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 (1394ارديبهشت ، تاريخ تصويب 1393بهمن )تاريخ دريافت  

 

 دهیچک

 حال در شهري، مختلف نواحي نيازهاي رفع و ترافيک کنترل جمله از مختلف علل به اراضي هايکاربري تهران، مثل ييشهرهاکالن در

 مراکز اين از بعضي در. گيرندمي قرار تغييرات اين تأثير تحت هم هارستوران مثل گردشگري خدمات دهندهارائه مراکز. باشندمي تغيير

 از کاربرد هر در گردشگري خدمات اطالعات سريع روزرسانيبه منظور به بنابراين. شودمي تغيير خوشدست هم خدمات ارائه کيفيت حتي

 و زمان صرف مستلزم مؤسسات و هاسازمان توسط داده پايگاه روزرسانيبه که آنجايي از. است احتياج سامانه يک به گردشگري جمله

 فرآيند که صورتي به کند، روزبه خودکار صورت به را مکاني هايداده بتواند که است احتياج ايسامانه به است، زيادي نسبتاً هزينه

 کاربران از گستر مردم مکاني اطالعات اينکه به توجه با. باشد نداشته برهزينه و برزمان هايپروسه طي به احتياج اطالعات روزرسانيبه

 خودکار صورت به توانمي هاداده اين استخراج با بنابراين. ندارند آوريجمع براي باال هزينه يا زمان به نيازي شوند،مي دريافت معمولي

 داده پايگاه خودکار يروزرسانبه در داوطلبانه مکاني اطالعات قابليت که است اين مقاله هدف. کرد روزرسانيبه را خدماتي مراکز داده پايگاه

 از هم هارستوران مرجع هايداده و است، شده استفاده موبايل کاربردي برنامه يک از VGI1 هايداده آوريجمع براي. شود آزمايش

GoogleMap سايت و Fidilio هايداده. اندشده استخراج VGI شوند يسنج يفيتک ابتدا بايستي مکاني، داده پايگاه به ورود براي مناسب .

 و  OWA2 روش از لذا. است واحد مقدار به نياز روزرسانيبه براي ولي دارد مختلفي هايالمان و ابعاد VGI کيفيت که است اين مسئله

 آماده داده پايگاه به ورود براي باال کيفيت با هايداده و شد، استفاده بعدييک به چندبعدي کيفيت تبديل براي فازي يهاسنج يتکم

 بررسي از پس و نهايت، در. است بوده موفق ناحيه هاي رستوران از درصد 60 اطالعات تکميل در سامانه که بود آن از حاکي نتايج. شدند

 نام» توصيفي صحت بودن باال لزوم ها،رستوران اطالعات دريافت براي که مشخص شد مرجع نقشه و سامانه اين از آمده دست به نقشه

 متراکم نواحي در نظر مورد هايرستوران به اطالعات صحيح تخصيص در خطا بروز از مانع کننده،کنترل عامل عنوان به «هارستوران

 .گرددمي

 کيفيت ،هارستوران فازي، هايسنج کميت و OWA داده، پايگاه خودکار روزرسانيبه گستر، مردم مکاني اطالعات : یدیکل گانواژ 

VGIبرنامه کاربردي موبايل ، 

                                                           
 نويسنده رابط ∗

۱ Volunteered Geographic Information 
۲ Ordered Weighted Averaging 
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 مقدمه -1

هاي اراضي، به در شهرهاي بزرگ مثل تهران کاربري

حي علل مختلفي از جمله کنترل ترافيک و رفع نيازهاي نوا

خدمات  دهندهارائهمختلف شهري، در حال تغييرند. مراکز 

ها هم تحت تأثير اين تغييرات گردشگري مثل رستوران

ه گيرند. در بعضي از اين مراکز حتي کيفيت ارائقرار مي

ور شوند. بنابراين به منظتغيير مي خوشدستهم خدمات 

روزرساني سريع اين موارد در هر کاربرد از جمله به

؛ زيرا در صورت استگردشگري، به يک سامانه احتياج 

ر هعدم توجه به اين مسئله از يک سو اعتماد کاربران به 

تي اطالعات اوليه مراکز خدما برنامه کاربردي وابسته به

آيد، و از طرفي باعث اتالف ها( پايين مينرستورا )مانند

 شود. ازهزينه و زمان کاربران براي يافتن نتيجه صحيح مي

ي سوي ديگر اطالعات به دست آمده از مردم درباره

ها( رستوران مانندکيفيت خدمات گردشگري ) ساليقشان و

گذاري در ريزي و سرمايههميشه بهترين منبع براي برنامه

ي خدمات در آينده است چرا که در واقع هي ارائزمينه

منبع اصلي توليد سرمايه در تجارت گردشگري همين 

باشد. در نهايت اضافه کردن مراکز خدماتي گردشگران مي

تواند به صاحبان خدمات جديد )که جديد توسط مردم مي

 ي برنامه کاربردي وجود نداشتند(کمک کنددر پايگاه داده

ين کاربراني که اطالعي از وجود ا تا بتوانند خود را به

اي نهرستوران ندارند، معرفي کنند. بنابراين نياز به ساما

تا بتواند پايگاه داده خدمات گردشگري را است 

 روزرساني کند. به

 هاسازماني پايگاه داده توسط روزرسانبه که ييآنجااز 

زيادي  نسبتاًمستلزم صرف زمان و هزينه  مؤسساتو 

ي مکاني هادادهکه بتواند است ي ابه سامانه احتياج هست

کند، به صورتي که فرآيند  روزبه خودکاررا به صورت 

بر و ي زمانهاپروسهي اطالعات، احتياج به طي روزرسانبه

. علت اين امر اين است که در [1]گران اداري نداشته باشد

هاي توصيه گر گردشگري به برخي کاربردها مثل سامانه

نياز است و دسترسي به اماکن گردشگري  روزبهاطالعات 

اطالعات  ازمنديني جديد هاراهجديد اعم از خدمات و يا 

. از طرفي نياز مبرم به برخي اطالعات ستصحيح و جديد ا

ي، ميزان رسانخدماتکيفي مثل کيفيت غذا، کيفيت 

ي مورد نظر، زيبايي و ميزان گردشگري منطقهازدحام در 

غيره بدون استفاده از نظر کاربران غير جذابيت اماکن و 

 خبره و عموم ممکن نيست.

