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  چكيده

توسط عموم مردم و بصورت  يمكان يهاد دادهيتول يرا برا ينترنت، بسترياد در حوزه يو ظهور امكانات جد يگسترش تكنولوژ

گان در يد شده و بصورت رايد داده، توسط هر كاربر توليتول يبر خالف روند سنت يمكان يهاب دادهين ترتيداوطلبانه فراهم كرده است. بد

ن بار در ي، اول(VGI (Volunteered Geographic Information))داوطلبانه  يده با نام اطالعات مكانين پديرد. ايگين قرار ميريدسترس سا

كه هر فرد يداشته، بطور يمكان يهاداده يگذارد و به اشتراكيدر تول يير بسزايده تأثين پديمطرح شد. ا Goodchildتوسط  2007سال 

-يبوده كه به كاربران اجازه م يمكان يهاو ارزشمند از داده يغن يمنبع VGIباشد.  يمكان يهاد كننده و هم كاربر دادهيتواند هم توليم

ز در ين ييها، چالشين نوع از اطالعات مكانيا يها و كاربردهايژگيرغم وير كنند. عليانداز خود تصوا را بر اساس درك و چشميدهد تا دن

ز يگستر و نمردم يهاپروژه يبند، طبقهياصل يهايژگينظر ورا از  VGIط ين مقاله محيوجود دارد. ا ييهاطين محياستفاده از اطالعات چن

ت ضعف و يقرار داده است. در نها يقات صورت گرفته مورد بررسيه مقاالت و تحقيده نوظهور بر پاين پديموجود بر سر راه ا يهاچالش

  شده است. يبررس گسترهاي اطالعات مكاني مردمموجود در محيط يقاتيتحق يكمبودها

 .هاي مكانيكيفيت داده، سيستم اطالعات مكاني، مشاركت داوطلبانه، گستراطالعات مكاني مردم: يكليد واژگان
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 مقدمه -1

ند يك فراي ي، دارايبصورت سنت يد اطالعات مكانيتول

داده، پردازش و انتشار بوده كه  يآورشامل جمع يطوالن

متخصص است.  يروهاينه و نيزات پرهزيازمند تجهين

د يتنها توسط مراكز خاص تول ين اطالعات مكانيبنابرا

از جمله  يمهم يايمزا يكرد داراين رويشد. ايم

به  يول بوده ]1[بودن اطالعات كاملنان از دقت و ياطم

، يد اطالعات مكانيند توليبودن فرانه يل پرهزيدل

 ز محدود است. ياستفاده از آن ن

ز يش امكانات و نيو با افزا يبا گسترش تكنولوژ

تلفن  يهايزات همراه مانند گوشيمت تجهيكاهش ق

ز امكان مشاركت عموم يل و ني، تماGPSهمراه مجهز به 

ش يافزا يمربوط به اطالعات مكان يهامردم در پروژه

 يهار خبره در پروژهيافراد غ مشاركت .]2[  تاسافته ي

توسط محققان مختلف مورد  يمرتبط با اطالعات مكان

تر منتسب به شيده پين پديقرار گرفته است. ا يبررس

GIS 1يبا مشاركت عموم(PPGIS)  4 [،]3[ بود[ 

ف يتوص يمختلف برا يهادانشمندان و محققان از نام

نمونه  يان آنها براياز م اند، كهده استفاده كردهين پديا

 Neogeogeraphy  ]5[،] 6[،Crowdsourcingان به تويم

]7[ collaborative mapping ]8[، participatory 

mapping ]9[ ان مفهوم ين مي. اما در ااشاره كرد

، 2007ن بار در سال ياول يداوطلبانه برا ياطالعات مكان

 volunteered Geospatal، با اصطالح Goodchildتوسط 

information (VGI) 2[ مطرح شد[.  

 wikiت يك فعالي، (VGI)داوطلبانه  ياطالعات مكان

و داوطلبانه بوده كه بصورت  ياريمبنا و با منشأ اخت

ر يمطابق تعب .]10 [شودميت يهدا 2ن به باالييند پايفرا

Goodchild ]2[ هر كاربر داوطلب،  يطين محيدر چن

را  يمكان يهاعمل كرده، داده 3ك سنجندهيبصورت 

ش يرايكند. ويارسال م يسرور مركز يو برا يآورجمع

ر يا سايشده توسط خود شخص و  يآورجمع يهاداده

 ييهاتيموجود، از فعال يهاز دانلود دادهياشخاص و ن

بودن  ياا حرفهي ينظر از مبتدك كاربر صرفيبوده كه 

-يقادر به انجام آن م يطين محي، در چنGISنه يدر زم

                                                           

Public Participatory GIS ١  

Bottom up ٢  

sensor ٣  

ها، ستمير سي، بر خالف ساVGIاكثر كاربران . ]2[باشد 

د يكننده تولمصرف"ز بوده و يد كننده نيخود تول

  .]11[شوند ميده ينام "4كننده

 يمكان يهات دادهين ارزش و اهمييتب يبرا

 يمكان يهاسه با دادهيو مردم گستر در مقا يمشاركت

ن، بلكه يترنه تنها ارزان VGIتوان گفت ياستاندارد، م

ن يبوده كه ا يتنها منبع اطالعات مكان يدر موارد يحت

كند يده را دو چندان مين پديت ايارزش و اهم يژگيو

ه يشده در زلزله ژانو يآوراطالعات داوطلبانه جمع. ]2[

عنوان منبع به VGIاز كاربرد  يا، نمونهHaitiدر  2010

  .]12[ است يارزشمند اطالعات مكان

 يهاداده ،]Edward ]13و  Pureن راستا، ير همد

GIS و  استانداردVGI سه كرده يمقا يرا از لحاظ مفهوم

ازها يها متناسب با نن دادهيك از ايان كردند كه هر يو ب

 ياستاندارد برا هايدادههستند.  يمتفاوت يو كاربردها

ز مناسب بوده، در يو انجام آنال 5يانتزاع يش فضاينما

بر  ف مكانيتوص يتواند براي، مVGI يهاكه دادهيصورت

  اساس درك انسان مناسب باشد.

