علم اطالعات و محتوای کاربرمحور
۴۹۳۱-۴۴-۷۰داّد ؽشیفیاى

تَ گضاسػ ّب عایت لیضًا ،دّهیي ًؾغت اص عشی چِاسم علغلَ ًؾغت ُای تخققی ػلن اطالػات ّ داًؼ ؽٌاعی تا
ػٌْاى «ػلن اطالػات ّ هستْای کاستشهسْس )» (UGCعی دی  ۴۹۳۱عاػت  ۴۲:۶۱پظ اص پخؼ قشآى ّ عشّد هلی
خوِْسی اعالهی ایشاى تا خْػ آهذگْیی هقطفی اهیٌی ،دتیش خلغَ دس کتاتخاًَ ػوْهی زغیٌیَ اسؽاد آغاص ؽذ.
هقطفی اهیٌی ،داًؾدْی دکتشی سؽتَ ػلن اطالػات ّ داًؼ ؽٌاعی اتتذا دستاسٍ ًقؼ کاستشاى آًالیي خِاى دس تْلیذ
اطالػات فسثت کشدٍ ّ ُوچٌیي آهاس ایشاًی ُای ػضْ ؽثکَ ُای اختواػی سا اسائَ داد ّ زاضشاى سا تا هفِْم کلی
ّاژگاى تْلیذ هستْا تْعظ کاستش ،هقشف کٌٌذٍ ،هخاطة ،هؾتشی ّ هشدم ،آؽٌا کشد.

