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های کیفیت داده های ارزیابیهای کیفیت داده مکانی و روشمولفهبررسی  

 VGI خطی

 3قان، علیرضا چهر2عباسپورحیم علیر، 1دهج افسانه نصیری

 

 -برداري و اطالعات مکاني دسي نقشهدانشکده مهن -هاي اطالعات مکاني دانشجوي کارشناسي ارشد سیستم1

 دانشگاه تهران -هاي فني پرديس دانشکده
afsaneh.nasiri@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران - هاي فنيپرديس دانشکده - برداري و اطالعات مکانياستاديار دانشکده مهندسي نقشه 2
abaspour@ut.ac.ir 

هاي فني پرديس دانشکده -برداري و اطالعات مکاني دسي نقشهشکده مهندان -هاي اطالعات مکاني سیستم دکتري1

 دانشگاه تهران -
achehreghan@ut.ac.ir 

 (1931 شهريور، تاريخ تصويب 1931)تاريخ دريافت آبان 

 چکیده

هاي کاربردي مختلف ارائه داده است. با وجود مزاياي مکاني در حوزه هاياطالعات مکاني داوطلبانه منبعي غني و ارزشمند از داده

هاي مختلفي براي تعیین میزان کیفیت روشتاکنون از اين رو،  دهند.فراوان، اين اطالعات هیچ تضمیني براي کیفیت خود ارائه نمي

هاي سعي به بررسي روش ،هاهاي ارزيابي آننیز روشکیفیت و  هايضمن معرفي مولفهحاضر  مطالعههاي داوطلبانه ارائه شده است. داده

هاي ارزيابي کیفیت را بر اساس نوع اطالعات مورد استفاده در فرايند ارزيابي، به سه روشو  کردداوطلبانه  هايداده کیفیت ارزيابي موجود

 هايکنندگان و روشارزيابي مشارکت روي بر زمتمرک هايمرجع، روش هايداده با داوطلبانه هايداده مقايسه بر متمرکز هايگروه روش

هاي ارزيابي کیفیت روش بر مرور گردد بادر اين مطالعه مروري تالش مي بندي نمود.هاي داوطلبانه دستهداده تاريخچه روي بر متمرکز

VGI، شود.معتبر و مرجع بیان  هايداده وجود عدم صورت در کیفیت ارزيابي براي استفاده مورد هايروش 

کیفیت مکاني هايمولفه، OSMداده مکاني داوطلبانه، فايل تاريخچه  اطالعات  واژگان کلیدی:

                                                           
  رابطنويسنده 
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 مقدمه -1 

مکاني، در  هايداده توزيع پردازش و آوري،جمع 

در گرفت. گذشته تنها توسط افراد متخصص انجام مي

پیشرفته وب، هاي با حضور فراگیر فناوريهاي اخیر، سال

برداري و رشد روزافزون نیاز تجهیزات نقشهپیشرفت 

کنندگان عادي به اطالعات مکاني، فرصتي ايجاد مصرف

نظر از دانش و تخصص خود، حجم شد تا شهروندان صرف

 داده هايهاي مکاني تولید کنند و در پايگاهعظیمي از داده

 تعداد مشارکت به توجه با .[1] بگذارند اشتراک به مکاني

 به پويا صورت به هاداده مجموعه اين زياد کاربران،

مزاياي فراوان اطالعات مکاني شوند. مي روزرساني

حتي براي شهرهاي پوشش جهاني همچون  داوطلبانه

و هزينه  روزرساني سريع، قابلیت بهکمتر توسعه يافته

پايین دسترسي به اطالعات همواره کاربران را به استفاده 

 .[2]از اطالعات مکاني داوطلبانه سوق داده است 

، OpenStreetMapشده مانند هاي شناختهپروژه

Wikimapia ،Google map براي مستقیمبصري و  روشي 

مشارکت داوطلبانه  طريق جغرافیايي از اطالعات آوريجمع

 و با ايجاد OSM در اين میان پروژه دهند.مي ارائه افراد

 توسط ويرايش قابل و رايگان نقشه آنالين، يک نگهداري

از  وب، به يکي تحت جهان پوشش سراسري با کاربران

تبديل  VGI هايهاي پروژهترين نمونهترين و بزرگموفق

باالي  حجم و کاربران تعداد سريع رشد .[9]استشده 

اخیر  هايسال پروژه، طي در اين شده آوريهاي جمعداده

به دلیل  . با اين وجود،[4]دارد  آن سطح جذابیت از نشان

، OSM هاي کنترل کیفیت در محیطعدم وجود مکانیزم

ها، آشنا نبودن اکثر آوري دادهماهیت مشارکتي جمع

هاي مکاني و کنندگان به استانداردهاي تهیه دادهمشارکت

مختلف احتمال ثبت داده  ابزارهاي و هاآوريفن از استفاده

آنجا که  . از[5]داردوجود  OSM با کیفیت پايین در محیط

ها در کاربردهاي آگاهي از کیفیت داده الزمه استفاده از آن

اطالعات  کیفیت بررسي به محققان زيادي باشد،مختلف مي

 اطالعات اين کیفیت برآورد در سعي و مکاني پرداخته

ز تمرکز بسیاري از تحقیقات پیشین، تا به امرو .اندداشته

 ،[1] 2موقعیتيدقت  ،[1] 1بودنکامل هاي ارزيابي مولفه

                                                           
completeness 1 

accuracy positional 2  

 VGIهاي داده [9] 4و سازگاري منطقي [8] 9دقت معنايي

براي  هاي داوطلبانهدادهاست. با توجه به ماهیت  بوده

 براي ارزيابي متفاوتيهاي روش هاي مختلف،کاربرد

 ست.ا شده ارائه عات مکاني داوطلبانهالکیفیت اط

هاي داده تحقیقات در ارتباط با کیفیت کلي طور به

VGI گروه در .(1)شکل  کرد تقسیم گروه توان به سهرا مي 

ي تولید هاتمرکز بر روي تحلیل کمّي کیفیت داده اول، با

 يک هاي اطالعات مکاني باشده توسط کاربر، داده

دولتي يا  سازمان يک داده مرجع تولید شده توسطمجموعه

 قابل حجم گروه . اين[3-15] شوندمي مقايسه خصوصي

 هايکیفیت داده روي بر شده انجام تحقیقات از توجهي

VGI هاي هزينه و محدوديت .استداده  اختصاص خود به را

هاي با دقت باال، محققان را به سمت ارائه دسترسي به داده

داده مرجع براي ارزيابي کیفیت هايي که از مجموعهروش

 از دوم کنند، سوق داده است. در گروهاستفاده نمي

هاي مکاني داده ماهیت بررسي به محققان تحقیقات،

 از استفاده ها باآن کیفیت پارامترهاي ارزيابي و داوطلبانه

 . در گروه[11-29]اند پرداخته کاربر رفتار روي بر مطالعه

اطالعات مکاني داوطلبانه از  کیفیت بررسي سوم نیز براي

به عنوان  OSM داده تاريخچه فايل در شده ثبت اطالعات

 .[24-21و  1] جايگزين مجموعه داده مرجع استفاده شد

 
 VGIهاي ارزيابي کیفیت بندي روشدسته -1 شکل

هاي ارزيابي کیفیت و نیز روش هاياين تحقیق، مولفه

کیفیت را بر پايه تحقیقات صورت گرفته مورد بررسي قرار 

 است. در اين مطالعه سعي شده است با ارائه يکداده 

 براي استفاده و مورد موجود هاياز روش بنديدسته

هاي ارزيابي کیفیت بدون استفاده از کیفیت، روش ارزيابي

ساختار ادامه اين مقاله به شرح هاي مرجع بیان شوند. داده

هاي کیفیت و مولفهبخش دوم  بعد از مقدمه درذيل است: 

به معرفي  سومشود. بخش ها بیان ميهاي ارزيابي آنروش
                                                           

accuracy emanticS 3 

4 Logical consistency 
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هاي ر روشبه مرو چهارمهاي ارزيابي کیفیت و بخش روش 

پردازد و در مي VGIهاي موجود در ارزيابي کیفیت داده

 گردد.گیري مباحث بیان ميبخش آخر نتیجه

 VGIهای کیفیت مولفه -2

توان را مي VGIهاي مکاني به طور کلي، کیفیت داده 

کیفیت داخلي کرد.  بنديبه دو گروه داخلي و بیروني طبقه

عبارت ديگر به عدم وجود خطا ها و يا به به يکپارچگي داده

 آيا که کندمي بیروني بررسي کیفیت .ها اشاره دارددر داده

 به و است خاص هدف يک براي مناسب داده مجموعه يک

. تعیین [3]کند اشاره مي« 1تناسب براي هدف» مفهوم

نیازهاي ، زيرا تنها با نظرسنجي کیفیت بیروني دشوار است

شود و کاربران همیشه مايل به شرکت در کاربر ارزيابي مي

 به مربوط داخلي ديگر، کیفیت سوي نظرسنجي نیستند. از

 اساس بر که است اطالعات تولید مشخصات و استانداردها

ها از و با مقايسه مجموعه داده هاداده در موجود اشتباهات

المللي بینسازمان  .شودگیري ميمنابع مختلف اندازه

پنج مولفه براي کیفیت داخلي داده مکاني  (ISO) 2استاندارد

بودن، سازگاري منطقي، دقت کاملمعرفي کرده است: 

