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چکیده
اطالعات مکاني به عنوان يکي از ارکان الزم براي تصمیم گیري ،بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و حتي سیاسي ما
را پوشش مي دهد .اگر به اطالعات مکاني پردازش شده به عنوان يک محصول و کاالي اقتصادي نگااه کنایم ،میا ان اق اال باازار باه ايان
محصول ،رابطه مستقیم با قیمت آن و می ان برآوردن ارزش مورد انتظار کاربران دارد .در حالیکه گاهاً به دلیل فرايناد نامناساب در ارزش-
گذاري اين نوع از اطالعات ،توزيع مناس ي از لحاظ بازگشت سرمايه در میان سازمانها و نهادهاي ساهیم در فرايناد جماعآوري دادههاا و
پردازش آنها وجو د ندارد ،به صورتیکه برخي از آنها با وجود فعالیت کمتر ،سهم بیشتري از منابع ماالي حاصال از تولیاد داده نهاايي را در
اختیار مي گیرند .اين امر از يک سو موجب کاهش انگی ه برخي از سازمان هاي ساهیم گردياده و از ساوي ديگار ،موجاب افا ايش قیمات
محصول نهايي و در نتیجه ،کاهش می ان استفاده از محصول اطالعاتي تولید شده ميگردد .در اين راستا ،اين مقاله ارزشگذاري محصاول
اطالعات مکاني را با رويکرد زنجیره ارزش مورد بررسي قرار ميدهد .براي اين منظور ،خصوصیات منحصر به فرد اطالعات مکاني به عناوان
يک محصول و مشکالتي که در ارزشگذاري آن وجود دارد ،تشريح شده و سپس با معرفاي مفهاوم زنجیاره ارزش ،نحاوه بکاارگیري ايان
رويکرد براي ارزشگذاري اطالعات مکاني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدي :اطالعات مکاني ،اقتصاد اطالعات ،زنجیره ارزش ،ارزش اقتصادي اطالعات مکاني
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ارزشگذاري اطالعات مکانی با رویکرد زنجیره ارزش

ارزشگذاري اطالعات مکاني با رويکرد زنجیره ارزش

 -2اطالعات مکانی به عنوان یک محصول

 -1مقدمه

اقتصادي

ارزش اطالعات و راههاي کسب آن بر هیچ کس
پوشیده نیست .اطالعات به خودي خود کااليي ارزشمند
نیست ،بلکه به س ب کاربردهاي آن ارزش مييابد.
دادههاي مکاني جمعآوري شده توسط نهادهاي ملي
نقشهبرداري هر کشور براي بسیاري از کاربران قابل
استفاده نیست ،در حالیکه اين دادهها يک من ع باارزش
براي تولید اطالعات مکاني به شمار ميروند .به ع ارت
ديگر ،بازار قابل توجهي براي اطالعات مکاني پردازش شده
توسط کاربران غیرمتخصص وجود دارد ] .[6در اين راستا
ارزشگذاري (قیمتگذاري ،)1يک عنصر حیاتي در
بازاريابي دادههاي مکاني است ،زيرا قیمت باال مانعي براي
دسترسي به دادهها و استفاده گسترده از آنها است و از
طرفي قیمت پايین ،ه ينههاي باالي جمعآوري و نگهداري
دادهها را پوشش نميدهد و نرخ بازده مورد انتظار سرمايه-
گذاري براي تولید کننده داده را تأمین نميکند .اين در
حالیست که اطالعات مکاني ،کاالهاي اقتصادي استاندارد
نیستند و بنابراين تعیین ارزش (قیمت) بهینه براي آنها
امري بسیار دشوار است ].[1
اطالعات مکاني را ميتوان به عنوان محصولي در نظر
گرفت که طي فرايندي که سازمانهاي مختلف در آن
ايفاي نقش ميکنند ،دادههاي خام جمعآوري شده به
اطالعات پردازش شده مورد نیاز کاربران مختلف ت ديل
ميشود .به ع ارت ديگر ،يک داده مکاني خام ،در مراحل
متعدد ،با پردازشها و عملیاتي که توسط سازمانهاي
مختلف بر روي آن انجام ميشود ،ارزشمندتر ميگردد .اين
امر در علم اقتصاد" ،زنجیره ارزش" نامیده ميشود که
يکي از مؤثرترين رويکردهاي موجود براي ارزشگذاري
محصوالت اطالعاتي است.
اين مقاله با معرفي مفهوم زنجیره ارزش ،به فرايند
ارزشگذاري اطالعات مکاني با چنین رويکردي ميپردازد.
براي اين منظور ابتدا اطالعات مکاني به عنوان يک
محصول و کاالي اقتصادي معرفي ميگردد و سپس با
معرفي مفهوم زنجیره ارزش ،نحوه بکارگیري اين رويکرد
براي ارزش گذاري اطالعات مکاني مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.