اطالعات مکاني مردم گستر که از کاربران معمولي  

شوند، نيازي به زمان يا هزينه باال براي دريافت مي

توان ها ميآوري ندارد. بنابراين با استخراج اين دادهجمع

به صورت خودکار پايگاه داده مراکز خدماتي مثل 

هاي آوري داده. براي جمعکردروزرساني ها را بهستورانر

استفاده شده است.  1مردمي از يک برنامه کاربردي موبايل

هاي که دادهاست  ايهدف مقاله توسعه سامانهدر نهايت 

آوري کرده، و به مردمي را از طريق سکوي موبايل جمع

ئله روزرساني پايگاه داده آماده کند. مسصورت آني براي به

هاي با کيفيت اصلي اين تحقيق تشخيص و ورود داده

 يچندبعدماهيت  VGIاست. با توجه به اين که کيفيت 

کاري  تيفيباکهاي گيري براي انتخاب دادهدارد، تصميم

مشکل است. پس بايد فضاي تصميم را به يک بعد کاهش 

 يبندتياولوو  يدهوزنتوان از داد. در اين حالت نمي

هاي کيفيت اطمينان حاصل کرد. لذا يا المان صحيح ابعاد

گيري به به روشي نياز است که ميزان وابستگي تصميم

ها را تا حد ممکن بکاهد، و با بررسي بندي الماناولويت

حاالت موجود بهترين تصميم را براي تناسب کيفيت 

تواند هاي زباني ميسنجبه همراه کميت OWAبگيرد. 

گيرنده قرار زباني را در اختيار تصميمسناريوهاي مختلف 

داده، و ميزان اطمينان را در اتخاذ تصميم نهايي باال برد. 

 يروزرسانبهدر بخش دوم مباني نظري تحقيق شامل 

خودکار پايگاه داده، اطالعات مکاني مردم گستر و کيفيت 

. در بخش سوم شوديماطالعات مکاني مردم گستر بررسي 

براي  VGI يهادادهو ارزيابي کيفيت  يسازادهيپبه روش 

. در بخش چهارم به شوديمورود به پايگاه داده تشريح 

 .شوديمبررسي نتايج و در بخش پنجم به پرداخته 

 تحقیق ینظر مبانی -2

ف در اين بخش ابتدا توضيح مختصري در رابطه با تعري

اه داده خودکار پايگ يروزرسانبهو ضرورت استفاده از 

و سپس به بررسي اطالعات مکاني مردم گستر  خواهد شد

هاي صورت گرفته در اين ، پژوهش VGIو کيفيت 

 . پرداخته خواهد شد هانهيزم

                                                           
۱ Mobile application 
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 روزرسانی خودکار پایگاه دادهبه -1-2

هاي هاي مکاني بين سازمانامروزه حجم انتقال داده

دولتي و خصوصي و مردم افزايش چشمگيري داشته است. 

هاي بنابراين مديريت و کنترل اين حجم عظيم از داده

. در اين ميان طراحي يک [2]مکاني امري حياتي است 

تواند فرآيند انتقال، پايگاه داده مکاني مناسب مي

هاي مکاني را بهبود ا افزودن دادهسازي، حذف يذخيره

برترين مراحل در ترين و زمانبخشد. يکي از گران

سازي هاي اطالعات مکاني، در آمادهسازي سامانهپياده

تا  60شود، به طريقي که اطالعات ورودي مکاني صرف مي

. ]3[ دگيرسازي را در بر ميهاي پيادهدرصد از هزينه 80

کاني هم از آن جهت ضرورت دارد هاي مروزرساني دادهبه

که عوارض مکاني مخصوصاً در مناطق شهري در حال 

صحت  شده عوارض مکاني داراي روزبهتغييرند و اطالعات 

روزرساني ورود و به يمسئلهبيشتري هستند. بنابراين 

ا ه باي است. در رابطپايگاه داده مکاني داراي اهميت ويژه

توان دو دليل خودکار مي روزرسانيلزوم استفاده از به

 عمده زير را ذکر کرد: 

هاي مکاني شامل سه مرحله روزرساني دادهبه •

 آشکارسازي اشياء در حال تغيير، مشخص کردن نوع تغيير

ک ي. ولي هر [4]روزرساني داده مکاني است و بازنگري و به

از اين مراحل نيازمند صرف هزينه و زمان زياد است. 

