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  )1392تصويب  مهر ، تاريخ 1392(تاريخ دريافت ارديبهشت 

  دهيچك

 يهاك منطقه دادهيكه از يباشند. به طور يا حذف مير و ييمردم گستر دائماً توسط كاربران در حال اضافه شدن، تغ يمكان يهاداده

ها به كاربر است، نسخه موجود از دادهن يآخرارائه  ،ي مردم گسترهاگاهوباغلب است ي. سشودتوليد ميات مختلف يگوناگون با خصوص

بوده و بنابراين، آخرين نسخه از داده، كاربر رو به بهتر شدن  ياديها به علت نظارت تعداد زت دادهيفيككه چرا كه اين اعتقاد وجود دارد 

زان كامل بودن، دقت ياز جمله م يمختلف يپارامترها يدارا ،يمكان هايت دادهيفيكاين در حالي است كه . ترين آنها خواهد بودباكيفيت

ممكن است الزاماً همگي آنها در يك داده جمع نگردد. به عبارت ديگر، داده باكيفيت در است كه  به روز بودن و يمنطق ي، سازگاريمكان

ت يفين كننده نوع پارامتر كييكاربر تعدر اين مقاله، رويكردي ارائه شده است كه در آن،  كاربردهاي مختلف، معاني متفاوتي خواهد داشت.

تخاب نمايد. عالوه بر اين، از آنجا كه اغلب ناموجود هاي مكاني مردم گستر ان كليه دادهداده مناسب براي كاربرد خويش را از ميو بوده 

كاربرد فراداده براي ارائه پارامترهاي كيفيت به  باشند، به جاياي ميمردم مكاني گستر، افراد عادي با دانش كم نقشه يهاكاربران سيستم

گرديده و نتايج مورد ارزيابي  يسازادهيپيك منطقه مورد مطالعه،  يبراگردد. رويكرد پيشنهادي، بصري استفاده مي يروشهااز  كاربران،

  .قرار گرفته است

 تيفيت، ارائه كيفيك يابيمردم گستر، ارز يمكان يهاداده :يديكل واژگان

                                                           

                                                             رابط ويسندهن ∗
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 مقدمه -1

توليد ، ارتباطات، موجب گسترش ظهور اينترنت

در ابتداي گرديد.  هاآناطالعات و به اشتراك گذاشتن 

توسط  ، صرفاًروي آن براطالعات موجود  ،پيدايش اينترنت

در ، از طريق صفحات وبو  شديمافراد كارشناس تهيه 

از اينترنت كه  گام. در اين گرفتيماختيار كاربران قرار 

و كنندگان صرف بوده صرفم ،كاربران ،نام دارد "1وب "

. ]1[ شتندي توليد شده نداهادادهچنداني بر روي  ريتأث

به غير از افراد كارشناس و اين در حالي است كه 

اين  .نايي توليد داده را دارندافراد عادي هم توا ،متخصص

ي گذارنام "2وب "(كه اينترنت توسعه بعدي  گامدر امر 

كاربران بدين ترتيب، . شده است) مد نظر قرار گرفت

خودشان  ،ي موجودهادادهعالوه بر استفاده از توانستند 

كاربران در   .روي اينترنت باشند بركننده داده توليدنيز 

آنها نيز  و خود نبودهف كننده ديگر فقط مصر ،اين دوره

وب از به همين دليل گاهي  .در توليد داده سهيم هستند

وب "به  "وب فقط خواندني"عنوان انتقال از  اب 2

 مرحلهبه وجود آمدن  .]1[ شوديمياد  "نوشتني- خواندني

ي هادادهامكان استفاده از دانش و  ،جديد در اينترنت

 باشنديمرد تنها منبع داده كه در برخي موا ،مردم عادي

 ،ي توليد شده توسط عمومهادادهاين  .را فراهم كرد

 1ي مردم گسترهادادهمفهومي را ايجاد كرد كه آن را 

 هايمحيطن يا از مشهورتريپديكيو گاهوب .]2[ نامنديم

 عمومتوسط  ،كه مقاالت موجود در آنمردم گستر است 

  شوند.يح ميد و تصحيتول

، هاي همراهتلفنهاي ايجاد شده در زمينه پيشرفت

هايي كه به سيستم تعيين و دستگاه رقوميهاي دوربين

مجهز هستند، امكان مشاركت شهروندان  2موقعيت جهاني

و باعث ايجاد هاي مكاني را فراهم كرده آوري دادهدر جمع

تهيه نقشه و توليد  .]3[ مردم گستر شدمكاني هاي داده

اطالعات مكاني توسط مردم عادي بدون نياز به آموزش 

-و به اشتراكآكادميك و با استفاده از دانش محلي خود 

از آن با كه  محيطي را فراهم كرد ،ر افراديآن با سا يگذار

مشاركت مردمي در ، ]4[ 3جغرافياي نوينعناويني چون 

                                                           

١ User Generated Content  (UGC)  
٢ Global Positioning System(GPS) 
٣ Neogeographic 

اطالعات مكاني مردم  و ]5[ 4سيستم اطالعات مكاني

در سال  Goodchildبراي اولين بار (عنواني كه   5گستر

- وب. ]6[ برده شده است ناماستفاده كرد) از آن  2007

 Wikimapiaو   OSM(OpenStreetMap( هايي نظير گاه

مشاركتي و قابل  ،كه هدف آنها تهيه يك نقشه رايگان

ها تصحيح از كل جهان مي باشد از جمله اين محيط

  .]7[ هستند

توليد شده هاي مكاني مند بودن دادهدبا وجود سو

هاي رسمي دارند و مزايايي كه نسبت به داده مردمتوسط 

 و كم هزينه بودنباال از جمله جامع بودن، سرعت تهيه (

ها ي در مورد كيفيت اين دادهاما سواالت بسيار، )]8[

و تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام شده بوده مطرح 

ي مكاني هادادهتحقيقاتي مانند بررسي كلي دقت  است.

