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  )1394، تاريخ تصويب تير 1393 آذر(تاريخ دريافت 

  چكيده

و كاربردي در حيطه علوم و  ترين موضوعات پژوهشيدر محيط وب به يكي از مهم جغرافياييامروزه نمايش و پردازش اطالعات 

افزاري از جمله هاي نرم) ، شركت1989ابتداي پيدايش وب ( هاي اطالعات جغرافيايي تبديل شده است. در اين راستا از همانسيستم

و ارائه  1994در سال  )OGC(گذاري در اين زمينه پرداختند. با تشكيل كنسرسيوم مكاني بازسرمايهبه  Esriو  Autodeskهاي شركت

. از جمله اين استانداردها شدهاي مختلف فراهم ها و دادهپذيري بين برنامهطالعات مكاني، زمينه بهبود تعاملاستانداردهاي مربوط به ا

س پردازش يمكاني تحت وب ، سرو هاي دادهتحت وب ، سرويس پوشهمكاني ، سرويس عوارض  نقشه تحت وبتهيه توان به سرويس مي

 و پردازش  نمايش انتشار ، زايش تقاضاي كاربران برايفاشاره كرد. با توجه به ا غيره و ري عوارض جغرافيايياگذتحت وب ، زبان نشانه

افزاري خود پرداختند. هاي نرمبرنامه به توسعهسازي اين استانداردها ادهپي اها و موسسات تحقيقاتي مختلف باطالعات بر روي وب، شركت

سازي ه است كه با توجه به هزينه پيادههاي مختلف توسعه داده شدتوسط گروه OGCباز فراواني نيز بر اساس استانداردهاي هاي متنبرنامه

هاي هاي متفاوت برنامهاند. با توجه به اهداف و قابليتبال فراوان قرار گرفتهمورد استق هاي تجاري،پذيري باال نسبت به برنامهپايين و تعامل

اي از اين وعهمه از مجدكارآمد باشد. با استفاتواند بسيار مي WebGISسازي سامانه كارگيري تركيبي از آنها در پيادهباز موجود ، به نمت

) و اليه كاربر)، مي توان يك سامانه داده ، اليه كاربردي (اليه سرويس دهندهه (شامل سه الي WebGisاي ها در معماري اليهبرنامه

WebGis سازي كرد. آمد را پيادهكار  

عوارض سازي سرويس نمايش نقشه تحت وب با قابليت پرس و جو و همچنين سرويس لعه برنامه تحت وبي با هدف پيادهدر اين مطا

دهد كه براي دريافت نقشه از يك سرويس نقشه، آن بررسي شد. نتايج حاصل نشان ميو كارآيي  سازياي پيادهمكاني بر پايه معماري اليه

دهنده مي تواند كارايي و سرعت بيشتري داشته رورگر ساده براي ارتباط با سرويسدر صورتي كه حجم داده كم باشد استفاده از يك م

تر است. در مورد دهنده مناسببراي ارتباط با سرويس Qgisروميزي مانند  Gisباشد. ولي با افزايش حجم داده، استفاده از يك نرم افزار 

كارايي و سرعت  OpenLayersمانند   APIدهنده نسبت به استفاده از يك في عوارض ارتباط مستقيم با سرويسدريافت اطالعات توصي

س ها از يك سرويوجود ندارد. در مورد دريافت دادهسازي اطالعات در صفحه وب شخصي، ارد. اما در اين صورت امكان شخصيبيشتري د

 افزارهاي روميزي كه قابليت اتصال بههاي با حجم زياد استفاده از نرمحجم و چه داده هاي كمعوارض تحت وب، چه در مورد داده

ها را نمايش داد توان دادهستقيم ميم تها، به صوروه بر سرعت بيشتر در دريافت دادهتر است. زيرا عالهاي مكاني را دارند مناسبسرويس

 هاي مورد نظر را روي آنها اعمال نمود.و پردازش

  بازهاي متن، فناوري سرويس نمايش نقشه ، سرويس عوارض تحت وب كنسرسيوم مكاني باز، ، جغرافيايياطالعات  كليدي : واژگان

                                                      
 رابطنويسنده   *
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  مقدمه -1

توسط تيم برنرزلي در سوئيس  1989در سال وب  

پيدايش و توسعه وب . همزمان با ]1[ گذاري شدبنيان

هاي اطالعات هايي كه در زمينه سيستمموسسات و شركت

افزاري هاي نرمنامهفعاليت داشتند، به توسعه بر جغرافيايي

در سال  Autodeskشركت خود بر بستر وب پرداختند. 