پايگاه داده خودکار زماني که مراحل روزرساني به

 شود، بيشتر موردروزرساني همزمان انجام آوري و بهجمع

 . [5]گيرداستفاده قرار مي

روزرساني خودکار برتري دليل ديگر استفاده از به •

هاي روش انياز مهاي ديگر است. آن نسبت به روش

. [6]بر است روزرساني، روش دستي بسيار پرهزينه و زمانبه

روزرساني بر به عبارتي دخالت عامل انساني در پروسه به

خودکار هاي نيمه. رويکرد[7]گذارد کيفيت فراداده تأثير مي

دهد، و از ها را پوشش ميمشخصي از فرمت يمحدودههم 

هاي ورودي زياد اين لحاظ براي پايگاه داده حجيم با داده

روش دستي و . از طرفي در [8]رسد مناسب به نظر نمي

روزرساني پايگاه داده و فراداده در دو مدل خودکار، بهنيمه

باعث  يسازرهيذخو اين نوع  [9]گيرد داده مختلف قرار مي

روزرساني فراداده از داده زودتر يا شود که در مواردي بهمي

ديرتر صورت گيرد که اين امر باعث کاهش اعتمادپذيري 

شود. بنابراين هر وزرساني ميرهاي مکاني در پروسه بهداده

هاي مکاني ارتباط کمتري با روزرساني دادههاي بهچه پروسه

. لذا  [8]عامل انساني داشته باشد، مناسب تر است

تواند براي خيلي از روزرساني پايگاه داده خودکار ميبه

 ترين گزينه باشد.کاربردها مناسب
به نوع روزرساني خودکار پايگاه داده بايد براي به

روزرساني اي که وارد پروسه بههاي ورودي )منابع دادهداده

روزرساني پايگاه شود( توجه کرد. به طور کلي، منابع بهمي

 GPS1هاي فتوگرامتري، سنجش از دور و داده از روش

ها از طريق داده يآورجمعشود. و در اين بين تأمين مي

GPS تر مکاني عملي روزرساني خودکار پايگاه دادهبراي به

توان بدون انجام رسد، چرا که مختصات را ميبه نظر مي

تحليل و محاسبه، به طور مستقيم به دست آورد. لذا در 

روزرساني خودکار از مختصات اين پژوهش به منظور به

 هاي هوشمند استفاده شده است.تلفن GPSورودي 

ي هاروزرساني پايگاه داده، اطمينان از فرادادهدر به

هايي مثل اي دارد. به خصوص فرادادهمکاني اهميت ويژه

 انيهاي مکاني. پايگاه داده مککيفيت و تاريخ توليد داده

 اعتمادترقابلهاي با کيفيت بيشتر بسيار که داراي داده

 ادهها قبل از ورود به پايگاه داست و به همين دليل داده

 االتر جداهاي با کيفيت ببايد کيفيت سنجي شوند و داده

هاي شوند. لذا در اين مقاله مبحث کنترل کيفيت داده

 مکاني ورودي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 تراطالعات مکانی مردم گس -2-2

در سايه پيشرفت حوزه فناوري و افزايش آگاهي جوامع 

هاي مکاني تحولي در الگوي توليد و مصرف نسبت به داده

به وجود آمده است.  هاي مکاني توسط مردمداده

اين تحول را با معرفي مفهوم جديدي به نام  ]10[2گودچايلد

 رسمي کند. تعريفاطالعات مکاني داوطلبانه تفسير مي

 »: باشدمي صورت بدين داوطلبانه مکاني اطالعات

 هايداده انتشار و آوريجمع ايجاد، براي ابزار از برداريبهره

 توليدشده افراد توسط داوطلبانه طور به که جغرافيايي

با انتشار اين مفهوم در مجامع علمي، محققان .  [11]«است

 بر آنهاي فناوري اطالعات و سامانه اطالعات مکاني حوزه

شدند تا از اطالعات مکاني داوطلبانه را در کاربردهاي 

هاي گردشگري، مديريت بحران و مختلف مثل توليد نقشه

 هاي شهري استفاده کنند. هاي شبکه راهروزرساني نقشهبه

                                                           
۱ Global Positioning System 
۲ Goodchild 
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توان نوع خاصي از اطالعات مکاني داوطلبانه را مي