و يا مطالعات موردي مانند بررسي  ]10, 9, 1[مردم گستر 

- OpenStreetMap ]10 گاهوبهاي موجود در دادهدقت 

- هاي تحقيات انجام شده در اين زمينه مياز نمونه ]12

  .باشند

، با مروري بر فعاليتهاي انجام شده در ن مقالهيا

 هاي مكاني مردم گستر، راستاي مديريت كيفيت داده

به كاربران ارائه آن و كيفيت  نييتع يبرا يكردي رارو

كه عموماً افراد عادي هستند، ارائه  ،هاي مردم گسترداده

كلياتي در  دوم،ن راستا در بخش يدر ا است. نموده

 شامل تضمين و ،گسترمردم يهات دادهيفيكخصوص 

ها ارائه در اين دادهو همچنين ارائه كيفيت تعيين كيفيت 

. اندو رويكردهاي موجود در اين زمينه معرفي گرديدهشده 

پرداخته  قيتحق يح رويكرد پيشنهاديبه تشر وم،سبخش 

-پيادهمنطقه مورد مطالعه اين رويكرد، براي يك  است.

سازي شده كه نتايج آن در بخش چهارم ارائه گرديده 

گيري و نتيجهپنجم، شامل بخش است. در نهايت، 

  باشد.در اين زمينه ميآتي  ي براي تحقيقاتپيشنهادات

 مردم گستر يمكان يهاكيفيت داده - 2

از  يآگاه ،يادادهاز هر نوع درست الزمه استفاده 

كاربرد  يبراآن مناسب بودن اطمينان از ت آن و يفيك

ن امر يز از ايمردم گستر ن يهاداده. باشديممورد نظر 

 2در وب  يكه توسط مردم عاد ياداده ستند.ين يمستثن

                                                           

٤ Public Participation GIS 
٥ Volunteered Geographic Information (VGI)  
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كه  ياداده يبه خوباز لحاظ كيفيت، مسلماً  ،شوديمه يته

حجم با گسترش ست. ين شوديمه يته ياحرفهبه صورت 

و  هادادهن يت ايفيك يابيمسئله ارز ،اطالعات مردم گستر

كند اهميت بيشتري پيدا ميز ين هايخرابكارممانعت از 

]13[ .  

ه يته يتوسط افراد عاد ،مردم گستر يمكان يهاداده

نسبت به  يد مردم عاديكه د ييشوند و از آنجا يم

مردم  يمكان يهاد مبهم است دادهيك دي ،ا و مكانيجغراف

ل گفته ين دليگستر همواره با ابهام همراه هستند. به هم

ه يبر پا ، بيشترمردم گستر يمكان يهاشود كه دادهيم

ت يفين كييتع ي. برا]14[ يريگاندازهتا ادراك هستند 

 ،باشنديه ادراك ميپا يكه مبهم بوده و برا ييهاداده

به  يرسم يهات كه در مورد دادهيفيم كياستفاده از مفاه

در اين . كارايي كاملي نخواهند داشت ودشيكار برده م

 1يكه مفهوم درجه درستمعتقد است  Longuevilleراستا، 

ن مسئله كه داده به چه يان ايها و بن نوع دادهيا يبرا

به  ،باشديت ميك خصوصي يدارا يااندازه و تا چه درجه

. ]14[تر است ك مناسبيان آن به صورت صفر و يب يجا

در نظر گرفتن مفهوم  ،Metzgerو  Flanaginن يهمچن

هاي مردم گستر را براي محيطدقت  يبه جا 2اعتبار

ك ي ،اعتبارابزار عيني و  دقت، يكرا يز دانند؛ميتر مناسب

از اين رو، استفاده از مفهوم اعتبار و است؛  ينيعريابزار غ

و  يفيك يهاداده يمردم گستر كه دارا يهاطيمح يبرا

ف يتعر ،اعتبار ي. برا]15[تر است باشند مناسبيم يذهن

 ،توان گفت كه مفهوم اعتبارياما م ،نداردوجود  يمشخص

و قبول كردن  3است كه حول محور باور كردن يبيترك

تواند يچرخد كه ميم 5و مهارت 4ه اعتمادياطالعات بر پا

مكاني مردم  يهادادهت در يفيك يبرا معياريبه عنوان 

- ردهاي از اين رويكرد، در نظر گرفته شود. نمونه گستر

سپس اجازه فعاليت به آنها متناسب با و كاربران  يبند

 ،. به عنوان مثال]15[بندي آنهاست درجه اعتبار و رده

بر اساس  ييهايبندرده ،Wikimapiaكاربران  يبرا

، كيفيت كار، پيشينامتيازات تجربه، ميزان مشاركت 

  است. ف شدهيتعرمدير سيستم وسعت كار و تائيد 

                                                           

