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  چكيده

نامند. اطالعات در اين يمگستر را مردم هاآنهاي اطالعاتي جديدي شكل گرفتند كه گروهي سيستم 2با بروز پديده وب

ها مفهومي عام دارد كه در بيشتر موارد فاقد شوند. كاربر نيز در اين سيستميمها توسط كاربر توليد شده و به اشتراك گذاشته يستمس

ها هستند كه در توليد و ويرايش اطالعات بسيار ساده و يكيوها يستمسباشد. نمونه بارزي از اين يمي الزم در زمينه اطالعاتي هاآموزش

ها يستمسيژه محيط ويكي به عنوان بستري براي اجراي اين وبهگستر هاي اطالعات مكاني مردميستمسد. در اين مقاله به بررسي باز هستن

هاي ويكي بحث خواهند شد و در پايان يطمحهاي طراحي يژگيواي، مجوزها و پردازيم. مواردي همچون كاربران، منابع داده، نوع دادهيم

  گردد.يمهاي محيط پياده سازي شده موجود استخراج يژگيو

 .مپيا يكيد، وي، كاربر توليكيگستر، واطالعات مردم يهاستميس: يكليد واژگان

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

 سنده رابطينو  ∗



 

٣۶ 

 

تم
س

سي
ي 

اح
طر

ي 
بان

م
ها

 ي
كان

 م
ت

عا
ال

اط
 ي

ط
حي

 م
 بر

يد
أك

ا ت
ت ب

ترن
اين

ر 
د

ها
  ... ي

  

 مقدمه -1

 2وب وجود نداشت در  1وب  بر خالف آنچه كه در

 ياجازه اشتراك گذار ابزارها و خدمات اينترنتي

د يم توليچندگانه و مشاركت اطالعات، گفتگوها و مفاه

دهد. اكنون زمان آن است كه يمشده را به كاربر 

با  يكيد كنند. ويمورد نظر را تول اطالعاتكاربران خود 

را  ييفضا 2وب  ياز تئور يريبهره گ كرد و باين رويا

 ي معموليش آن توسط افراديرايد اطالعات و ويتول يبرا

فراهم كرده است.  انديدهندنه ين زميدر ا يكه آموزش

و كاربر  يسادگ يستين فضا بايا عنصر سازندهن ياول

ت و يبه امن هايطمحن ين ايباشد. همچن يپسند

ن ياز دارند. در ايز نيت نيفيف كننده كيتوص يپارامترها

مردم  مكاني اطالعات هاييستمس يمقاله به مبان

 هايكيوو  2در بستر وب  هاآن يو طراح VGIS)1(گستر

با داده  يين منظور پس از آشنايم پرداخت. بديخواه

 هاآن يو روند طراح هايكيومردم گستر به  يمكان يها

 يبررس يان جزئياتي از نمونه موجوددر پا. پردازيميم

  .شوديم

  2وب  - 2

چند باره  يابيش و بازيرايبه كاربران اجازه و 2وب 

امكانات فعل  يتوان آن را بر رويدهد و مياطالعات را م

توانند يم Web 2.0ساخت. كاربران در  1وب  يو انفعال

ها داده يات كنترل رويرند و عمليار بگيها را در اختداده

 يبرا يك معماريتوانند يها متين سايرا انجام دهند. ا

افزودن  يمشاركت داشته باشند تا بتوانند كاربران را برا

ق يكنند تشويها استفاده مكه از آن ييهاارزش به برنامه

رد يگيقرار م يسنت يهاتيه در برابر ساين قضيكنند. ا

ت ينندگان محدود به آنچه صاحبان سايب يكه منابع برا

ك رابط ي يدارا 2وب  ياهتيكردند بود. سايفراهم م

 يفعل و انفعال يط كاريارزشمند و ساده و مح يكاربر

 يموارد 2وب  يات اصليگفت خصوص يستيباشند. بايم

ا، يپو يل ارزش دادن به تجربه كاربر، محتواياز قب

، باز بودن، يرياس پذيوب و مق يتا، استانداردهايمتاد

ل و يتكم( يمي، سازوكار خودترمي، هوش تجمعيآزاد
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ران)، جهش در يا مديح مقاالت توسط خوانندگان يتصح

 يهااستفاده از پروتكلو د اطالعات يآموزش و تول يمعان

  [1].باشد يمشبكه 

 
  2مفهوم وب  -1شكل 

كه در سطح  يمكان يهاسيها و وب سروسيسرو

ق كرد و يتلف 2توان با وب يوب وجود دارند را م

وب  يهايرا ارائه نمود. تكنولوژ يد تريمف يهاسيسرو

را به سرعت بهتر  يمكان يهاسيارائه اطالعات و سرو 2

 2وب  امكاناتدهند. استفاده از يشتر انجام ميو دقت ب

گاه داده يجاد پايتوسط كاربر، باعث ا يد محتويمانند تول

شود. استفاده از وب به عنوان يكامل و به روز م يها

نش را در يت گزيتر و با قابلارزان يهاسيسرو پلتفرم،

 دهند.يار كاربران قرار مياخت

  هايكيو - 3

است كه به كاربران اجازه اضافه كردن،  يتيوب سا يكيو

ق مرورگر وب و معموالً ياز طر اطالعاتا حذف يش يرايو

را  يقو يشگر متنيرايك ويا ي يك زبان نشانه گذاريبا 

د يتول-هاي كاربراز سايت راين نمونه ايدهد، بنابيم

ها به يكيكنند. وياستفاده م يهستند و از هوش تجمع

شوند كه اكثراً به يم يطراح يكيو يله نرم افزار هايوس

ها اهداف يكيشوند. ويد ميتول يصورت مشاركت

را دنبال  يادداشت برداريت دانش و يريمثل مد يمتفاوت

هنده نرم ن توسعه دياول Cunningham. ]2[كنند يم

اساساً آن را  WikiWikiWebبه نام  يكيافزار و

توان با آن كار ين كه ميگاه داده آنالين پايترساده«

به  ييك لغت هاواي يكي. و]3[كند يف ميتوص» كرد
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 2000ل سال ي. در اوا[4] باشديع و تند ميسر يمعنا