و  Leeuwق صورت گرفته توسط ين تحقيهمچن 

- دهنده نقش مؤثر مشاركتنشان ،]14[ همكارانش

است. در  يمحل يد اطالعات مكانيدر تول يكنندگان بوم

ابان توسط افراد يعارضه خ يبندق دقت كالسين تحقيا

 يك باال برايبا قدرت تفك يار ماهوارهيختلف از تصاوم

شد. افراد انتخاب  يا بررسيدر كن يك منطقه شهري

، شامل ين بررسيدر ا يبندكالس يابيارز يشده برا

بردار، آشنا و نا آشنا با محل ر نقشهيبردار، غافراد نقشه

ق نشان داده است كه دقت ين تحقيج ايبودند. نتا

نه يزمشيافراد آشنا با محل، بدون پ يبندمتوسط كالس

كه دقت به يبوده است. در حال %92 ي، بااليبردارنقشه

و افراد  يابرداران حرفهنقشه يبنددست آمده از كالس

و  %67,7ب يبردار، نا آشنا با محل، به ترتر نقشهيغ

داد كه استفاده  نشان ين بررسيج ايباشد. نتايم 42,9%

ها و نقشه يروز رساند و بهياند در تولتويم ياز افراد بوم

ار مؤثر يعوارض بس يبندح و كالسي، تصحييشناسا

 باشد.

و حجم  يدگيچيمذكور، پ يايها و مزايژگيرغم ويعل

 ييهاد شده توسط مردم چالشيتول يمكان يهااد دادهيز

                                                           

Consumer-Producer ٤  

Abstract space ٥  
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جاد كرده است. استخراج ياستفاده از آن ا يرا برا

ت يانبوه اطالعات، رعاان حجم يد از مياطالعات مف

از مشكالت  ي، رفع ابهام و رفع ناهمگونيم شخصيحر

ن يتريگر از اساسيد يكينه هستند ين زميموجود در ا

 يهات دادهيفي، مسأله كVGIط يل مطرح در محيمسا

شده توسط افراد مختلف بوده كه بر  يآورجمع يمكان

مختلف مؤثر است.  يآن در كاربردها يريت بكارگيقابل

ش قرار يت مورد آزمايفيها معموال از لحاظ كن دادهيا

شوند. در يگاه داده ميم وارد پاينگرفته و بطور مستق

، يه نقشه در حالت سنتيداده و ته يآوركه در جمعيحال

كنترل  يمختلف برا يهااز استانداردها و مشخصه

د يشود. هرچند باياستفاده م يمكان يهات دادهيفيك

 يهاجاد جنبهيها باعث ان دادهيت ايماهتوجه داشت كه 

ق آن با منابع يز تلفيت و نيفيدقت و ك يابيمختلف ارز

ت و يفيك يابينمونه ارز ياستاندارد داده شده است. برا

و مشاركت  يت چند منبعيل ماهي، به دلVGIاعتبار 

ده است. از يچيار پي، بسيافراد مختلف و وجود ناهمگون

 يابيارز يهامالك ييهاطين محيگر در چنيطرف د

تها و يف محدودير شده است. تعرييز دچار تغين يفيك

ت شده، با اصل يفيكه معموال منجر به حفظ ك يوديق

او منافات  يشخص يازهايعمل كاربر و توجه به ن يآزاد

 دارد.

، ياصل يهايژگين مقاله در نظر است تا ويدر ا

 يهاز چالشيگستر و نمردم يهاپروژه يبندطبقه

ه مقاالت و يده نوظهور بر پاين پديموجود بر سر راه ا

 رد.يقرار گ يقات صورت گرفته مورد بررسيتحق

ن صورت يد به ايآيكه در ادامه م يساختار مطالب

-يژگيح وين و تشريياست كه فصل دوم اختصاص به تب

 يهاگستر از جنبه مردم يط اطالعات مكانيمح يها

ارائه شده  يهايبندطبقهمختلف دارد. در ادامه انواع 

گستر و مردم يمرتبط با اطالعات مكان يهاپروژه يبرا

-يم يز چند نمونه متداول و پركاربرد از آنها بررسين

 ياصل يهاچالش يشوند. بخش سوم اختصاص به بررس

ژه يط و بوين محيدر ا يمكان يهادر استفاده از داده

چهارم ت در بخش يت داده دارد. در نهايفيچالش ك

  شود.يشنهادات ارائه ميو پ يبندجمع

  

 