١ Degree of truth 
٢ Credibility 
٣ Believability 
٤ Trustworthiness 
٥ Expertise 

 يرسم يهاكه سازمان ييهاتيفعال ،يبه طور كل

دهند را يها انجام مت دادهيفيكنترل ك يبرا يبردارنقشه

 ينديفرا ،ك قسمتيم كرد: يتوان به دو قسمت تقسيم

 يهاه دادهين تهيت در حيفيكنترل ك يكه برااست 

ت يفين كييمربوط به تعديگري و  ؛شوديانجام م يمكان

ها و از داده يريگباشد كه با نمونهيها مه دادهيبعد از ته

نتايج آن د و يآ يدست مه مرجع ب يهاسه آنها با دادهيمقا

شده و به همراه  يمعموالً به صورت فراداده مستندساز

هاي مكاني در مورد داده. ]16[شود يم يداده نگهدار

ها صورت ت دادهيفيك يكه برا ييهاتيفعالمردم گستر، 

مشابه روند فوق است كه در ادامه به تشريح آنها  ،رديگيم

  پردازيم.مي

  تيفين كيتضم -1- 2

Goodchild د دادهيند توليهمزمان با فرا يهاتيفعال، 

سه در را  ،بردياز آنها نام م 6تيفيكعنوان تضمين كه با 

، 7دگاه مردم گستريم كرده است: ديتقس يدگاه كليد

  .]16[ 9ييايدگاه جغرافيو د 8يدگاه اجتماعيد

 دگاه مردم گستريد •

معتبر  يك گروه از مردم براي ييدگاه به تواناين ديا

ك فرد اشاره يد شده توسط يتول يكردن و رفع خطاها

 ،جنگل يسوزدر مورد آتش ،. به عنوان مثال]16[دارد 

به توان يافت شود نميدر يسوزك گزارش از آتشي يوقت

از افراد  يادياما اگر تعداد ز ،اعتماد كردطور كامل به آن 

آن گزارش  يكيا نزديدر همان منطقه  ياز آتش سوز

كه  ييهاهداد ،به عالوه. شوديخبر قابل اعتمادتر م ،دهند

ش يح گرايشود به داده صحيه مياز افراد ته يتوسط گروه

آن است كه هر چقدر اندازه اين ادعا  يآماراساس دارد. 

داده واقعي به ميانگين آن به  ،باشد تربزرگنمونه يك 

مكاني، از آنجا كه  يهادر مورد داده. ]9[ شوديمكتر ينزد

سه ين مقايبنابرانيستند، دسترس در  يواقعغالباً مقادير 

به عنوان از موارد  يارينمونه در بسك گروه و ين اجماع يب

   .]8[شود داده صحيح فرض مي

                                                           

٦ Quality assurance 
٧ Crowd-sourcing approach 
٨ Social approach 
٩ Geographic approach 
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و  OSMمانند  ييهاگاهوببا توجه به ديدگاه فوق، 

Wikimapia يها را مح دادهيبه كاربران خود اجازه تصح-

ار كاربران يدر اخت يمختلف يابزارها OSM گاهوب دهند.

موجود در  يهادادهبتوانند  هاآنقرار داده تا با استفاده از 

ه توان باز آن جمله مي كه ح كننديرا تصح گاهوبن يا

اشاره  Potlatchن يالافزار آننرمو  JOSM يزيافزار رومنرم

 ي) را براOpenStreetBugs )OSB گاهوببه عالوه  .نمود

جاد كرده يا OSM يهانقشهموجود در  يش خطاهاينما

 يامشكل  ،ك منطقهيكه اگر كاربران در  يبه طور ،است

ا وقت يح آن نبوده و يدا كردند كه قادر به تصحيپ ييخطا

 يح آن نداشته باشند، آن خطا را بر رويتصح يبرا يكاف

تا توسط  كننديممشخص  گاهوبن ينقشه موجود در ا

  ح شود.ير كاربران تصحيسا

از  ياريبسآنكه با استفاده از اين رويكرد، با وجود 

دگاه ين ديا اما ،شونديح ميموجود كشف و تصح يخطاها

 يا برايت هستند يكه پر جمع ييهافقط در مورد مكان

ر يساو خطاهاي  ؛قابل استفاده استت دارند يمردم جذاب

 يبه علت نبودن مشاهده كننده و ناظر كاف ،مناطق

  .]16[مانند يم يح نشده و باقيتصح

  يدگاه اجتماعيد •

اساس آن بر ده شده چون ينام ياجتماع ،دگاهين ديا

ك گروه خاص از كاربران كه يه كشف خطاها توسط يپا

از  .داردقرار شوند يده مينام 1هاا نگهبانيشرفته يكاربران پ

ها با استفاده ه به چك كردن دادهيدگاه شبين ديااين رو، 

باشد يم يه داده به صورت رسمياز استانداردها در ته

]16[. 

 ياز كاربران خرابكار يبرخ ،مردم گستر يهاگاهوبدر 

كرده ل حذف يرا بدون دل هادادهاز  يبرخ يعني ،كننديم

سطح  انكاربر ،Wikimapia گاهوبدر . دهنديمر ييتغيا 

 دهديمرا انجام  هايخرابكارن يكه ا يبه فردتوانند ميباال 

ت خود ادامه يبه فعالهمچنان و اگر دهند غام هشدار يپ

 ك دستهيهم  OSM گاهوب. در كنند 2را محدودوي  ،داد

كار حل  وجود دارند كه 3كاربران ماهركاربر تحت عنوان 

  .]16[ها را بر عهده دارند  ياختالفات و خرابكار

                                                           

١ Gate-keeper 
٢ Banned  
٣ Data Working Group (DWG) 

  ييايدگاه جغرافيد •

شود مين يين تعيقوان اي ازمجموعه ،دگاهيددر اين 

ا يرد يتواند قرار بگيكجا م ياد چه دادهنكه مشخص كن

 ييايجغراف يهاكه در مورد داده ين اصليرد. مهمترينگ

د با هم يك به هم باينزد يهان است كه دادهيوجود دارد ا

ك محل يكه مربوط به  ياطالعات . همچنينسازگار باشند

مرتبط داشته و به هم  يسازگار كديگري ز بايباشند نيم

تواند در يشاپ نم يك كافي ،. به عنوان مثال]16[باشند 

ابان و يك خيا اگر يو  ؛ك اتوبان قرار داشته باشديوسط 

ن يك پل در ايد يباكنند، ميگر را قطع يرودخانه همد

كانال  كيا رودخانه از يمحل وجود داشته باشد و 

 يرا برا ييابزارها OSM گاهوبعبور كرده باشد.  ينيرزميز

 گاهوبن يا يهاداده هاي اينچنيني بر رويكنترلاعمال 

ك يكه به صورت اتومات يياز ابزارها يكيفراهم كرده است. 