 .[21]موقعیتي، دقت معنايي و دقت زماني 

هاي هاي کیفیت دادهترين مولفهمهم بودن يکي ازکامل

VGI  بوده است که وجود و عدم وجود عوارض، اطالعات

ه مشخص ها را در يک مجموعه دادتوصیفي و روابط آن

 خطاي) هاداده وجود با عدم توانمي مولفه را کند. اينمي

Omission) خطاي) اضافي هايداده وجود و 

Commission )سازگاري . [19و  3]کرد گیرياندازه

منطقي، بیانگر میزان پايبندي به روابط منطقي موجود در 

ها است. آنها، اطالعات توصیفي و روابط بین ساختار داده

سازگاري  (1هاي اشتباهات ناشي از فقدان آن در زيرمولفه

( 4 5( سازگاري حوزه9 4( سازگاري قالب2 9مفهومي

نزديکي  درجه به شوند. دقتبیان مي 1سازگاري توپولوژيک

 واقعي ارزش و گیري شده براي يک عارضهمقدار اندازه بین

 دقت بقال در را آن و کندمي اشاره آن شده پذيرفته

دقت  .کنندمي بیان زماني دقت و معنايي دقت موقعیتي،

                                                           
1 Fitness for use 
2 Intenational organization for standardization 
3 Conceptual 

4 Format 
5 Domain 

6 Topological 

ترين جنبه کیفیت باشد که میزان موقعیتي شايد واضح

به مختصات حقیقي  VGIدر نزديکي مختصات عوارض 

کند. عوارض در يک را ارزيابي مي هاي مرجعدادهها در آن

، به همراه داده عالوه بر اطالعات هندسي پايگاه

شوند. هايي به صورت اطالعات جانبي ذخیره ميمشخصه

دقت معنايي، صحت ويژگي تعیین شده براي هر عارضه را 

هاي زماني )تاريخ کند. دقت زماني به دقت ويژگيتعیین مي

. در ادامه [28]و زمان( و روابط زماني عوارض اشاره دارد 

 گردد.تشريح مي معیارها اين از کلي ارزشیابي هايروش

 بودنکامل -2-1

 بودنکامل گیري دقتاندازه براي روش دوبه طور کلي 

 .(2)شکل  8شيء مبنا و 1واحد مبنا: دارد وجود هاداده

 تعداد و يا مساحت واحد مبنا با مقايسه طول، هايروش

دن بومرجع، دقت کامل داده يک مجموعه با OSM عوارض

 اين از مطالعات اکثر. کندبرآورد ميهاي مکاني داوطلبانه را داده

 از .اندکرده استفاده آن فرآيند اجراي بودن ساده دلیل به روش

 تناظريابي عوارض با ،شيء مبنا هايروش در ديگر، سوي

عوارض صورت  هندسي خصوصیات و يا هاويژگي از استفاده

 و 3از جهت خیابان هايبراي بخش مثال، عنوان گیرد. بهمي

 بین همپوشاني نسبت و  مرکز ثقل ها ازو براي ساختمان طول

  د.شواستفاده مي مرجع و OSM هايداده

 
 بودنگیري کاملهاي اندازهروش -2شکل 

 سازگاری منطقی  -2-2

 منطقي قواعد به اعتماد درجه ،سازگاري منطقي

 مشخصات را با توجه به روابط و هاويژگي ها،داده ساختار
                                                           

1 Unit-based 

8 Object-based 

3 Orientation 
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با  معموال منطقي سازگاري. کندمشخص مي محصول 

هاي ذاتي و يا شاخص مجموعه داده مرجع استفاده از يک

 يک همکاران و شود. هاشميمي ها ارزيابياز تاريخچه داده

 ارائه دادند. در منطقي سازگاري براي انحصاري چارچوب

مکاني  روابط با عوارض مکاني از ايمجموعه چارچوب اين

 از هايينمونه جهت و فاصله توپولوژي، .شوندمي مقايسه

 [12, 3] مثال براي .[9]ممکن هستند  مکاني روابط

 گرفتن نظر در با را خیاباني هايشبکه منطقي سازگاري

 و هاجاده اتصال مثال، عنوان به) توپولوژيکي خطاهاي

 بین هماهنگي و نوشتاري هايمحدوديت ،(شبکه ساختار

 يک داراي OSM اگرچه .دادند قرار بررسي ردمو موضوعات

 شناخته خطاهاي ضبط و ثبت براي اختصاصي وب صفحه

 هايمحدوديت که کردند اشاره Touya و Girre شده دارد، 

 OSM سازگاري منطقي در اطمینان از براي يکپارچگي

 .[3]است  نشده اجرا

 تیدقت موقعی -3-2

ها داده انواع با موقعیتي دقت گیرياندازه هايروش

 .(9)شکل  شوندمي بنديدسته )نقطه، خط و چندضلعي(

 نقاط گیري دقت موقعیتيبراي اندازه معمول روش يک

ترين روش براي است. رايج اقلیدسي فاصله 1نظر مورد

 در اين. است بافر خطي آنالیزگیري دقت عوارض اندازه

 يک از عارضه خطي اطراف يک "x"روش بافري با شعاع 

شود، سپس درصدي از عارضه معتبر زده مي مجموعه

VGI [23]گردد که درون بافر قرار گرفته، محاسبه مي .

 دهدمي ات مختلف، نشاندر مطالع شعاع بافر تفاوت اندازه

و اين مقدار  ندارد وجود خصوص اين اي درنظريه هیچ که

چندضلعي  شود. براي عوارضبه صورت تجربي تعیین مي

 فاصله هايگیرياندازه براي سطح و گوشه نقاط مرکز ثقل،

 شود.مي گرفته نظر در

 
 تيیگیري دقت موقعهاي اندازهروش -9 شکل

                                                           
1 points of interest 

 دقت معنایی -4-2

 توان به چهاررا مي معنايي دقت گیرياندازه هايروش

ها بودن ويژگيکامل . گروه اول،(4)شکل  گروه تقسیم کرد

 مثال، عنوان به) OSM هايبرچسب را بر اساس حضور

 براي هر( هاي خیابانيبخش براي طرفه يک هايبرچسب

 هايشباهت گروه دوم، .دکنميبررسي  هندسي عارضه

 براي نمونه، الگوريتم مختلف هايالگوريتم با را هارشته

الگوريتم کند. مي محاسبه Levenshtein فاصله

Levenshtein اطالعات انتقال مسئله حل براي ابتدا در 

 اي بیان تفاوتاز اين فاصله بر اکنون .يافت توسعه باينري

براي مقايسه  گروه سوم،در  .دشوميها استفاده رشته بین

 براي نمونه مقدار مطلق ها را منها کرد،آن تواناعداد مي

در دو مجموعه  تفاوت تواندمي تفاوت در محدوديت سرعت

براي نمونه ) موضوعي دقت ،نهايت در .کند داده را منعکس

 ماتريس با توانرا مي( 2زمین کاربري دقت ارزيابي

 .کرد گیرياندازه شاخص کاپا و 9سردرگمي

 
 گیري دقت معناييهاي اندازهروش -4 شکل

 دقت زمانی -5-2

 قبیل از زماني هايويژگي کیفیت به زماني کیفیت

 روزرساني،به فرکانس انتشار، تاريخ آوري،جمع تاريخ

 بین روابط نیز و زماني اعتبار روزرساني و يابه آخرين

 کلي طور به زماني کیفیت .دارد اشاره عوارض زماني اعتبار

 میزان استفاده ازبا  زماني-مکاني تحلیل و تجزيه عنوان به

 شود. مي ارزيابي زمان طول در تغییرات دقت و

 های ارزیابی کیفیتروش -3

 سال از OSM کیفیت ارزيابي مورد در بحث و تحقیق

 موضوع يک عنوان به اخیر هايسال تا و شروع شده 2001

                                                           
2 Land use 

3 Confusion matrix  
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 داده پايگاه يک از مطالعات دارد. اغلب ادامه پرطرفدار 

 استفاده VGI هايداده بیروني کیفیت ارزيابي براي مرجع

 مرجع هايداده يک مجموعه که تحقیقاتي کنند. برايمي

 ارائه شده که برخي هاي جديديچارچوب موجود نیست،

 با را ذاتي کیفیت برخي و هاداده اعتماد يا کاربر رفتار از

 .[8]دهند مي قرار بررسي مورد هاداده تاريخچه از استفاده

 مقایسه بر متمرکز هایاول: روش گروه -3-1

 مرجع هایداده با داوطلبانه هایداده

هاي اولین تحقیقات انجام شده در ارزيابي کیفیت داده

VGI هاي داوطلبانه هاي مرجع و دادهبر مبناي مقايسه داده

اغلب براي است. اين نوع ارزيابي، يک ارزيابي کمي است که 

و در آن نتايج گیرد کیفیت دروني مورد استفاده قرار مي

مستقیما به اطالعات هندسي داده مربوط بوده و به اطالعات 

براي زيادي  تحقیقاتتاکنون  کاربر و معنايي آن مرتبط نیست.

با يک  VGIهاي مقايسه بر مبناي روشارزيابي کیفیت 

مجموعه اطالعات مکاني مرجع صورت گرفته است. در اين 

شود و با يتحقیقات چند مولفه براي کیفیت در نظر گرفته م

و داوطلبانه، يک برآورد کمي از اين هاي مرجع مقايسه داده

ذاتي اطالعات  گردد. به دلیل ماهیتها محاسبه ميمولفه

ها بودن دادهداوطلبانه، دو مولفه صحت موقعیتي و میزان کامل

هاي کیفیت مورد بررسي قرار به مراتب بیشتر از ساير مولفه

عارضه در اين تحقیقات براي ارزيابي دقت موقعیتي،  گرفتند.

