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 مکانی بسمت نسل سوم های اطلاعات سامانهتدریجی تکامل  

 مکانی با رویکرد کاربر محوریزیرساخت داده

 2محمدرضا ملک، 1زهرا رضائی

 دانشگاه آزاد اسلامي-دانشکده محیط زيست و انرژي -GISدانشجوي کارشناسي ارشد سنجش از دور و  4

 تحقیقات تهران  وواحد علوم  
rezaee.ncc@gmail.com 

 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي-نقشه برداريمهندسي دانشکده -هاي اطلاعات مکانيدانشیارگروه سیستم 3
mrmalek@kntu.ac.ir 

 (4234 مهر، تاريخ تصويب 4232 بهمن)تاريخ دريافت 

 چکيده

باشد. براي هاي مکاني ميدادههاي اجرايي و عمراني در جوامع مبتني بر شناخت صحیح و استفاده مناسب از زيربناي اکثر فعالیت

-آوري زيرساخت دادهفن GIS4هاي اطلاعات مکانيپذير، سیر تحول و تکامل سامانههاي مکاني در يک محیط تعاملاستفاده بهینه از داده

روز پیشرفتها و که براي نخستین بار مطرح گرديد تا به ام 4391از سال  GISرا بوجود آورده است. در واقع، فناوري  SDI3 هاي مکاني

هاي هاي مکاني در راستاي فعالیتتغییرات زيادي را در طول زمان تجربه نموده است. براي استفاده بهینه و اشتراکي کاربران از داده

هاي مکاني و ايجاد محیط گذاري اطلاعات و اطلاع رساني در مورد دادهبسترسازي به اشتراک برايبايست محیط مناسبي زيرساختي، مي

هاي مرتبط با يک ساختار مناسب و يکپارچه جهت هماهنگي فعالیت SDIهاي مکاني . زيرساخت دادهبوجود آوردتعاملي براي کاربران 

تر از آنها در امور مختلف ها و در نتیجه استفاده بیشتر و مناسباطلاعات مکاني و نیز افزايش آگاهي از وجود، وضعیت يا کیفیت داده

 GIS آوري و فن GISدر اين تحقیق، با بررسي روند اجمالي پیدايش  آورد.یري توسط کاربران مختلف را فراهم ميگاجرايي و تصمیم

ويژگیهاي  ، مزايا، معايب ومبتني بر وب را با بررسي کارکردها GISو  با معماري متمرکز GIS، محلي GISمبتني بر وب، کارکردهاي يک 

 هاي روز دنیاآوريفنبا توجه به  دقیق و بهنگام هاي مکانينیازهاي تخصصي کاربران به دادهگرفتن  با در نظر کنیم. سپسميآنها تشريح 

مزايا و جزئیات  ،گذاري اصولي اطلاعات مکاني، به لزوم پیدايش زيرساخت داده مکاني، اهدافجهت به اشتراک سازي مناسببستر و نیاز به

تحول و  ،از زمان پیدايش تا کنون تغییر SDI ،سازي آن اشاره خواهیم کرد. از طرفيي پیادهاجزاي آن و در نهايت به بسترهاي الکترونیک

در ابتدا  SDIنسلهاي ها در نحوه تعامل با کاربران و رفع نیازهاي آنها تجربه کرده است. هاي قابل توجهي را در ساختار و قابلیتپیشرفت

هاي هاي تولید شده، سپس ظهور معماري توزيع يافته همراه با ارائه طرويسمحوريت داده با معماري متمرکز و با GISهاي مشابه با سامانه

هاي مکاني ها در ارائه سرويسهاي عملکرد اين سامانهگرايي بوده است. با در نظر گرفتن کاستيمکاني با تاکید بر پردازش داده و سرويس

را در راستاي تعامل دوطرفه با کاربران با  SDIامروزه کارشناسان نسل جديدي از ، کاربرانو نیاز به کاربران بدون در نظر گرفتن شرايط 

 اند.ها و نیازهاي ويژه آنها پیشنهاد و توسعه دادهاولويت توجه به

 4هاي مکاني، ژئوپرتال و مرکز هماهنگي دادهSDI، 2مبتني  بر وب GIS ،GIS: واژگان کليدی

                                                           
 نويسنده رابط 

1 Geospatial Information System 

2 Spatial Data Infrastructure 
3 Web-based GIS 

4 Clearinghouse 
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 مقدمه -1

ارض را بطور مستقیم يا غیر ( عوGI4) اطلاعات مکاني

هاي مختصات، مستقیم وابسته به موقعیت )سیستم

دهي و غیره( با در نظر گرفتن سطح هاي آدرسسیستم

کنند. اطلاعات مکاني تولید شده در زمین توصیف مي

در واقع در هر کاربرد  ،هاي مختلفي از کاربردهاحوزه

وند. اين رمکاني و يا در هر غالب مکاني منابع بکار مي

سازي و اطلاعات همانند ابزاري براي سهولت تصمیم

هاي دولتي و يا هاي مختلف بخشمديريت منابع در حوزه

خصوصي )منابع طبیعي، امکانات شهري، کاداستر يا 

  [.41]روندکشاورزي، برنامه ريزي شهري( بکار مي

هاي مکاني در امور بردن به نقش دادهبراي پي 

توان مطالعات مربوط به مي يت و اجرا،گیري، مديرتصمیم

آمايش سرزمین، مديريت بحران، احداث منابع و تاسیسات 

جديد، حفظ محیط زيست و منابع طبیعي، مکانیابي مراکز 

ريزي حمل و نقل و بسیاري از موارد خدماتي، برنامه

-هايي از مسايل نیازمند به دادهمديريتي را به عنوان نمونه

دقیق، کامل و بهنگام برشمرد. بنابراين هاي مکاني صحیح، 

هاي مکاني در تولید اطلاعات ( جايگاه داده4مطابق شکل )