 ،كند يرا كشف م OSMموجود در  يهااز خطا يبرخ

به عنوان  ،گاهوبن يباشد. در ايم keepright.at گاهوب

كه اسم  ييهااند، اتوبانكه بسته نشده ييمثال فضاها

آن قرار  يكه بر رو يريكه مس ييهاندارند، تونل ها و پل

نادرست كه به  يهابرچسب يست و برخيدارند مشخص ن

 هايمؤلفهها و و با رنگشده  ييعوارض داده شده شناسا

تا كاربران آنها را  شوندينقشه مشخص م يمختلف بر رو

  ح كنند.يتصح

 تيفين كييتع - 2- 2

ها را تعيين توان كيفيت آنمي ،هاپس از تهيه داده

هاي هاي موجود براي تعيين كيفيت داده. روشنمود

استفاده از "توان به دو دسته مكاني مردم گستر را مي

-تقسيم "هاي زميني صحيحمقايسه با داده"و  "فراداده

 كرد. بندي

  فرادادهاز استفاده  •

ت يفيتبادل اطالعات در مورد ك يسم براين مكانياول

با وجود سودمند . ]9[ باشديم فرادادهاستفاده از  ،هاداده

داده مردم  يهاگاهيپااز  ياريبس يهنوز برا ،دادهبودن فرا

ست، چون كاربران مجبور به يداده در دسترس نگستر فرا

آن مفهوم نسبت به  يا حتينبوده و  فرادادهكردن ثبت 

  .]1[ ندارند يآگاه
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ف شد يتعر دادهفراه يته يبرااستاندارهايي  80در دهه 

بخوبي گر ي، دهاآنن ييسال از تع 20ش از يكه با گذشت ب

كه  ياز مسائل يكي. نيستند يوب مكان يازهاين يپاسخگو

ن است كه عالوه بر دانستن يت دارد اياهم يوب مكان يبرا

كه و تنها، دقت آن را يك مجموعه داده به صورت يدقت 

م. به عنوان يبدان هادادهر مجموعه يبا سا يصورت نسببه 

كه به صورت  Google Earthر يك  تصوياستفاده از  ،مثال

ر يكه همه تصاو ين مرجع شده است در كاربردياشتباه زم

قابل  اندشدهن مرجع يزم ،ريموجود در آن با همان تصو

ر به صورت مستقل يتصاوهر كدام از اما اگر  ؛قبول است

ر قابل قبول ياستفاده از آن تصو ،مرجع شده باشندن يزم

 1ييدوتا فرادادهمفهوم  Goodchildل ين دلي. به همنيست

دو مجموعه داده را ميزان تناسب كه كند را مطرح مي

به  اين فراداده .كنديمف يتوصدر كنار هم بودن  يبرا

ت يق با ماهيقابل تطبشود و تعريف ميت كاربر يمركز

  .]9[د باشيممردم گستر  يهادادهت يفيك يابيارز

 Ciepłuch ،دادهفرا با استفاده ازت يفين كييتع يبرا

 توانيمكه با مشخص شدن سه عامل كند ميان يب

ه يته OSMكه توسط كاربران در  ييهادادهت يفيك

 هاآنزان مهارت و تجربه يم) 1 :را مشخص كرد شونديم

) ميزان 3 قبلي؛ ومشاركت ) ميزان 2؛ GIS زمينه در

 اندوضع شده فرادادهه يته يكه برا ياز اصولاستفاده كاربر 

 يبرا Longuevilleكه  يط مردم گستريدر مح .]17[

در سوئد  يعيط طبيك محياطالعات در مورد  يآورجمع

جاد شده يا يهاطرف كردن ابهامبر يبرا ،بودفراهم كرده 

 يابي) ارز1فراداده استفاده كرد: دو نوع  يآوراز جمع

 5تا  0از  ين اساس عدديبر ا كهخود  يهادادهكاربران از 

كه به  يافراداده) 2 ؛دادنديمرا به كار خود اختصاص 

 2يطيط مردم گستر محيك توسط محيصورت اتومات

  .]14[ شديمره يذخ

  حيصح ينيزم يهادادهسه با يمقا •

 ،ه شدهيته يمكانت داده يفين كييتع يك روش براي

در  يح است. مشكل اساسيصح ينيسه آن با داده زميمقا

كه  ياست به طور هادادهانتخاب مجموعه  ،ن روشيا

 سه شونديمناسب مقا يهادادهه شده با يته يهاداده

در  ،مردم گستر يمكان يهاداده. به عالوه، در مورد ]10[

                                                           