 فردي که داراي اطالعات است ،با منتقل کردن ،آن
را از دست نميدهد .از اين رو ،خريدار اطالعات
بهراحتي ميتواند آن را بارها به فروش برساند .به
ع ارت ديگر ،هر چند اطالعات ممکن است به بهاي
گ اف بهدست آيد ،بهمحض اينکه در دسترس قرار
گرفت به ارزاني قابل توزيع است ].[2

1 Pricing

2 experience good
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دادههاي مکاني ،محصول اقتصادي استاندارد نیستند.
اين امر ،که ناشي از اطالعاتي بودن اين محصول است ]،[9
مشکالتي را براي بازاريابي ،فروش و قیمتگذاري دادهها و
اطالعات مکاني ايجاد ميکند که از آن جمله ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 دادههاي مکاني يک "کاالي تجربي "2است ،به اين
معني که براي درک ارزش آن بايستي در عمل مورد
استفاده و ارزيابي قرار گیرند .براي اين منظور ،کاربران
مختلف پس از انجام فرايندههاي اولیه براي آمادهسازي
دادهها ،اقدام به استخراج اطالعات مکاني مورد نیاز
خود مينمايند ].[6

 اطالعات به سهولت و ارزاني قابل انتقال و تقسیم
است .بر خالف انواع ديگر محصوالت ،اطالعات با
ه ينههاي بسیار کم قابل تکثیر هستند .از طرفي ،معموالً
بیشترين ه ينه ،صرف تولید دادههاي خام ميشود ،اما
محصوالت اطالعاتي حاصل از پردازش اين دادهها را
ميتوان بدون صرف منابع مادي زياد تولید نمود ].[1

 عالوه بر ه ينههاي تولید و محتواي واقعي ،يکي از
معیارهاي مهم در ارزشگذاري اطالعات ،می ان بهروز
بودن آن است .به ع ارت ديگر ،ارزش برخي اطالعات
در فوريّت آن نهفته است ] .[1همه ما مثالهاي
متعددي از اطالعاتي را ميشناسیم که با گذر زمان،
ارزش آنها کاهش مييابد.

 اطالعات يکسان ممکن است براي کاربران مختلف
در زمانهاي متفاوت ،ارزشهاي متفاوتي داشته باشند.
اطالعات مربوط به آب و هواي ايتالیا احتما ًال مورد توجه
يک فرانسوي نیست ،اما زماني که وي در حال سفر به
ايتالیاست اين اطالعات ممکن است مهم باشد ]![4

زنجیره ارزش ،1مجموعه عملیاتي است که در يک
صنعت به صورت زنجیرگونه انجام ميگیرد تا به خلق
ارزش منجر شود .زنجیره ارزش براي محصول اطالعات
مکاني 2دن الهاي از عملیات انجام شده توسط يک يا چند
تولیدکننده براي ت ديل دادههاي مکاني (مجموعه داده و يا
نقشههاي آنالوگ) به محصول نهايي است ].[6
بر خالف محصوالت ديگر که با تولید مواد خام آغاز
ميگردد ،زنجیره ارزش در اطالعات مکاني با ارزيابي نیاز
کاربر شروع ميشود .کاربر براي يک استفاده خاص ،ارزش
اطالعات را تعريف ميکند و در ادامه ،دن الهاي از فعالیتها
محصوالت
اطالعات
مکاني