گیري، مديريت و اجرا و در نهايت در و دانش براي تصمیم

رسیدن به رشد و توسعه در تمامي امور جامعه نشان داده 

 شود.مي

 
  [42]هاي مکاني در رسیدن به رشد و توسعهجايگاه داده -4شکل

گیري بهینه و انجام ذخیره، بازيابي، بمنظور بهره

پا به  GISآوري هاي مکاني، فنمديريت و تحلیل داده

سیستمي است  GISعرصه تکنولوژي نهاد. بنا به  تعريف، 

                                                           
 1 Geoghraphical Information 

آوري شده به گیري از آن، کلیه اطلاعات جمعکه با بهره

ها صورت لايه لايه تهیه شده و پس از تفیک و کنترل داده

لیه اطلاعات توصیفي و مکاني مورد نیاز وارد سیستم ک

بدين وسیله علاوه بر دسترسي صحیح و سريع به  .شودمي

هاي موردنیاز در يک حجم وسیع، امکان ارائه و به داده

تصويرکشیدن اطلاعات مکاني و موضوعي در قالب نقشه، 

ها ونیز جدول و نمودار، ويرايش و بهنگام نمودن داده

ها و نیز در تحلیلهاي موجود در فاده از دادهامکان است

جهت اهداف مختلف و براساس نیازهاي گوناگون کاربران 

 .گرددفراهم مي

 2های اطلاعات مکانی مبتنی بر وبسامانه -1-1

هاي هاي موجود در سیستمها و سرويسامروزه از داده

و يا به شکل  2اطلاعات مکاني يا به شکل محلي و منفرد

محلي در  GISيک  [.2،3]گردداستفاده مي 4خدومخادم/م

گردد. از جمله حوزه محدودي از کاربردها استفاده مي

محلي دارد به مواردي که در ادامه  GISمعايبي که يک 

-عدم امکان به اشتراک (4توان اشاره نمود؛ آيند ميمي

ها و اطلاعات متفاوت بین مراکز مختلف براي گذاري داده

هماهنگ بودن اطلاعات نا ،طلاعات يکديگراستفاده از ا

 ،يکسان بین مراکز مختلف از نظر سیستم مختصات

قابل  ( 3فیلدها  توصیفي، نام فیلدهاي مقیاس، تعداد

 بطوريکههاي دلخواه دسترس نبودن اطلاعات در مکان

-و خارج از آن بودهها فقط در مرکز موجود اطلاعات و داده

داري دشوار بودن به روز نگه( 2و  ها قابل دسترس نیستند

اطلاعات در تمام مراکز زيرا که با تغییر در اطلاعات يک 

مرکز بايد تاثیرات آن به تمام مراکز ديگر فرستاده شود و 

د. هاي خود را اخذ نماينآن ها نیز با اطلاعات جديد تصمیم

 GISهاي موجود در يک بنابراين با توجه به محدوديت

ش دادن نیازهاي طیف وسیعي از محلي که قادر به پوش

پذيري در کابران نبوده و بتبع آن مساله کمبود تعامل

-منفرد يا محلي به چشم مي GISهاي مبتني بر شیوه

در ساختار خادم/مخدوم  GISتوان با استفاده از خورد، مي

هايي را بروي شبکه ايجاد نمود سیستم WebGISدر بستر 

شود. در مبتني بر وب  GISکه منجر به تولید يک سیستم 

 Web-based GIS، 4331واقع با پیدايش اينترنت در دهه 

                                                           
2 WebGIS 
3 Standalone 

4 Server/Client 
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هاي اطلاعات مکاني مطرح شدند و نیز در حوزه سیستم

-آوري در اين عرصه باعث گرديد تا سیستمظهور اين فن

هاي همراه، قدرتمند و هاي مرسوم، تبديل به سیستم

تبادل  گذاري اطلاعات ومناسب که امکان به اشتراک

دهند، گردند. اطلاعات مکاني را در بستر وب به کاربر مي

هاي مکاني بدون نیاز به استفاده و نصب لذا کاربران داده

بروي رايانه شخصي با استفاده از  GISهاي پیچیده سیستم

ارزان براحتي دسترسي  GISهاي بستر وب به سرويس

 [.7]يافتند

با تعويض  يمحل  GIS رفع معايب بنابراين بمنظور

با بکارگیري از کلاينت به سرور محلي  GISتکنولوژي 

Web GIS  قرار  کاربراز تمام امکاناتي که وب در اختیار

محلي  GISدهد در راستاي گسترش و رفع معايب مي

اين تکنولوژي علاوه بر رفع معايب سیستم . شداستفاده 

اي . مزايفعلي مزاياي زيادي را در اختیار ما قرار مي دهد

توان مواردي همچون را مي WebGISبکارگیري تکنولوژي 

سازي و سازي اطلاعات، مديريت، بهنگامامکان يکپارچه

ايجاد تغییرات سريع و آسان در پايگاه اطلاعاتي مرجع و 

هاي مختلف و انعکاس آن به تمام کاربران با سطح مهارت

 ها و مکانهايهمچنین امکان دسترسي به اطلاعات در زمان

با توجه به وسايلي که قابلیت دريافت اطلاعات از  مختلف را

، عنوان نمود.  بطور کلي يک طريق وب را داشته باشند

WebGIS  يک سیستم پیچیده با دسترسي به اينترنت

سازي، تغییر، تحلیل و نمايش براي اخذ، ذخیره، يکپارچه

افزار هاي مرتبط با مکان بدون نیاز به داشتن نرمداده

  [.2،4،9]باشدمي GISصاصي اخت

-هاي تحت وب، انواع نقشههاي اينترنتي يا نقشهنقشه

هاي انتشار يافته توسط اينترنت، نقشه اينترنتي نامیده 

ها تابعي است از ابزار طرف کاربر و شوند. انواع اين نقشهمي

هاي )نقشه Staric، که در سه گروه WebGISبا قابلیت 

 Interactiveهاي فعال( و ه)نقش Dynamicغیرفعال(، 

بعبارت ديگر  [.8]شوندبندي ميهاي تعاملي( طبقه)نقشه

هاي ايستاي از نقشه WebGISروند پیشرفت تکنولوژي 

هاي اينترنتي شروع شده و با گذر از مرحله تولید وب نقشه

هاي تعاملي و در نهايت در دينامیک به وب نقشه

-توزيع يافته مي GISهاي ترين حالت به سرويسپیشرفته

  [.8]رسد

در اينترنت شبیه مبادله اطلاعات با  WebGISعملکرد 

است. به طوري که در آن تقاضاي  Client/Serverساختار 

يا  3GISبه خادم  4کاربر از طريق اينترنت و خادم وب

آن را به زبان  GISرسد. خادم مي 2اصطلاحا خادم نقشه

نترنت و گزارشات تولید ترجمه کرده، نقشه اي GISافزار نرم

به خادم وب ترجمه  GISاز خادم  GISافزار شده در نرم

 درحالت متداول رسد.شده و از طريق اينترنت به کاربر مي

Web GIS 4افزارهاينرمIMS  و دهي پايگاه داده سرويس

مرورگرهايي  کنند ودر اينترنت ايجاد مي را GIS توابع

قابلیت دسترسي  Internet Explorer و NetScape انندم

شکل   نمايند.فراهم مي را نظر کاربران را به سرويس مورد

( نمايانگر پروسه ذکر شده در حالت متداول را نمايش 3)

