريت پذير است. براي اينها اجتناب ناداده
شود که از برداري از اين جريان داده احساس ميو بهره

ها سازي و پردازش بهینه دادهتوان به ذخیرهجمله آن مي
 VGIهاي طور مثال بعضي از پروژه[. به11کرد ]اشاره 

کنندگان را به استفاده از ، مشارکتOSMهمانند 
منظور بهبود اصطالحات فني از قبل تعريف شده، به

 [.94کنند ]مي سازي تشويقذخیره
بري عنوان يک شاخص کلیدي براي بهرهبه 1فراداده

توان در تحقیق رود. نمونه آن را ميبیشینه از داده بکار مي
شاهده کرد. در اين [ م21] Kalantariانجام شده توسط 

هاي سازي توصیفات داده، فراداده دادهمنظور غنيتحقیق، به
VGI است. در ايجاد شده 9و صريح 2به دو صورت ضمني

کنندگان هیچ اطالعي از مشارکت حالت ضمني مشارکت
کنندگان با خود ندارند درحالیکه در حالت صريح مشارکت

 کنند.بود آن ميآگاهي کامل اقدام به ايجاد فراداده و به
سازي داده استفاده از برچسب مناسب در هنگام ذخیره

برداري بیشینه از داده نقش مهمي تواند در بهرهنیز مي
و  Devillersهمین منظور به [.40باشد ]داشته 

Vandecasteele [93يک سیستم توصیه ]نام گر به
OSMantic سايت براي وبOSM  طراحي کردند. وظیفه
گر اين است که کاربر را به استفاده از برچسب اين توصیه

 يعشقکند. بعالوه مناسب براي داده ورودي هدايت مي
[ يک مدل مفهومي طراحي کرد که با استفاده از آن، 11]

هاي ورودي به پايگاه داده داوطلبانه، به صورت صحیح و داده
از آنجايي که ممکن است  شوند، اماسازي ميبهینه ذخیره

در هنگام استفاده، کاربرد متفاوتي از داده مدنظر کاربران 
-باشد، سعي شده است با اعمال تمهیداتي در فرآيند ذخیره

 ها فراهم آيد.بري بیشینه از دادهفرصتي براي بهره سازي،

 برازندگی استفاده از دیدگاه کاربردی خاص -3-3-3

 شد، اطالعات مکاني تر اشارههمانطور که پیش

داوطلبانه يک منبع اطالعاتي جديد و در حال رشد براي 

                                                           
1 Metadata 
2 Implicit 

3 Explicit 

آيد. در شمار مياندازها بههايي دقیق از چشمتهیه نقشه

هاي مکاني داوطلبانه و تناسب اين اين قسمت، نقش داده

هاي مديريت بحران و مسیريابي بیان ها براي کاربردداده

 گردد.مي

رساني داوطلبانه در جريان کمکهاي مکاني نقش داده

به طور گسترده و با  2010به زلزله هايتي در ژانويه 

توجه  OSMطوريکه تکنولوژي موفقیت ديده شد. به

[. در 41ساخت ]ها را بیش از پیش به خود معطوف رسانه

هاي امدادي بدلیل جريان زلزله هايتي، بسیاري از ارگان

قیق، از اطالعات عدم دسترسي به اطالعات بهنگام و د

رساني بود براي کمکگردآوري شده مکاني که توسط مردم

ديده استفاده کردند. اين امر به شناسايي آسیب به نواحي

هاي اضطراري و تخصیص بهتر نواحي نیازمند به کمک

هاي مکاني در حجم پايین داده 4منابع منجر گرديد. شکل

دهد، ميقبل از زلزله هايتي را نشان  OSMسايت 

هاي وارد شده بیانگر افزايش حجم داده 1درحالیکه شکل

 [.41باشد ]توسط داوطلبان بعد از زلزله مي

 [41زلزله ]قبل از  OSMمیزان اطالعات درج شده در  -4شکل

 OSM [41] اطالعات درج شده بعداز زلزله در -1شکل
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اگرچه استفاده از اين اطالعات فوايد زيادي دارد، اما 

، 92شود ]هاي منفي نیز درنظر گرفته است جنبه بهتر

[. براي مثال درصورتیکه از اين اطالعات براي تعیین 99

موقعیت مصدومین استفاده شود و اين اطالعات نادرست 

خواهد رفت.  هدرباشند، منابع مالي و زماني بسیاري به

ها، برخي از محققان گونه عدم قطعیتبرخالف وجود اين

منظور ي داوطلبانه را در جريان بحران، بهاطالعات مکان

تهیه اطالعات مکاني و زماني نسبتا دقیق، کامال سودمند 

 .کنندتلقي مي

 Sester [23] و Mondzechدر تحقیق انجام شده توسط 

ترين پايگاه داده در کاربرد منظور تعیین مناسبکه به

، ATKISو  OSMمسیريابي صورت پذيرفت، دو پايگاه داده 

اعمال الگوريتم کوتاهترين مسیر، مقايسه شدند. همچنین  با

هايي مبنا در سايت VGIهاي در مبحث مسیريابي، داده

 MapingRide.comو  OpenRoutService.orgهمچون 

 روند.کار ميدهي مسیريابي بهبراي سرويس

 Poser هاي [ میزان مناسب بودن داده99همکاران ] و

هاي توسط مردم را با داده مربوط به سیل گردآوري شده

در ايالت متحده  2002گیري شده براي سیل سال اندازه

Eilenburg ،اين دو مجموعه  مقايسه کردند. در اين پژوهش

 "تخمین خسارت سیل"داده به عنوان ورودي، وارد مدل 

هاي مسکوني برآورد شده تا میزان خسارت وارد بر ساختمان

اين مدل با نتايج بدست  گردد. سپس نتايج تخمین خسارات

آمده از مدلسازي هیدرولیکي مقايسه شدند. نتايج اين 

 تحقیق نشان داد که مدلسازي خسارات با استفاده از

هايي که از طريق مردم گردآوري شده به نتايج داده

توان مدلسازي هیدرولیکي نزديک تر است. بنابراين مي

اي مکاني هموضوع برازندگي استفاده دادهنتیجه گرفت، 

ها و در جايیکه هیچ داده در اين نوع از موقعیت داوطلبانه

 رسد.استانداردي موجود نیست، بسیار کاربردي بنظر مي

 بندی و پیشنهاداتجمع -4

هاي عنوان يک از چالشمقاله کیفیت به نيدر ا

هاي مختلف ي اطالعات مکاني داوطلبانه از جنبهشرویپ

به بیان مفاهیم و ي قرار گرفت. نخست موردبررس

ها هاي مختلف شاخصبنديهاي کیفیت و طبقهشاخص

ها هاي ارزيابي اين شاخصپرداخته شد. در ادامه روش

بندي شد. سپس وجه قالب کیفیت يعني برازندگي جمع

بندي قرار گرفت. با بررسي و جمع موردبحثاستفاده 

توان گفت که تحقیقات صورت گرفته در اين زمینه، مي

ين توجه به مسئله برازندگي استفاده در میان کمتر

شود. بنابراين پرداختن به کیفیت از تحقیقات مشاهده مي

وري بیشینه از اين ديدگاه و ارائه راهکارهايي براي بهره

اي هاي دادهنیاز هاي مکاني داوطلبانه همانند شناساييداده

ع يک سازمان و يا يک کاربر، کمک شاياني به اين موضو

 خواهد کرد.
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