١ Binary metadata 
٢ Environmental VGI (eVGI) 

ح يصح ينيزم يهادادهبه  يامكان دسترس ،موارد ياريبس

  .]17[وجود ندارد 

ن صحت ييتع يانجام شده برا يهاتيفعالتر شيدر ب

 يهادادهسه با ياز روش مقا ،هادادهو كامل بودن  يمكان

 ،2009در سال  است. ح استفاده شدهيصح ينيزم

Kounadi  ي هادادهبه ارزيابي كيفيتOSM سه با يدر مقا

وگرافي رسمي در (يك سرويس كارت HMGSي هاداده

ها را ن دادهيدرصد ب 80 يو همپوشان يونان) پرداخت

در و صحت نوع آنها  ياما كامل بودن اسام ،جه گرفتينت

OSM 2010در سال  .]18[ استدرصد بوده  30 فقط، 

Haklay  ي هادادهصحت مكاني و كامل بودنOSM  را با

اين ج ينتا .مقياسه نمود Ordnance Surveyي هاداده

ح يصح يور نسببه ط OSM يهانشان داد كه داده يبررس

 Ordnance يمتر با مكانها 6در حدود  يبوده و با خطا

Survey درصد از داده 24ن در حدود يقرار دارند. همچن -

  بودند. يفيفاقد اطالعات توص OSM يها

از  يصحت مكان يابيارز يبرا در هر دو مثال فوق،

ارائه شده،  1997كه در سال  Hunterو  Goodchildروش 

به دو مجموعه داده  ،ن روشي. در ا]19[گرديد استفاده 

با  1 شكلح كه در يبه عنوان داده صح يكي :از استين

 مورد مقايسه داده يگرينشان داده شده و د تركيبارخط 

 هك بافر بيم شده است. سپس يترس ترميضخكه با خط 

از  يو مقدار ترسيم شدهح يصح دادهاطراف در  xضخامت 

محاسبه  رديگيمن بافر قرار ياداخل كه  مورد مقايسه داده

  دارد.  xتگي به مقدار سميزان صحت نتيجه، ب. شوديم

  
در  xمثالي از روش بافر كه در آن يك بافر به صخامت  -1 شكل

ي مورد مقايسه واقع شو درصد  شوديماطراف داده مرجع ترسيم 

 .]19[گردد يمدر اين محدوده محاسبه 

  ت به كاربرانيفيارائه ك -3- 2

 شوديمه يكه توسط مردم ته ييهادادهكه نيا يبرا

 ياز به پاكسازين ،مختلف باشد يكاربردهاقابل استفاده در 

 داده مرجع

 xبافر به ضخامت 

 داده مورد مقايسه
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داده شامل ادغام كردن، حذف كردن و  يدارند. پاكساز

ل يتبد يبرا ييايعوارض جغراف يح بر رويات تصحيعمل

ات حذف و ي. عملباشديمكپارچه و موثر يك فرم يبه  هاآن

 ياما برا ،ك انجام شوديبه صورت اتومات توانديمب يترك

. همانطور كه ]20[از است يح به نظر افراد نيات تصحيعمل

امكان  Wikimapiaو  OSM مانند ييهاگاهوبگفته شد 

  كاربران فراهم كرده اند. يها را براح دادهيتصح

ت يفيد از كيبا يمكان يهااستفاده از داده يكاربران برا

 يزان مناسب بودن آنها برايآنها آگاه باشند تا بتوانند م

 يهان دادهيو از بنموده  يكاربرد مورد نظرشان را بررس

. در ]21[ كنندانتخاب ترين داده را ، مناسبموجود

به علت مشاركت تعداد  ،مردم گستر يمكان يهاطيمح

و  ديآيمبدست  ياديز يمكان يهاداده ،از داوطلبان ياديز

ات و يبا خصوص يمكان يهاداده ،ك منطقهياز  در نتيجه 

به  ،هاگاهوبن ي. اما در اگرددميجاد يمختلف ا يهايژگيو

خود  ،يمكان يهادادهت يفيمردم از ك يعلت عدم آگاه

به و ارائه ش يجهت نما يين كننده داده نهاييتع هاگاهوب

ن داده به عنوان يآخر ،موارد ياريدر بس .كاربران هستند

شود. اساس داده ميش يبه كاربر نماموجود ن داده يبهتر

روزتر  بهاين امر بر اين اصل استوار است كه آخرين داده، 

 هادادهن يا ،از افراد يادياست و به علت نظارت تعداد ز

. اما همان طور كه باشنديمروز به روز در حال بهتر شدن 

 يمختلف يپارامترها يت داده مكانيفيان شد، كيبپيشتر 

ر ياز پارامترها از سا يبرخ ،مختلف يدارد كه در كاربردها

 ،به عنوان مثال خواهند  داشت. يشتريت بياهم پارامترها

ت ياهمباال  يدقت مكانممكن است در يك كاربرد، داده با 

زان يمباشد، حال آنكه در كاربرد ديگر، داشته  يشتريب

ن امكان انتخاب به كاربران يابر. بنامهمتر باشد ،كامل بودن

 هاآن يبه جا يريگميبهتر از تصم ،شانيارهايبر اساس مع

  خواهد بود.

ه كنندگان يها به كاربران، تهداده تيفيارائه ك يبرا

-و به فرمته يرا ته ييهامعموالً فراداده ،يمكان يهاداده

 يهاكنند و در آن جنبهيمهاي استاندارد به كاربران ارائه 

تا به كاربران در انتخاب  نماينديف ميمختلف داده را توص

هاي مردم در مورد دادهكمك كنند. اما  مناسبداده 

سوي از اي در دسترسي نباشد. است فراداده گستر، ممكن

شود، به يره ميداده به صورت مستقل از داده ذخفرا ديگر،

ممكن رات يين تغير شود اييل اگر داده دچار تغين دليهم

 هافراداده ،گري؛ به عبارت دنگرددبه فراداده اعمال است 

ك مناسب يناميد يهاتيفعال يك دارند و برايحالت استات

 يكيفات تكنيها معموالً توصباشند. به عالوه فرادادهينم

اند و ه شدهيو كارشناس ته ياافراد حرفه يهستند كه برا

به كار برده شده در  ياستفاده از كلمات و اصطالحات فن

- فرا ،جهياست. در نت يكار دشوار يافراد عاد يبرا ،هاآن

، اندكه با عبارات تخصصي توصيف شده يمكان يهاهداد

 رنديگيمورد استفاده قرار نم ياغلب توسط كاربران عاد

]21[ .  