 يافزار هاها به عنوان نرم ها به سرعت در سازمانيكيو

 Boو همكارش  Cunninghamرشد كردند.  يمشاركت

Leuf  ت يماه» ع در وبي: اشتراك سريكيو«در كتاب

 :[5] كننديف مير توصيرا به صورت ز يكيمفهوم و

د يولا تيش يرايهمه كاربران را به و يكيو •

تنها با  يكيت ويد داخل وب سايصفحات جد

 يچگونه افزونه ايك مرورگر ساده و بدون هي

  كند.يدعوت م

ن يدار را ب يمعن يموضوع يهاانجمن يكيو •

م ساده و يجاد ارتباط مستقيصفحات مختلف با ا

ا صفحه در نظر گرفته شده ينكه آيش اينما

 بخشد.يا نه ارتقا ميوجود دارد 

نندگان يب يق برايدق يبا طراح تيك ساي يكيو •

- رسد چشمنيست. در عوض، به نظر مي يگذر

نندگان در يشتر بيمشاركت ب يت برايانداز سا

ر ييد و اشتراك به طور ثابت تغيند توليفرا

 كند.يم

 

  يكيمفهوم و -2شكل 

ن و يش متن با كمتريرايبه روش ساده و يكيو

نشان دادن سبك و  يبرا HTML ين قراردادهايترساده

 HTMLمحدود به  يساختار عالقه دارد. اگرچه دسترس

ر ساختار و ييتغ يبرا يكيكاربر و يهاييتوانا 1CSSو 

ز در يا نيمزا يكند، برخيمرا محدود  يكيفرمت متون و

در  يسازگار CSSمحدود به  يآن وجود دارد. دسترس

ر فعال كردن يدهد و غيمدن و احساس را ارتقاء يد

JavaScript يتوسط كاربر كه دسترس ييكدها ياز اجرا 

  . ]2[كند يم يريكند جلوگيمگر كاربران را محدود يد

                                                           

Cascading Style Sheets ١ 

را در  WYSIWYGش يرايوه ويش يكين ويعالوه بر ا

له يبه وسدهد كه معموالً يمدسترس كاربران قرار 

 يكيكه ترجمه گراف ActiveXا ي JavaScriptكنترل 

 يكيا متون وي HTMLمربوط  يبه كدها يفرمت ورود

 يهاكنترلرد. به هر حال يگيماست انجام 

WYSIWYG شه همه عوارض در دسترس در يهم

ح يكاربران ترج يكند و برخينمرا فراهم  يكيمتون و

  . ]2[استفاده نكنند  WYSIWYGشگر يرايدهند از ويم

را ثبت و نسخه  يكيرات صفحات وييها تغيكيواكثر 

است كه  ين بدان معنيشود. ايمره ياز صفحه ذخ يا

صفحه  ييا بازنمايرفع اشتباه  يتوانند برايمسندگان ينو

صفحه برگردند. اكثر موارد  يب شده به نسخه قبليتخر

ك خالصه يبه كاربران  MediaWikiاجرا شده مثل 

كنند عرضه يمش يرايصفحه را و هاآن يش را وقتيرايو

ر يين خالصه شده تغك تكه كوتاه از متين يكند، ايم

صفحه  يكين مورد در هر ويتربرجسته افته است.ي

ر يها اخشيرايست خاص از ويك ليكه » ريرات اخييتغ«

 يكيو يباشد. برخيها با زمان مشيراياز و يستيا لي

 يفرع يهاشيرايحذف و يست را براين ليتوانند ايم

رات در ييز از كارنامه تغين يگريلتر كنند. توابع ديف

و اختالف  يقبل ينسخه ها ينيخچه بازبيدسترسند. تار

  .]6[ دهديعوارض را به صورت برجسته نشان م

باز دارند، مستعد ابتال به  يها چون دسترسيكيو

شود يبه عنوان چرخش شناخته م ي كهعمد يخرابكار

مسئله  ينرم برا-تيها به كاربرد امنيكيهستند. و

 يل دارند: كاهش خسارات به جايتما يخرابكار

 يهاتر اغلب روشبزرگ يهايكياز خسارت. و يريجلوگ

ها كه به طور رند مثل رباتيگيرا بكار م يمصنوع

گردانند و يص داده و بر ميرا تشخ يك خرابكارياتومات

JavaScript اضافه شده  يشرفته كه كاراكتر هايپ يها

 ين روش خرابكاريدهند. در ايش را نشان ميرايبه هر و

 يهايژگيا نا مشخص است كه وي يمحدود به موارد فرع

ها ار كمتر از آنند كه رباتياضافه شده و حذف شده بس

ها به آن ياديص دهند و كاربران توجه زيها را تشخآن

 يوابسته به چگونگ يكيك وي يمقدار خرابكار كنند.ينم

ها به كاربران يكيو يمثال برخ يباز بودن آن است. برا

 ها بهدهند، آنيش متون را ميرايثبت نشده اجازه و

ها يكيشوند. اكثر ويم ييشناسا IP يهاله آدرسيوس

دهند يرا م يك كاربرينام بدون  يب يهاشيراياجازه و
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را  يش قبليراي، اما به كاربران ثبت شده توابع و]6[