  [.2،2،9]دهدمي

 
 WebGIS[2،9]ساختار عمومي يک  -3شکل 

-WEBافزارهاي مختلف با وجود تولید و عرضه نرم

GISي همچون خروجي افزارها مشکلات متعدد، اين نرم

مشترک براي گرافیکي نامناسب، نبود مفاهیم و قوانین 

و  عدم قابلیت تعامل  هابندي، تبادل و تلفیق دادهقالب

افزارها در پذيري و استقلال در نرمبمنظور تامین انعطاف

ها و امکان ايجاد ارتباط را دارند. بنابراين با ارائه سرويس

هاي مبتني بر شبکه GISتوجه به کمبودهاي موجود در 

نیز بتنهايي  WebGISدر رفع نیازهاي گسترده کاربران، 

پاسخگوي نیازهاي کاربران نبوده و نیاز به ايجاد بستر 

هاي گذاري دادهتري براي استفاده و به اشتراکمناسب

هاي مرتبط با پذيري بین گروهمکاني در راستاي تعامل

ا رشد روزافزون هاي مکاني بوجود آمد. بنابراين بداده

-هاي اينترنت و اينترانت و توسعه فناستفاده از شبکه

آوريهاي ارتباطات و افزايش روزافزون تعداد منابع مکاني 

توجهات به سوي  (On-line)قابل دسترس بصورت آني 

هاي مکاني معطوف گرديده است.ايجاد زيرساخت داده

                                                           
1 Web Server 

2 GIS Server 
3 Map Server 
4 Internet Map Server 
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 SDIظهور  -1-2

تمايل به  هاي مکانياغلب تولیدکنندگان داده

هايشان دارند. امروزه ها و سرويسگذاري دادهاشتراک

هاي مکاني در مناطق و کشورهاي زيادي زيرساخت داده

،  اينترنت و ICTگیرد. با گسترش مورد استفاده قرار مي

گیري در جهت شکل GISوب، تحول چشمگیري در 

در حدود دو دهه گذشته شکل گرفته است  SDIمفاهیم 

در جهت مفهوم وسیعتر بسمت  GISر تحولي بطوريکه سی

پیش رفته است. بنابراين به مرور زمان، با نیاز  SDIايجاد 

گذاري به بستر مناسب الکترونیکي جهت به اشتراک

، از تکنولوژي SDIي اطلاعات در محیط توزيع يافته

WebGIS هاي مکاني در در قسمت مرتبط با نمايش لايه

بمنظور تکمیل  ستفاده گرديد.هاي مکاني ازيرساخت داده

رساني راجع به هاي مکاني و اطلاععملکرد نمايش لايه

هاي آنها از وجود فراداده ها و ويژگيکیفیت اين لايه

)اطلاعات راجع به داده( در کاتالوگ سرويس براي نمايش 

اطلاعات به کاربران از وجود داده و مشخصات آن استفاده 

 نمود.

هاي دولتي و خصوصي ها و شرکتاز آنجائیکه سازمان

کننده اطلاعات جغرافیايي کننده و هم مصرفکه هم تولید

هستند، تمايل به استفاده بهینه از اطلاعات مکاني دارند، 

نیاز به مستندات مناسب براي يابش، ارزيابي و استفاده از 

هاي مکاني موجود براي اکثر تولیدکنندگان مجموعه داده

ران به عنوان يک اولويت با اهمیت وجود داده و جوامع کارب

داشته، و اين مساله اولین گام مهم در ايجاد هر زيرساختار 

  [.49]باشدداده مکاني مي

، دو مساله اساسي  GISهاي اولیهدر کار با نسل

ها بصورت ( وجود مجموعه داده4کاربردي وجود دارد؛ 

 ها درفرمتهاي متعدد و مختلف بطوريکه مجموعه داده

هاي مختلف هاي مختلف براي بکار بردن در سیستمفرمت

( مساله براي 3اغلب بايد به فرمت يکديگر تبديل شوند و 

ها اغلب مستندسازي کافي و مناسبي صورت اين داده

-نگرفته است و براي کاربران بیروني يافتن مجموعه داده

باشد. در هاي مورد نظرشان و دسترسي به آنها مشکل مي

پذيري در منفرد در مباحث تعامل GISبزارهاي واقع، ا

هاي بايست در سیستمبافت جاري اطلاعات مکاني که مي

باشند. برخط به اشتراک گذارده شوند، فاقد توانايي لازم مي

پذيري، استانداردهاي اطلاعات بمنظور حل مساله تعامل

 OGC4 سازي نظیرهاي استانداردمکاني توسط سازمان

اند. بکاربردن استانداردها توسعه داده شده ISO/TC2113 يا

و  2تا اندازه زيادي مشکلات ناشي از ناسازگاري ساختار

پذيري ها را مرتفع گردانیده است. مسائل تعاملداده 4نحو

سازي از لحاظ يابش و بازيابي اطلاعات مکاني در مجتمع

  [.32،39]شودها از منابع مختلف ناشي ميداده

-دن محیط مناسبي جهت به اشتراکورآبراي فراهم 

نیز  OGCپذيري، هاي مکاني وبرقراري تعاملگذاري داده

 گذاري مکانيزبان نشانه هاي خاص نظیريکسري مشخصه

GML2  وFilter encoding  را تبیین کرده و همچنین

 WFS9 سرويس ارائه دادههاي تبادل داده نظیر پروتکل

د آورده است.  را بوجو WMS7 هاسرويس نمايش دادهو

هاي ويژه ساختار و پروتکل هابطوريکه اين مشخصه

هاي مکاني در مناسبي را جهت توصیف و دسترسي به داده

سطح دامنه فعالیتهاي مرتبط بوجود آورده است. براي 

توانايي رمزگشايي هندسه عوارض  GMLمثال، فايلهاي 

 WFSها را دارند. سرور همانند نقاط، خطوط و يا پلیگون

 Boundingهاي عوارض در يک نیز قادر به گرفتن پرسش

Box  و بازگرداندن نتايج در فرمتGML باشد. بنابراين مي

هاي پیشرفت و توسعه سريع اين استانداردها و تکنولوژي

گذاري و تقارن اطلاعات مکاني ها، به اشتراکوب سرويس

را در بین منابع مختلف رو به رشد برده، و اين امکانات 

-هاي مکاني را پشتیباني ميپذيري فني دادهتعامل

هاي يکي از اهداف اصلي توسعه سیستم [.32،39]کنند

، يابش و بازيابي اطلاعات SDIsپذير و بدنبال آن تعامل

مکاني بوده است. همچنین کشف سرويسهاي پردازش 

ها نیز از اهمیت مکاني مناسب براي مديريت اين داده

هاي مکاني ت. امروزه زير ساخت دادهاي برخوردار اسويژه

SDI  يک ساختار مناسب و يکپارچه جهت هماهنگي

هاي مرتبط با اطلاعات مکاني و نیز افزايش آگاهي فعالیت

ها و در نتیجه استفاده از وجود، وضعیت يا کیفیت داده

تر از آنها در امور مختلف اجرايي و بیشتر و مناسب

ف را در يک محیط گیري توسط کاربران مختلتصمیم

                                                           
 1 Open Geospatial Consortium 

 2 ISO technical committee for geographic information and 

geomatics 
3 Sehematic 

4 Syntatic 

 5 Geography Markup Language 
 6 Web Feature Service 

 7 Web Map Service 
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آورد. در واقع، براي استفاده يافته و تعاملي فراهم ميتوزيع