اس

 -3زنجیره ارزش در تولید اطالعات مکانی

تولید کننده :3

تولیدکننده:2

تولیدکننده:1

تحلیل داده

تلفیق داده

گردآوري داده

شکل -1زنجیره در بررسي ارزش اطالعات مکاني][6

گردآوري
دادههاي
مکانی
کاربران

گردآوري داده

مراحل پردازش

شکل -2درخت ارزش اطالعات مکاني ][6

نکته حائ اهیمت در ارت اط با درخت فوق اين است
که ارزش مورد انتظار براي اطالعات مکاني ،در مرحله
نهايي ايجاد ميشود ،در حالیکه معموالً بیشترين ه ينه،
صرف جمعآوري اولیه دادههاي خام ميگردد .به ع ارت
ديگر ،همانطور که در ادامه خواهیم ديد ،تولید کننده اولیه
داده که بیشترين ه ينه را متحمل ميشود ،معموالً از

اطالعات باارزش نهايي که با ه ينه به مراتب کمتر توسط
تولیدکنندگان بعدي تولید ميشود ،دورتر بوده و در نتیجه
سهم مالي کمتري از آن را دريافت خواهد کرد .در يک
1 Value Chain
2 Geoinformation
3 Value Tree
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چنین ويژگيهايي ،ارزشگذاري و بازاريابي محصول
اطالعات مکاني را پیچیده ميسازد که اگر راه حل مناس ي
براي آن اتخاذ شود ،اين محصول ميتواند نیاز کاربران را
براي درک مناسب محیط پیراموني در عمل و يا
تصمیمگیري مرتفع سازد .يک راه حل مناسب ميتواند
قیمتگذاري اطالعات مکاني با رويکرد ايجاد ارزش باشد.

توسط تولیدکنندگان متخصص در زنجیره ارزش انجام
ميشود .مطابق شکل  ،1محصوالت میاني ميتواند به
عنوان محصول نهايي براي برخي کاربران متخصص در
حوزه اطالعات مکاني در نظر گرفته شود و يا به عنوان
ورودي براي مرحله بعدي تولید در زنجیره ارزش مورد
استفاده قرار گیرد ].[6
اطالعات مکاني ،که در مراحل متعدد از پردازش
دادههاي اولیه تولید شدهاند ،با ارزشتر از دادههاي مکاني
خام هستند .طراحي يک زنجیره ارزش ،از جمعآوري دادهها
تا محصول اطالعاتي نهايي ،بايد با شناخت نیاز کاربر آغاز
شود و اين محصول به منظور ارائه بیشترين ارزش براي
کاربر طراحي گردد ] .[6تولید محصول مورد عالقه بخش
خاصي از کاربران براي بکارگیري در تصمیماتي معین،
محصول اطالعات مکاني نامیده ميشود ] .[1بیشتراطالعات
مکاني تولید شده در زنجیره ارزش ،براي پاسخ به نیازهاي
مختلف بازار ايجاد ميشود که اصطالح ًا درخت ارزش9
اطالعات مکاني (شکل  )2نامید ميشود ].[6

ارزشگذاري اطالعات مکاني با رويکرد زنجیره ارزش

بازار پويا ،هر يک از عوامل تولید کاالي اطالعات مکاني،
بايد سهم عادالنه خويش را از ارزش آن دريافت کنند .اگر
يکي از عوامل مشارکت کننده در زنجیره تولید خواستار
سهم ب رگي از ارزش تولید باشد ،براي ديگران به دست
آوردن يک نرخ معقول بازگشت سرمايهگذاري غیرممکن
ميشود و زنجیره ارزش ناکارامد خواهد بود .در اين
وضعیت هیچ کسب و کاري امکانپذير نیست.