 گسترهاي محيط مردمويژگي - 2

ن ي، در اVGIده يدن به درك درست از پديرس يبرا

ط، كه در مقاالت ين محيا ياصل يهايژگيبخش و

 يبندو دسته يآورر جمعيصورت زيمختلف آمده است، 

  :استشده 

i. VGI از اطالعات  ينوعNeogeographic  .است

Neogeographic يمعنا به ،]6[توسط ن بار ياول 

ن مفهوم را يا Trunerف شد. ين، تعرينو يايجغراف

مطرح  يسنت يايستم اطالعات جغرافيدر مقابل س

- ك كارتوگراف حرفهي، يسنت GISطه يكرد. در ح

د يتول يبرا يمرتبط و تخصص يافزارهااز نرم يا

 يايكه در جغرافيكند. در حالينقشه استفاده م

از به دانش يبدون ن neogeographerك ين، ينو

 Googleمانند ييهاAPIو با استفاده از  يتخصص

Maps   وOpenLayers نقشه را به سبك خود ،

 كند. يد ميتول

ii. VGI شود يز شناخته مين 1يبا نام هوش تجمع

ا يهوش مشترك  ينوع يهوش تجمع. ]2[

مجموعه  يان اعضايم يبوده كه از همكار ياشتراك

ن هوش مشترك اطالعات يحاصل شده و براساس ا

كاربران داوطلب  يد. همكاريآيبوجود م يديجد

ت يش قابليگر، باعث افزايكديبا  ياطالعات مكان

 .]2[شود يم يمكان يهابه انبوه داده يدسترس

iii. VGI يبر اساس تكنولوژ wiki  و بر بسترweb 2.0 

جهته  كي، web 1.0 يشكل گرفته است. تكنولوژ

افت يكه كاربران تنها قادر به در ين معنيبوده، به ا

 ]15[ بودنداطالعات از صفحات وب  يابيا بازي

، دو جهته web 1.0برخالف  Web 2.0يتكنولوژ

 يو به اشتراك گذار يبوده و امكان همكار

ر كاربران تحت شبكه ياطالعات هر كاربر با سا

 يوژن تكنوليا .]16 [كندمينترنت را فراهم يا

 يهاتيفعال ييرشد و شكوفا يمناسب برا يبستر

كنندگان ان مشاركتيمرتبط با مكان، م يجمع

 . بنابراين]18[، ]17[ استمختلف، بوجود آورده 

توانند عالوه بر ارسال اطالعات يم VGIكاربران 

مورد  يوب سرور، اطالعات مكان يخود برا يمكان

ش يرايو يافت كنند. حتيز درياز خود را نين

                                                           

Collective intelligence ١  
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ز ير كاربران نيد شده توسط سايتول ياطالعات مكان

 .]18[ستر ايامكان پذ

iv. بر  يمبتن يهاپروژه ياصل يهايژگيگر از ويد يكي

ت ي، ماهVGIو بطور خاص  يمشاركت مردم

 2يجيو خود ترو 1يآنها از نظر خود بهبود يدرون

د كنندگان و يكه چون تول ين معنيبد .]2[ است

از مردم بوده،  يعيوس فيكاربران آن، هر دو ط

گر نظارت يكديخود بر اطالعات وارد شده توسط 

ج آن ين ترويل، بهبود و همچنيكرده و در تكم

 مؤثر هستند. 

v. VGI يمكان يهابزرگ و ارزشمند از داده يمنبع ،

استاندارد بوده كه به كاربران  يهال دادهيتكم يبرا

انداز ا را بر اساس درك و چشميدهد تا دنياجازه م

استاندارد  GIS هايداده ]13[ ر كننديخود تصو

 ييجاد كرده و توانايا را ايمحدود از دن يديتنها د

از  يو ذهن يمختلف محل ياندازهاق چشميتلف

 يهاارزشمندتر از داده يگاه يا، كه حتيدن

 .]13[ نداردبوده، را  GISاستاندارد 

vi. يهايژگيگر از ويد يكيها داده يايتكامل پو VGI 

از كاربران  يادياست. با توجه به مشاركت تعداد ز

ها بصورت دائم ن دادهي، اVGI يايد پويتول يبرا

 يژگيو اين .]19[هستند ر ييش و تغيدر حال افزا

VGIاستاندارد كه پس از  يمكان يها، آن را از داده

شوند، يروز مخاص به يزمان يهاانتشار، در بازه

 يمحتوا يايو پو يجيركند. تكامل تديز ميمتما

VGIشود ت داده يفيتواند باعث بهبود كي، م

]19[. 

 يهادگاهيامكان مواجهه با د VGI يايعت پويطب

مختلف و ثبت تكامل آنها در طول زمان، به منظور درك 

، را يياياطالعات جغراف ياجتماع ييايو پو يدگيچيپ

معتقد  ]20[ Elwoodنه ين زميا در ]20[آورد ميبوجود 

ح شده توسط كاربران يتصح يرقوم يهااست داده

از اطالعات مربوط به  يغن يتواند منبعيمختلف، م

ك يم باشد. يمختلف آنها نسبت به مفاه يهادگاهيد

مختلف  يها، استفاده از نامييهادگاهين دينمونه از چن

مختلف مردم، مانند  يهاها توسط گروهمكان يبرا

ر نام و ييا تغير و جوان و يپها، افراد يگردشگران، بوم

                                                           

improvement-Self ١  

promotion-Self ٢  

 يهاان گروهيز ميها در طول زمان و نمحدوده مكان

ح يتصح يموارد از چگونگ يمختلف مردم است. در برخ

 يتوان به وجود تعارض و ناسازگاريها مش دادهيرايو و

 ير تكاملياطالعات به دست آمده از س يبرد. بطوركل يپ

تواند يكاربرد، م مختلف و بسته به يهاها، بصورتداده

 .]20[باشد در استخراج اطالعات مرتبط كارساز 

 گسترهاي مردمپروژه - 3

از اطالعات مردم گستر كه بصورت  يمختلف يهاپروژه

مرتبط بوده،  يم با اطالعات مكانيرمستقيا غيم يمستف

 يك دارايمذكور، هر  يهاكه پروژهييوجود دارند. از آنجا

گر يكديمتفاوت از  يهادادهها، اهداف و انواع يژگيو

 ياز آنها، به منظور بررس يمختلف يهايبندبوده، طبقه

ن يت، در مقاالت وجود دارد. در ايفيبهتر كاربرد و ك

ها، مرور شده، مختلف پروژه يهايبندبخش ابتدا طبقه

سپس چند نمونه متداول و پركاربرد از آنها  مورد 

  رند. يگيقرار م يبررس

  مردم گستر  يهاپروژه يندبطبقه - 1- 3 

-آن يبند، طبقه VGI يهاپروژه يبا توجه به گستردگ

ت يفيها و كيژگيبهتر و يها، به شناخت انواع و بررس

-ن راستا تالشيا در .]21[كند ميكمك  VGI يهاداده

توسط  VGIمختلف  يهاپروژه يبندطبقه يبرا ييها

  .]10[ه است محققان انجام شد

Cooper  دو  يبندطبقه يك ،]21[همكارانش و

بر اساس نوع و  VGIمختلف  يهااز پروژه يبعد

 ي). محور افق1اند (شكل ها ارئه كردهات آنيخصوص

د داده از سطح كاربر تا حالت يدهنده نوع تولنشان

از باال و از داده مبنا و  ياستاندارد بوده و محور عمود

  كند. ير مييو خاص تغ يشخص يهاتا داده ياصل
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  )]VGI )]21انواع   -1شكل 
 