 ينديفرا يها ثبت حساب كاربريكيدهند. در اكثر ويم

ت قبل يها به زمان عضويكيو يكوتاه و آسان است. برخ

از دارند، به طور مثال در يمهم ن يبه ابزارها ياز دسترس

Wikipedia روز قبل  4كه حداقل  يكاربران يسيانگل

گر به يد ير نام صفحات را دارند. برخيياند تغثبت شده

دارند. اساساً  يدوره زمان يبه جا يشيرايو يازهايش نيپ

ار امن و قابل اعتمادند اما به يبس» بسته« يهايكيو

ك يباز در  يهايكيكه و يكنند، در حاليرشد م يآرام

هدف  يج به آسانيكنند اما نتايرشد منرخ ثابت 

ز ين يشيرايو يهايريرند. درگيگيقرار م يخرابكار

كه  يك صفحه را به نسخه ايكه كاربران مكرراً يهنگام

نرم  يافتد. برخيگردانند اتفاق م يها عالقه دارند برمآن

 يهايرير اجازه توقف درگيبه مد يكيو يافزار ها

 يكه بر رو يبا قفل كردن صفحه تا زمان يشيرايو

شود را  يريم گين نسخه صفحه تصميترمناسب

   .]7[دهند يم

ف مشترك مقاالت، كه كاربران متفاوت در يتأل

مشاركت  ييش و ترجمه محصول نهايرايح، ويتصح

شگران حق يرايشود كه ون يتواند موجب ايكنند، ميم

 يد دوباره آن برايرند و توليكارگانتشار مشترك را به

انتشار بدون اجازه گرفتن از همه مالكان ناممكن است و 

ل استفاده از نام يها ممكن است به دلاز آن يبرخ

. به هر حال ]7[ناشناخته باشند  يا تخلصيمستعار 

كنند مثل يشركت م يكه افراد در كار مشاركت ييجا

ص باشد يها مجزا و قابل تشخالمعارف اگر اشتراكرهيدا

نكه اكثر يرغم ا يوجود ندارد. عل يت مشتركيمالك

كنند، اشتراك يرا دنبال م يانفراد يهاها اشتراكيكيو

ا ترجمه مشترك دارد يش يرايح، ويهنوز تصح يكيدر و

ك ياگر از  شود.يم يت اشتراكيش مالكيه باعث افزاك

از مشكالت حق  يمجوز متن باز استفاده شود برخ

ابد. نسخه دوم مجوز مستندات آزاد ييانتشار كاهش م

GNU مجدد  يمجوز گذار يبرا يشامل مواد خاص

ز معروف ين Creative Commonsهاست، مجوز يكيو

 يبرا يضمنك مجوز يست، ين يمجوز خاص ياست. وقت

 يممكن است تلق يكيخواندن و اضافه كردن متون به و

را بكند،  يكيعت ويخروج از ضرورت كسب و كار و طب

 يضمن يل مجوز هاين قبيا يبرا ياگرچه اساس قانون

  ن شروط خارج شود.يست از ايممكن ن

  مردم گستر يمكان يهاداده -4

و  يبه طور انحصار يميقد يكه نقشه ساز يدر حال

شود، داده يبزرگ انجام م يهاله سازمانياغلب به وس

د نقشه با استفاده از يمردم گستر به تول يمكان يها

بر  2وب  يو تكنولوژ ير رسميغ ياجتماع يشبكه ها

ن است كه گروه يا يديقت تفاوت كليگردد. در حقيم

كم در ساخت نقشه  ياز كاربران با آموزش رسم يبزرگ

نكه به يا يردازند و به جاپيد نقشه ميبه تول

باشند، به طور داوطلبانه و  يمتك يحرفه ا يهاسيسرو

 يگاه داده هاينه را از پايكم هز يجينتا يبدون موارد مال

و كشف  يدهند و نقشه سازيآزاد در دسترس قرار م

ه يت شبين وضعيرد. ايگيتغييرات به طور آني صورت م

متن باز است. توسعه و گسترش كار  يبروز نرم افزارها

قابل  يرنده هاي، با گيش نقاط و ناوبريله افزايبه وس

 يهايله گوشيمت و اغلب به وسيحمل و ارزان ق

وب  يهايت تكنولوژيهوشمند و به طور مشخص با حما

گرفت. اكثر شهروندان يو ارتباطات باند پهن انجام م 2

ن يعالوه بر ااند و يدر نقشه ساز يبدون آموزش رسم

ت در يفين كيتضم يند هاياغلب مشخصات نقشه و فرا

كشورها  ين توسعه در برخين روش وجود ندارد. ايا

از آن الهام گرفته از پروژه  يار آشكار است و بخشيبس

باشد. واژه يمنبع باز م يا و نرم افزارهايپديكيموفق و

د نقشه ابداع شد يد توليروش جد يبرا يديجد يها

 Neogeography )Turner 2006; Rana andمثل 

Joliveau 2009،(Volunteered geographic 

information )Goodchild 2007 و (Crowdsourcing 

geospatial data )Ramm 2008 and Hudson-Smith 

et al 2009كند و به ينه به طور مداوم رشد مين زمي). ا

. ]8[دارد  ينقشه بردار يبرا ياديل زيل پتانسيدو دل

گر يد - 2ماند، يم ياش جاافتاده و باقيتكنولوژ -1

  كند و گران است. يليخ يموارد نقشه بردار

ت يوجود دارد كه امكان موفق ييمبنا يدو تكنولوژ

ها يتكنولوژ يها را فراهم كرده است. در هر دون دادهيا

ن يرد. ايگيانجام م يع توسط مردم به آسانيوسع يتوز

 GPSبا استفاده از  ين مرجع سازيزم - ها الفيتكنولوژ

 2گسترش وب  -ل و بيت دستگاه موباين موقعييا تعي

باشند. واضح است كه در يشامل ارتباطات باند پهن م

 يستيتوم بايك دي يداده مكان يسفارش جمع آور
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ن كار استفاده از يا يبران راه يترگردد و آسان يمعرف