 پيشنهادييكرد رو - 3

با توجه به موارد گفته شده در بخشهاي قبل، در اين 

بخش به بيان رويكرد پيشنهادي اين مقاله براي مديريت 

هاي مكاني مردم گستر (شامل تعيين داده كيفيت در

  پردازيم. كيفيت و ارائه آن به كاربر) مي

-اي حذف نميهيچ دادهاوالً  ،يشنهاديپدر رويكرد 

و ثبت ن ييها تعت آنيفيمختلف ك يپارامترهاشود، بلكه 

با استفاده از  ،تيفيكاين پارامترهاي . سپس گرددمي

به خطوط ا ضخامت ي ر رنگ وييمانند تغهاي بصري مؤلفه

ك يهرچقدر  ،به عنوان مثالشود. ميش داده يكاربران نما

ش يتر نماميضختر يا آن پررنگخطوط باشد، داده كاملتر 

موجود،  يهاداده نيكاربران از بدر نهايت، . گرددميداده 

 يت مورد نظر داده مناسب برايفيك يو براساس پارامترها

در ادامه به تشريح  .كردخواهند را انتخاب  خود كاربرد

نحوه تعيين كيفيت و ارائه آن به كاربر در رويكرد 

  پردازيم.پيشنهادي مي

  هات دادهيفين كييتع -1- 3

با توجه به امكان عدم دسترسي به داده زميني صحيح 

و وجود  از يك سو، مردم گستر يمكان يهادادهدر اغلب 

هاي مختلف از يك داده مشابه كه توسط كاربران نسخه

آوري شده از سوي ديگر، پيشنهاد اين مقاله مختلف جمع

-ها، مقايسه آنها با يكديگر ميبراي تعيين كيفيت داده

اين بخش، نحوه بكارگيري اين رويكرد براي دو باشد. در 

  شود:پارامتر دقت مكاني و كامل بودن شرح داده مي

  هادادهكامل بودن  •

شرح زير عمل ها به تعيين ميزان كامل بودن داده براي

  شود:مي
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هاي موجود كه نتيجه آن به محاسبه اجتماع كليه داده .1

 گردد.منظور مي "داده كامل"عنوان 

هاي موجود در هر داده و تعيين برآوردي از حجم داده .2

. اين 1همچنين داده كامل به دست آمده در مرحله 

تواند تعداد نقاط و براي اي ميهاي نقطهبرآورد براي داده

 باشد.هاي خطي، مجموع طول خطوط موجود داده

تعيين ميزان كامل بودن هر داده از طريق مقايسه  .3

براي آن داده و  2برآوردهاي به دست آمده در مرحله 

  داده كامل. 