 يبرا يدو هدف اصل ]Elwood ]17بر اساس نظر 

روز ا بهيل يز است. هدف اول تكميي، قابل تمVGIد يتول

ن يدر كنار ا ياستاندارد بوده كه گاه يهاداده يرسان

ز دنبال يها ننه مردم به دادهيبدون هز يهدف، دسترس

د دانش براساس يجدد نوع ين هدف، توليشود. دوميم

است كه در  ير اطالعاتيو سا يشخص يهاده، دادهيعق

GIS ن اساس، ين بر اياستاندارد وجود ندارد. بنابرا

بر اساس  يبه دو دسته اصل VGIمرتبط با  يهاپروژه

  شوند.يم مياهداف مذكور، تقس

ان يز ميگر نيد ياديك تفاوت بنيها از نظر نوع داده

-ميتقس يوجود داشته كه مبنا VGIمختلف  يهاپروژه

تواند يم VGIن اساس اطالعات يباشد. بر ايآنها م يبند

  (PK)3يا شخصيو   (LK)2ي، محل (SK)1ياز نوع علم

بوده كه  يمربوط به اطالعات با منشأ علم SK .]6[باشد 

 ياريف كرده كه از بسيتوص يجهان را بصورت عدد

 LAاست.  GISاستاندارد مرسوم  يهاه دادهيجهات شب

تواند ياست كه م يمحل يهادگاهياطالعات مرتبط به د

م يا نظرات و مفاهيمرسوم بوده  GISشامل اطالعات 

شامل اطالعات  PKدگاه خاص باشد. يمربوط به د يفيك

و جهت به  ياهداف شخص يد شده توسط مردم برايتول

ب ين اطالعات به ترتيبا دوستان است. ا يگذاراشتراك

هستند.  3و نوع  2، نوع 1نوع  يهاVGIد كننده يتول

را بر ابن اساس  VGI يهاپروژه يبندطبقه 2شكل 

  دهد.ينشان م

                                                           

Scientific Knowledge(SK) ١  

Local Knowledge(LK) ٢  

Personal Knowledge(PK) ٣  

  
 )]VGI )]16هاي بندي پروژهطبقه -2شكل 

  گسترمردم يهاپروژه نمونه  - 2- 3

مبنا، در  VGI يهاپروژه يهايبندطبقه يپس از بررس

و   OpenStreetMap،WikiMapiaن بخش سه پروژه يا

Flickrيهان نمونهين و پركاربردتريتر، بعنوان متداول 

كه از لحاظ ساختار و اهداف  VGIمرتبط با  يهاپروژه

  شوند.يمرور م يگر متفاوت بوده، بصورت اجماليكديبا 

OpenStreetMap (OSM) ،ن ياز پركاربردتر يكي

از دانشگاه  2004مبنا بوده كه در سال  VGI يهاپروژه

آغاز شده و اكنون به سراسر  Steve Coastندن توسط ل

است  ياپروژه OSM. ]22[است افته يجهان گسترش 

 يه اطالعات مكانيد و تهيكه هدف آن بطور خاص تول

عموم مردم بوده و كامالً  يابان برايگان مانند نقشه خيرا

VGI ن پروژه در حال حاضر متداوليباشد. ايمبنا م-

د كه يآيبه شمار م VGIن پروژه يترن و معروفيتر

ر، قابل يپذتعامل يها و اطالعات مكاننقشه يحاو

گان از يش بوده و بطور رايرايه و قابل ويجستجو، چند ال

 يقابل دسترس www.openstreetmap.orgت يق سايطر

ن و تعداد نمودار روند رشد تعداد كاربرا 3است. شكل 

دهد. همانطور كه يرا در طول زمان نشان م OSMنقاط 

ع بوده و در حال يار سريشود، روند رشد بسيمالحظه م

حدود چهارصدو پنجاه هزار  OSMحاضر تعداد كاربران 

ارد يك مليوارد شده حدود  GPSنفر بوده و تعداد نقاط 

ها صد و ون نقطه و تعداد راهيليم  و صد و هشتاد هزار

  . 4ون راه استيليپنچ م

                                                           

http://www.openstreetmap.org/stats/data_stats.html ٤  
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در  OSMنمودار روند رشد تعداد كاربران و تعداد نقاط  -3شكل 

 )www.openstreetmap.orgطول زمان (منبع: 

  

WikiMapia  ر شركت ي، توسط دو مد2006در سال

و   Alexandre Koriakine يهابه نام يروس ينترنتيا

Evgeniy Saveliev  با الهام ازGoogle Maps   و

Wikipedia  23[گرفت شكل[ .WikiMapia  بر اساس

، به عنوان منبع Google mapsق يو تلف wiki يتكنولوژ

ش يرايداده، عمل كرده و اجازه اضافه كردن و و ياصل

نقشه را به كاربران  ياطالعات مربوط به هر مكان رو

ز ينام نشده نكاربران ثبت ين برايهمچن. ]23[دهد مي

دن يهر مكان، با كش يبرا 1امكان اضافه كردن برچسب

الحاق شده به  يرامون آن، وجود دارد. محتوايگون پيپل

-ينبوده، م يفات متنيك مكان، تنها محدود به توصي

 WikiMapia  .]23[ فيلم نيز باشدا ير يتواند شامل تصاو

گاه ي، از پاياطالعات با برچسب مكان يابيل بازيتسه يبرا

با رشد  ه كرده است.يها را ته 2APIاز  ياداده، مجموعه

، تعداد كاربران ثبت شده از سراسر WikiMapiaع يسر

ش بوده، و تعداد آن در يز با سرعت در حال افزايجهان ن

 .3ده استيون نفر رسيليك ميبه  2010مه سالين

Flickr  توسط  2004در سالLucicorp د شده و يتول

  Flickrبكار گرفته شد.  Yahooتوسط  2005در سال 

عكس و  يگذاربه اشتراك يبرا يت مردميك وب ساي

شده توسط كاربران،  يگذارلم، با اطالعات برچسبيف

 يها، برابه عكس يالحاق هايبرچسب. ]24[است

ل جستجو بر اساس نام يها و تسهعكس يدهسازمان

نكه در اصل هدف يباشد. با وجود ايمكان و موضوع م

در  ينبوده ول ياطالعات مكان يآورجمع Flickr ياصل

 ياطالعات مرتبط با مكان، برا ياديار زيواقع حجم بس

                                                           