مفهومي رايج در حوزه فناوري اطالعات به نام محتواي 

 هايي که در راستايکاربرتوليد در نظر گرفت. از پروژه

توان استفاده از محتواي کاربر توليد در محيط وب است مي

کاربران در اين دو  اشاره کرد. Panaramoو  Flickrبه 

هاي زمين مرجع عکس يگذاراشتراکسايت امکان به 

هاي ديگر در اين شده را در محيط وب دارند. از پروژه

ن اشاره کرد که کاربرا Wikipediaتوان به سايت زمينه مي

 سازد تا محتواي علمي سايت را تکميل کنند.را قادر مي

هاي اي از پروژهتوان نمونهرا مي Wikimapiaسايت مشابه 

د بر مورد استفاده در زمينه اطالعات مکاني داوطلبانه نام

 مورد استفاده از اين سايت يفناور ازگيري که با بهره

Wikipedia هاي شهري کمک کاربران را در تکميل نقشه

توان به هاي ديگر در اين زمينه ميکند. از پروژهمي

Google Map Maker  وOpenStreetMap  .اشاره کرد 

بسياري از تحقيقات صورت گرفته در زمينه اطالعات 

هاي همکاني داوطلبانه در رابطه با بررسي ميزان کيفيت داد

هاست. در اين ميان آوري شده توسط اين سايتجمع

هاي به علت امکان مستقيم داده OpenStreetMapسايت 

مکاني بيشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است، و 

قيقات بيشتري در مناطق مختلف دنيا روي آن صورت تح

 VGI. تحقيقات ديگري که در زمينه[13]،[12]گرفته است

گيرد، بيشتر مرتبط با حوزه علوم شهروندي صورت مي 

اي از اين تحقيقات پروژه سرشماري باشند. نمونهمي

 شناسانپرندهدر آمريکاست که « کريسمس»ي پرنده

اي مختلف پرندگان محققان را همبتدي در شمارش گونه

اي از دهند. اصوالً در اين نوع تحقيقات شبکهياري مي

شهروندان که از دانش محدودي در حوزه مورد تحقيق 

 گيرد. قاعدتاً حجمبرخوردارند، مورد استفاده قرار مي

تر از ساير ها پايينمشارکت عمومي در اين پروژه

 . ]14[هاستپروژه

 کاني، نياز بهمودکار پايگاه داده روزرساني خبراي به

هاي ، لذا بايد دادهاستاعتماد و باکيفيت هاي قابلداده

. براي اين کردورودي مردمي را تا حد ممکن پااليش 

هاي مکاني و منظور بايد شناخت کافي از کيفيت داده

هاي بعدي اطالعات مکاني مردم گستر داشت. لذا در بخش

هاي مکاني و باکيفيت داده به توضيح مختصري در رابطه

 .پرداخته خواهد شدکيفيت اطالعات مکاني مردم گستر 

 های مکانی مردم گسترداده کیفیت -3-2

 اغلب هاي مختلفي دارد. در، ابعاد و المانVGIکيفيت 

 هايانالم داوطلبانه هايداده کيفيت زمينه در هاپژوهش

 از منطقي سازگاري و توصيفي صحت مکاني، صحت تماميت،

 به مرسوم در منابع علمي مختلف کيفيت هايالمان بين

 توجه با. [15] اندشده مطالعه و انتخاب موثر هايالمان عنوان

 کيفيتارزيابي هايروش داوطلبانه هايداده ماهيت به

 مختلف، هايپروژه براي تنها نه است ممکن هاداده گونهاين

 و توليدکننده فضا، اساس بر و پروژه يک براي بلکه

 متفاوتي هايروش تاکنون .باشد متفاوت داده کنندهمصرف

. اندشده فادهاست داوطلبانه مکاني اطالعات کيفيتارزيابي براي

 : [16]دکر تقسيم کلي دسته دو به توانمي را هاروش اين

هاي صورت گرفته در دسته اول از پروژه •

اين مسئله  کيفيت اطالعات مکاني مردم گستر بهارزيابي

هاي اشاره دارد که براي ارزيابي بايد نقشه حاوي داده

 مردمي با نقشه مرجع مقايسه و نقاط و عوارض موجود در

له بي اولين مرحيابي شوند. به عبارتي تناظر يا ها تناظرآن

باشد، که به دو کيفيت در روش اول مياز فرآيند ارزيابي

هاي وژهاز پرپذير است. صورت دستي و خودکار امکان

به  تناظر يابي را ]28[ و] 16[صورت گرفته در اين زمينه 

 ستيبقيه به صورت داند و صورت خودکار انجام داده

 .[13]،[19]،[18]،[17] اندشدهانجام
هاي مرجع با داده VGIهاي در دسته دوم داده •

ها توان از بررسي مستقيم خود دادهشوند و ميمقايسه نمي

ها اطالعاتي به دست آورد. از ميان اين کيفيت آن يدرباره

ها توان به پروژه شناسايي يخچالها ميدسته از پژوهش

اشاره کرد. اين مقاله کيفيت  ]20[توسط داوطلبان توسط 

، 1اطالعات مکاني داوطلبانه را به سه دسته کيفيت ذاتي

 به ذاتي تقسيم کرده است. کيفيت 3و عملي 2بيروني

 متون، صحت و دقت همچون دارد بستگي هداد محتواي

 و مشخصات به بيروني کيفيت .هاگيرياندازه و تصاوير

 و است مربوط( داوطلبان) داده توليدکنندگان اعتبار

 آن براي شدهگرفته نظر در هدف به نيز عملي کيفيت

 ديگر پروژه به ايپروژه از است ممکن و دارد بستگي پروژه

در واقع در اين دسته از تحقيقات کيفيت . ]21[کند  تغيير

شود و از اطالعات مکاني به صورت مستقيم محاسبه مي

                                                           
۱ Intrinsic 
۲ Extrinsic 
۳ Pragmatic 
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کيفيت صورت خودکار و با سرعت رو به فرآيند ارزيابي اين

هايي که باال قابل انجام است. بنابراين معموالً در پروژه

روزرساني خودکار پايگاه داده مکاني با استفاده از به

ها گونه روشاي دارد، از اينمي اهميت ويژههاي مردداده

هدف به روزرساني شود. لذا با توجه به اينکه استفاده مي

روش مورد استفاده ، خودکار يک پايگاه داده مکاني است

 گيرد. در اين پژوهش در اين گروه از تحقيقات قرار مي

 سازییادهپ -3

ها از طريق نرامربوط به اطالعات رستو VGIهاي داده

شود. يک برنامه کاربردي موبايل از کاربران دريافت مي

که حاوي اطالعات  Fidilioهاي مرجع هم از سايت داده

ي که حاو GoogleMapsهاست، و سايت رستوران

مختصات است، به دست آمده است. برنامه کاربردي مورد 

نويسي اندرويد نوشته شده است، و نظر در محيط برنامه

ها با اي است که انتخاب نقاط رستورانطراحي آن به گونه

 GPSاستفاده از ابزارهاي رابط کاربري با ذخيره مختصات 

با توجه گيرد. و بدون نياز به کليک روي نقشه صورت مي

ه به اين که احتمال خطاي انساني در زمان کليک روي نقط

تلفن همراه  GPSمورد نظر باالست، استفاده از سنسور 

ر دتواند احتمال خطاي انساني را پايين آورد. هوشمند مي

ا ران برنامه کاربردي موبايل، کاربران ابتدا مختصات رستور

( و 1کلکنند )شتلفن همراه هوشمند وارد مي GPSاز 

 (.2کنند )شکلسپس اطالعات آن رستوران را وارد مي

 
 هارستوراني موبايل براي ورود مختصات ي رابط کاربرفحهص -1 شکل

 