 -2-3پارادوکس (تناقض) زنجیره ارزش
يک زنجیره ارزش متشکل از تولیدکنندگان مختلفي
است ،که همه فرايند را در اختیار ندارند .آخرين
تولیدکننده در زنجیره ارزش که در تماس با کاربر نهايي
است ،ارزش نهايي را براي محصول ايجاد ميکند .اين
تولیدکننده ،با شناسايي فرآيندهاي کسب و کار کاربر و
نیازهاي او ،کارآمدترين محصول اطالعات مکاني را براي
وي تولید ميکند .محصول به دست آمده در اين مرحله،
عملکرد نهايي و بیشترين ارزش را براي کاربر نهايي ايجاد
کرده است .اين محصول با ه ينههاي نس تاً کم ثابت و با
استفاده از نتايج مراحل پیشین در زنجیره ارزش ايجاد
شده است .در زنجیره ارزش تولید کاالي اطالعات مکاني،
در ابتداي زنجیره ،ارزش ايجاد شده براي کاربر نهايي
بسیار پايین ميباشد و ارزش به تدريج در طول زنجیره
ارزش به محصول نهايي اضافه ميشود .اين مسئله يک
تناقض به شمار ميآيد ،چرا که ه ينههاي ثابت جمعآوري
و بهنگامسازي دادههاي مکاني در آغاز ايجاد زنجیره ارزش
بسیار باالست ،در حالیکه ارزش ايجاد شده براي اين
محصول بسیار پايین است ].[6

 -1-3هزینهها در زنجیره ارزش اطالعات مکانی
بخش عمده ه ينه تولید يک محصوالطالعات مکاني،
ه ينه تولید نسخه اول از محصول است و به دلیل
ه ينههاي باالي جمعآوري دادهها به راحتي قابل بازيابي
نیست .پس از اين ،ه ينه ايجاد ارزش براي کاربر ،شامل
ه ينه مرتبسازي ،فیلتر و سازماندهي دادهها براي
استفاده مؤثر از دادهها در کاربرد مورد عالقه کاربر است.
عالوه بر اين ،ه ينه اغلب ناچی ي نی (مانند ه ينههاي
جاري دستگاهها ،چاپ نقشه و غیره) براي تولید نسخه
ديگري از محصول صرف ميگردد ].[6

محصوالت
اطالعات
مکاني

تولید کننده :3

تولیدکننده :2

تولیدکننده :1

تحلیل داده

تلفیق داده

گردآوري داده

زیاد

کم

ارزش

شکل -9تناقض زنجیره ارزش ][6

 -3-3قیمت گذاري در یک زنجیره ارزش
قیمت به عنوان "يک مقدار ،معموالً پول ،براي چی ي
که ارائه و يا رد و بدل شده" تعريف مي شود .قیمت ،يکي از
عوامل بسیار مهم در متقاعد کردن خريدار بالقوه براي خريد
محصول است و برخالف پارامترهاي ديگر مانند کیفیت،
معمو ًال به وضوح قابل مشاهده و مقايسه است .مسئله مهم،
ارائه قیمت مناسب براي داده هاي مکاني است که در کنار
جذب خريدار ،نرخ معقول بازگشت سرمايه گذاري را براي
تولیدکنندگان در پي داشته باشد ].[1
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قیمتگذاري محصول اطالعات مکاني با مکانیسمهاي
متعارف مشکل است .اگر تکنیک قیمتگذاري بر اساس
برآورد کلیه ه ينهها (جمع آوري ،نگهداري و پردازش
داده) و تقسیم آن بر تعداد فروش بالقوه باشد ،قیمت
برآورد شده معموالً باال خواهد بود .پس اين قیمت ،هدف
ايده آل يعني حداکثر درآمد براي تولید کننده و حداکثر
استفاده براي کاربران را محقق نميکند .بنابراين الزم است
استراتژي جديدي براي قیمتگذاري محصوالت اطالعات
مکاني تعريف شود .استراتژي قیمتگذاري بر م ناي ارزش