Tag ١  

Application Programming Interface ٢  

www.wikimapia.blog.org ٣  

 يها، گردآورمرتبط با عكس يهامشخص كردن مكان

قابل  يها، اطالعات مكانش عكسيشده است. با افزا

د آورده را بوجو VGI يك منبع غنياستخراج از آن، 

مه ي، در نFlickrكاربران ثبت شده  تعداد .]13[است 

ن يون نفر بوده كه ايليم ميحدود چهار و ن 2010سال 

 ش است.ياد در حال افزايتعداد  با سرعت ز

 هاچالش -4

د معموالً يجد يقاتيتحق يهانهيدر آغار تمام زم

نه يك زميز به عنوان ين VGIش رو است. يپ يمشكالت

مواجه  ياريل و مشكالت بسيبا مساد يجد يقاتيتحق

ل ين بخش مسايان مشكالت موجود، در ايبوده كه از م

با  يم شخصي، ابهام و حريت، ناهمگونيفيمربوط به ك

  شوند.يم يتوجه به مقاالت موجود، بررس

  4يناهمگون -4-1

ها، منجر به ه دادهيكننده در تهاد افراد مشاركتيتنوع ز

ش يها شده كه با افزادر مجموعه داده يبروز ناهمگون

-ميش يز افزاين يها، معموالٌ مقدار ناهمگونمقدار داده

ك مجموعه داده، كلمات يمثال درون  براي. ]20[يابد 

ا كلمات يم مختلف بكار رفته و يان مفاهيب يمشابه برا

شوند. بطور يكسان استفاده ميان مفهوم يب يمختلف برا

گر يك عارضه به عارضه دياند از تويز ميمشابه، دقت ن

ورود اطالعات،  يبكار رفته برا يهابر اساس روش

 ياس بكار رفته برايمق يمهارت و دانش كاربر و حت

ن از نظر يهمچن هاداده. ]20[تغيير كند م عارضه، يترس

 ين معنيتوانند ناهمگن باشند. بديز مين يگسترش مكان

فراوان بوده در  VGI يهاداده يمناطق دارا يكه برخ

باشند از داده  يخال يگريكه ممكن است مناطق ديحال

 يهاق مجموعه دادهيهنگام تلف VGI ناهمگوني. ]20[

ن يغلبه بر ا يشود. برايساز مگر، مشكليكديمختلف با 

-ي، استفاده از هستيمشكل، استفاده از استانداردساز

 يبراا استفاده از فراداده يق خودكار يتلف يبرا 5يشناس

 البته. ]20[باشد تواند مؤثر ي، ميق دستيتلف

 يهامبنا با داده VGI يهاطيمح يبرا ياستانداردساز

ق ين تلفيده است. همچنيچيپ يافته، امريساختار ن

                                                           
heterogeneity ٤  

Ontology ٥  
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د شده، با يتول 1ن به بااليي، كه بصورت پاVGI يهاداده

-يد ميتول 2نيياستاندارد، كه بصورت باال به پا يهاداده

 يز و قابل بررسيك مسأله چالش برانگي شوند، خود

-بودن داده يل غنين مسأله به دليت اياهم. ]25[است 

 يهال دادهيو امكان تكم VGIط يدر مح يمحل يها

ن يبا استفاده از ا ير ساخت داده مكانيمعمول و توسعه ز

از  يارين مسأله امروزه توجه بسيها بوده كه اداده

  .]25[كرده است محققان را به خود جلب 

  3ابهام -4-2

، VGI يهاداده يمورد بررس يهاگر از جنبهيد يكي

ش داده شده توسط ينما يمكان يهاوجود ابهام در داده

كرده  اشاره ]Kingston ]26مردم است. همانطور كه 

بوده  يفاز 4يروزانه مردم شامل هستارها ياست، زندگ

تا  اد شده،يندارند. موضوع  يچ مرز مشخصيكه ه

بوده كه در  GISت در يعدم قطع مشابه مسأله يحدود

خاص  يهايژگيل تنوع منابع و وي، به دلVGIط يمح

، VGIط   يدارد. در مح يترعيط، ابعاد وسين محيا

Longueville De  ادهيبه پ اقدام، ]27[همكارانش و -

 5باز ييايكرد فهرست جغرافيبراساس رو يستميس يساز

كرد فهرست يكردند. رو يو مفهوم درجه درست

 يبوده ول Wikimapiaباز، مشابه مفهوم  ييايجغراف

ز ين ياست. درجه درست يكوچك يشامل منطقه مطالعات

مبهم با استفاده از تابع  يمكان يايش اشينما يبرا

ت بر اساس ي). تابع عضو4رود (شكل يت بكار ميعضو

له يوارد شده توسط كاربر كه بوس يهاابهام داده

شده، و بر اساس مدل تخم  يابيكنندگان ارزتمشارك

  باشد.يم 6دهيسف -مرغ

  
 )]Egg-yolk )]27ت با يش عدم قطعينما -4شكل 

                                                           