 
 هارستورانود اطالعات ي وربراي رابط کاربري موبايل فحهص -2 شکل

به  رانپس از تخليه اطالعات از برنامه کاربردي موبايل کارب

رزيابي اها براي آناليز به برنامه ، دادهSQL Serverپايگاه داده 

شوند. پس نوشته شده است فرستاده مي #Cکيفيت که با زبان 

شوند و براي مشخص مي يفيتباکهاي از ارزيابي، داده

 يسانروزربهشوند. روند کلي روزرساني به پايگاه داده ارسال ميبه

 .ست( تشريح شده ا3شکل)در خودکار توسط سامانه 
 

 
 خودکار يروزرسانبه سامانه يکل روند -3 شکل

از VGIورود داده هاي 
طريق برنامه کاربردي 

موبايل 

محاسبه مقادير المان هاي
VGIکيفيت 

OWAاعمال عملگر 

استخراج کيفيت نهايي
VGI

انتخاب داده هاي با 
رود کيفيت مناسب براي و

به پايگاه داده
ه به روزرساني پايگاه داد
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 در روند استخراج کيفيت اطالعات مکاني داوطلبانه،

هاي اولين مرحله مشخص کردن و مقداردهي به درايه

باشد. بردار کيفيت، برداري است که هر بردار کيفيت مي

درايه آن حاوي يک المان کيفيت )مثل صحت مکاني، 

 توصيفي و غيره( است. روند تعيين مقادير کيفيت بستگي

ياز د ننش موجود در رابطه با اطالعات موربه نوع پروژه و دا

ر درباره پروژه دارد. به عبارتي براي مشخص کردن مقادي

هاي کيفيت، با توجه به تعريف، نياز به اطالعاتي المان

که ميزان تطابق کيفيت به دست آمده از است 

ها را با معيارهاي کاربرد مورد نظر را مشخص گيرياندازه

اي مشخص کردن اين مقادير، از کند. در اين تحقيق بر

 شده است. چگونگي استفاده ازتوابع و قيود فازي استفاده 

ع اين توابع در ادامه مقاله آمده است. خروجي اين تواب

هر  ها با مقادير مورد انتظار پروژه برايتطابق کيفيت داده

المان کيفيت اطالعات مکاني مردم گستر را در اختيار 

 گذارد.مي

ت در اين پروژه به دست آوردن خودکار کيفي اما هدف 

ه ها در پايگاه دادهاي مکاني داوطلبانه و استفاده از آنداده

گر است. براي رسيدن به اين هدف مکاني سامانه توصيه

که   ستهااحتياج به يک ديد کلي در رابطه باکيفيت داده

هاي کيفيت به يک مقدار با تبديل فضاي چندبعدي المان

هاي موجود براي شود. از روشتک بعدي ميسر ميکيفيت 

گيري مهاي مختلف تصميتوان به روشاين تبديل مي

و  OWAها روش چندمعياره اشاره کرد که از ميان آن

شده است. هاي فازي براي اين تحقيق انتخابکميت سنج

اين روش در به دست آوردن کيفيت اطالعات مکاني مردم 

و کيفيت  ]20[هاي قطبي توسط گستر مربوط به يخچال

اطالعات مکاني مردم گستر مربوط به ميزان تخريب 

آورده شده است. در اين دو ] 20[بناهاي تاريخي توسط 

 OWAارزيابي کيفيت عملي با استفاده از  مقاله صرفًا به

ها کاربردي تعريف نشده اشاره شده است ولي براي آن

روزرساني است و به چگونگي استفاده از اين روش براي به

 اي نشده است.پايگاه داده اشاره

اطالعات مکاني  کيفيت المان هر اهميت ميزان تعيين

هاي ه الماننسبت ب( غيره و مکاني، توصيفي،)داوطلبانه 

ها از يکديگر کار مشکلي ديگر به دليل متفاوت بودن المان

است. به عنوان مثال اهميت المان توصيفي به مکاني در 

توان با اطمينان کامل مشخص کاربردهاي مختلف را نمي

ها کرد، زيرا ماهيت دو المان کامالً متفاوت بوده، و تأثير آن

بيني نيست. پيش بر کيفيت نهايي به صورت قطعي قابل

 هايوزن و معيارها بتواند که است نياز عملگري پس به

 مورد زباني مختلف يوهايسنار تحت را شده دهيمقدار

 کارشناسان به وابستگي ميزان از اوالً تا دهد قرار بررسي

 علوم کارشناسان نظر اهميت ميزان ثانياً  و کند، کم

هاي سناريو با فرايندي در را يکديگر به نسبت مختلف

 به همين دليل، با. ]21[دهد  قرار بررسي مورد مختلف

 با OWA عملگر باالي سازگاري قابليت به توجه

 به براي عملگر اين از تحقيق اين در زباني،هاي سنجکميت

 شدهاستفاده عملي يا نهايي کيفيت مقادير آوردن دست

 .]22[ است

OWA به چندمعياره ترکيب فرآيند يخانواده از 

 که هاوزن از سري دو واقع در که ؛]23[ آيدمي حساب

 سبتن معيارها نسبي اهميت دومي و ترتيبي هايوزن اولي

 در بعدي n برداري a اگر. دارد خود را در است، يکديگر به

ها اهميت نسبي معيار هايوزن هم W و گرفته شود، نظر

 :کندمي عمل زير صورت به OWA عملگر باشد،

(1) OWA(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑏𝑖  

 از که صورتي به است؛ ترتيبي وزن bi آن در که

 نزولي صورت به آن ترينکوچک تا a مقدار ترينبزرگ

 OWAبه حالت کلي فرمول محاسبه  .است شده مرتب

 باشد.مطابق زير مي

(2) 𝑂𝑊𝐴𝑖 = ∑ (
𝑢𝑗  𝑣𝑗

∑ 𝑢𝑗  𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1

)