پذير، سیر هاي مکاني در يک محیط تعاملبهینه از داده

آوري ، فن GISهاي اطلاعات مکانيتحول و تکامل سامانه

هاي مکاني را بوجود آورده است. بر طبق زيرساخت داده

مفهوم مجموعه  به SDI، واژه GSDI4تعريف انجمن 

ها و سلسله مراتب گذاريها، سیاستمرتبطي از تکنولوژي

هاي سازماني بوده که دسترسي و قابل دستیابي بودن داده

  [.4،42]کندمکاني را در يک محیط اشتراکي تسهیل مي

اجزا، مزایا و اهداف زیرساخت داده  -2

 مکانی

ها، اي از سیاستمجموعه SDIبنا به تعريف، 

هاي هاي دسترسي، دادهشبکهو وريها آاردها، فناستاند

ها و نیروهاي انساني بوده که امور مختلف مکاني، سازمان

سازي، دسترسي و استفاده بهینه آوري، ذخیرهتولید، جمع

 [.42]سازدهاي مکاني را تسهیل و هماهنگ مياز داده

، تسهیل و هماهنگي در جهت تبادل و SDIهدف اساسي 

هاي مکاني و منابع محاسباتي گذاري دادهبه اشتراک

ها و در کلیه سطوح يک مرتبط با آنها در بین سازمان

مکاني براي دستیابي به جامعه و بین متولیان اطلاعات 

باشد. اهدافشان در سطوح مختلف سیاسي و اجرايي مي

سازي و ايجاد چنین محیطي مستلزم طراحي، پیاده

که باعث ايجاد سهولت در  هايي استنگهداري از مکانیزم

هاي گذاري، دسترسي و استفاده ساده از دادهاشتراک

ست که اگر چنین مکانیزمي در شوند. بديهيمکاني مي

سطوح مختلف ملي، استاني، محلي و غیره ارائه و اجرا 

هاي متولي تولید داده هماهنگ با يکديگر شود، سازمان

دي در جهت هاي زياعمل کرده و هزينه، زمان و تلاش

 [.42]ها حفظ خواهد شدتوسعه و نگهداري داده

 SDI اي براي طراحي و توسعه مکانیزم تسهیل پروسه

گیري با متولیان متعدد، جهت هاي تصمیمايجاد محیط

از  رسیدن به اهداف توسعۀ پايدار نیز مي باشد.

هاي اطلاعات، شبکه ارتباطي بین پايگاه يکSDI  طرفي،

ت، کاربردها و تکنولوژي و سیاستگذاري ها و خدماسرويس

تواند کیفیت زندگي را به طور کلي بالا ببرد و است که مي

هاي اطلاعاتي دقیق و اين امر از طريق دسترسي به پايگاه

                                                           
1 Global Spatial Data Infrastructure 

ها فقط يکبار داده SDIبا استفاده از شود. بهنگام میسر مي

کاري از روند شوند، در نتیجه موازيآوري ميتولید و جمع

هاي مکاني حذف شده و هزينه اضافي براي ید دادهتول

ساير  [.3]شودهاي موجود صرف نميتولید دوباره داده

تسهیل در مواردي همچون به ، SDIمزاياي بکارگیري 

افزايش منافع ، تبادل، ادغام و به کارگیري اطلاعات مکاني

-اقتصادي، اجتماعي و محیط زيستي حاصل از سرمايه

هاي مکاني موجود توسط ده بروي دادههاي انجام شگذاري

تسهیل در توسعه بازار اطلاعات و ، هاي مختلفسازمان

ه خدمات نوين و بهینه به کاربران با استفاده از ائار، صنعت

افزايش امنیت اجتماعي با به کارگیري ، وري اطلاعاتآفن

هاي جديد ايجاد فرصت، اطلاعات مکاني در مديريت بحران

گیري از مات بهینه به کاربران با بهرهارايه خد، شغلي

هاي گیري بیشتر از بستراطلاعات مکاني و بهره

  [.3]توان اشاره نمودمي توانمندسازي

، ANZLIC3 شوراي اطلاعات زمیني استرالیا نیوزلند

-داده, استانداردهاي فني, مجموعه2هاي سازمانيوبچارچ

عنوان را ب 2هاي مراکز هماهنگيو شبکه 4هاي بنیادي

مطابق با شکل  [.42]کندتعريف مي SDIاي اجزاي هسته

هاي سازماني بمنظور ساخت، ها و چارچوب( سیاست2)