up-bottom ١  

down-top ٢  

vagueness ٣  

entity ٤ 

Open Gazetteer ٥  

yolk-Egg ٦  

 7يم شخصيحر - 4-3

ن يگر در اي، مسأله مورد توجه دVGIع يبا گسترش سر

است. كارشناسان و نقادان  يم شخصيت حرينه، رعايزم

حقوق ت ي، رعاVGIن باورند كه رشد يبر ا ياريبس

. ]28[، ]20[كند ميد يرا تهد يم شخصيمربوط به حر

ش يو نما يآورافراد، با جمع يم شخصيممكن است حر

عموم  يمربوط به آنها، برا يغيو توص ياطالعات مكان

ل افراد، توسط مشاركت كنندگان يمردم و بدون تما

VGIخود  يم شخصيحر يرد. حتي، مورد تجاوز قرار گ

ان، به يتوسط سود جو ير مواردز ديمشاركت كنندگان ن

، يم شخصيقدم در حفظ حر اولين. ]28[ افتديخطر م

م يمختلف حر يهامردم از جنبه يش سطح آگاهيافزا

 فراهم. ]29[است ت آن يعدم رعا يآمدهايو پ يشخص

، مانند يم شخصيحفاظت از حر يبرا ييابزارها يساز

محدود با توجه به  يمربوط، دسترس يم پارامترهايتنظ

سطوح كاربر و امكان گزارش تخلفات و سوء استفاده، 

. ]29[تواند در حفظ حريم شخصي كارساز باشد مي

ن يگر در ايحل مؤثر دك راهيرسد ين به نظر ميهمچن

كنترل اطالعات، قبل از  يبرا ينيجاد قوانينه، ايزم

ن يد توجه داشت كه وجود قوانيانتشار است. البته با

اق يت، اشتيجاد محدودياد و ايز يريگم، سختمحك

كند. يورود اطالعات را كم م يكنندگان برامشاركت

در  يم شخصيتوان گفت مسأله حفظ حرين ميبنابرا

ازمند يده بوده كه نيچيپ يا، مسألهيطين محيچن

  .]29[ مؤثر است يكارهاو ارائه راه يمطالعه و بررس

  8تيفيك -4-4

را به  ياديتوجه ز VGIط يدر محت يفيامروزه مسأله ك

ر يز بر تأثين انتقادهايي. ]30[نموده است خود جلب 

VGI و  يمكان يهاد و انتشار دادهيند تولير فراييبر تغ

-د دادهيند توليفرا. ]30[ ها وجود داردن دادهيت ايفيك

ه وجود و نظارت يبصورت استاندارد، بر پا يمكان يها

ت استانداردها استوار يت و رعايفيافراد متخصص بر ك

ن يت آن، چنيل ماهي، به دلVGIط يبوده كه در مح

ن، مهارت يبر ا عالوه. ]1[ندارد وجود  ينانيط اطميشرا

استفاده شده در  يز متفاوت بوده و ابزارهايكاربران ن

                                                           

privacy ٧  

quality ٨  
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-ت دادهيفيهستند كه بر ك يدرون يخطا يدارا يموارد

 VGI يهات دادهيفيك، ]30[ Cooper. ]2[است ها مؤثر 

ل عدم وجود فراداده و معتبر نبودن منابع آن، يرا به دل

ن بر اساس نظر يكرده است. همچن يياينامعلوم ارز

Agichtein  د يتول يهاداده كيفيت، ]31[همكارانش و

تا بد  ي، از درجه عالVGIط يشده توسط كاربران در مح

 رد. يپذير مييتغ

ررسي در دو پارامتر اصلي قابل ب 1كيفيت و اطمينان

اتي و اجرايي، هستند ، اعم از تحقيقVGIهاي پروژه

سه  ،]32[ Boumannدر اين رابطه . ]32[، ]1[، ]10[

، براي افزايش VGIكنندگان روش كه بوسيله مشاركت

اطمينان كيفيت آن، قابل بكارگيري بوده را بيان كرده 

است. اين سه روش عبارتند از: الحاق تصوير به اطالعات 

اطمينان كيفيت بصري آن، بررسي تعداد اطالعات براي 

توسط كاربران و  يكسان در مورد يك عارضه وارد شده

نامي كاربران براي ارزيابي تعداد استفاده از اطالعات ثبت

  و كيفيت اطالعات وارد شده توسط هر كاربر. 

Flangin  وMetzger ]1[، را بعنوان ابزار  2اعتبار

ان ابزار عيني سنجش كيفيت را بعنو 3غيرعيني و دقت

مبنا كه  VGIهاي مطرح كردند. در آن دسته از محيط

هاي كيفي و ذهني بوده، تعيين پارامترهايي داراي داده

ها، بسيار ، به دليل ماهيت داده4چون دقت و پيشينه

هايي بصورت در حقيقت چنين داده. ]1[تر است مشكل

ايي و مناسب عيني و خوب و بد ارزيابي نشده، بلكه كار

-بودن آن براي ساير كاربران، مورد قضاوت قرار مي

بيان داشتند كه در  ،]Metzger ]1و   Flanginگيرد.

هايي در نظر گرفتن مفهوم اعتبار بر اساس چنين محيط

تر است. ، به جاي دقت، بسيار مناسب5قابليت اعتماد

هاي مختلفي مانند جهت بكارگيري اين مفهوم، روش

كنندگان براي ارزيابي و بهبود ده از مشاركتروش استفا

ها وجود دارد. بدين معني كه كاربران در مورد داده

هاي وارد شده توسط ساير كاربران، نظر داده و يا داده

خود "خطاهاي آنها را تصحيح كنند. كارايي اين روش 

 يابدها، با افزايش كاربران، افزايش ميداده "6بهبودي

                                                           

trust ١  

credibility ٢  

accuracy ٣  

Lineage ٤  

trustworthiness ٥  

correction-Self ٦  

كردن امكاني براي توان با فراهممي همچنين. ]33[

بندي كيفيت اطالعات كاربران، جهت سنجش و رتبه

ورودي توسط هر مشاركت كننده و نيز شهرت، پيشينه 

تري هاي رسميكلي مشاركت كننده، ارزيابي 7و اعتبار

اعتبار كاربر براي ارزيابي  استفاده از. ]33[نيز انجام داد 

، نيز Amazonاعتبار اطالعات، در سايتهاي تجاري مانند 

، VGIرايج است. براي مديريت بهتر اطالعات در محيط 

هاي كاربري تلفيق تواند با سيستم مرتبهاعتبار كاربر مي

ها را شده، بطوريكه كاربران اجازه انجام برخي فعاليت

نامي و تجربه خود، ، خوشتنها متناسب با درجه كاربري

اي از اين سيستم در نمونه. ]34[باشند داشته 

WikiMapia  اجرا شده است. بطوريكه براي اضافه كردن

يك مكان به نقشه، حتي نيازي به ثبت نام نبوده، ولي 

ها تنها مختص كاربران مورد اعتماد انجام ساير فعاليت

  است. 