𝑛

𝑗=1

𝑧𝑖𝑗 

هر  وزن 𝑢𝑗 و ترتيبي هايوزن مقادير 𝑣𝑗آن در که

المان  هر يشده مرتب مقادير هم 𝑧𝑖𝑗 باشد،مي المان

 .هاست 𝑣 ترتيب بر اساس کيفيت

در هر پروژه بسته به کاربرد براي ارزيابي کيفيت 

در نظر  VGIالمان هاي مختلفي را براي کيفيت  توانيم

هاي صحت مکاني، صحت زماني و صحت گرفت. المان

هاي توصيفي در اکثر منابع تحقيقاتي به عنوان المان

شوند. با توجه به ميزان اثرگذاري کيفيت در نظر گرفته مي

هاي ديگر در کيفيت ي الماناثرگذارپايين و حتي عدم 

هاي مکاني داوطلبانه )مثل سازگاري منطقي که داده

هاي خطي و پليگوني مطرح  در رابطه با دادهمعموالً
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ي شود و به هندسه عارضه وابسته است(، در مطالعهمي

ها استفاده نشده است. المان ها از آنموردي رستوران

اعتماد پذيري معموالً به عنوان الماني براي تعيين کيفيت 

در اين تحقيق با  .]20[ ،]24[ گيردبيروني مد نظر قرار مي

هاي ورودي ، بايستي دادهشدهگرفتهه روش به کار توجه ب

شوند، از لحاظ ميزان ها که توسط مردم ايجاد ميرستوران

سنجيده شوند، لذا اين المان به عنوان  يناناطم يتقابل

شود. براي کيفيت در نظر گرفته ميالماني براي ارزيابي

 .شودميهاي کيفيت به صورت زير عمل محاسبه المان

  کیفیت هایالمان -4

 صحت مکانی -1-4

تواند با محاسبه جذر کمترين صحت موقعيت مي

متناظر  نقطه دومربعات يا تابع توزيع نرمال گوسي روي 

. ]27[ ،]26[ ،]25[در دو نقشه مورد نظر محاسبه شود 

ها بين نقشه مرجع و نقشه براي تناظريابي نقاط رستوران

VGI  استفاده شده است؛ با  ]16[از روش مورد استفاده در

اين تفاوت که در اين پژوهش از عوارض خطي استفاده 

بنابراين به جاي استفاده از فرآيند تناظر يابي  .شده است

اي مورد استفاده در آن تحقيق از تناظريابي هفت مرحله

متر استفاده شده است. اين  25اي با شعاع بافر مرحلهتک

ها به توزيع رستوران ميزان شعاع با بررسي نقشه تراکم

دست آمده است. در نهايت براي تعيين ميزان اين زير 

اي المان تابع عضويت فازي براي فواصل اقليدسي از نقطه

توسط کاربر وارد شده، مشخص شده است. تابع فازي مورد 

 و yارائه شده است. اگر خطا را در دو جهت   لشکنظر در 

x  شود. ، بيضي خطا به دايره تبديل ميکردبرابر فرض

بنابراين خطاي مکاني، رابطه مستقيم با شعاع بافر حول 

 اين نقطه را دارد. به عبارتي صحت مکاني با دور شدن از

يابد. با توجه به اينکه مرکز به صورت خطي کاهش مي

متر است، بافرهاي  10حداقل فاصله دو رستوران در نقشه 

باشند. متر همگي داراي کيفيت کامل مي 10با شعاع زير 

متر هم در تناظريابي وارد  25از طرفي شعاع بيشتر از 

 شود.شود و به صورت خودکار صفر در نظر گرفته مينمي

 
نمودار تابع عضويت فازي المان صحت مکاني براي فواصل  -4 لشک

 مختلف

 صحت توصیفی -2-4

ي اي است. به عبارتاين المان به صورت متني يا رشته

رد رآوبشود. اما براي ها ميبه زبان انسان وارد مجموعه داده

 کار نياصحت آن نياز به معياري عددي است که براي 

 بايد آن را به زبان محاسباتي ترجمه کرد. صحت توصيفي

ها را بررسي نادر اين تحقيق ميزان صحت نام رستور

صحت توصيفي از آن جهت اهميت دارد که کند. مي

کننده هر رستوران است و مردم ترين عامل تعريفاصلي

شناسند. در هايشان ميها را بيشتر با نامرستوران

باشند هم ها نزديک به يکديگر ميانهايي که رستورمکان

 به علت امکان بروز خطاي تعيين موقعيت نياز به عاملي

هاي با صحت ، که در اين مورد دادهاستکننده کنترل

رسان باشد. صحت توصيفي تواند کمکباالي توصيفي مي

هاي مرجع و بر اساس نسبت تعداد حروف مشابه داده

ايگاه به تعداد کل حروف رشته موجود در پ VGIهاي داده

 شود.داده محاسبه مي

 صحت زمانی -3-4

المان صحت زماني به طور مستقيم از اختالف زماني 

شود. اين المان اختالف بين دو آيتم ورودي محاسبه مي

کند. روزرساني را مشخص ميزمان توليد داده و زمان به

روزها شمرده براي محاسبه ميزان اين اختالف تعداد 

شود. هر چه ميزان اين اختالف کمتر باشد، صحت مي

 که دارد اهميت آنجا از زماني زماني بيشتر است. صحت

 دهندمي عنوان تغيير يا و کاربري تغيير هارستوران برخي