ها نگهداري، دسترسي و کاربرد استانداردها و مجموعه داده

شوند. نقش استانداردهاي فني، تعريف تبیین مي

باشد. هاي بنیادي ميمشخصات فني مجموعه داده

ي بنیادي نیز، در چارچوب سازماني تولید هامجموعه داده

شوند و نیز با استانداردهاي فني کاملاً مطابقت دارند و مي

هاي مکاني درگاهي را نهايتا شبکه مرکز هماهنگي داده

هاي بنیادي بر براي دسترسي کاربران به مجموعه داده

طبق روش تعیین شده در چارچوب کاري سازماني و بر 

سازد. مولفه مردم نیز فني فراهم مي اساس استانداردهاي

هاي کنندگان و واسطههاي مکاني, تهیهشامل کاربران داده

نقش  SDIدرگیر بوده که در توسعه و گسترش 

 [.3،42،31]دارند

هاي داده، . مجموعهاست SDIي اصل ارکان ازي يک داده

که در کاربردهاي متنوع ممکن است بکار روند، اغلب از 

اي يا داده پايگاه داده، هسته داده، داده پايه آنها به عنوان

                                                           
2 Australia and New Zealand Land information Council 

3 Institutional Framework 
 4 Fundamental Data Sets 

 5 Clearinghouse 
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ها بطور وسیع براي شود. اين مجموعه دادهمرجع ياد مي

هاي متعددي مورد نیازند. از انواع ديگر اهداف و سازمان

که از  بودههاي موضوعي هاي داده مجموعه دادهمجموعه

 .شونداي مشتق ميهاي پايهمجموعه داده

 
 SDI [34]اجزاي  -2شکل

جستجو و بازيابي اطلاعات مکاني يکي از اهداف طلايي 

باشد. بمنظور دسترسي به يک داده خاص اي ميSDIهر 

ها آنرا توصیف نمايیم. بدين منظور، فراداده بايدمکاني، 

دهند. هاي مکاني ارائه ميجزئیات بیشتري را درباره داده

 ت،یفیک محتوا،فراداده توضیح و نوشتار خلاصه درمورد 

باشد. مجموعه داده مي اتیخصوص ديگـر و تلع شرايط،

بطور معمول فراداده شامل توضیحاتي راجع به مقیاس 

ها، ها، دقت دادهها، محتوي اطلاعاتي، تعريف دادهداده

-سازي، منبع جمعمشخصات تولید کننده، آخرين بهنگام

، دقت داده، ـکیتفک قدرت، تصوير ستمیسها، آوري داده

اي تولید، کامل بودن، منطقه تحت پوشش و غیره هروش

شود. فراداده اطلاعات مفید ديگري در مورد چگونگي مي

مجموعه داده براي اهداف خاص را نیز در بر دارد. 

درمجموع، فراداده مکاني همانند يک کتابخانه مرکزي 

هايي راجع به داده از قبیل عنوان, مقدمه متشکل از مولفه

هاي جغرافیايي از جمله حوزه داده؛ مولفهو تاريخ انتشار 

هاي پايگاه جغرافیايي تحت پوشش و اطلاعات پروژه؛ مولفه

داده نظیر برچسب تعاريف توصیفي و اطلاعات توصیفي 

 [.42]باشدمي

 رعايت ازمندین فرادادهلازم به ذکر است ساختار 

 انیم در. است ايويژه استانداردهاي و الزامات

 هـايداده يفـراداده ـدیتول بـراي هکي استانداردهاي

 اتطلاعایته کمبر اساس انتخاب  شونديم استفادهي مکان

 استاندارد از استفاده ISO استانداردي جهان سازماني مکان

ISO 19115 ته،یکم اينف هد. است گزينه ترينمناسب 

 مورد در يافته سـاختار اسـتاندارد مجموعه يک سازيادهیپ

 ریغ يـا میمسـتق صـورت بـه کـه استي ايهپديده و ایاش

. هسـتند مـرتبط نیزمـ سـطح رويي مکـان بـا میمسـتق

 و پايه عنوان به ISO/TC 211 استاندارددر ايران نیز 

 شـده انتخـابي ملّـ استانداردهاي سازيادهیپ اساس

  [.4،42]است

  SDI اول، دوم و سومهای نسل تحول -2-1

SDI در دورهي مکاني به کاربران هاه سرويسئدر ارا-

اي هاي قابل توجههاي مختلف زماني تحول و پیشرفت

-گذاري دادهداشته است. با روي کار آمدن نیاز به اشتراک

گذاري داده از هاي مکاني، رويکردهاي مختلف به اشتراک

به سمت پايگاه  متمرکز با سرور مشترکمدل پايگاه داده 

رو به ارتقا  رهاي اختصاصيدر سرو هاي توزيع يافتهداده

-بوده است. با پیشروي به سمت استفاده از به اشتراک

نیز شکل  SDIهاي مکاني، مباحث گذاري موثر داده

گرفتند. با توجه به مطالعاتي که در اين زمینه صورت 

هاي اول، دوم و سوم را با توجه به توان نسلگرفته مي

ري داده و گذاپیشرفت بسترهاي الکترونکي به اشتراک

( تبین 4ها مطابق شکل )هاي اين سامانهتوسعه قابلیت

را به سه نسل  SDI، نسلهاي نمود. با توجه به اين تصوير

تقسیم بندي نمود که مشتمل بر شاخص و اصلي میتوان 

 2و کاربر محور 3، پردازش محور4داده محور SDIسه نسل 

  [.43،47،32،34]باشدمي

 
 SDI[32] يژگیهاي سه نسلنمايش شماتیک و -4شکل 

( از يک پايگاه داده 2(ل در نسل اول، مطابق شک

سازي فراداده استفاده شده و کاربران براي ذخیره 4متمرکز

                                                           
 1 Data Centric 

 2 Process Centric 
 3 User Centric 
 1 Centralized 
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هاي مکاني براي جستجو و بارگذاري و تولیدکنندگان داده