ّی دس اداهَ دیذگاٍ خْد سا دستاسٍ هْضْع ًؾغت تیاى کشد ّ گفت :تؼشیف هستْای تْلیذ کاستش ) (UGCػثاست
اعت اص هستْای عاختَ ؽذٍ تْعظ کاستشاى کَ دس یک عطر ػوْهی سّی پلت فشم ُای آًالیي ُوچْى ایٌتشًت هٌتؾش
هی ؽْد ،کَ هٌؼکظ کٌٌذٍ یک هیضاى هؾخقی اص تالػ خالقاًَ تْدٍ ّ خاسج اص تدشتیات ّ سّال هؼوْل زشف ٍای
ُغتٌذ ّ دس قالة ُش ؽکلی اص هستْا ُوچْى هتي ،فْت ،تقْیشّ ،یذئْ ّ هالتی هذیا دس ّتالگ ُاّ ،یکی ُا ،فشّم
ُای تسث ،پغت ُای کاستشاى ،چت ،پادکغت ،تقْیشُای دیدیتالی ،فایل ُای فْتی ،تثلیغات ّ عایش ؽکل ُای
سعاًَ کَ تْعظ کاستشاى یک عشّیظ آًالیي یا عیغتن آًالیي تْلیذ هی ؽًْذ .پظ هستْای تْلیذ کاستش ) (UGCؽاهل:
هستْای تْلیذ ؽذٍ تْعظ هشدم (کاستشاى آًالیي) تا ّیژگی ُای )۴( :قاتل اًتؾاس ػوْهی سّی تغتش ایٌتشًت اعت؛ ()۶
هستْای قاتل دعتشط تشای ػوْم اص طشیق پلت فشم ٍای هتقل یا آًالیي )۹( ،هؼوْال تْعظ سّیَ ُای آهاتْس تْلیذ هی
ؽْد؛ ( )۱تالؽی کَ هٌدش تَ خلق تؼضی اص ؽکل ُای هستْا هی ؽْد هاًٌذ هتي ،تقْیشُاّ ،یذئْ ،فْت ،تاصیُا،
هتادیتا/دیتا ،یا کذُای کاهپیْتش یا ُش تشکیثی اص ایي ُا )۱( ،فؼالیتی کَ هٌثغ افلی یا هغتقین کغة دسآهذ تشای
تْلیذکٌٌذٍ ًیغت.
ّی افضّدُ :وچٌیي دس ًگاٍ خذیذ UGCسا اص ًگاٍ پلت فشم هسْس تؼشیف هی کٌٌذ  UGCػثاست اعت اص :هستْای
هٌتؾشؽذٍ سّ ی یک پلت فشم اختواػی آًالیي تْعظ کاستشاى ّ هؼوْال تا تِشٍ گیشی اص سعاًَ ُای اختواػی .ایي پلت
فشم ُا دستشگیشًذٍ قاتلیت ُای هذیشیت ،تْصیغ ،تسْیل ّ اًتؾاس هستْای تْلیذ کاستش ُغتٌذ ّ کاستشاى ًیاص تَ هِاست
ُای تخققی ُوچْى تشًاهَ ًْیغی تشای اًتؾاس هستْا سّی ایي پلت فشم ُای اختواػی ًذاسًذ.
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اهیٌی تیاى کشد : UGCسا هی تْاى اص صاّیَ دیذ ػلن اطالػات تشسعی کشد ّ خایگاٍ آى سا تشًذعاصی کغة ّ کاس
تثییي ًوْد .اگش تؼشیف صیش سا دستاسٍ ػلن اطالػات تپزیشین :ػلن اطالػات ،ػلن ّ ٌُش خوغ آّسی ،عٌدؼ،
عاصهاًذُی ،رخیشٍ ،تاصیاتی ّ اؽاػَ اطالػات ّ داًؼ فسیر دس صهیٌَ فسیر ّ دس صهاى ّ هکاى فسیر ّ تا سّػ
تسْیل فسیر تشای تسقق ُذف فسیر اعت کَ تا دسًظش گشفتي تْدخَ فسیر اص ؽٌاخت ،پشداصػ ،تسلیل ّ کاستشد
هٌاتغ اطالػاتی اص طشیق تشسعی سّاتظ هیاى افطالزات تخققی هٌاتغ زْصٍ ُای هختلف تشای اخز تقوین ّ اقذام
هٌاعة تشای افشاد فسیر ّ اخز تاصخْسد اص آىُا تسث هی کٌذ ،آًگاٍ هی تْاى گفت ،هذیشیت  UGCػلن ّ ٌُش تِشٍ
گیشی اص اطالػات تْلیذ ؽذٍ تْعظ کاستشاى اعت کَ دس ساعتای تسقق اُذاف تداسی کغة ّ کاس ّ استقای تشًذ کغة
ّ کاسُا قاتل تِشٍ تشداسی اعت.
اهیٌی عپظ تَ ًقؼ  UGCدس هذل کغة ّ کاس اؽاسٍ کشد ّ دس ُویي ساعتا دس خقْؿ کغة ّ کاس آی تشتش
)ً(iBartarکاتی سا تیاى کشدّ .ی گفت کَ دستاسٍ ًقؼ  UGCدس هذل کغة ّ کاس هی تْاى عَ ًقؼ سا قائل تْد:
 UGCتَ ػٌْاى هٌثغ کلیذی ): (Key Resourceدس ایي زالت  UGCتَ ػٌْاى افلی تشیي هٌثغ فؼالیتُای یک
کغة ّ کاس هسغْب هیؽْد.
 UGCتَ ػٌْاى تاصخْسد هؾتشی  (User Feedback):دس ایي ًگاٍ  UGCافلی تشیي اهکاى تشای دسیافت فیذتک
هقشف کٌٌذگاى عشّیظ ّ هسقْل یک کغة ّ کاس هسغْب هی ؽًْذ ّ کغة ّ کاس عؼی دس دخالت دادى  UGCدس
فشایٌذ ًْآّسی ّ طشازی عشّیظ ّ هسقْل هی کٌذ.
 UGCتَ ػٌْاى تْاًوٌذعاص تشًذ  (Brand Enabler) :دس ایي ًگاٍ یک کغة ّ کاس  UGCسا تَ ػٌْاى یک اتضاس
تقْیت کٌٌذٍ تشًذ ّ یک فشفت تشای اػتوادعاصی تَ تشًذ ّ ایداد زظ هثثت دس رٌُیت هؾتشی دس ًظش هی گیشد.
ُوچٌیي ّی تَ هذل ُای کغة ّ کاس ً UGCیض اؽاسٍ داؽت .اهیٌی هذل ُای کغة ّ کاس  UGCسا تَ عَ گشٍّ تقغین
تٌذی ًوْدًذ ّ تَ ػٌْاى ًوًَْ دسخقْؿ تْعؼَ کغة ّ کاس آی تشتش )ً (iBartarکاتی سا اؽاسٍ داؽت:


مدل بستو ساز سنتی :توشکض ایي هذل هؼوْال سّی ُ UGCای خاؿ یک ؽخـ ،هسقْل ،ؽشکت یا تشًذ هؾخـ
اعت ّ تَ دًثال ایداد اسصػ اص طشیق ایداد فشفت دیذٍ ؽذى تَ کاستشاى اعت .هؼوْال ُذف کلی ایي هذل ُای کغة ّ
کاس ،زشکت تَ عوت تْعؼَ اعتؼذاد خاهؼَ ّ اعتفادٍ اص ایي فشفت هؾتشک تشای تسقق اُذاف تداسی کغة ّ کاس
اعت.



مدل توزیع کنندگی :هؼوْال توشکض ایي ًْع هذل کغة ّ کاس سّی پشکشدى پلت فشم تسْیل هستْا تا اعتفادٍ اص UGC
اعت .یکی اص اُذاف دیگش ایي هذل افضایؼ ّفاداسی هؾتشیاى تَ کغة ّ کاس اعت .لزا ایي کغة ّ کاسُا تالػ هی کٌٌذ
هسیطی هتؼاهل اص کاستشاى فشاُن هی کٌٌذ تا کاستشاى تتْاًٌذ دس هسیظ دّعتاًَ ّ ؽثکَ ؽذٍ اقذام تَ اًتؾاس هستْاُای
تْلیذ ؽذٍ تْعظ خْد کٌٌذ.