 يجهان يماهواره ا يستم ناوبريو س يتوم جهانيد

)1GNSSل ي) از قبGPS گر يد يهاله است. روشيو گال

 ياز نقشه ها يساز يتوسط رقوم ين مرجع سازيزم

است  يير هوايا تصاوي يرقوم يا عكس نقشه هايموجود 

ن المان توسعه ين مرجع است. دوميكسل زميكه هر پ

م به يها به طور مستقتيوب سا 2است. در وب  2وب 

ن يشوند. در ايت ميگاه داده هدايله نرم افزارها پايوس

كند و  يد و بارگذاريتواند داده را توليحالت كاربر م

ن يوب است بنابرا يهان در دسترس انجمنيبنابرا

د را دارد. در روش مشابه اشتراك يمفهوم كاربر تول

(به عبارت Mashing يهاتياطالعات، وب سا يتعامل

ك وب يه يله تعبيد به وسيد اطالعات جديگر توليد

ر يگر) و مشاركت در وب امكان پذيد يكيت داخل يسا

و  يرياصول تعامل پذ ين توسعه بر مبناياست. ا

ك ارتباط يد يفرمت داده و خدمات، تول ياستانداردها

ن يا ياست. بر مبنا ينيرساخت داده زميتكه تكه از ز

است  2مهم وب  ياز كاربردها يكي يكانات نقشه سازام

]8[.   

مردم گستر  يمكان يداده ها يدو منبع داده مهم برا

باشند. به عالوه يها مو عكس نقشه GPS يرنده هايگ

ر ين تصاويفاده شود. ااست يتواند به خوبير ميتصاو

 يهانير گوگل، ماشي، تصاوي، ماهواره اييتواند هوايم

بدون  يماهايها (هواپ2UASهمراه و  ينقشه بردار

تواند خودش يها كاربر من روشين) باشد. در ايسرنش

ن ياخذ كند و بنابرا يمحل يهايگياز همسا يريتصاو

ن ير در دسترس وب اعتماد كند. در ايد به تصاوينبا

ك يبه طور كامل و اتومات يستير بايه تصاويحالت توج

ن شود. منبع داده مهم ييز از مشكالت تعيپره يبرا

 يهاين مورد از نقشه بردارياست. ا يگر دانش محليد

ن يكمتر يمحل يهاآشنا به مكان يكه اپراتورها يميقد

شود. ياند مشخص مخطاها را در اخذ داده داشته

اند و مله با ابهامات داشتهدر معا يمشكالت كمتر

كنند. داوطلبان يد ميت باال را توليفيج با كين نتايبنابرا

 ييهاطيكه مح يانيم يهاطيمح ياغلب به نقشه بردار

ن يشناسند عالقه دارند. ايم يها به خوبهستند كه آن

شتر يداوطلبانه است كه مسئول ب يداده ها يت اصليمز

                                                           

Global Navigation Satellite System ١  
Unmanned aircraft Systems ٢  

ان داده به پروژه اهدا يپاباشد. در يها مت دادهيفيك

له ين مشاهده شده به وسيشود. بر طبق قوانيم

Nielsen(2006) از  %90مشاركت باز،  يهاستميس يبرا

به طور  %9كنند، يكاربران فقط اطالعات را مصرف م

از كاربران به طور ثابت  %1كنند و يمشاركت م يتصادف

 . ]8[ فعال در اشتراك اطالعاتند

 گستركيفيت داده هاي مكاني مردم - 5

به  3VGIشده در  يكه اطالعات گردآور يياز آنجا

شود مشكالت يده انجام مير آموزش ديله كاربران غيوس

بوده است.  VGIج ين بحث از زمان بروز نتايت اوليفيك

اوقات به عنوان مناسب بودن  يت گاهيفيكه ك يدر حال

ف وابسته به نرم ين تعريشود. ايف مياستفاده توص يبرا

ك مجموعه از ي يسنت يباشد. در نقشه برداريافزار م

د در نظر گرفته شود. اغلب يت بايفيك ياستانداردها

با  يهاموفق به عنوان سازمان يتجار يهاشركت

از  ات گذشته ويتجرب يتوسط مردم بر مبنا- صداقت

نقشه  يهايريها درگشتر موارد آنيكه در ب ييآنجا

نان يكه گردش كار و روند اطم يرا به گونه ا يبردار

در نظر  -كننديم يت حاصل شود مستند سازيفيك

معتبر و  يمكان ين داده هايشوند. بنابرايگرفته م

ن و فراهم يماش يناوبر يهاله شركتيكه به وس ييهاآن

له مردم يشوند به وسيفراهم م يمجاز يايكنندگان دن

ن صداقت با همه ياز صداقت به دورند. ا يعاد

گر داده يت در ارتباط است. از طرف ديفيك يپارامترها

اند، بدست آمده يدانش محل يايكه با مزا VGI يها

ج شان برچسب معتبر بودن و اعتبار ياوقات نتا يگاه

وسط مردم ها تVGIكه  يين از آنجايخورد. عالوه بر ايم

شتر از حد معمول يب يليرد تكرار خيگيانجام م ياديز

توان انتظار داشت كه غالباً يم ياست و از نظر آمار

  داشته باشند. ييا خطاهاياعتبار كمتر 

 وب يهارابطت يريمد -6

نترنت و با نرم يدر ا GISگاه داده ياكثر تعامالت با پا

ن يبه كمك ارد. كاربران يگيانجام م ينترنتيا يافزار ها

 يخود را بدون استفاده از نرم افزارها يازهاينرم افزارها ن

ندها يها و فراكه نقشه ييدهند. نرم افزارهايج انجام ميرا

                                                           