اٌ بر اساس هايي كه صرفبايد توجه داشت كه سيستم

-هاي مبتني بر ميزان فراوان اطالعات مشاركتروش

 8گيرند، ممكن است در معرض اريبكنندگان شكل مي

يا تأثيرات  ]33[ متأثر از روابط اجتماعي دنياي واقعي

قرار گيرند. بنابراين چنين  ]1[ عقايد گروهي خاص

هايي براي تكامل خود نياز به وارد كردن سيستم

ها و روشهاي جي و استفاده از الگوريتمپارامترهاي خار

يك نمونه از مدل اعتبار كاربر، . ]34[دارند خودكار 

گرفته شده است.  بكار ]Mantelas  ]34و  Bishrتوسط

بندي اطالعات كاربر، تعداد اين مدل بر مبناي درجه

دفعات مشاركت و هستارهاي وارد شده توسط كاربر، 

هاي مشاركتي او، ويژگيفاصله مكاني ميان كاربر و مورد 

اجتماعي كاربر و روش الگوريتم مبناي مطرح شده 

شناسايي موارد  براي، ]Krumn ]35و   Mummidiتوسط

هاي (كالسترهاي) هندسي مورد عالقه، با يافتن خوشه

ها بر باشد. موفقيت اين روشاز موارد مشاركت، مي

كنندگان آن تكيه داشته، بنابراين تعداد مشاركت

كه مقدار اطالعات هايي هنگاميبكارگيري چنين روش

آوري شده، كم باشد، در برخي مكاني مشاركتي جمع

موارد باعث ايجاد باياس ميان اطالعات عام و خاص و 

  .]33[ شودنيز ميان نواحي با جمعيت كم و زياد مي

                                                           

reputation ٧  

bias ٨  
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در خصوص پديده كيفيت در اطالعات تهيه شده با 

است نمونه قابل استناد يك  Wikipediaمشاركت مردم، 

]32[ .Wikipedia  بعنوان پيشگام در استفاده از

كنندگان براي اطمينان از كيفيت اطالعات، با مشاركت

گيري از نظرات و يا تصحيحات مردم و متخصصين، بهره

همچنين از ابزارهاي  Wikipediaشود. محسوب مي

براي ارزيابي و حفظ  WikiScannerالكترونيكي مانند 

. ]11[كند ميفيت در يك درجه اطمينان استفاده كي

ابزار، مقاالت و تصحيحات وارد شده توسط  اين

كه  IPهاي نام نشده را با آدرسكنندگان ثبتمشاركت

دهد. اين ها وارد شده، تطبيق مياطالعات از آن

-اطالعات بصورت آماري، براي سنجش اعتبار مشاركت

  شوند.كنندگان، ارزيابي مي

هاي مردم ها در پروژهكيفيت و ارزيابي داده كنترل

هاي مكاني، به دليل ماهيت پيچيده گستر مرتبط با داده

ها، هاي مرتبط با اين دادههاي مكاني و محيطداده

معموالٌ توسط هيچ مرجع رسمي و قانوني و يا حتي خود 

مثال حتي در  براي. ]20[گيرد نميانجام  VGIجامعه 

رغم شهرت، رواج و ، عليOpenStreetMapمورد 

مقبوليت آن و دارا بودن مجموعه عظيمي از اطالعات، 

كننده سيستماتيكي براي ارزيابي كيفيت آن هيچ كنترل

وجود نداشته، تنها چند مورد محدود تحقيقاتي براي 

 ]37[مانند  كمي و ارزيابي  ]36[ازيابي كيفي مانند 

  صورت گرفته است.