OSM  د و برنميرا به يک ساختار مشابه مجموعه داده رسمي

دو مجموعه به صورت دستي  رهاي متناظر در هعارضه

کنند. براي جلوگیري از هر گونه خطاي پردازشي ميشناسايي 

تناظريابي دستي بیش از رويکرد تناظريابي خودکار ترجیح داده 

ها، که عموما براي بودن دادهمیزان کاملشود. براي تعیین مي

شود، از مقايسه بین طول عوارض عوارض خطي انجام مي

هاي ول عوارض خطي در مجموعه دادهخطي موجود با ط

اي از اين گردد. تحقیقات متعدد و مشابهاستفاده ميمرجع 

(، انگلستان [11, 10](، ايران )[12]گروه در کشورهاي آلمان )

 ( نیز انجام شده است.[15, 14]( و يونان )[3](، فرانسه )[19])

 روی بر متمرکز هایگروه دوم: روش -3-2

 کاربران ارزیابی

تواند مي VGIدانش و تخصص داوطلب بر روي کیفیت 

بیان شد که  [90]تاثیر مهمي بگذارد. براي نمونه در 

به  داوطلبان متخصص اطالعات با کیفیت باالتري نسبت

کنند. بنابراين تخصص و داوطلبان غیر متخصص تولید مي

تواند به عنوان يک شاخص يا عدم تخصص کاربر مي

کیفیت از مشارکت کاربر عمل کند. از اين رو يک روش 

از طريق تجزيه و  VGIگیري کیفیت ذاتي براي اندازه

کنندگاني که در يک واحد تحلیل تعداد و رفتار مشارکت

ها کنند، پیشنهاد شده است. دراين روشمکاني کار مي

کیفیت کاربر بر اساس اطالعات محلي، تجربه و شناخت او 

شود و محققان با استفاده از تجزيه و تحلیل تعیین مي

مشخصات و يا شهرت داوطلب و همچنین بدون نیاز به 

ها هاي مرجع به بررسي کیفیت دادهها با دادهمقايسه داده

اي اين گروه معموال براي ارزيابي هپردازند. روشمي

گیرند و ها مورد استفاده قرار ميکیفیت بیروني داده

کنندگان بر ثیر تعداد مشارکتمحققان به بررسي میزان تا

ها و اهمیت دانش محلي در کنار کیفیت دادهروي 

 .[11]اند اي تهیه نقشه پرداختههاي حرفهقابلیت

 روی بر متمرکز گروه سوم: تحقیقات -3-3

 ها داده یتاریخچه

 مجموعه و باال دقت با هايداده به دسترسي که آنجا از

باشند، مي مالي و حقوقي هايمحدوديت داراي مرجع داده

هايي هستند که از مجموعه همواره محققان به دنبال روش

 کنند. گروهداده مرجع براي ارزيابي کیفیت استفاده نمي

 اطالعات مکاني داوطلبانه به کیفیت بررسي از سوم

پردازند و از مي داده تاريخچه روي بر تحقیق و پژوهش

هاي تاريخي براي ارزيابي کیفیت ذاتي تحلیل داده

 کنند. تحقیقات اين گروه، براياستفاده مي VGIهاي داده

 ثبت اطالعات مکاني داوطلبانه از اطالعات کیفیت بررسي

به عنوان جايگزين  OSM داده تاريخچه فايل در شده

کنند و کیفیت اطالعات را ستفاده ميمجموعه داده مرجع ا

هايي غیر از به طور غیر مستقیم و با در نظرگرفتن مولفه

دهند. از آنجا خود اطالعات مکاني، مورد بررسي قرار مي

براي انجام چنین  داده تاريخچه که دسترسي به فايل

ي اين باشد، قسمت عمدهاي امري ضروري ميمقايسه

صورت گرفته است  OSMهاي دهتحقیقات با استفاده از دا

برخالف  OSMاين است که محیط  ،که دلیل اصلي آن

آوري کننده اطالعات مکاني هاي جمعساير محیط

داوطلبانه، نه تنها آخرين نسخه اطالعات عوارض را در 
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هاي دهد، بلکه امکان دانلود نسخهدسترس کاربر قرار مي 