Volunteered Geospatial Information ٣   
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 يهاها و دادهنقشه يسازند از مرورگر سمت مشتريرا م

افزارها نرم يستين بايكنند، بنابرايسرور را درخواست م

نترنت يا اي ينترانت داخليا يبرا GISگاه داده يپا يبر رو

رابط  ين نوع از تعامل طراحيمتمركز شوند. در ا يخارج

نكه يدر مورد ا يريم گيت دارد و تصميار اهميكاربر بس

ش داده شود و ين حالت نمايمكان در ا يبرا يچه تابع

آن كه كاربران بتوانند اطالعات  يطراح يچگونگ

 -در سازمان دارند ييكه سطح باال ييهاآن-رنديبگ

نرم  يهر دو يبر رو ياديز يدشوار است. كارها

 يداده ها يوب مبنا برا يهاو رابط GIS يافزارها

، يكاغذ يانجام شده است. گرفتن نقشه ها ييايجغراف

، در دسترس قرار يل به فرم رقوميتبد ياسكن كردن برا

 يمناسب يهاره راهينترنت و غيدر ا يدادن فرمت رقوم

ن كار به طور خاص يموجودند. ا يع نقشه هايتوز يبرا

كه  يافراد يدر دسترس برا يخيتار يد نقشه هايدر تول

د يابند مفي يدسترس ين اسناد به راحتيتوانند به اينم

گاه داده ياز پا ييهاا بخشيها همه راً سازمانياست. اخ

ا خارج سازمان يكاربران داخل  يهاپرسش يخود را برا

ها در گاه دادهين پايدهند و مردم از ايمدر وب قرار 

ساخت نقشه  يهاتيكنند. ساياوقات استفاده م يتمام

و  Mapquest.comنترنت مثل ياب در ايو جهت 

Mapblast ها تين سايننده هستند. ايپر ب يهاتيسا

مناسب و  ياندكس گذار يكه دارا GIS يشبكه مبنا

ر يسرعت مستوانند به يهستند، كه م يگانيستم بايس

االت يگر در اينه از هر نقطه به نقطه ديكم هز يها

 يهااز جهت يابند و مجموعه ايكا را بيمتحده آمر

ن يچرخش و فواصل را در كمتر ياز هايبا ن يرانندگ

ه به يار شبيها بسن رابطيا يكنند. طراحيد ميزمان تول

 GIS يدسكتاپ كه با نرم افزارها يحرفه ا يهارابط

 يها از ابزارهارسد. آنيند به نظر ميآيم يتجار

، 4Pan ،5Zoom In ،6Zoom Out ،7Iاستاندارد مثل 

ار واضح يبس ييهاكنند. هدف ابزارها و دكمهياستفاده م

گاه داده به يكه كاربران بتوانند اطالعاتشان را از پا

ش و چرخه بازخورد يرند. آزمايسرعت و بدون آموزش بگ

ك موضوع ياست.  ياتيها حبطن رايا يكاربر در طراح

                                                           

 دينقشه به مكان جد ييجابجا ٤

 ك منطقه كوچك داخل نقشهي ييبزرگنما 5

 ك منطقه بزرگيكوچك كردن  6

7 Idenify در مورد عوارض يفيش اطالعات توصينما 

 ييشناسا ياد صفحه برايز ين حالت فضايبنده در ايفر

 يهااطالعات در مورد سازمان است (به طور مثال نام

 ين فضايره) و بنابرايها و غب نامهيبزرگ، لوگوها، تكذ

چ يشود. هيها اختصاص داده مها و دادهنقشه يبرا يكم

ن يا يمورد استفاده برا يسيكه زبان برنامه نو يمطلب

 GIS يا چه هسته نرم افزاريوب چه هستند و  يهارابط

   .]9[ ستيه وجود دارد نيدر حاش يگاه داده ايا پاي

نترنت يق ايشان را از طريهاداده يهاتياكثر وب سا

 يبرا ين حالت به زمانيدهند. ايدر دسترس قرار م

ن كردن اطالعات يگزيوب و جا يعيم صفحات توزيتنظ

 يار مناسبياز دارد اما راه بسيد نيبا اطالعات جد يميقد

نه ين زميموارد مهم در ا يع داده است. برخيتوز يبرا

 سؤاالتبه  ييدر زمان پاسخگو ييصرفه جو يبرا فراداده

ع يدر جهت توز يمردم در مورد داده، دامنه بروز رسان

فشرده  يج داده، تكنولوژيرا يمناسب داده، فرمت ها

ل داده و ين فايع چنديكاهش حجم و تجم يبرا يساز

ع كاربران به يسر يدسترس يمناسب رابط برا يطراح

 .]9[باشد يمداده 

 وب ياطالعات برا يطراح -7

ت و ياطالعات روشن ساختن مأمور يدر طراح يكار اصل

ت يحما يازهاين يت، متعادل سازيچشم انداز سا

. موارد مهم در ]10[باشد يكنندگان و مخاطبان م

  .شونديم ير بررسياطالعات در ز يطراح

 دگاه مصرف كنندهيد -1- 7

خواهند اطالعات را به يا كاربران ميمصرف كنندگان 

 يازهايدا كنند. كاربران مختلف نيپ يسرعت و به آسان

ن حالت ين مهم است كه از چنديدارند و ا يمختلف

قاً يكاربران دق يشود. برخ يبانيافتن اطالعات پشتي

شود يده ميدانند چه ناميهستند، مدانند دنبال چه يم

خواهند آن را يدانند كه آن موجود است و فقط ميو م

ت را يدا كنند و سپس به سرعت و بدون دردسر سايپ

ده يشناخته شده نام ين حالت جستجويترك كنند. ا

ها دانند دنبال چه هستند. آنيگر كاربران نميشود. ديم

ت ياز دارند وارد ساينكه  يمبهم از اطالعات يده هايبا ا

 يبرا يدرست يهاشوند و ممكن است برچسبيم

كه موجود است  يزيچ يا حتيخواهند يف آنچه ميتوص
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كنند و يم يت را بررسيسا يها به طور تصادفندانند. آن