-يكي از موارد استثنا در زمينه كنترل كيفيت پروژه 

-بوده كه تا حدودي كيفيت داده eBirdمبنا،  VGIهاي 

كند. بدين معني كه براي هر هاي ورودي را كنترل مي

ركورد، كنترل كيفيت سيستماتيك، بر مبناي فيلتر 

هاي غير معمول ها، صورت گرفته، دادهخودكار داده

دار توسط هاي نشانسپس داده شوند.گذاري مينشانه

  .]38[شوند متخصصان مربوطه، بازنگري مي

يك مسأله مهم و چالش برانگيز در زمينه ارزيابي 

با  VGIت، چگونگي مقايسه كيفيت اطالعات يكيف

كارهاي مناسب براي آن اطالعات استاندارد و ارائه راه

هاي اين زمينه بررسي كيفيت داده در .]39[ است

OpenStreetMap بعنوان يك محيط ،VGI  مبنا، در

هاي زماني و براي مناطق مختلف توسط محققان بازه

- توان به بررسي دادهصورت گرفته است. براي مثال مي

 و  ]Ather ]40توسط مربوط به انگليس  OSMهاي 

Haklay ]39[ توسط  و در آلمانZielstra  وZipf ]41[ 

بازه زماني آوريل  اشاره كرد. در مورد اخير كه مربوط به

هاي بوده، كيفيت داده 2010تا آوريل  2009

OpenStreetMap  شهر  5شهر بزرگ و  5مربوط به

متوسط آلمان بصورت كمي و با يك مجموعه داده 

، كه داراي دقت مكاني حدود Tele Atlasتجاري، به نام 

، بصورت نسبي مقايسه شده است. در اين 1متر بوده 1

گيري دقت مكاني عوارض خطي اندازهمطالعه از روش 

 استفاده. ]Hunter ]42و  Goodchildبيان شده توسط 

هاي شده است. بنا بر روش مذكور بافرهايي حول داده

هاي استاندارد براي بررسي همپوشاني بافرها با داده

OSM  اي نمودار ميله 5در نظر گرفته شده است. شكل

راحول Tele Atlas نسبت به  OSMدقت مكاني نسبي 

بافر ده متري بر حسب درصد براي شهرهاي بزرگ و 

دهنده دهد. نتايج نشانمتوسط آلمان نشان مي

در بافرهاي ده متري حول  %80همپوشاني بيش از 

در شهرهاي بزرگ است. چنين  Tele Atlasهاي داده

دقتي براي بسياري از كاربردهاي مسيريابي مناسب 

شهرهاي با اندازه است. دقت به دست آمده براي 

بوده است. اين  %80تا  %50متوسط داراي نوسان بين 

دهنده وجود وابستگي ميان كيفيت داده نتايج نشان

OSM بعنوان يك منبع ،VGI و تعداد مشاركت ،

  كنندگان در هر منظقه دارد.

  
شهر بزرگ  چپ: دقت  5در OSMباال: دقت مكاني نسبي  -5شكل 

 ).]41[(  متوسطشهر  5در OSMمكاني نسبي 

                                                           
١ http://www.teleatlas.com/WhyTeleAtlas/FAQs/index.htm 
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ها عالوه بر دقت مكاني نسبي، كامل بودن نسبي داده

نيز در اين تحقيق بررسي شده است. كامل بودن نسبي 

هاي مجموعه ها با محاسبه مجموع طول راهشبكه راه

داده مورد نظر در يك محدوده مشخص و مقايسه آن با 

هاي آن محدوده در مجموعه داده مجموع طول راه

استاندارد، بررسي شده است. در اين روش در صورت 

وجود اختالف در مقادير دو مجموع حاصل، يكي از 

اين . ]43[شود ميتر ارزيابي ها كاملمجموعه داده

براي  Tele Atlasو  OSMبررسي براي دو مجموعه داده 

و  2009، دسامبر 2009، جوالي 2009ماه آوريل  4

آمده است.  6شكل  بررسي و نتايج در 2010آوريل 

-را نشان مي OSMمقادير منفي درصد كمبود داده در 

هاي مربوط به ها براي راهدهد. ميزان كامل بودن داده

-و روند تكميل اين داده ناوبري خودرو بسيار پايين بوده

ها نيز در طول زمان كند است كه اين به دليل كامل 

  هاي مربوط به مناطق روستايي است.نبودن داده

  
هاي مربوط به در راه OSM: درصد كامل بودن نسبي باال -6شكل 

در كل  OSM: درصد كامل بودن نسبي پايينناوبري افراد پياده  

  ).]41[ها (شبكه راه

 شنهاداتيو پ يريگجهينت - 5

هاي در اين مقاله اطالعات مكاني مردم گستر از جنبه

 مختلف مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا مفهوم و اهميت

هاي بنديهاي اين محيط و طبقهآن، سپس ويژگي

هاي مرتبط با اطالعات مكاني انجام شده براي پروژه

ن يهاي موجود در امردم گستر و در نهايت چالش

  ط مورد بررسي قرار گرفتند. يمح

گستر ان شد، اطالعات مكاني مردميهمانطور كه ب

به نوعي از اطالعات مكاني بوده كه با پيشرفت فناوري 

ويژه در حوزه اينترنت گسترش يافته كه در آن مردم 

اطالعات مكاني را بصورت داوطلبانه و مشاركتي توليد 

را در دسته منابع  هاي اين محيط، آنكنند. ويژگيمي

ر ياخ يغني از اطالعات قرار داده است. گرچه در سالها

ها و يژگيده، وين پديمختلف به ا يهااز جنبه يمقاالت

آن پرداخته ولي با اين وجود به دليل جديد  يچالشها

هاي انجام شده در اين زمينه بودن اين پديده، فعاليت

  بسيار محدود بوده و بيشتر جنبه نظري دارد. 

بندي تحقيقات صورت گرفته در با بررسي و جمع

توان گفت كه اغلب گستر ميزمينه اطالعات مكاني مردم

مفهومي و پيرامون ن زمينه، ينظرات و تحقيقات در ا

چگونگي تغيير نگرش و تغيير مفاهيم متناسب با 

ان ياطالعات مكاني توليد شده توسط مردم است. از م

نه وجود ين زميكه در ا يقاتيمختلف تحق يهاطهيح

ها و نه چالشيقات در زمين كمبود تحقيشتريدارد، ب

موجود بر سر راه استفاده از اطالعات  يهاتيمحدود

د شده توسط مردم است. به طور كلي يتول يمكان

از نظر تحقيقات در زمينه  VGIمشكالت عمده محيط 

  توان به صورت زير بيان كرد:استفاده از  اطالعات را مي

i.  در مقاالت و تحقيقات موجود، مسأله ارزيابي

د شده توسط مردم، بصورت محدود ياطالعات تول

  .است مورد بررسي قرار گرفته

ii.  ياطالعات و چالشها يابياز ارزموارد بررسي شده 

ط، تنها محدود به طرح ين محيموجود در ا

حلي ارائه نشده مشكل بوده و در اغلب موارد راه

  .است

ت يان شده و اهمين با توجه به مطالب بيبنابرا

گستر، مردم يهاطيمح يهايژگيز ويو ن ياطالعات مكان

 يبرا يياد شده و ارائه راهكارهايپرداختن به موارد 

به  يانياستفاده بهتر از اطالعات موجود در آنها كمك شا

  د.ينمايشتر آن ميگسترش و كاربرد ب
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