اس

 -4نتیجهگیري
در مفهوم زنجیره ارزش ،اطالعات مکاني بسیار
سودمندتر از دادههاي خام مکاني براي بازار ميباشد .تناقض
زنجیره ارزش ،ناشي از خواص اقتصادي بسیار خاص
دادههاي مکاني است و دلیل آن ه ينه باالي جمعآوري
دادههاي اولیه است .به ع ارت ديگر به نظر ميرسد ،در
اغلب موارد ،ه ينه باالي اطالعات مکاني ،ناشي از
قیمتهاي باال براي جمعآوري دادهها در اولین مرحله از
زنجیره ارزش ميباشد .اين مانع ،باعث تولید محصوالت با
ارزش کم و از دست دادن بازار ان وه فروش مي شود.
تج يه و تحلیل دقیق وضعیت نشان ميدهد که
استراتژيهاي جديد براي قیمتگذاري دادههاي مکاني و
اطالعات مورد نیاز اين امکان را فراهم ميکند تا زنجیرههاي
ارزش سودآور شده و در اختیار طیف گستردهتري از کاربران
قرار گیرد.قیمتگذاري برم ناي ارزش ،نیاز به درک نیازهاي
کاربر و فرايندهاي در حال توسعه و ويژگي هاي محصولي
است که ارزش اضافي را براي کاربر به ارمغان بیاورد .تولید
کننده بايد توجه بیشتري به اولويتها و انگی ه خريداران
بالقوه داشته باشد .درک نیاز کاربر به تولید کننده امکان
ميدهد تا در مورد استفاده جايگ ين از مجموعه دادههاي
خود و بازارهاي بالقوه جديد کاربراني (مانند بانکها،
شرکتهاي بیمه ،خردهفروشان ب رگ ،نمايندگيهاي
خودرو ،شرکت گاز ،شرکتهاي مشاوره ،خدمات بهداشتي،
و غیره) که براي رسیدن به موقعیت بهتر در بازار به
محصوالت اطالعات مکاني (و نه مجموعهاي از داده هاي
خام) نیاز دارند کمک کند .در آينده ،مجموعه دادههاي
تولیدي نه بر اساس قیمت ،بلکه بر اساس قابلیت استفاده،
کیفیت و مناسب بودن کاالي اطالعاتي مکاني رقابت
خواهند کرد .بدين ترتیب ،براي تحقق قیمتگذاري برم ناي
ارزش ،تولیدکنندگان اطالعات بايستي در ايجاد ارزش براي
کاربران رقابت کنند ].[1
درحال حاضر دو رويکرد متفاوت در اقتصاد اطالعات
مکاني در کشورهاي پیشرفته در حال اجراست .يک
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يکي از اين روشها است .در اين روش قیمت بر اساس
می ان ارزشي که کاربر در استفاده از محصوالت اطالعات
مکاني کسب مي کند ،تعیین ميشود .کاربر اصوالً زماني
براي محصوالت اطالعات مکاني پول بیشتري پرداخت
خواهد کرد که خواسته مورد انتظارش از طريق محصول،
بیشتر برآورد شده باشد .همچنین قیمت محصوالت
اطالعات مکاني بايد تا حدي پايین باشد که کاربران
استفاده کننده از آن ،به سود مورد انتظارشان دست يابند.
از منظر تولید کنندگان اطالعات مکاني ،اين قمیت بايد تا
حدامکان باال باشد تا سود بهینه را براي آنها فراهم آورد.
زماني که محصوالت اطالعات مکاني بتوانند نیاز بازار را
پاسخگو باشند (و بازار هم حاضر به پرداخت ه ينه باشد)،
پیدا کردن يک قیمت تعادلي براي محصوالت اطالعات
مکاني ممکن خواهد بود ].[1
قیمتگذاري برم ناي ارزش تنها يک استراتژي قیمت-
گذاري جديد نیست ،بلکه يک رويکرد جديد بازاريابي و
فروش استفاده از اطالعات مکاني است .در اين حالت،
توجه و تمرک از جن ههاي فني و ويژگيهاي محصول ،به
نیاز کاربران تغییر مييابد .اين رويکرد باعث ايجاد بازارهاي
رو به رشد براي محصوالت اطالعاتي مکاني با ارزش اف وده
باال با کاربردهاي خاص و با ه ينه باال ميگردد.
با رويکرد زنجیره ارزش ،تعیین سهم هر يک از
تولیدکنندگان در زنجیره ارزش ،بر اساس می ان ارزش
ايجاد شده براي يک کاربر نهايي محاس ه ميگردد .به طور
معمول ،قیمت تمام شده يک محصول اطالعات مکاني
براي هر تولید کننده ،از حاصل جمع ه ينه تهیه داده
ورودي توسط وي و ه ينههاي انجام شده توسط اين تولید
کننده براي تولید محصول خروجي بدست ميآيد .بديهي
است اين فرايند تجمیعي ،بار مالي ف ايندهاي به سازمان
بعدي تحمیل ميکند؛ و در نهايت ،براي آخرين تولید
کننده ايجاد محدوديت ميکند ،چرا که گاهاً ه ينهاي که
بايستي به عنوان ارزش محصول مکاني از کاربر مطال ه
کند بیش از سطح رضايتمندي و توان مالي کاربر است.
بدين ترتیب اگر زنجیره ارزش با قیمت باال براي
جمعآوري دادههاي مکاني شروع شود ،براي دستیابي به
قیمت مطلوب کاربر نهايي ،فرايندهاي بعدي ،امکان
اف ودن تولید کمي از محصوالت اطالعات مکاني با ارزش
باال را دارا هستند .در چنین شرايطي ممکن است زنجیره
ارزشي که ارزش ايجاد شده براي محصول آن کم باشد ،در