در يک سرور هايشان به اين پايگاه داده متمرکز داده

  [.47،34]کردندميمتصل شده و از آن استفاده اشتراکي 

 
  [34هاي مکاني نسل اول]معماري مرکز هماهنگي داده -2شکل

مشکلات مدل قبل اعم از تمرکز در دو نسل بعدي، 

ها ها در يک سرور، مشکلات ناشي از بروز نبودن دادهداده

در طي مدت زمان، عدم تمايل متولیان داده به در اختیار 

هاي خود و غیره برطرف شده است. در شتن اصل دادهگذا

بین  4يافتهمعماري توزيع يک ها دراين مدل عموماً برنامه

Client  وServer  قرار گرفته و تبادل داده بین اين دو

 هاي مکاني درظهور وب سرويس. پذيردقسمت صورت مي

اي زيرساخت داده نسل دوم تحول شگرفي در خدمات داده

-بکارگیري معماري توزيع يمکاني بوجود آورد. در نتیجه

تمامي از نسل دوم به بعد،  3گرايييافته با رويکرد سرويس

 هايشوند تمام لايهکننده قادر ميهاي مشارکتدستگاه

مکاني خود را بصورت سرويس در اختیار ديگران  اطلاعات

ها هايي که ديگر دستگاهقرار دهند و همچنین از سرويس

-دهند، استفاده نمايند و بنابراين تعاملدر اختیار قرار مي

 .رودپذيري در تبادل داده بالا مي

ماهیت صرفا  SDIهاي بسیاري از فعالیت اول در نسل

نیز  2محصول مبنابه عنوان روش  داشته که ايداده

بر  SDIاز میان ارکان اساسي  شناخته شده و در اين روش

، SDIشود. اما در نسل دوم اي ميرکن داده تاکید ويژه

 بودهاغلب فعالیتها در جهت شناسايي مشخصات محصول 

پردازش محور بوده است. در روش پردازش ماهیت آن و 

                                                           
 2 Distributed 
 3 Service Oriented 
 4 Product-based 

محور، بجاي توجه صرف به اتصال فیزيکي به پايگاه داده 

هتر براي يک ارگان در هاي ارتباطي بموجود، ايجاد کانال

 باشد.ها هدف اصلي ميگذاري دادهامر به اشتراک

نامیم. در مي  را نسل کاربر محور SDIنسل سوم و 

حالیکه در هر دو نسل داده محور و پردازش محور، کاربران 

SDI  پذيرنده مطیع بي قید و شرط اطلاعات مکاني از

کاربران، در ديد کاربر محور،  [.43،34]باشندسامانه مي

باشند. در اطلاعات مکاني مي 4هاي فعال و تعامليگیرنده

SDI هاي پردازش محور که بمنظور رفع کاستيSDI  داده

-هاي جمعمحور شکل گرفت، فرايندهاي مختلفي در داده

در آوري شده مدل داده محور طراحي و انجام شدند. اما 

علايق ها و طراحي فرايندها،  اولويت نیز دراين معماري 

داده  SDI در مدلاند. کاربر نهايي در نظر گرفته نشده

کنندگان کنندگان و تهیههاي دولتي تولیدمحور، بخش

پردازش محور،  SDIمدل هاي مکاني بوده و در داده

کاربران نیز مشارکت بخشي در ساختار تبادل داشته و در 

کاربر محور، کاربران مشارکت کامل در  SDIنهايت نیز در 

  [.43،34]دارند SDIرايندهاي ف

ها در نسل اول، داده SDIدر ديد داده محور بطور کلي 

شوند. بمنظور آوري ميهاي دولتي جمعتوسط سازمان

فراهم آوردن اطلاعات مکاني کلیدي از يک جامعه، 

هاي مختلفي اطلاعات مکاني با مشخصات لازم را سازمان

ها در آوري دادهپس از تولید و جمع [.44]کنندتهیه مي

بايست چه جوري ها ميها، اينکه دادهSDIاين نوع از 

گردد. اما از آنجائیکه اين ساختار باشند، نیز مشخص مي

ست کاربر از ا باشد، ممکنهاي کاربر نميبر مبناي اولويت

پردازش  SDIها راضي نباشد. استفاده از اين سرويس

حول سريعي در ، پس از وقوع تSDIمحور، دومین نسل از 

از جمله وب و  )ICTs)2هاي ارتباطات و اطلاعات آوريفن

  [.42،34]اينترنت ظهور کرد

پردازش محورتوجه بیشتري به کاربر نسبت  SDI مدل

هاي جديدي نظیر آوريداده محور با بکار بردن فن SDIبه 

ها و غیره داشته است. ، ويکي پديا، وب سرويس3وب 

پردازش محور همچنان  SDIوسعه بهرحال، در طراحي و ت

ها و علايق کاربران چندان پرداخته نشده است. به اولويت

 SDIکاربر محور، که سومین نسل  SDIدر حالیکه در 
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بوده، شاهد يک جهش قابل توجه از نقش کاربر غیر فعال 

و  2ظهور وب به کاربر فعال در کار با سامانه هستیم. 

هاي و محیط 3خبره، سیستم 4هاي وب معناييقابلیت

باشد. ر رشد و توسعه در نسل سوم مياز مظاه 2هرجا آگاه

اي است که بر محور بگونهرکا SDIعملکرد بنابراين 

و  SDIهاي کاربران در حین طراحي ها و اولويتنیازمندي

لازم به ذکر است که . شوديا از قبل از آن در نظر گرفته مي

اده، استانداردها، ها نظیر فرادSDIومي در اجزاي مفه

پذيري، سیاست و مسائل سازماني در سیر از مباحث تعامل

اند. اين نسل اول به نسل دوم توسعه و گسترش داده شده

هاي توسعه توان در نسل سوم نیز با المانمفاهیم را مي

 [.42،44،34]يافته مشخص بکار گرفت

های مکانی شبکه مرکز هماهنگی داده -2-2

(Clearinghouse) 

علاه بر همکاري سازماني، تعريف و تبیین  SDIدر 

هاي اطلاعاتي توزيع يافته غیر راهنماي اجراي سیستم

افزاري متصل به يکنواخت، شامل چهار جزء اصلي نرم

اينترنت نیز وجود دارد. اين اجزاء که تشکیل دهنده شبکه 

مرکز هماهنگي داده مکاني بوده عبارتند از ؛ ويرايشگران 

-و فهرست خدمات وابسته، محتويات مخازن داده فراداده

براي  هاي کاربردهاي سمت کاربرهاي مکاني، برنامه

 4افزارهاي مکاني و میانتحقیقات کاربر و دسترسي به داده

 هاي مکاني.هاي واسط پردازشيا سرويس

ها همانطور که اشاره شد، اطلاعات موجود در فراداده

فتن کارآمدي و کمک به کاري و بالاربا کاهش دوباره

ها از جمله فوايد گیري بهتر و نیز کاهش هزينهتصمیم

باشند. شبکه مرکز هماهنگي ها مياطلاعات راجع به داده

هاي مکاني، بستري الکترونیکي با قابلیت جستجو، داده

هاي مکاني نمايش، انتقال، سفارش، تبلیغات و انتشار داده

باشد. در واقع از مي تاز منابع متعدد در شبکه اينترن

ملي اينست  2هاي مکانياهداف يک مرکز هماهنگي داده

هاي که تبديل به دروازه خريد و جستجويي براي تمام داده

هاي مکاني در دسترس ملي ارائه شده توسط سازمان
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 5 Spatial data Clearinghouse 

دولتي و يا خصوصي و صنعتي گردد. يک مرکز هماهنگي 

مکاني ملي در هاي هاي مکاني ملي در زيرساختار دادهداده

جايگاه مافوق مفاهیم قرار گرفته که متشکل از يک پرتال 

هاي پردازشي سازي، و سرويسبا قابلیت جستجو، نقشه

درواقع مرکز هماهنگي داده مکاني يک درگاه  خواهد بود.

وب بوده که تسهیل در اکتشاف، دسترسي و ارائه سرويس 

را براي اي قابل قبول را مورد توجه قرار داده و شبکه

هاي مکاني موجود و در دسترسي و استفاده از تمامي داده

آورد. اين سامانه همچنین دسترس براي کاربران فراهم مي

در نقش مرکز هماهنگي داده به عنوان بخش مرکزي براي 

گذاري داده میان تولیدکنندگان و کاربران داده به اشتراک

 [.42،44،49]باشدمي

ها بر اساس ها و فرادادهازي دادهسبنابراين پس از آماده

استانداردهاي مورد تايید و بمنظور فراهم آوردن محیطي 

-ها از منابع مختلف در سیستمگذاري دادهبراي به اشتراک

-يافته، در قدم بعدي نیاز به طراحي و پیادههاي توزيع

هاي مکاني به عنوان درگاه سازي مرکز هماهنگي داده

هاي رسي به اطلاعات و سرويسورودي کاربران در دست

SDI هاي کاربر جهت جستجوي و همچنین ايجاد واسط

هاي هاي مورد نظر کاربران و ابزاري جهت نمايش لايهداده

هاي کاربر ابزاري مکاني خواهیم داشت. درواقع، واسط

هستند که کاربر توسط آنها قادر به استخراج اطلاعات مورد 

طراحي و قراردادن اين  نظر خود از سیستم خواهد بود.