قرار دارد. هر چقدر داده  1عدد فوق، همواره بين صفر و 

  خواهد بود.  تركينزدباشد اين عدد به يك  تركامل

 يدقت مكان •

- ن دادهيسه بيروش مقا ،هاداده ين دقت مكانييتع يبرا

 شود:يشنهاد مير پيموجود به صورت ز يها

درخواست از تهيه كننده داده براي ارائه اطالعاتي در  .1

مورد  دقت وسيله داده، روش جمع آوريخصوص 

ت و يسن، جنسمربوط به  ين اطالعاتيو همچناستفاده، 

 ا نبودن ي بودن يبوم

ارائه  اساس اطالعات هر داده بر يه براين دقت اولييتع .2

به كه  ياداده ، برايبه عنوان مثال .شده توسط كاربران

 GPSكه با  ياشده نسبت به دادهروش زميني برداشت 

  گرديده، دقت بيشتري منظور نمود.ه يته

 هاي مختلف دادهن يمشترك بتعيين عوارض  .3

 دار براي مختصات عوارض مشتركمحاسبه ميانگين وزن .4

عارضه در هر نقشه، وزن هر  .اريانحراف معو تعيين 

  باشد.مي نقشهآن متناسب با دقت 

يك حد از حذف عوارضي كه فاصله آنها تا ميانگين  .5

تا زمانيكه  5و  4آستانه بيشتر باشد؛ سپس تكرار مراحل 

 حذف نشود.اي عارضهچ يه

منظور كردن ميانگين نهايي به عنوان مختصات نقاط  .6

 عوارض

تعيين دقت مكاني هر نقشه بر اساس اختالف مختصات  .7

هاي به دست آمده در اتتصعوارض موجود در آن با مخ

 . 6مرحله 

ت به كاربران و حق انتخاب به يفيارائه ك -2- 3

 آنها

- مي هادادههر يك از  ،مردم گستر  يمكان يهاطيمحدر 

ك يآنها را براي مثبت داشته باشند كه  يژگيك ويتوانند 

 ،ك كاربري. مثالً ممكن است كندتر ميمناسبكاربرد خاص 

 ايداده ،گريو كاربر د ترنييپا يبا دقت مكان تركامل ايداده

همانطور كه ه كرده باشد. يته ترباال ياما با دقت مكان ترناقص

مردم گستر  يمكان يهاطيدر محپيشتر شرح داده شد، 

ات آنها به يساس خصوصبر ا هادادهن ين ايامكان انتخاب از ب

ا با دقت يبه روزتر  ،تركاملداده  هاآنن يب كه بتوان از يصورت

ن يا رانيكرد وجود نداشته و عموماً مد بانتخاباالتر را  يمكان

  كنند. را به عنوان بهترين داده ارائه ميداده يك  ،هاطيمح

پيشنهاد اين مقاله، ارائه حق انتخاب به كاربران براي 

باشد. هاي موجود ميداده مناسب از ميان همه دادهانتخاب 

هاي بصري قابل درك براي كاربر اين امر، با استفاده از مؤلفه

كه  گرددعادي به منظور ارائه پارامترهاي كيفيت محقق مي

  : توان به موارد زير اشاره نمودميجمله آن از 

با  يهاداده ،با دقت باال با رنگ سبز يهادادهمثالً  :رنگ •

ن ييت پايفيبا ك يهارنگ زرد و دادهبا دقت متوسط 

  .نمايش داده شوند با رنگ قرمز

ها از كيفيت زياد به كم، به صورت داده :يف رنگيط •

  رنگ نمايش داده شوند.پررنگ به كم

خط مورد استفاده براي ضخامت  :ضخامت خطوط •

نمايش عوارض، بر اساس ميزان كيفيت آنها تغيير 

 نمايد. 

به عنوان مثال نمايش داده با  هاي فوق:تركيب مؤلفه •

 تر.تر و ضخيمبه صورت پررنگ ،ترتكيفي

  سازيپياده -4

شنهادي، در بخشي از محوطه دانشگاه يرويكرد پ

تحصيالت تكميلي كرمان به عنوان منطقه مورد مطالعه 

نقشه به  16براي اين منظور،  .)2 شكل(سازي گرديد پياده

روشهاي مختلف توسط افراد متفاوت از اين محدوده تهيه 

  :)3 شكل( شد
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  از منطقه مورد مطالعه Google Earthتصوير  -2 شكل

 اتالونهها و فواصل با قدم گيري طولنقشه با اندازه سه )1

 ها و فواصل با متركشيگيري طولنقشه با اندازه دو )2

به روش مارك كردن رئوس  GPSنقشه به وسيله  دو )3

 عوارض 

 (tracking)به روش رديابي  GPSنقشه به وسيله  چهار )4

 عوارض 

نقشه از طريق رقومي كردن عوارض بر روي تصوير  سه )5

 Google Earthاي ماهواره

 برداري زمينينقشه به روش نقشه دو )6

همچنين از افراد خواسته شد تا تنها بخشي از عوارض را 

هايي با درجات كامل بودن متفاوت در برداشت كنند تا داده

  اختيار داشته باشيم. 

  هاتعيين كيفيت داده - 1- 4

  ميزان كامل بودن •

ي موجود در هر هادادهبراي تعيين ميزان كامل بودن 

ها وجود داشت نقشه، ابتدا اجتماع عوارضي كه در همه نقشه

و  )4شكل (در يك نقشه به عنوان نقشه كامل ترسيم شد 

تعداد رئوس موجود در اين نقشه كامل و همچنين تعداد 

. با گرديدها شمارش رئوس موجود در هر كدام از نقشه

تقسيم تعداد رئوس هر نقشه بر تعداد كل رئوس بدست آمده، 

  بودن هر نقشه قابل محاسبه است.ميزان كامل 

  
  (ب)  (الف)

  
 (د)  (ج)

  
 (و)  (ه)

) الف: (مختلف هايروش به شده تهيه هاينقشه از اينمونه -3 شكل

- رقومي) ه( رديابي؛) د( كردن؛ مارك) ج( متركشي؛) ب( اتالونه؛ قدم

  زميني بردارينقشه) و( سازي؛

 شده هيته يهانقشه اجتماع از آمده بدست نقشه نيكاملتر -4شكل 

 شمارش ،رئوس كل تعداد نييتع يبرا شده مشخص نقاط .منطقه از

  شدند

  يدقت مكان •

  ر انجام شد:يمراحل ز ،هر نقشه ين دقت مكانييتع يبرا

بر اساس روش  هانقشههر كدام از تعيين دقت اوليه  .1

محاسبه مقدار خطاي هر براي  .)1جدول ( نقشهه يته

- بار به آن روش اندازه 50روش، يك طول معين، 

گيري شده و انحراف معيار نتايج به عنوان ميزان 

 د.خطاي آن روش در نظر گرفته ش

 23ها. در مجموع شناسايي نقاط مشترك كليه نقشه .2

 نقطه مشترك شناسايي شد.

گيري وزندار هاي اشتباه با ميانگينگيريتعيين اندازه .3

. با فرض توزيع نرمال 1-3شرح داده شده در بخش 
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براي مشاهدات، سه برابر انحراف معيار به عنوان حد 

 آستانه در نظر گرفته شد. 

هر نقشه به روش شرح داده شده تعيين دقت نهايي  .4

 .1- 3بخش 

  نقشه هيته يهاروش از كدام هر دقت و خطا زانيم -1جدول 

  ه نقشهيروش ته  )cmزان خطا (يم  دقت

  مارك كردن   70  1

  رديابي   50  1,4

 سازيرقومي   50  1,4

  قدم زدن   25  2,8

  متر كشي  5  14

  برداري زمينينقشه  5  14

 

  به كاربر تيفيكارائه  - 2- 4

 يطيه شده، محيته يهات نقشهيفين كييبعد از تع

مختلف  يها را بر اساس پارامترهافراهم شد تا بتوان داده

 يبرا ها انتخاب انجام داد.ن آنيسه كرده و بيبا هم مقا

افزار درنرم ArcObject يسينواز برنامهن منظور يا

ArcGIS .فرمت ها در كليه نقشه استفاده شدShapefile 

تهيه شامل  يادادهفراسازي شده و براي هر يك، آماده

 ثبت يدقت مكان و درجه كامل بودنكننده، روش تهيه، 

  د.يگرد

انتخاب داده مناسب توسط كاربر، دو راهكار در  يبرا

ه توسط كاربر و يانتخاب چند ال يكينظر گرفته شد: 