 کيفيت و خدمات کادر و دهيسرويس نوع است ممکن يا

 هاداده زماني صحت ميزان لذا. دهند تغيير را خود غذاي

 .است برخوردار ايويژه اهميت از اينجا در

0

0.5

1

1.5

10 25 فاصله
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 یاعتماد پذیر -4-4

ابق تواند با استفاده از اطالعات و سواين زير المان مي

ين پروفايل کاربر محاسبه شود. ميزان اعتماد پذيري به ا

تواند با نظر متخصصين يا مسئول پروژه انجام موارد مي

ص کردن المان . آيتم تأثيرگذار براي مشخ]20[گيرد 

ي اعتمادپذيري سوابق کاربران مستخرج از پروفايل کاربر

هاي قبلي گذاريباشد، و متناسب باکيفيت به اشتراکمي

 شود.هر کاربر محاسبه مي

 اطالعات پروفايل کاربر شامل شناسه کاربري، شغل و

 . سابقه کاربر بر اساس تعداد بهباشديمسابقه کاربر 

کاربر  براي هر شناسه تيفيباک يهاداده يگذاراشتراک

 .شوديممشخص 

در فرمول  𝑢𝑗براي مشخص کردن مقدار وزن هر المان 

 گردد. ( از فرمول زير استفاده مي2)

(3) Wj =
n − rj + 1

∑ n − rk + 1n
k=1

                 

هاي تعداد کل معيارها )المان nدر معادله باال پارامتر 

ام را  jوزن معيار  Wjو  ام jي معيار رتبه rjکيفيت(، 

از  𝑣𝑗براي مشخص کردن مقدار کند. مشخص مي

 به توجه با. شده استهاي زباني فازي استفاده سنجکميت

 است، شدهاستفاده نسبي سنجکميت از مقاله اين در اينکه

 زباني هايسنجکميت ترينمعروف و ترينساده از يکي از

  فرمول از که شود،مي گرفته بهره RIM1عنوان با نسبي
αQ(P) = p کند. در اين فرمولمي تبعيت α با تواندمي 

 تا صفر به نزديک از مقاديري زباني، عبارت به توجه

 برآورده کردن براي براي نمونه،. بگيرد خود به بينهايت را

 به 1000 به نزديک بزرگ مقداريتوان مي "همه معيارها"

α صورت به  ]21[جدول زير مستخرج از  .داد اختصاص

 .باشديمزير 

  ]21[ي زبان عبارات و ارهيمع چند ريگ ميتصم يعملگرها نيب رابطه -1جدول
 Α گیری چند معیارهعملگر تصمیم )jv(وزن ترتیبی Qکمیت سنج 

 j=1 and v 1v MAX α → 0 0= حداقل يکي

 OWA α = 0.1 وابسته به مسئله کميحداقل 

 OWA α = 0.5 وابسته به مسئله کمي

 vj =1/n WLC α = 1 نيمي

 OWA α = 2 وابسته به مسئله اکثراً 

 OWA α = 10 وابسته به مسئله اکثراً همه

 ∞ → vn = 1 and vj = 0 MIN α همه

 

به  ]22[ را از فرمول مستخرج از 𝑣𝑗در نهايت مقدار 

 آيد. صورت زير به دست مي

(4) 𝑣𝑗 = (∑ 𝑢𝑘

𝑗

𝑘=1

)

𝛼

− (∑ 𝑢𝑘

𝑗−1

𝑘=1

)

𝛼

 

هاي ترتيبي و معيار در در نهايت با جايگذاري وزن

 VGIبراي هر مقدار ورودي داده  OWA، مقدار 2معادله 

شود. پس از انجام سناريوهاي مختلف و محاسبه مي

گذاري ترل ) اطالعات به اشتراکهاي کنمقايسه با داده

حداقل »شده توسط کارشناسان(، سناريو با عبارت زباني 

متناظر با آن  αمناسب تشخيص داده شد و مقدار « يکي

توان يک مقدار مي OWAلحاظ گرديد. با داشتن مقادير 

هاي ورودي معلوم کرد، در اي براي هر کدام از دادهنرده

اعتماد معياري به نام هاي قابلنتيجه براي انتخاب داده

هاي باکيفيت باال توان داده، و مياستکيفيت را در دست 

روزرساني به پايگاه داده مکاني ارسال کرد. براي را براي به

از  VGIهاي تشخيص مقدار کيفيت مناسب براي داده

ه و هاي نمونه توليدشده توسط کارشناسان امور تغذيداده

بهداشت استفاده شده است، به شکلي که بتوان مرز بين 

هاي باکيفيت را با عددي کيفيت با دادههاي بيداده

هاي نمونه اين مرز مشخص کرد. پس از بررسي اين داده

با مقدار حدودي بيشتر از  VGIهاي مشخص گرديد و داده

 شده و وارد پايگاه دادهداده باکيفيت باال تشخيص داده 5/0

  ها شد.مکاني رستوران

 
                                                           

1 Regular Increasing Monotone 
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  نتایج -5

ها روزرساني خودکار رستورانپس از آزمايش سامانه به

اي حاوي با استفاده از اطالعات مکاني مردم گستر نقشه

شده توسط مردم به دست گذاشته اطالعات به اشتراک

نقشه ( 2-5در شکل ) و  VGIنقشه ( 1-5)آمد. در شکل 

هاي زير حاوي ه است. نقشهمرجع براي مقايسه آورده شد

هاي حوزه ميرداماد و وليعصر تهران اطالعات رستوران

 است.