هاي کاربر بر روي شبکه بمنظور در دسترس واسط

ها يا همان قرارگیري براي عموم کاربران، بر بستر پرتال

 پذيرد. هاي الکترونیکي صورت ميدرگاه

 پرتال و پرتال مکانی -2-3

پرتال صفحه وبي  است که امکان دسترسي آسان را به 

وظیفه يا خواسته خود نیاز هر چیزي که کاربر، براي انجام 

دارد بدون توجه به اينکه محل فیزيکي آن کجاست، فراهم 

کند. به بیان ديگر پورتال درگاهي به دنیايي مجازي است 

که هر قشري از کاربران در اينترنت با رجوع به آن بتوانند 

مند هاي متداول در اينترنت بهرهبه راحتي از سرويس

یاز خود را بدست آورند. بنابراين شوند و يا اطلاعات مورد ن

ست که همانند يک نقطه ورودي به وب پرتال وب سايتي
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بوده و نوعا داراي يک موتور جستجو، حاوي  4جهان گستر

مطالب خبري يا سرگرمي، اتصالاتي به ساير صفحات 

ترين يکي از مهمباشد. اينترنتي و يا خدمات ديگر مي

توان درحالت محتوا را مي باشد.مي پرتال، محتوا هايمولفه

، XML2HTML/3کلي هر شيء الکترونیکي، اعم از اسناد

بطور کلي پرتال مجموعه  ، دانست.مانند آنتصاوير، صدا و 

باشد. ها ميها به ساير سايتاي از ارتباطدهي شدهسامان

سازي شده نیز ست ايمن شده و شخصييک پرتال ممکن

  [.44،48،34]باشد

خاصي از پرتال که با محتواي مکاني در از طرفي، نوع 

 SDIشود. از آنجائیکه ارتباط است، ژئوپرتال نامیده مي

هاي مکاني و ها، دادهها، سرويسآورياي از فنمجموعه

باشد، براي اينکه تمام اين منابع را بتوان ها ميفراداده

-يکجا در دسترس کاربران و با يک روش ساده قرارداد، مي

دهي نمود. را در غالب يک ژئوپرتال سامانتوان آنها 

هايي هستند که چنین منابع ها نیز وب سايتژئوپرتال

اي از صفحات جغرافیايي غیر متمرکز را از طريق مجموعه

دهي کرده و تمرکز اصلي آن بر آوري و سازمانوب جمع

باشد. ژئوپرتال همچنین روي کشف محتويات مکاني مي

اي ازمنابع اطلاعات جاد مجموعهيک رابط کاربر براي اي

ها هاي داده و سرويسبرخط مکاني، مشتمل بر مجموعه

  [.3،43]باشدمي

کشور از سراسر دنیا در حال توسعه  21تاکنون  حدود 

-هاي مکاني ملي و بتبع آن راهو گسترش زيرساختار داده

باشند. بر طبق کارکردي شان مياندازي پرتال مکاني ملي

رود، معماري مرجع پرتال ها انتظار ميتالکه از ژئوپر

دهي را بمنظور بايست چهار طبقه سرويسمکاني مي

سازي يک پرتال مکاني جامع همچون رسیدن به پیاده

هاي ، سرويس2هاي کاتالوگ، سرويس4هاي پرتالسرويس

 [.49،48]دهدپوشش  7هاي دادهو سرويس 9نمايشي

براي کاربران،  SDIياي بنابراين بمنظور تامین اهداف و مزا

سازي رابط کاربر مورد ها در طراحي و پیادهاز  ژئوپرتال
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نمايش نقشه  هايي همچوننظر با داشتن وب سرويس

WMS و کاتالوگ سرويس  CSW8 گردد.استفاده مي 

 معماری و اجزای پرتال مکانی -2-4

سازي پرتال با داشتن معماري مرجع پرتال مکاني، پیاده

ندارد آسانتر و سريعتر شده و با استفاده از آن، مکاني استا

سازي ملزومات چارچوب يک معماري بعنوان راهنماي پیاده

هاي عملکردي آن بمنظور دسترسي به محتواي برنامه

هاي ها تعیین خواهد شد. سرويسها و فرادادهمکاني، نقشه

پرتال يک نقطه دسترسي به اطلاعات مکاني بر روي پرتال 

ها، مديريت و اداره پرتال آورند. بعلاوه، اين سرويسفراهم مي

سازند. بعبارت ديگر، معماري مرجع پرتال پذير ميرا امکان

هاي پذيري را که لازمه همپوشاني شکافمکاني، تعامل

ها و جوامع مختلف بوده را اطلاعاتي موجود مابین سازمان

عات گذاري اطلاافزايش داده و همچنین فرايند به اشتراک

  [.42،48]نمايدمکاني را تسهیل مي

بمنظور طراحي  همانطور که در بخش قبل اشاره کرديم،

معماري يک پرتال مکاني، ژئوپرتال را يک برنامه کاربردي 

هاي اطلاعات مکاني که از اجتماع تعداد خاصي سرويس

-سرويس نوع چهارحداقل  ( که متشکل از9مطابق شکل )

-هاي پرتال، سرويسسرويس ائهار همچونبه کاربران  دهي

 هاي دادههاي نمايشي و سرويسهاي کاتالوگ، سرويس

هاي کاتالوگ از سرويس [.42،48]گیرندباشد، در نظر مي

هاي مکاني در براي مشخص کردن اينکه اطلاعات و سرويس

کجا قرار گرفته استفاده شده و فراهم آوردن اطلاعاتي برروي 

نتايج جستجوي کاربر مورد ها و اطلاعاتي براي سرويس

هاي نمايشي رادر ژئوپرتال گردد. سرويساستفاده مي

سازي آنها براي بمنظور پردازش اطلاعات مکاني و آماده

نمايش به کاربر مورد استفاده قرار داده و با استفاده از 

هاي داده نیز دستیابي به محتواي مکاني و پردازش سرويس

. بعبارت ديگر، معماري مرجع توان صورت دادها را ميداده

هاي پذيري را که لازمه همپوشاني شکافپرتال مکاني، تعامل

ها و جوامع مختلف بوده را اطلاعاتي موجود مابین سازمان

گذاري اطلاعات افزايش داده و همچنین فرايند به اشتراک

  [.43،48،33]نمايدمکاني را تسهیل مي

                                                           
 8 Web Catalog Service 
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 [48] یاز طراحي ژئوپرتالهاي مورد ناجزاء و سرويس -9شکل

-بطور کلي، کارکردهايي که از يک ژئوپرتال انتظار مي

ها و اطلاعات مکاني رود از يک طرف قابلیت کار با داده

را پوشش داده، مکانیسمي براي دسترسي  SDIموجود در 

هاي مختلف فراهم آورده و بطور به داده از نودهاي سازمان

ل دهد و از طرف ديگر، را شک SDIکلي درگاه ورودي به 

با داشتن چندين خط دسترسي به داده براي کاربران 

مختلف سرويسي براي يابش منابع اطلاعات مکاني فراهم 

در کنار فراهم آوردن سطح دسترسي  SDIبنابراين،  آورد.