 يگريو د ؛افزارها توسط نرمت آنيفيك يسه پارامترهايمقا

توسط ت يفيك پارامتر كي يانتخاب محدوده مناسب برا

ن محدوده قرار دارند توسط يكه در ا يياههيكاربر و ارائه ال

  افزار:نرم

انتخاب شده توسط  يهان نقشهيسه بيمقا  - 1- 2- 4

  كاربر

نقشه  16ن يرا از ب ييهاهيكاربر، ال ،ن حالتيدر ا

ها را از لحاظ افزار، آننرمد. سپس ينمايموجود انتخاب م

جه را به يسه كرده و نتيا كامل بودن مقاي يدقت مكان

ا هر دو با يها ها، ضخامت خطوط نقشهصورت رنگ نقشه

  دهد.يهم نشان م

 رنگ •

ها، چهار حالت مختلف ش با استفاده از رنگينما يبرا

د در نظر گرفته شد. هرچه يسف-اهي، سبز و سيقرمز، آب

تر خواهد داشته باشد رنگ آن پررنگ يباالترت يفينقشه ك

 يآمده بران درجه رنگ از اعداد بدست ييتع يبود. برا

تا  0ن اعداد به محدوده يها استفاده شد. ابتدا اتيفيك

توسط كاربر انتخاب رنگ پايه اس شدند. سپس يمق 255

اس شده به آن يت مقيفيشده و مقدار عدد مربوط به ك

  ).5شكل شود (يرنگ داده م

  هااستفاده از طيف رنگي براي نمايش دقت مكاني نقشه -5شكل 

 ضخامت خطوط •

با استفاده از ضخامت خطوط، كيفيت ش ينما يبرا

 هشد مقياس 2تا  0ت در بازه يفيك يبدست آمده برااعداد 

بدين و به عنوان ضخامت خط هر نقشه در نظر گرفته شد. 

ر متيضخبا خطوط دارد  يكه دقت باالتر يانقشهترتيب، 

  .)6شكل ( نمايش داده خواهد شد

 ضخامت خط و رنگ •

-اين حالت تركيبي از دو روش قبل است، يعني نقشه

تر است و هم با اي كه كيفيت باالتري دارد هم پر رنگ

  ).7شكل است (خط ضخيم تري ترسيم شده
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 رييتغ از استفاده با هانقشه يمكان دقت زانيم شينما -6شكل 

  خط ضخامت

 
 درجه رييتغ از استفاده با ها نقشه يمكان دقت زانيم شينما -7شكل 

  خط ضخامت و يآب رنگ يروشن

موجود بر اساس  يهانقشهن يانتخاب ب  -2- 2- 4

  ت مشخص شدهيفيمحدوده ك

هايي كه پارامترهاي كيفيت دادهن نوع انتخاب، يدر ا

آنها داراي شرايط خاص تعيين شده توسط كاربر هستند 

هايي تعيين داده، براي مثال گردند. به عنوانمشخص مي

زان كامل يو مسانتيمتر  50آنها  يدقت مكانكه حداقل 

اين اعداد را به  ،است درصد 60شتر از يب هاآنبودن 

هايي كه اين شروط حداقلي سيستم معرفي نموده و نقشه

براي مقايسه توان شوند. در نهايت، ميرا دارند تعيين مي

آنها پارامترهاي كيفيت هاي داراي شرايط مورد نظر، نقشه

  هاي بصري مختلف نمايش داد.با مؤلفهرا 

  نتيجه گيري - 5

هاي مديريت كيفيت در داده در اين مقاله به بررسي

با وجود سودمند بودن مكاني مردم گستر پرداخته شد. 

هاي مكاني توليد شده توسط مردم و مزايايي كه داده

هاي رسمي دارند (از جمله جامع بودن، نسبت به داده

سرعت تهيه باال و كم هزينه بودن)، اما سواالت بسياري در 

و تحقيقات بسياري  ها مطرح بودهمورد كيفيت اين داده

  در اين زمينه انجام شده است.

رويكرد پيشنهادي اين تحقيق براي تعيين كيفيت در 

هاي موجود با هاي مكاني مردم گستر، مقايسه دادهسيستم

يكديگر است. همچنين، براي ارائه پارامترهاي كيفيت به 

هاي بصري قابل درك براي كاربران عادي كاربران از مؤلفه

سازي اين رويكرد براي يك منطقه گرديد. پيادهاستفاده 

نويسي مورد مطالعه و ارائه نتايج آن در يك محيط برنامه

شده، بيانگر كارايي اين روش در برآورده نمودن هر چه 

  باشد.بيشتر نيازهاي كاربران براي انتخاب داده مناسب مي

صرفاً مقاله، نحوه استفاده از رويكرد پيشنهادي را اين 

بررسي ها پارامترهاي دقت مكاني و كامل بودن داده براي

. تعيين كيفيت ساير پارامترهاي كيفيت مكاني نموده است

- مي يهاي صحيح زمينها بدون نياز به مقايسه با دادهداده

تواند موضوع تحقيقات بعدي باشد. به عالوه، تاثير برخي 

گستر نظير هاي مكاني مردمپارامترها بر كيفيت داده

زان تحصيالت، سن، جنسيت و حتي شغل فرد تهيه مي

تواند به عنوان گام مي ،كننده در تعيين پارامترهاي كيفيت

   بعدي اين تحقيق مد نظر قرار گيرد.
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