كه  ييهاسيا سرويممكن است در مورد محصوالت 

ت را با يرند و ساياد بگياند ها هرگز مد نظر نداشتهآن

ازشان است ترك يدانستند مورد نيكه نم يدانش

ف كاربران پر مشغله را ياطالعات ضع يكنند. طراحيم

  .]10[ كنديم يد و عصبانيج، ناميگ

  د كنندهيچشم انداز تول - 2- 7

د كارمندان شما ينترنت هستيد كننده اياگر شما تول

مصرف كنندگان شما هستند. ارزش زمان گذرانده شده 

 ينه ايست؟ هزيها چاز آنيافتن اطالعات مورد ني يبرا

دا يازشان را پياطالعات مورد نتوانند يكه كارمندان نم

 ينه هايتواند از هزيخوب م يست؟ طراحيكنند چ

كند و  يريتواند كار را متوقف كند جلوگيكه م ياسيس

له ينه زمان صرف شده به وسيد هزياگر شما مراقب نباش

به  يران سطح باال كه اطالعات وزارت در صفحه اصليمد

  .]10[تواند به سرعت باال برود يآن تعلق دارد م

عات معمار اطال توانديم يچه كس -3- 7

  باشد؟

يچيده بزرگ و پ يهاتيطراح اطالعات در وب سا

رون فكر كند و يتواند از بيكه م ي باشدكسبايستي 

ت را حس كند و به طور همزمان از يكاربران سا يازهاين

اندازها، اهداف، ت، چشميان سايداخل سازمان حام

را درك كند. در  يم، مخاطبان و كاركنان داخليمفاه

 يهاييتوانا يستيت بايسا يطراح يباطمورد سابقه انض

ها را با گر رشتهياندازها دفهم چشم يبرا يعموم

و  ي، سازماندهيساز يخاص در بصر يهامهارت

ك فرد ي ين برايب كند. اياطالعات ترك يبرچسب گذار

 ها را داشته باشديژگين ويار دشوار است كه همه ايبس

]10[.  

  يرونيك فرد بيتفكر مانند  - 4- 7

از سازمان،  ير بزرگياطالعات در مورد تصو يچون طراح

 يبرا يك انتخاب منطقيآن است  يهااستياهداف و س

ك شخص ارشد است كه همه سازمان را ينقش طراح 

ك دپارتمان يت كننده يك فعاليشناسد و منحصر به يم

ك فرد يتواند همانند يك شخص ارشد ميست. ين

كمك  ييفكر كند، هرچند كه داخل است و توانا يرونيب

ك مانع يگر ادارات در مواقع لزوم را دارد. يگرفتن از د

ن است كه او ير سطح ارشد ايك مديانتخاب  يبرا

 داشته باشد يگريار ديبس يهاتيممكن است مسئول

]10[.  

 ت خوبيك وب ساي هاييژگيو -8

ت زمان ين مشخصه ذكر شده از وب سايترمطلوب

كه  يصفحه است به گونه ا يكوتاه برا يبارگذار

Malloy ت يكند كه زمان واكنش خوب رضايان ميب

خدمات فروشندگان سرور را بدنبال  يان برايمشتر

 يكند كه صفحاتياضافه م Callawayخواهد داشت و 

تواند يرد ميگيلود شدن م يبرا ياديكه زمان ز

ن ببرد كه وب يت را از بينندگان وب سايل بيپتانس

  . ]11[ ت را ترك كننديسا

حه به ك صفيحركت كاربران از  يبا چگونگ يناوبر

ك وب ين مشخصه يت دوميگر داخل وب سايصفحه د

حركت از  ين راه برايترافتن آسانيت است. كاربر به يسا

افتن اطالعات مورد ي يگر برايك صفحه به صفحه دي

ار مهم است كه همه آپشن ين بسياز دارد. اينظرش ن

توسط كاربر قابل استفاده  يدر دسترس به آسان يها

ن ييتع يرا برا ياديد زمان زينبا تينندگان سايباشند. ب

ن يكنند. عالوه بر ا يخواهند بروند سپريكه م ييجا

ك يق باشد. يار عميد بسينبا يساختار سلسله مراتب

با تعداد  يانتخاب كاربر ين منويكمتر يستيت بايسا

كند كه يه ميتوص Prigentنه داشته باشد. يگز يكم

ز از يپره يابر 5ا ي 4نه حداكثر يگز يدادن تعداد كم

 يهاج شدن كاربر مهم است. فراهم كردن انتخابيگ

 يزه را براين انگيتواند كاربر را منحرف كند و اياد ميز

افتن اطالعاتش ي يرا برا يگريت ديجاد كند كه ساياو ا

باور كنند كه به  يستيرد. در واقع كاربران بايدر نظر بگ

شده به ش داده ياء نمايم كنترل كننده اشيطور مستق

  . ]11[ وترنديله كامپيوس

ك صفحه به ياز  ييهانكيها شامل لتيوب سا يبرخ

فراهم  يبرا ين تالشيت هستند. ايگر سايصفحات د

ن ينندگان است. بدنبال ايب يكردن حداكثر انعطاف برا

شود كاربر به سرعت يها موجب منكياد ليكار ازد

 يرا كه از آنجا آمده را فراموش كند و چگونگ يبخش

كند. يبرگشتن به صفحه قبالً مشاهده شده را گم م
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 يت را بفهمد و مناسب برايتواند ساختار سايننده نميب