مدل بستو ساز جدید :ایي هذل ُای کغة ّ کاس تَ عوت تکٌیک ُای تاصی ًوایی عاصی ) (gamificationدس تْلیذ ّ
اًتؾاس هستْای  UGCزشکت هی کٌٌذ .دس ایي هذل ،کغة ّ کاسُای تالػ هی کٌٌذ یک هسیظ اقتقاد هداصی تشای
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فؼالیت ُای کاستشاى فشاُن کٌٌذ ّ اسصػ ُای تداسی ّ غیشتداسی سا اص طشیق عاصهاًذُی ایي تاصاس هداصی تْلیذ
ًوایٌذ .دس ایي هسیظ ُا هقْلَ فشاهستْا )ُْ ّ (Meta-Contentیت ُای هداصی تْلیذ کٌٌذٍ هستْا (کاستشاى هداصی
تْلیذ کٌٌذٍ هستْا) ًقؼ تیؾتشی پیذا خْاٌُذ کشد.
ُوچٌیي ّی ًکاتی سا دس خقْؿ تؼاهالت هیات ػلن اطالػات ّ  UGCتیاى داؽت ّ گفتُ )۴( :ذایت خشیاى تْلیذ ّ
تاصًؾش هستْاُای UGC؛ ( )۶تسلیل تاصخْسد ّ سفتاس کاستشاى دس UGC؛ ( )۹عاصهاًذُی هْضْػی هستْاُای
UGCدس ساعتای تشًذعاصی ّ تشًذداسی کغة ّ کاسُا؛ ( )۱ؽیٍْ ُای هذیشیت هتادیتای UGC؛ ( )۱طشازی هذل
ُای ًْیي تشای فشاهستْا؛ ( )۲طشازی ؽثکَ هستْا) (Content Net.؛ ( )۰هطالؼات خاهؼَ اطالػاتی دس ساعتای
آیٌذٍ UGC؛ ( )۸هؼواسی اطالػات UGC؛ ( )۳تسلیل سفتاس کاستش دس تْلیذ  ،تاصیاتی ّ هقشف UGC؛ ()۳
هذیشیت تاصًؾش UGC؛ ( )۴۷عٌدؼ ّ اسصیاتی کیفیت  ّ UGCهذلُای استقای کیفیت آىُا؛ ( )۴۴فٌاّسی ُای
کاستشهذاس ًْیي تشای تقْیت  ّ UGCتغییش سفتاس کاستشاى ًاؽی اص آىُا؛ ( )۴۶طثقَ تٌذی کاستشهذاس ّ ( )۴۹هشدم
عپاسی (خوغ عپاسی) تْلیذ ّ ًؾش هستْا .تَ ػٌْاى هثال یکی اص فشفت ُای ًْ تشای سؽتَ ػلن اطالػات هقْلَ تثییي
استثاط هتقاتل هیاى اطالػات کاستش هسْس ّ تشًذ اعت .دس ُویي ساعتا هی تْاى تَ هْاسدی ُوچْى هْاسد صیش اؽاسٍ
کشد :خایگاٍ ّ ًقؼ اطالػات دس تشًذعاصی ،تشًذداسی ،پشّسػ ؽخقیت تشًذّ ،فاداسی تشًذُْ ،یت تشًذ ّ آگاُی اص
تشًذ.
دس اداهَ سضا زغاهی فش ّ هسغٌی اص کغة ّ کاس آی تشتش دستاسٍ هْضْع تسث فسثت کشدًذ ّ گفتٌذ“ :آیتشتش”
اپلیکیؾٌی سایگاى تشای هذیشیت اطالػات کغة ّ کاسُای هسلی اعت کَ اهکاى خغتدْ دس اطالػات تْلیذ ؽذٍ تْعظ
کاستشاى دستاسٍ کغة ّ کاسُا دس هسلَُای ؽِش ،تشای یافتي کغة ّ کاسُای ؽِشی (هؾاغل ّ خذهات ؽِشی)،
سعتْساًی تا کیفیت ،تیواسعتاًی دس ًضدیکتشیي فافلَ ،آسایؾگاٍ ُای هْسد ػالقَ ،عیٌواُا ،پوپ تٌضیي ُا ّ خیلی
چیضُای دیگش اعت .ایي کغة ّ کاس تَ کاستشاى ایي فشفت سا هیدُذ کَ تشای پیذا کشدى ُوَ چیض ،یک ساٍ زل
اهتساى ؽذٍ تْعظ دیگشاى سا داؽتَ تاؽٌذ ّ دس خقْؿ هْقؼیت هکاًیّ ،یژگی ُای کغة ّ کاس ّ ًقاط قْت ّ
ضؼف خذهات ّ هسقْالت یک کغة ّ کاس تْعظ کاستشاًی کَ قثالً آىُا سا آصهْدٍ اًذ ،هطلغ ؽًْذ.
هذیشاى آی تشتش اػالم کشدًذ :آی تشتش هسلی تشای هؼشفی کغة ّ کاسُای هسلی اعت ّ داسای ًغخَ اًذسّیذّiOS ،
ّب عایت آی تشتش اعت .کغة ّ کاس آی تشتش یک هذلB ۶ Bاعت کَ اطالػات خغشافیایی کغة ّ کاسُا سا تا
اطالػات هشتثظ تا تدشتَ اعتفادٍ اص ایي کغة ّکاس سا تا ُن پیًْذ هی صًذُ .وَ ایي اطالػات تْعظ خْد کاستشاى تْلیذ
هی ؽْدُ .وچٌیي کغة ّ کاسُای هسلی هی تْاًٌذ اطالػات خْد سا تَ طْس کاهل دس آی تشتش قشاس دٌُذ ّ تاؽگاٍ
هؾتشیاى خْد سا داؽتَ تاؽٌذ .کغة ّ کاسُا هی تْاًٌذ اطالػات کاهل تواط ،هْقؼیت سّی ًقؾَ ،عاػت کاسی،
هسقْالت ،گالشی تقاّیش سا داؽتَ تاؽٌذ.
ُوچٌیي هطشذ ؽذ هِن تشیي هؾخقَ آی تشتش عشّیظ خغتدْی پیؾشفتَ آى اعت .عشّیظ خغتدْی آی تشتش تشای
خغتدْی کغة ّ کاسُا ّ هْتایل تِیٌَ عاصی ؽذٍ اعت .تَ طْسی کَ کاستشاى تتْاًٌذ ًتایح تِتشی سا عشیغ تش تَ
دعت تیاّسًذ .خغتدْ دس آی تشتش هِن اعت؛ صیشا هشقْى تَ فشفَ تشیي هٌثغ تثلیغات ّ اطالع سعاًی تشای کغة ّ
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کاسُای کْچک ّ هتْعظ ّ تشای کغة ّ کاسُای فشفت یاتی هیکٌذ .ساٍ کاس آی تشتش تشای پاعخگْیی تَ ایي ؽشذ
اعت:


تشای پاعخگْیی تَ اسصػ ُای هسْسی تایذ تَ زدن تاالیی دادٍ خغتدْی هٌاعثی دس دعتشط تاؽذ؛ آی تشتش تشای
پاعخگْیی تَ زذاقل عی دسفذ توام خغتدُْای کغة ّ کاسُای هسلی تشًاهَ سیضی کشدٍ اعت؛ تشای اسائَ عشّیظ
خغتدْ ًیاص تَ زدن تاالیی دادٍ ّخْد داسد کَ تایذ زذاقل دادٍ ُا سا داؽتَ تاؽٌذ؛ تلفي ،آدسط ّ هْقؼیت سّی ًقؾَ.
تاهیي دادٍ ُا دس آی تشتش ًیض هؾتول اعت تش:



خْداظِاسی هشدم؛ کاستشاى هی تْاًٌذ کغة ّ کاسُای خْد یا دیگشاى یا هکاى ُای ػوْهی سا تَ آی تشتش هؼشفی
کٌٌذ؛



هٌاتغ ایٌتشًتی آصاد؛ هٌاتؼی هاًٌذ عشّیظ گْگل یا عایت ُای دادٍ آصاد ّخْد داسًذ کَ اطالػات سا دس اختیاس دیگشاى
قشاس هی دٌُذ .عشّیظ آی تشتش آىُا سا تَ فْست خْدکاس خوغ آّسی هی کٌذ؛



ًاهَ ًگاسی تا هشاکض هشتثظ؛ هؤعغات دّلتی تؼضاً دعت تَ تأهیي اطالػات صدٍ اًذ .چٌذ تاًک دّلتی هْقؼیت ُای
ؽؼة خْد سّی ًقؾَ سا تِیَ کشدٍ اًذ ّ تا ًاهَ ًگاسی اطالػات سا اسعال هی کٌٌذ؛



تیم جمع آوری داده :اتضاسی تَ ًام(  iB+آی تی پالط) تِیَ ؽذٍ اعت .کَ تین خوغ آّسی دادٍ دس هسل اص عشدس هشاکض
ػکظ تشداسی هی کٌٌذ ّ آىُا سا تشای عشّس اسعال هی کٌٌذ؛ سّیَ ُای تشسعی اطالػات دس آی تشتش تَ ایي ؽکل
اعتُ :وَ اطالػات ثثت ؽذٍ دس آی تشتش تشای ػذم تذاخل تا دادٍ ُای قثلی تشسعی هی ؽًْذ؛ ُوَ اطالػات تا تواط
هغتقین تین اپشاتْس تشسعی هی ؽًْذ؛ ایي فشایٌذ ًیوَ خْدکاس اعت .تَ ػٌْاى هثال  ۸۷دسفذ تشسعی ػذم تذاخل ُا
تْعظ الگْسیتن ُای طشازی ؽذٍ فْست هی گیشد ّ .تٌِا هْاسد هؾکْک تشای تشسعی هدذد تشای اپشاتْسُا اسعال
هی ؽْد؛ اهکاى گضاسػ خطا تْعظ کاستشاى ّخْد داسد کَ تَ فْست سّصاًَ تشسعی هی ؽْد .چالؼ ُای تشسعی
اطالػات تَ ایي ؽشذ اعت :فست ّ دقت اطالػات :اطالػات ثثت ؽذٍ اص هشاکض هختلف داسای دقت هتفاّتی ُغتٌذ.
ّ تشای اطویٌاى کاستش ًیاص تَ تشسعی دقیق داسًذ؛ تَ سّص آهذی اطالػات :تغییشات دس کغة ّ کاسُای هسلی صیاد
اعت ّ تایذ تَ فْست دّسٍ ای اطالػات سا تشسعی کشد؛ تشسعی اطالػات فشایٌذ پشُضیٌَ ای اعت کَ دس یک عیغتن
تضسگ ػوال غیش قاتل اًدام هی ؽْد ّ ساٍ کاس ایي هؾکالت اعتفادٍ اص کاستشاى فؼال اعت.
دیذگاٍ آی تشتش دس خقْؿ سّػ ُای خوغ آّسی اطالػات ػثاست اعت اص:



کغة ّ کاسُای پیؾٌِاد ؽذٍ اص عْی کاستشاى هفیذتش ُغتٌذ؛ اطالػات پیؾٌِاد ؽذٍ اص عْی کاستشاى هؼوْال دس آی
تشتش فؼال تش ُغتٌذ.



هالکیت ففسَ سا تَ ػِذٍ هی گیشًذ .ففسَ سا کاهل تش هی کٌٌذ… ّ .؛



اطالػات پیؾٌِاد ؽذٍ تْعظ کاستشاى ًیاص تَ تشسعی دقیق داسًذ .صیشا دعتشعی تَ ثثت کٌٌذٍ هسذّد اعت ّ دس هْاسد
تغیاس ًادسی هْاسد خالف قاًْى ثثت هی ؽْد؛



ثثت کغة ّ کاس تْعظ ًغخَ ُای هْتایل هؼوْال دقت تیؾتشی داسًذ؛



سّػُای دیگش کغة ّ کاس اص خولَ ًیشّی هیذاًی تغیاس پشُضیٌَ اعت؛



دس کل تِتشیي سّػ خوغ آّسی اطالػات خْداظِاسی کاستشاى اعت.



اها خْداظِاسی کاستشاى چالؼ ُایی داسد:
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اًگیضٍ کاستشاى :تَ خض فازثاى کغة ّ کاس دیگشاى اًگیضٍ چٌذاًی دس ثثت اطالػات ًذاسًذ ؛



زدن تاالی اطالػات ًیاص تَ تشسعی اپشاتْسُا داسد .کَ فشایٌذی پشُضیٌَ اعت؛



داًؼ کافی صهیٌَ :کاستشاى دس هْسد اُویت فضای ایٌتشًت ّ ًقؼ آى دس سًّق کغة ّ کاسُا تْخیَ ًیغتٌذ.



دس ایي خقْؿ ساٍ کاسُای آی تشتش ػثاست اعت اص:



تْعؼَ عیغتن اهتیاصتٌذی تَ ُوَ افشاد هْخة زدن تاالی ثثت ُای خطا هی ؽْد .صیشا اًگیضٍ ُای خذیذ تغییشاتی دس
ًْع سفتاس ایداد هی کٌذ؛ عیغتن ثثت دقیق تش ؽذٍ اعت ّ کاستشاى تایذ دس هسل ثثت زضْس داؽتَ تاؽٌذ؛



کاستشاى تایذ تشای ثثت خْد ؽْاُذی اسائَ دٌُذ کَ دلیل ثثت دسعت اعت؛ کاستشاى هی تْاًٌذ تا گضاسػ اطالػات
ًادسعت ًیض اهتیاص دسیافت کٌٌذ ّ اهکاى تشسعی ثثت ُا تشای کاستشاى خْػ ًام ًیض فشاُن هی ؽْد.
دس پایاى هذیش ایي کغة ّ کاس افضّد :تَ طْس خالفَ هی تْاى گفت آی تشتش یک پلت فشم اختواػی هؼشفی کغة ّ
کاسُای هسلی اعت؛ خْداظِاسی هغیش افلی دس خوغ آّسی اطالػات اعت ّ کاستشاى هی تْاًٌذ تا ثثت کغة ّ کاس
خْد ّ تشسعی گضاسػ خطاُا ایي فشایٌذ سا تغِیل کٌٌذ.
گفتٌی اعت پشعؼ ّ پاعخ زاضشاى پظ اص تْضیسات ُش عخٌشاى اًدام ؽذ ّ ًؾغت عاػت  ۴۸:۹۱تَ پایاى سعیذ.

5