  
 )ب( )الف(

 ي مردم گسترهاي اطالعات مکاننقشه رستورانب(  تهران شهر هايرستوران مرجع نقشه( الف-5 شکل

  

قابل  (ب-5( و )لفا-5هاي )گونه که در شکلهمان

 VGIها در نقشه مشاهده است توزيع و تعداد رستوران

باشد، ولي در عوض در برخي کمتر از نقشه مرجع مي

ت. با بيشتر اس VGIهاي نقشه مناطق تراکم رستوران

هاي مناطق پر تراکم دريافتيم که بررسي داده

هاي مشهور ناحيه هاي اين مناطق از رستورانرستوران

روزرساني باشند و سامانه در بههايدا و اسکان مي مثل

هاي مشهور ناحيه توفيق نسبي هاي رستورانخودکار داده

داشته است. نهايتًا با در نظر گرفتن نسبت تعداد 

مشخص ، دهنديمکه کل منطقه را پوشش  ييهاستورانر

 60 که اطالعات مکاني مردم گستر توانسته حدود شوديم

 درصد از رستوران هاي ناحيه را پوشش دهد. 

 

  گیرییجهنتبحث و  -6

که توزيع نامناسب مشخص شد با بررسي کلي نتايج 

دهنده نايقيني از لحاظ نشان VGIها در نقشه رستوران

باشد و اين المان کيفيت مقدار کمي را به خود يت ميتمام

دهد. علت اين امر آن است که کثرت اختصاص مي

هاي توليدشده توسط مردم تأثير مستقيمي بر مقدار داده

کيفيت اطالعات مکاني مردم گستر دارد. و  1المان تماميت

روزرساني خودکار به علت زمان کم براي آزمايش سامانه به

ده، داده زيادي در دست نيست و به همين علت پايگاه دا

 . شودکمبود نقاط مشاهده ميدر مناطقي از نقشه 

هايي که در ناحيه با تراکم نقطه باال از طرفي رستوران

قرار دارند، احتمال بروز خطا را باالبرده و با توجه به دقت 

                                                           
۱ Completeness  
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هاي هوشمند، مکان بعضي از گوشي GPSپايين 

شود. اما براي جا ميهاي مجاور جابهها با رستورانرستوران

ها، لزوم باال بودن صحت دريافت اطالعات رستوران

کننده مانع ها به عنوان عامل کنترلتوصيفي نام رستوران

از بروز خطا در تشخيص صحيح اطالعات به رستوران مورد 

شعاعي که احتمال  يشينهبان مثال گردد. به عنونظر مي

متر  14هاي مجاور باهم اشتباه شوند دارد رستوران

باشد. در اين شعاع مطمئناً هيچ دو رستوران متشابهي مي

شود. لذا ممکن است رستوراني از از لحاظ اسمي يافت نمي

لحاظ مختصاتي به اشتباه به جاي رستوران مجاورش در 

هاي حت باالي توصيفي دادهنظر گرفته شود، ليکن لزوم ص

شود اسم رستوران درست تشخيص داده ورودي باعث مي

شده براي رستوران شود و در نتيجه اطالعات در نظر گرفته

دهي، امکانات مورد نظر )مثل کيفيت غذا، نوع سرويس

 افزاري و ...( به درستي در پايگاه داده ذخيره شود.نرم

رسد، به علت تراکم پس از انجام پروژه به نظر مي

ها در بعضي مناطق احتمال بروز خطا در باالي رستوران

فرآيند تناظريابي نقاط در دو نقشه مرجع و مردمي 

توان به باالست. لذا به منظور مرتفع کردن اين مشکل مي

جاي روش پيشنهادي در اين مقاله )تناظر يابي سه 

اسمي( از روش رستري هم براي ي مکاني و امرحله

ها در دو نقشه مرجع و مردمي به تناظريابي رستوران

ي ديگر از تناظريابي به منظور کنترل بيشتر امرحلهعنوان 

در جلوگيري از بروز خطا استفاده کرد. از طرفي براي 

در مناطق با تراکم باال با حجم  کاهش حجم محاسبات

ها با بندي رستوراناز خوشهتوان در تناظريابي مي داده باال

در نظر گرفتن ميزان تراکمشان استفاده کرد. با اين عمل 

توان حوزه و تعداد جستجوها را کاهش داده و نهايتًا مي

ميزان محاسبات را کم کرد. به عنوان پيشنهاد نهايي، به 

کار بردن روش مذکور براي ورود عوارض پلي گوني به 

تواند اطالعات مفيدي در مي اي به پايگاه دادهجاي نقطه

رابطه با کارايي روش مذکور در رابطه با سطوح باالتر 

عوارض در اختيار قرار دهد. در اين حالت مسلماً المان 

شده و ها اضافهجديد صحت هندسي به مجموعه المان

اي لزوم محاسبه ميزان دقت روابط توپولوژي اهميت ويژه

 يابد.مي
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