دهد. هاي متعددي را نیز ارائه ميکاربران به داده، سرويس

در غالب يک از يک مشاوره ساده  SDIدامنه خدمات 

، بعنوان مثال WPS 4هاي پردازش مکانيفراداده تا سرويس

موقعیت عوارض صرفا براساس  نمايش يک نقشه و تعیین

تواند گسترده باشد. بمنظور تضمین و مختصات و غیره مي

تري از تامین دسترسي به اين خدمات براي طیف گسترده

مبتني بر  ها در يک رويکرد توزيع يافته وربران و سیستمکا

ها استفاده گردد. با مشارکت، ضروريست که از وب سرويس

هاي مستقل، امکان بوجود آوردن بکاربردن وب سرويس

هاي طراحي تر از سرويسهاي ترکیبي و کاملسرويس

  شده نیز وجود دارد.

  پيشنهادات و گيرینتيجه -3

GIS تواند با استفاده از شبکه گسترده جهاني وب مي

سترش يافته و اجازه دسترسي افراد بیشتري به نسبتا گ

اطلاعات مکاني و توابع را داده و همچنین باعث افزايش 

هاي در دسترس شود. بنابراين آگاهي عموم کاربران از داده

گونه ها بدون هیچاينترنت به عنوان ابزاري براي انتقال داده

به  تواند مبنايي براي دستیابيمحدوديت زماني و مکاني، مي

-محلي داراي محدوديت GISاطلاعات مختلف قرار گیرد. 

                                                           
 1 Web Process Service 

ها و اطلاعات گذاري دادههايي از قبیل عدم به اشتراک

متفاوت بین مراکز مختلف، عدم دسترسي آسان به اطلاعات 

هاي مختلف و مشکلات مرتبط ها و مکانمورد نیاز در زمان

-ف مياي مختلهاي دادهسازي اطلاعات در پايگاهبا بهنگام

جهت  WebGISهاي اينترنت و باشد. استفاده از تکنولوژي

حل مناسبي در دستیابي به اطلاعات مکاني و توصیفي راه

باشد. در واقع با بکارگیري اين انجام خدمات مختلف مي

سازي ها رفع شده و امکان يکپارچهتکنولوژي محدوديت

لاعاتي سازي تغییرات در پايگاه اطاطلاعات، مديريت، بهنگام

مرجع و انعکاس آن به تمام کاربران و نیز امکان دسترسي 

پذيرد. از آنها به اطلاعات در هر زمان و مکاني صورت مي

 ها در رفع نیازهاي رو به رشد کاربرانطرفي، اين سامانه

هايي همچون خروجي گرافیکي هاي مکاني با کاستيداده

د مفاهیم و قوانین ها، نبوافزارهاي اين سامانهنامناسب در نرم

نبود فراداده و کاتالوگ سرويس بندي، مشترک براي قالب

هاي هاي موجود و کیفیت و ويژگيرساني از دادهدر اطلاع

نبود استاندارد واحد و مشترکي در تبادل و تلفیق آنها، 

ها بمنظور تامین ها و نیز عدم قابلیت تعامل اين سامانهداده

ها و افزارها در ارائه سرويسر نرمانعطاف پذيري و استقلال د

امکان ايجاد ارتباط مواجه گرديدند. بعبارت ديگر با توجه به 

هاي مبتني بر شبکه در رفع GISکمبودهاي موجود در 

بتنهايي پاسخگوي  WebGISنیازهاي گسترده کاربران، 

تري براي نیازهاي کاربران نبوده و نیاز به ايجاد بستر مناسب

هاي مکاني در راستاي گذاري دادهاشتراکاستفاده و به 

هاي مکاني بوجود هاي مرتبط با دادهپذيري بین گروهتعامل

هاي اينترنت آمد. بنابراين با رشد روزافزون استفاده از شبکه

هاي ارتباطات و افزايش آوريو اينترانت و توسعه فن

روزافزون تعداد منابع مکاني قابل دسترس بصورت آني 

(On-line) هاي توجهات به سوي ايجاد زيرساخت داده

مکاني معطوف گرديده است. يکي از اهداف اصلي توسعه 

، يابش و بازيابي SDIsپذير و بدنبال آن هاي تعاملسیستم

اي براي پروسهنیز  SDIاصولي اطلاعات مکاني بوده است. 

-هاي تصمیمطراحي و توسعه مکانیزم تسهیل ايجاد محیط

ن متعدد، جهت رسیدن به اهداف توسعۀ گیري با متولیا

در  SDI طراحي و ايجادبنابراين، هدف  باشد.پايدار مي

ريزي يک سازمان و يا يک جامعه، امکان مديريت و برنامه

سازي مديريت و همچنین مديريت پشتیباني در امر بهینه

 .باشدميکلان اقتصادي اجتماعي تر ساده
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ها و کنون، قابلیتتا SDIگیري همچنین از زمان شکل 

هاي مختلفي براي زيرساخت داده مکاني طراحي سرويس

و بکار برده شده که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي، 

ها رو به پیشرفت و ارتقا داشته و از ها و قابلیتاين سرويس

به نسل دوم و سپس نسل سوم شاهد  SDIنسل اول 

ها به نیاز ها در پاسخگوييتوسعه و گسترش اين توانمندي

شود بمنظور کاربران هستیم. پیشنهاد مي هايو اولويت

گذاري اصولي در به اشتراک SDIوري بهینه از بستر بهره

هاي گسترده کاربران هاي مکاني و تامین خواستهداده

در معماري و  هاي جديدآوريتوجه بیشتري معطوف فن

هاي وب معنايي، همچون قابلیت SDIنسل سوم اجزاي 

در راستاي رفع آگاه هاي هرجایستم خبره، محیطس

 نیازهاي اساسي کاربران گردد.  
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