 دهد.کاربر ميقبلي و فايل تاريخچه تغییرات را نیز به 

ها، روابط و راه مانند نقاط، OSMهاي همه داده

، نگهداري OSMي ها در فايل تاريخچههاي قبلي آننسخه

، شامل همه اطالعات OSMفايل تاريخچه داده  .شوندمي

موقعیتي و توصیفي يک عارضه و همچنین اطالعات 

فايل تاريخچه  .[91]باشد مربوط به کاربران عارضه مي

با دارا بودن تمامي اطالعات موقعیتي عوارض و  OSMداده 

اطالعات مربوط به کاربران، امکان تحلیل آماري و کیفي را 

هاي دهد. همچنین با حفظ سوابق دادهبه محققین مي

ائه شده توسط کاربر، شناسايي تغییرات و ارزيابي تاريخي ار

شود. ثبات اطالعات موقعیتي در طول زمان ممکن مي

تاکنون از اين فايل در راستاي ارزيابي دقت به عنوان 

مجموعه داده جايگزين مجموعه داده مرجع و تحلیل 

و يا اطالعات يکي از  مکانيهاي آماري بیشتر در جنبه

 .[92] کنندگان استفاده شده استمشارکت

 مروری بر تحقیقات مرتبط -4

تاکنون محل بحث  VGIهاي ارزيابي کیفیت داده

 براي آنهاي متعددي بسیاري از محققان بوده است و روش

پیشنهاد شده است اما انتخاب روش مناسب در ارزيابي 

د. بخشارزيابي را تسهیل ميبرد، فرايند کیفیت بر اساس کار

هاي ارزيابي کیفیت را به سه گروه کلي اين تحقیق روش

هاي ارائه بندي کرد، اين بخش چند نمونه از روشتقسیم

 گیرند. شده در هر گروه مورد ارزيابي قرار مي

يک با  VGIگروه اول به طور کلي به مقايسه هاي روش

براي نمونه  پردازند.مجموعه اطالعات مکاني مرجع مي

Haklay  هاي ، با مقايسه داده2010در سالOSM  با

 مولفه برداري انگلستان، دومجموعه داده سازمان نقشه

 در OSMهاي داده بودنکامل میزان و موقعیتي دقت

در اين  Haklay را مورد ارزيابي قرار داد. ايجاده شبکه

 معرفيتحقیق براي ارزيابي دقت موقعیتي از روش بافر 

در ادامه استفاده کرد.  Hunter و Goodchild شده توسط

اي، جاده شبکه ها دربودن دادهبراي ارزيابي مولفه کامل

ها در هر کیلومترمربع از هر دو میزان طول کل راه

در همان سال . [19]مجموعه داده را مورد مقايسه قرار داد 

صورت گرفت که  Touya و Girresاي توسط تحقیق مشابه

نويسندگان در اين تحقیق عالوه بر دقت موقعیتي و کامل 

کیفیت  منطقي سازگاري و توصیفي بودن، دو پارامتر دقت

فرانسه مورد  هاي داوطلبانه کشوررا براي مجموعه داده

براي بررسي  ارزيابي قرار دادند. نويسندگان در اين تحقیق

و  Hausdorffدقت موقعیتي عوارض خطي از دو فاصله 

 18رامتر دقت توصیفي نام و براي بررسي پا فاصله میانگین

استفاده نمودند.  Levenshteinاز فاصله درياچه، 

ايگاه نويسندگان به محاسبه اختالف بین نام عوارض در پ

با نام عوارض مرجع نظیر پرداختند. نتايج اين  OSMداده 

ها در دو از نام درياچه %55بررسي حاکي از يکسان بودن 

  .[3]مجموعه داده بود 

به عنوان مثال  OSMهاي سازگاري منطقي در داده

ا استفاده ، عمدتا بهاخطاي ردشدگي و نرسیدگي در داده

شوند هاي ذاتي شناسايي شده و ارزيابي مياز شاخص

نشان دادند که براي هر يک از اين  [99, 12] .[28]

توان يک قانون يکپارچگي توپولوژي جداگانه خطاها مي

براي ارزيابي  [94]طراحي و پیاده کرد. عالوه بر اين، 

بر اساس تعريف ، OSMهاي سازگاري توپولوژي داده

، از 2ايو غیر صفحه 1ايخواص توپولوژيکي صفحه

کردند. ساير هاي تجزيه و تحلیل هندسي استفاده روش

 OSMهاي بي سازگاري توپولوژي دادهمطالعات براي ارزيا

 اند. درهاي شبکه جاده متمرکز شدهبا تمرکز بر زيرساخت

رابطه براي محاسبه  9، نويسندگان از مدل نه اشتراکي[3]

استفاده کردند.  OSMاي مکاني کیفي بین عوارض جاده

اين مدل به نويسندگان اجازه بررسي ناسازگاري توپولوژي 

ها است. دهد و همچنین قادر به تعیین اتصاالت جادهرا مي

خطاهاي توپولوژي موجود به بررسي  Neis ،2012 سال در

 2011تا  2001هاي هاي آلمان در طي سالدر شبکه راه

ا که منجر به سه نوع خطاي توپولوژيک ر Neisپرداخت. 

 گرديد را بررسي کرد. نتايجعدم تشخیص يک تقاطع مي

 مسیرهاي زمینه در OSM که داد نشان بررسي اين

 بیشتري اطالعات رسمي داده مجموعه به نسبت روپیاده

 و رو ماشین مسیرهاي مورد در اما است، کرده تولید

 کمتري اطالعات زدن دور محدوديت به راجع اطالعاتي

  .[12]است  داشته

 OSMهاي داده ،2014 درسال همکاران و فرقاني

هاي شهرداري همین تهران را با داده شهر منطقه شش

                                                           
1 Planer 
2 Non-planer 

3 Dimensional Extended Nine-Intersection Model 
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د. نويسندگان در اين تحقیق منطقه مورد مقايسه قرار دادن 