پیدا کردن بازارهاي ب رگ اقتصادي با مشکل مواجه گردد.
برخي از دولتها از اين تناقض براي تولید محصوالت
اطالعات مکاني با ارزش کم و قیمت پايین براي بازارهاي
ان وه استفاده کردهاند ].[6

ارزشگذاري اطالعات مکاني با رويکرد زنجیره ارزش

رويکرد ايجاد محصوالت اطالعاتي مکاني با ارزش اف وده
باال براي خدمات خاص و با ه ينه باال است که بیشتر در
اروپا در حال اجراست؛ قیمتگذاري محصوالت اطالعات
مکاني نی با رويکرد ايجاد ارزش براي کاربر مي باشد.
سازمانهاي نقشهبرداري اروپا ،اين امکان را فراهم کردهاند
که زنجیره ارزش سودآور شود و به طور گستردهتري
توسط کاربران مختلف مورد استفاده قرار گیرد .رويکرد
دوم ،با توجه به تناقض زنجیره ارزش ،تولید محصوالت
اطالعات مکاني با ارزش اف وده کم براي بازارهاي ان وه
است که به طور قابل مالحظهاي در اياالت متحده آمريکا
توسعه يافته است .سازمان نقشهبرداري اياالت متحده،
مجموعه اطالعات مکاني را با قیمت بسیار پايین و بدون
محدوديت در حق نشر از دهه  39در دسترس عموم قرار
داده است .شرکت هاي متعددي اين اطالعات را خريداري،
بازپردازش و براي استفاده ان وه ،کاربردي کرده و با قیمت
پايین به فروش ميرسانند .در اين حالت ،نسخه کیفیت
پايین اطالعات مکاني به صورت رايگان از طريق اينترنت

ارائه ميشود و نسخههاي با کیفیتتر اطالعات مکاني در
بازارهاي نوظهور کسب و کار به فروش ميرود.

 -5پیشنهادات
اطالعات مکاني يک شکل از زيرساختهاي الزم براي
تصمیمگیري است که بسیاري از فعالیتهاي اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و حتي سیاسي ما را پشتی اني ميکند.
ه ينه تهیه اين اطالعات براي اولین کاربر بسیار سنگین
است .در اين راستا ،دولتها و نهادهاي حاکمیتي که متولي
تولید اطالعات مکاني در هر کشور مي باشند ،بايد استراتژي
مشخصي را در ارزش گذاري اطالعات مکاني اتخاذ و دن ال
کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود .اين چالشها باعث
ميشود که نیاز به مطالعات بیشتر براي نشان دادن ارزش
اقتصادي ايجاد شده در ساير صنايع با بکارگیري اطالعات
مکاني ،نقش بکارگیري اطالعات مکاني در اف ايش بهرهوري
و تولید ناخالص ملي بیشتر احساس شود.
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