نك برگشت به يك لين بهتر است كه يترك است. ا

ش ينما ره شده ويفراهم شود كه قبالً ذخ يصفحه اصل

 ين ضروريرد. ايگيه كم انجام ميآن فقط در چند ثان

 يستيند بايآيت ميكه به وب سا ينندگانياست كه ب

 يبفهمند و مناسب برا يدا شده را به آسانيپ يهاتيسا

فهم  يبرا ياديزمان ز ياستفاده باشد. كاربران عاد

ك وب يا يج كننده ين صفحات گيحركت ب يچگونگ

وتر ين مهم است كه كامپيا ندارند. اچ ريچ در پيت پيسا

د شفاف يد سلسله تفكر كاربران را قطع كند، آن باينبا

ت به ين موضوع داللت دارد كه ساين بر ايباشد. ا

درك كند  يواضح كه كاربر بتواند به آسان يسازمانده

كه كاربر را  يساختار منطق يستيت باياز دارد. وب ساين

سازد، ياش قادر معالقهع موارد مورد يافتن سريبه 

 ت استفاده كننديها از ساكه آن يداشته باشد به گونه ا

]11[  .  

 يكيدر و يطراح  - 9

از قرار  يكيو يهاطيمح يطراح يهايژگياز و يبرخ

 :]12[رند يز

 HTMLك يظهور دوباره  يكيك وي: يسادگ •

 ر خود را از دست داده است.ياست كه مس

 يكيدر و يباز بودن: هر خواننده و كاربر •

 ش صفحات بپردازد.يرايتواند به ويم

تواند از صفحات يك صفحه مي: يشيساختار افزا •

 گر استفاده كند.يد

ش و يرايو يت براي: ساختار و متن سايسازمان •

 آزاد است. يابيارز

 يبرا يو سازمانده شيرايزم وي: مكانيجهان •

 يسنده اين هر نوياست بنابرا يكيها نوشته

ك صفحه يا يش كند يرايتواند صفحات را ويم

 سد.يد بنويجد

 يدقت: صفحات با دقت مناسب عنوان بند •

 شود. يريها جلوگنام يريخواهد شد تا از درگ

تواند توسط يت ميت داخل سايدن: فعاليقابل د •

 شود. يبازنگرده و يننده ديهر فرد ب

افتن و استناد به موارد يله ي: به وسييهمگرا •

 شوند.يها حذف ميمشابه دوباره كار

ار مهم است. يبس يكين مورد در ويصداقت: ا •

ها و صداقت ساخت. هر تيصداقت مردم، فعال

 كند.يمتن را كنترل و چك م يكس

 دارد. يساختار سرگرم كننده ا يكي: ويسرگرم •

ها، اطالعات، دانش ي: تمامياشتراك گذار •

به اشتراك  يكيره در ويها و غدهيات، ايتجرب

  شود. يگذاشته م

 ايمپ يكيو  -10

به  يتوسط دو نفر روس 2006 يت در مين وب سايا

 Evgeniy Savelievو  Alexander Koriakine يهانام

مفهوم  يو نقشه ساز يك پروژه نقشه برداريد. شروع ش

 يه و نشانه گذاراست كه هدف آن عرض يباز مشاركت

در جهان و فراهم كردن  يياياء جغرافيكردن همه اش

 ين پروژه مخلوطيباشد. ايها مآن يد برايفات مفيتوص

 يكيستم ويك سيبا  يتحت وب تعامل ياز نقشه ها

نفر به  1500000ش از يباشد. در حال حاضر بيم

م اضافه شده ياند. همه مفاهوستهيا پيمپ يكيجامعه و

 8SA-CC BY يكاربران تحت مجوز خلق عمومتوسط 

 در دسترس است.   9APIوب و يمرتبط با كاربردها

دن يكردن و نظم بخش يا با گردآوريمپ يكياساساً و

اد در مورد همه جهان ياطالعات ز يله طبقه بنديبه وس

و  يبررس يك فرصت برايكه امكان دارد و فراهم كردن 

 يكيمرتبط است. وها گان از آنيق و استفاده رايتحق

كه  ينترنتيله داوطلبان ايبه وس يا به طور مشاركتيمپ

دهند يخودشان شكل م يهاييم را با راهنمايمفاه

شده  يعالمت گذار ي. هر ش]13[ساخته شده است 

ن يدن است. عالوه بر ايفاتش قابل ديقابل انتخاب و توص

 يو تمركز بر رو يتواند جداسازيو ابزار جستجو كاربر م

ها را داشته باشد. كاربر يطبقه بندله ياء به وسياش

م آن به صورت يله ترسيك مكان را به وسيتوانند يم

اضافه كند،  يماهواره ا يهاعكس ين بر رويآنال

را  ين طبقه بنديسد، ايدر مورد آن بنو يحاتيتوض

 يهاش تگيراير مربوطه را آپلود كند. ويانتخاب و تصاو

است. نقشه كاربران ثبت شده مكن  يموجود فقط برا
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ها تيگر وب سايتواند با دين ميا همچنيمپ يكيو يها

 ادغام شود. 