طول جاده، مساحت حداقل محدوده هايي از جمله شاخص

 را براي 9و مرکز میانه 2، بیضي خطاي استاندارد1ورمحص

 منطق از استفاده د و بادنداده محاسبه کر مجموعه دو هر

 داده مجموعه دو در هاشاخص اين سازگاري میزان فازي،

در اين تحقیق براي  همکاران را برآورد کردند. فرقاني و

ها در دو از مقايسه طول راه بودنارزيابي دقت کامل

 .[10]مجموعه داده در يک شبکه استفاده کردند 

Brando  وBucher  يک چارچوب  2010در سال

هاي کیفیت عمومي براي مديريت کیفیت شاخص

، با استفاده از مشخصات رسمي و مجموعه ISOاستاندارد 

هاي مرجع ارائه دادند. در اين تحقیق مشخصات داده

رسمي، کیفیت را در سه روش با استفاده از معیارهاي 

( پشتیباني از 1کند: هاي يکپارچگي تضمین ميمحدوديت

هاي ( مقايسه با داده2کنترل سازگاري در حین پرواز 

هاي همزمان از نسخه سازي( هماهنگ9مرجع خارجي 

. با اين حال، به علت فقدان اثبات مفهوم، کاربرد داده

 .[95]عملي اين رويکرد دشوار است 

 Zuzelski-Canavosioدر يک رويکرد نسبتا متفاوت، 

و همکاران يک رويکرد فتوگرامتري براي ارزيابي دقت 

، با استفاده از تصاوير OSMاي موقعیتي عوارض جاده

 براي هاارائه دادند. آن 5و يک مدل تنظیم بردار 4استريو

در دنیاي  OSM هايجاده جغرافیايي موقعیت محاسبه

 رويکرد .کردند اعمال را تحلیلي گیرياندازه واقعي، اصول

 OSM داده پايگاه از شهري خیابان چند در اديپیشنه

 شکل نقاط که داد نشان نتايج و گرفت قرار آزمايش مورد

 .اندداده بهبود درصد 81 تا را موقعیتي دقت ،1شده تنظیم

 درصد 35 بازيابي به بردار قادر مدل تنظیم اين، بر عالوه

  .[91]بود  داده پايگاه در موجود موقعیت واقعي جابجايي

Haiyang  يک رويکرد ارزيابي بر  2011و همکاران در سال

و کیفیت هندسي شبکه  ارائه 1اساس شباهت قوس متقارن

اي زمیني را بر اساس اختالف با شبکه جاده VGIاي جاده

 .[15]مرجع متناظر ارزيابي کردند 

                                                           
1 Minimum Bounding Geometry 

2 Standard Deviational Ellipse 
3 Median Center 

4 Stereo 

5 Vector adjustment 
6 Post adjusted shape points 

7 Symmetric arc similarity 

Brovelli  رويکردي براي  2011و همکاران در سال

اي بودن و دقت موقعیتي شبکه جادهارزيابي دو مولفه کامل

هاي مرجع ارائه دادند که امکان بر اساس تفاوت با داده

تنظیم پارامترهاي ارزيابي کیفیت به تناسب نیاز کاربر را 

آورد. نويسندگان يک برنامه تحت وب معرفي فراهم مي

اين برنامه با تعريف يک شبکه توسط کاربر، کردند که در 

در هر قسمت از  را تحلیل دو مولفه کیفیت و امکان تجزيه

  .[1]فراهم آورد  جداگانه طور بهشبکه 

هاي مرجع بدون استفاده از داده VGIارزيابي کیفیت 

زمیني يک چالش است. يک روش جايگزين، استخراج 

هاي مرجع متناظر داراي داده VGIهاي الگوهايي از داده

بدون عارضه متناظر  VGIهاي براي ارزيابي کیفیت داده

هايي که بر مرجع است. براي اين منظور الزم است شاخص

گذارند، تعريف شود و با استفاده از یر ميتاث VGIکیفیت 

ها، الگوي رابطه استخراج گردد. در نهايت با اين شاخص

هاي ي استخراج شده، ارزش شاخصاستفاده از الگوها

بدون عارضه متناظر برآورد  VGIتعريف شده براي 

 نیز 2015 سال در نیز همکاران و شود. محمديمي

. گیردمي قرار روهگ اين در که دادند انجام تحقیقي

 ذاتي، گروه چهار در را مکاني کیفیت پارامترهاي محققین

 استفاده با آن، از پس. کردند تقسیم کاربر و زماني مکاني،

 میان رابطه مصنوعي، هوش مبناي بر ترکیبي روش يک از

. شد مشخص مکاني دقت شاخص با پارامترها از هريک

متناظر، دقت هاي مرجع سپس با استخراج الگو از داده

  .[11]بدون متناظر را برآورد کردند   OSMهايمکاني داده

از گروه دوم سعي کردند بدون استفاده محققان در 

دهي به هاي اعتبارهاي مرجع و با استفاه از روشداده

ان و صرفا با توجه به منشا و منبع عوارض، کیفیت کاربر

VGI  .را محاسبه کنند 

بررسي  به 2011 سال در Neis و Zipfبراي نمونه 

 OSMپايگاه داده  Planet  فايل با استفاه از OSM کاربران

 را کاربران مشارکت، میزان اساس نويسندگان بر. پرداختند

باال، کاربران  کاربران ارشد، کاربران سطح گروه چهار به

 طي. کردند اي و کاربران غیر فعال تقسیمغیر دوره

 که گرديد مشخص تحقیق اين در شده انجام هايبررسي

 اطالعات آوريدر جمع سهمي شده، ثبت کاربران اکثر

و همکارانش،  Colemanدر تحقیق ديگري  .[11]ندارند 

ها کنندگان و هدف آنکاربران را بر اساس ماهیت مشارکت

مند، قهاز مشارکت به پنج گروه مبتديان، مبتديان عال
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اي و متخصصین حرفه مبتديان متخصص، متخصصین 

بندي کردند. محققان در اين تحقیق صاحب کرسي تقسیم

کنندگان از وه بر دو عامل ماهیت و هدف مشارکتعال

مشارکت، موقعیت مکاني افراد را نیز عامل مهمي در 

  .[18]کیفیت داده هاي مکاني داوطلبانه معرفي کردند 

Leeuv بنديکالسه صحت 2011 سال در همکارانش و 

 قرار بررسي موردرا کنیا  غرب در شهري منطقه يک هايراه

محققین براي نشان دادن اهمیت دانش محلي از سه . دادند

اي بدون آشنايي با محل، افراد برداران حرفهگروه نقشه

عادي آشنا به محل و افراد عادي بدون آشنايي با محل 

 محلي افراد که داد نشان تحقیق اين استفاده کردند. نتايج

 به نداشتند ريبردانقشه زمینهپیش هیچ که شهر به آشنا

 شهر با که ايحرفه برداراننقشه از باالتري میانگین صحت

 .[11]يافتند  دست بودند،ن آشنا

بازخورد و مشارکت داوطلباني که به منطقه آشنا 

کند. در کمک مي VGIهستند، به شدت در برآورد کیفیت 

هاي مکاني بر اساس تغییرات چندين روش تمامي داده

هاي انجام شده توسط کارشناسان و سابقه تاريخي فعالیت

به طور شوند. بندي ميام شده توسط يک داوطلب رتبهانج

 با استفاده از چهار معیار به Melchioriو   Karamمثال

هاي ( سوابق تاريخي فعالیت1نمره دادند:  VGI کاربران

هاي انجام ( تعداد فعالیت2انجام شده توسط داوطلب، 

( بازخورد دريافت شده پس 9شده توسط ساير داوطلبان، 

( امتیاز دادن به 4شود و از اينکه يک تغییر ايجاد مي

بندي ها، رتبهدهد. هدف آنکاربري که اطالعات را ارائه مي

به سهم مشارکت کاربران براي بهبود دقت موقعیتي و 

 .[13]ها مکاني بوده است بودن دادهکامل

Bishr  و Janowiczوطلب کنند که اگر دابیان مي

داراي اعتبار براي اعتماد باشد، اين بدان معني است که 

ر تصحیحي که همکاري او قابل اعتماد است. براي مثال اگ

توسط کاربر يک کاربر انجام داده بعد از گذر زماني معلوم، 

، آن کاربر به عنوان يک کاربر با تصحیح نشود ديگري

 شود، چرا کهقابلیت اعتمادپذيري باال شناخته مي

بوده است. تصحیحات ايشان ثابت مانده و احتماال درست 

ند ردپذيري اطالعات را مطرح کنويسندگان مبحث اعتماد

اي از اعتمادپذيري توسط آن به هر عارضه درجه نتا بتوا

اختصاص داد، تا کاربران بر اساس آن درجه کیفیت داده 

 .[20] مورد استفاده را درک کند

جوکار چندين مولفه کیفیت داده، از قبیل به طور مثال 

ها را بر ت معنايي دادهبودن و دقتي، کاملیدقت موقع

مورد تجزيه و تحلیل قرار داد. اساس کاربر 

هاي به کنندگان را بر اساس کمیت و کیفیت دادهمشارکت

بردار عادي، گروه مبتديان، نقشه 5در  گذاشته، اشتراک

اي بردار حرفهبردار متوسط، کارشناس و  نقشهنقشه

بندي کرد. نتايج نشان داد که تعداد کمي از تقسیم

اي بوده و بردارن حرفهکنندگان در گروه نقشهمشارکت

 .[21]گذارند اطالعات با کیفیت باال را به اشتراک مي

 نوس را براي ارزيابي دقت موقعیتيقانون لی [22]

ها بیشتر هرچه چشم"بررسي کردند. طبق قانون لینوس 

هرچه تعداد  VGI. در مورد "ترندها کم عمقباشند، حفره

د، تمام خطاها شناسايي و اصالح نداوطلبان بیشتر باش

شوند. ايده اصلي اين روش اين است که يک فرد مي

تواند ناخواسته يک خطا را در پايگاه داده مکاني مي

جاد کند. بعدها، ديگران اين خطا را متوجه داوطلبانه اي

 2010در سال  Haklayکنند. شوند و آن را تصحیح ميمي

قانون لینوس را اعمال کرد و متوجه شد که تعداد بیشتر 

، OSMهمکاران در يک واحد مکاني داده شده بر روي 

کند. اين مطالعه هايي با کیفیت باالتري تولید ميداده

هاي مرجع، تنها ه با مجموعه دادهنشان داد که مقايس

 نیست و تعداد OSMهاي روش براي ارزيابي کیفیت داده

 .شد پیشنهاد تيیموقع دقت براي معیاري عنوان به کاربران

مشارکت انجام بر اساس  Lertnatteeديگري، در روش 

شد که اي داده شده توسط هر داوطلب، به هر کدام نمره

ید شده توسط کاربر را نشان اين نمره کیفیت محتواي تول

هاي مختلف تواند با استفاده از تکنیکدهد و ميمي

در تحقیقي بیان کرد که  Mooney. [29]گیري شود اندازه

يگاه اند و در پاعوارضي که بیش از پانزده بار تصحیح شده

به عنوان يک عارضه ثابت براي  توانداده وجود دارند را مي

 کنترل کیفیت ساير عوارض استفاده شوند. 

هاي همراه با داده VGIهاي در موارد خاص، داده

آيد. براي نمونه، هرگاه نسخه جديدي از اي ميتاريخچه

کند، در شود و يا هندسه آن تغییر مييک عارضه تولید مي

ها، د. از تاريخچه دادهشوثبت مي OSMپايگاه داده 

آورد که امکان ارزيابي  هاي ذاتي را بدستتوان شاخصمي

ها را به کاربر نظر تقريبي در مورد کیفیت دادهيا اظهار

توان هاي تاريخي را مي. عالوه بر اين، داده[99]دهد مي

ها مورد تجزيه و تحلیل بینيبراي شناسايي الگوها و پیش
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تحقیقات زيادي براي بررسي کیفیت اطالعات  .قرار داد 

مکاني داوطلبانه از اطالعات ثبت شده در فايل تاريخچه 

به عنوان جايگزين مجموعه داده مرجع  OSMداده 

 و Keßler توسط تحقیقي . براي نمونه[25] کردنداستفاده 

Groot بیان براي تحقیق اين. گرفت انجام 2019 سال در 

 پنج محققین. کرد استفاده اعتماد معیار از هاداده کیفیت

 تعداد کاربران، تعداد عوارض، هاينسخه تعداد پارامتر

 به برگشت تعداد و هابرچسب تصحیحات تعداد تائیدها،

 در هاداده اعتماد میزان گیرياندازه براي را قبلي وضعیت

 باالي تعداد کنندگان،مشارکت باالي تعداد نظرگرفتند.

 پارامترهاي بیانگر تائیدها تعداد و عوارض هاينسخه

 و تصحیحات باالي تعداد و اعتماد قابلیت دهندهافزايش

دانستند  اعتماد يکاهنده پارامترهاي بیانگر هابازگشت

 و همکاران يک Antonio کپلر، برگرفته از تحقیق .[25]

 VGI اعتماد عوارض و کاربر اعتبار ارزيابي براي مدل

اين روش بر اساس و همکاران در  Antonioکردند.  معرفي

تاريخچه خود اطالعات )تولید، تغییر يا حذف و توپولوژي( 

 شامل به ارزيابي اعتبار اطالعات پرداختند. اين رويکرد

 عارضه از نسخه هر به اعتماد قابل ارزش يک اختصاص

 هايبندي نسخهاستفاده از خوشهبا  براي اين منظور .است

سه ويژگي معنايي )مشخصات  به توجه با عارضه يک

(، هندسي )شکل و موقعیت( و کیفي )روابط 1متني

در  مشابه هاينسخه و مقايسه توپولوژي، جهت و فاصله(

مشخص هر عارضه  تناسب براي هدف سطح ،خوشه يک

عوارض شد. در ادامه براي محاسبه اعتبار کاربر و اعتماد 

 و مستقیم اثرات چگونگي مورد يک فرمول ارائه دادند و در

 .[21]شد  بحث زمان، عملکرد همچنین و غیرمستقیم

العات فايل تحقیق ديگري که در هند انجام شد از اط

هاي مکاني با بودن دادهکاملتاريخچه براي ارزيابي 

 تحقیق . اين[1]هاي ذاتي استفاده کرد استفاده از شاخص

 جديد، هايبرنامه نوشتن و موجود ايهقابلیت از استفاده با

مکاني به نرم  هايداده بررسي براي پردازش ابزار يک جعبه

 تا ساخت قادر را محققان امر . اينکرداضافه  QGISافزار 

 هايشاخص از استفاده با را مکاني هايداده بودنکامل

محققان فايل  .کنند ارزيابي GISذاتي در يک محیط 

و فوريه  2011تاريخچه داده را در دو تاريخ ژانويه سال 

دانلود کردند و با مقايسه دو مجموعه داده به  2011سال 

                                                           
1 Textual tags 

بودن ها، کاملبودن طول جادهتعیین میزان کامل

مشخصات نام، حداکثر سرعت و مولفه دقت معنايي 

 براي اکتشافي رويکرد يک همچنین مطالعه اين پرداختند.