ش يراي، كشف و ويكه به بررس يگر عوارضيد

د يستم ديكند سيا كمك ميمپ يكياطالعات در و

 يه را برايك ناحيتواند ياست. هر كاربر م 10يمجموعه ا

 يكيره كند. وينقشه انتخاب و ذخ يرات روييش تغيمايپ

زبان  101است و از  يت چند زبانيك وب سايا يمپ

از  ييحات مجزايتواند توضيكند. هر تگ ميم يبانيپشت

ز توسط كاربران ترجمه يگران داشته باشد. رابط نيد

 يا را نگهداريمپ يكيو ييم اجراين تيترشود. كوچكيم

ان يد و جريد را توليها عوارض جددهد. آنيو توسعه م

ا تحت يمپ يكيكنند. بهبود وين مييرا تع يتكامل آت

ا گزارشات يها در انجمن ير كاربران است كه به خوبيتأث

گذارند يان ميستم را در ميكنند و مشكالت سيبحث م

]13[.  

كه با ارزش به نظر  يتوانند هر اطالعاتيكاربران م

ن است يا ييچرا يبرا يلين دليرسد را اضافه كنند. ايم

از  يات شخصيكه مقاالت ممكن است شامل حدس

گر يا ديشنهادات يها، تذكرات دوستانه، پمكان، مشاوره

آگاه  يستين كاربران باياطالعات قابل بحث باشد. بنابرا

ن يباشند كه همه مقاالت استاندارد جامع را ندارند. اما ا

ا را كاهش يمپ يكيموضوع لزوماً ارزش اطالعات و

 يبر مبنا يد شخصين خاطر كه عقايدهد به اينم

بروز باشد. به  يد و حتيتواند مفيم يات شخصيتجرب

له خود كاربران يا به طور ثابت به وسيمپ يكيعالوه و

 .]13[ابد ييبهبود م

ن سازمان يترا بزرگيمپ يكيانجمن كاربران و

فرض شده است  يستم به گونه ايخودگردان است. س

ا يق و از قطع يد را تشويكه اضافه كردن اطالعات جد

پروژه مردم مبنا است  يكه مشكالت عاد يخرابكار

 يكيو يختگياز بهم ر يريجلوگ يكند (برايم يريجلوگ

له يها را به وسمناطق و وضوح آن يكيران نزديا مديمپ

ها كنند و تگيمعمول نگاه م يهاها از مكاناختالف آن

 يكنند). اگر شخصيا حذف ميش يراياز ويرا در صورت ن

اشته باشد ش ديرايو يستگيمثل شا يا اعتباريشهرت 

ر شود به او برسد. يك مدينكه يشنهاد ايممكن است پ

ا منابع يمدارك  ين حالت او ممكن است برخيدر ا

                                                           

Watch list  ١٠  

ا يمپ يكيافت كند. ويه دريكمك اول يرا برا ياضاف

 دارد. يمكان يهابحث يك انجمن براين يهمچن

م يا اعالم كرد كه همه مفاهيمپ يكيو 2012 يدر م

است  ين به معنيدر دسترس است. ا CC BY-SAتحت 

اشتراك، دوباره  يها را بران دادهيا همه ايمپ يكيكه و

ا درست كردن در هر شكل بدست يجاد كردن، انتقال يا

  كند.يعرضه م يهر استفاده ا يبرا يآمده از داده اصل

  گيرينتيجه -11

توان چنين نتيجه با توجه به موارد گفته شده در باال مي

 گرفت كه:

هاي مردمي با معناي تعامل داراي ويژگي 2وب  •

بودن، خودترميمي، پويايي و ساختار آموزشي 

  باشد.مي

هايي با ساختار اشتراكي و ها وب سايتويكي •

باشند. روند توليد مفهوم كاربر توليد مي

تواند توسط هر ها مياطالعات در اين وب سايت

فردي و در هر كجايي انجام گيرد. اولين اصل 

ها صداقت وليد اطالعات براي اين وب سايتدر ت

هاي خرابكارانه در اين وب باشد ولي فعاليتمي

ها نيز وجود دارد. روند توليد اطالعات در سايت

 اين وب سايت افزايش چشمگيري دارد.

هاي اطالعات موارد مهم در رويكرد سيستم •

مكاني تحت اينترنت فراداده، دامنه به روز 

هاي فشرده و تكنولوژيرساني، فرمت داده 

 باشد.سازي مي

هايي هستند داده هاي مكاني مردم گستر داده •

كه توسط افراد و بدون تكنولوژي خاص و 

ها فراهم آموزش در مورد تهيه اين داده

ها مسير هاي شوند. منابع اصلي اين دادهمي

GPS هاي هوشمند اي است كه توسط گوشي

اين  شود. عنصر اصلي در تهيهفراهم مي

باشد كه اطالعات تجربه و دانش شخصي مي

رود. براي توجيه موارد كيفيت داده بكار مي

هاي اطالعات مردم گستر براي تسهيل سيستم

در روند توليد اين اطالعات يكسري نقشه هاي 

مبنايي و امكانات ويرايشي را در اختيار كاربران 

 دهند. قرار مي
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تحت  هاي اطالعاتيدر روند طراحي سيستم •

ترين نقش را اينترنت ديدگاه مصرف كننده مهم

كنند يا دارد. افرادي كه به اينترنت رجوع مي

كاربران شناخته شده هستند كه به سرعت 

گردند و يا كاربراني دنبال موضوع مورد نظر مي

ها هستند كه با اهداف متفاوت وارد وب سايت

ها را شوند و ممكن است سايت شما آنمي

 جذب كند.

زمان دانلود كوتاه، سهولت ناوبري، حداقل گزينه  •

ترين ها مهمهاي منو، ساختار ساده و لينك

 هاي خوب هستند.هاي وب سايتويژگي

هاي اطالعات در ويكي مپيا يكي از سيستم •

اينترنت است كه ساختار ويكي دارد. روند توليد 

و ويرايش اطالعات در اين وب سايت آزاد و 

 باشد.مي CC BY-SAتحت مجوز 
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