 مدل .کرد پیشنهاد OSM 2هاي ناوبريجاده آزمايش

 شد و هند اعمال OSM هايداده روي بر يافته توسعه

 تناسب افزايش براي همکاران ضرورت انگیزه بیانگر نتايج

  .بود براي هدف

 شباهت مفهوم از 2015 سال در همکاران و هاشمي

 تحلیل و تجزيه منظور به چندگانه، نمايش در معنايي

 در سازگاري مولفه .کردند استفاده بیروني و دروني کیفیت

 در سازگاري بررسي هايروش مبناي بر هاداده اين

 بررسي چندگانه نمايش داراي هايداده و تلفیقي هايداده

 جهتي، روابط از مکاني عوارض برررسي براي. است گرديده

 اين در .است شده استفاده متريک ايفاصله و توپولوژيک

 از داوطلبانه مکاني هايداده کیفیت بررسي براي روش

 هايمقايسه و نشده استفاده مرجعي داده مجموعه هیچ

 عوارض تغییر از بعد و قبل هاينسخه بین شده انجام

  .[9]گرفت  صورت

Mooney  وCorcoran داده پايگاه OSM و انگلستان 

 هايمحققین داده .مورد بررسي قرار دادند را ايرلند

 محیط از راکشور اين دو  براي OSM تاريخچه

"http://planet.openstreetmap.org"  و کردنداستخراج 

. دادند قرار استفاده مورد مطالعه مورد داده عنوان به

ها کنندگان، ويرايشنويسندگان تعداد و اطالعات مشارکت

هاي نسبت برچسب ،و تعداد تغییرات هندسي هر عارضه

کنندگان و داده شده به هر عارضه توسط مشارکت

تغییرات هندسي عوارض را بررسي کردند. نتايج همچنین 

 هايداده از ٪81 همکاران، از ٪11 که داد نشان هاآن

اند. کرده ويرايش يا ايجاد و بار 15 بیش از را مکاني

هاي نسبت داده شده به محققان بر روي تعداد برچسب

 عوارض تحقیق کردند. نتايج حاکي از آن بود که هیچ

 تعدادي و اعضا تعداد افزايش بین ايمالحظه قابل رابطه

 تعداد بین همچنین ارتباطي و هاي عارضهبرچسب

 تعداد و عارضه يک براي شده ايجاد هاينسخه

 به طور خالصه اين .ندارد وجود هاي آن عارضهبرچسب

يک عارضه،  جديد کنندگانمشارکت که داد تحقیق نشان

 بدون را ن عارضهموجود براي آ هايبرچسب از ايمجموعه

                                                           
2 Navigability 
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در تحقیق  .[92]کنند مي قبول جديد هايبرچسب افزودن 

 و روش 25 از بیش و همکاران رويکردي با Barron ديگري

 بر را OSM کیفیت ارزيابي امکان که دادند، ارائه شاخص

 مجموعه يک از استفاده و بدون هاداده تاريخچه اساس

هاي از تکنیکدر اين تحقیق . دهدمي مرجع ارائه داده

ها، براي مثال بررسي تاريخچه و روند توسعه داده يمتعدد

هاي زماني مختلف و تجزيه مقايسه ويژگي عوارض در دوره

 .[99]و تحلیل مکاني استفاده شده است 

 گیرینتیجه -5

به  اما دارند، متعددي مزاياي VGI هايداده اگرچه

 ،هاآوري اين دادهعدم اطمینان در مورد نحوه جمعدلیل 

 اين از يکي. دارد وجود هاآن از استفاده براي هايينگراني

بررسي و از اين رو است.  مکاني هايداده کیفیت هانگراني

يک نیاز اساسي براي استفاده از اين  VGIتضمین کیفیت 

 هاي داوطلبانهداده. با توجه به ماهیت باشدمياطالعات 

 براي ارزيابي متفاوتيهاي روش هاي مختلف،براي کاربرد

 ست. ا شده ارائه عات مکاني داوطلبانهالکیفیت اط

هاي مولفه از کلي معرفي بر عالوه حاضر، مطالعه

هاي با بررسي روش ،VGI در مکاني هايداده کیفیت

بندي دسته يک داوطلبانه، هايداده کیفیت ارزيابي موجود

هاي ارائه شده براي دهد. روشمي ارائه هااين روش از

از ارزيابي کیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه به طور کلي 

سه نوع اطالعات: اطالعات مرجع معتبر، اطالعات کاربر و 

، بر اين اين مطالعه .نندکاطالعات تاريخچه استفاده مي

هاي ارزيابي کیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه روشاساس 

 هايداده مقايسه بر متمرکز هايرا به سه گروه روش

 روي بر متمرکز هايمرجع، روش هايداده با داوطلبانه

 روي بر متمرکز هايکنندگان و روشمشارکت ارزيابي

ضمن  ادامههاي داوطلبانه تقسیم کرد. در داده يتاريخچه

موجود با بررسي هاي ، ارزيابي روشگروهمعرفي هر 

شناخت هاي هريک ارائه شده است. و محدوديت هاقابلیت

هاي هر روش، انتخاب روش متناسب ها و محدوديتقابلیت

 کند.ها و کاربردهاي موردنظر را امکان پذير ميبا داده

یقات انجام گرفته توسط نگارندگان با توجه به تحق

هاي صورت گرفته، يد که اغلب پژوهشمشخص گرد

کیفیت اطالعات مکاني داوطلبانه را با استفاده از اطالعات 

مرجع ارزيابي کردند. اما از آنجا که اطالعات مرجع همیشه 

محققان سعي به ارائه روشي براي  ،در دسترس نیست

اطالعات مرجع پرداختند.  ارزيابي کیفیت بدون استفاده از

هاي اين مطالعه توانست در گروه دوم و سوم از روش

 هايي در صورت عدم وجودارزيابي کیفیت به بیان روش

هاي اين دو گروه . روشبپردازدمعتبر و مرجع  هايداده

سعي به ارزيابي اطالعات مکاني داوطلبانه با استفاده از 

و يا قوانین حاکم بر  اطالعاتي از خود اطالعات داوطلبانه

  اين اطالعات کردند.
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