هاي ن بار صفحه وب پويا را براي دادهبراي اولي 1990

در سال  ESRIهمچنين شركت  .]2[ برداري توسعه داد

روند  .]3[ را توسعه داد Arcview IMSافزار نرم 1993

به  هاي ايستاهاي تحت وب، گذار از نقشهتحول نقشه

-دهد. در يك طبقهپذير را نشان ميهاي پويا و تعاملنقشه

-ي تحت وب به سه دسته تقسيم ميهانقشهبندي كلي 

دارند ،  1هايي كه تنها قابليت ديده شدنشوند. نقشه

د با آن تعامل داشته توانكه كاربر مي 2پذيرهاي تعاملنقشه

ي هاي مكانكه نتيجه تحليل 3هاي تحليليباشد و نقشه

مي دهد. اگرچه، امروزه تنوع مورد درخواست كاربر را ارائه 

هاي تحت وب بيشتر شده و اين طبقه بندي نياز به نقشه

روند تحول  . در هر صورت مي توان]4[تجديد نظر دارد

 :  رسي كردبر هاي تحت وب را به صورت زيرنقشه

ها تنها اين نقشه : 4هاي تحت وب ايستانقشه

پذيري و دارند و فاقد هرگونه تعامل قابليت ديده شدن

هاي ها معموال همان نقشهحركتي هستند. اين نقشه

كاغذي هستند كه اسكن شده و در فرمت هايي مانند 

png ،jpeg  ،gif 4[در محيط وب قرار مي گيرند غيره و.[ 

زماني كه كاربر صفحه  :5هاي تحت وب پويانقشه

منابع داده پويا  از هاوب را بارگذاري مجدد كند اين نقشه

-هاي داده ايجاد مي شوند. به كاربر اجازه ميمانند پايگاه

در  نماييبزرگو  حركتدهد تا با استفاده از ابزارهاي 

  .]4[محيط نقشه حركت كند

ها از اين نقشه : 6هاي تحت وب توزيع شدهنقشه

ها در يك مكان يا سيستم منابع داده توزيع شده (داده

توانند از ها ميشوند. دادهند) ايجاد ميواحد جمع نيست

                                                      
١ View Only  
٢ Interactive  
٣ Analytical  
٤ Static web maps  
٥ Dynamically created web maps  
٦ Distributed web maps  

آوري شوند و در قالب يك تصوير واحد منابع مختلف جمع

  .]4[د ارائه شو

با متحرك كردن  : 7هاي تحت وب متحركنقشه

يكي از متغيرهاي زمان يا مكان ، تغييرات نقشه در طول 

توان ها ميزمان نمايش داده مي شود. از جمله اين نقشه

هاي هايي كه پديدههاي آب و هواشناسي و نقشهبه نقشه

طبيعي پويا (مانند جريان آب ، الگوهاي باد ، ترافيك) را 

  .]4[ دهند ، اشاره كردنشان مي

ها را وضعيت پديده : 8هاي تحت وب آنينقشه

نزديك به زمان واقعي (با چند ثانيه يا دقيقه تاخير) 

ري شده و از آوها جمعها از حسگردهد. دادهنمايش مي

شود ، سپس طريق اينترنت به سرور مركزي ارسال مي

هاي منظم توليد و به روز نقشه به صورت فوري يا در زمان

  .]4[ شودرساني مي

كاربر با اعمال  :9هاي تحت وب شخصي شدهنقشه

تواند محتواي شروط مورد نظر خود (فيلتر كردن) مي

را تعيين دلخواه و نحوه نمايش و نمادگذاري نقشه 

 Styled layer . اين امر با استفاده از استاندارد]4[كند

descriptor )SLD(  ارائه شده توسطOGC  محقق مي

  شود.

 : 10هاي تحت وب باز و قابل استفاده مجددنقشه

تري هستند كه با ارائه هاي نقشه تحت وب پيچيدهسيستم

ا هاي برنامه نويسي كاربردي امكان استفاده از آن رواسط

 Googleدر صفحات وب كاربران ديگر فراهم مي كنند. 

Maps API 4[اي از اين سيستم ها استنمونه[ .  

ها اين نقشه :11هاي تحت وب تعامل پذيرنقشه

هاي قبلي مانند فضاي تصوير محدود ، قدرت معايب نقشه

د. نكنرا برطرف مي غيرهتفكيك بد، دامنه رنگي محدود و 

ها ، تغيير پارامترهاي نقشه، نقشهپذيري به كاوش تعامل

يابي و تعامل با نقشه، نمايش اطالعات توصيفي جهت

افزوده شده، اتصال به منابع ديگر و اعمال ديگر كمك مي 

 .]4[كند

                                                      
٧ Animated web maps  

 ٨ Real time web maps  
٩ Personalized web maps  
١٠ Open, reusable web maps  

 ١١ Interactive web maps  
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را  GISهاي تحليل :1هاي تحت وب تحليلينقشه

هاي ارسال شده از يا داده موجودهاي مكاني داده ايبر

-ها توسط سرويسغالبا تحليل كند.ميفراهم طرف كاربر 

شود و نتيجه آن براي كاربر(مشتري) دهنده انجام مي

متناسب با توانايي برنامه سمت كاربر،  شود.نمايش داده مي

دهنده و كاربر تقسيم ها بين سرويسوظيفه انجام تحليل

  .]4[ مي شود

مانند  :2يهاي تحت وب مبتني بر همكارنقشه

ها پروژه ويكي پديا افراد مختلف براي ايجاد و بهبود نقشه

ها زماني كه كنند. در اين سيستمبر روي وب همكاري مي

كاربري در حال ويرايش يك عارضه است ، كاربران ديگر 

توانند به طور همزمان به آن دسترسي داشته باشند. نمي

، شته شودداده جديد به اشتراك گذا همچنين قبل از اينكه

هاي كيفيت (دقت و صحت) آن بايد بررسي شود. پروژه

OpenStreetMap  ،Google Earth  وWiki Mapia نمونه-

  .]4[هايي از اين موارد هستند

  
  گرا و اجزاي آنمعماري مفهومي سرويس -1شكل

  4و معماري سرويس گرا 3معماري اليه اي -  2

به طور معمول از  WebGISهاي در پياده سازي سامانه

يك معماري چند اليه استفاده مي شود كه هر اليه جزئي 

است كه  5از سيستم  محسوب مي شود. اليه اول اليه داده

داده و اطالعات مكاني توسط مربوط به توليد و ارائه 

ها مي تواند به اين داده كنندگان داده مي باشد.توليد

هاي سيستمي در فرمتهاي هاي داده يا فايلصورت پايگاه

با اليه سرويس  6اليه دوم ، اليه كاربردي. ارائه شود مختلف

                                                      
١ Analytic web maps  

 Collaborative web maps ٢ 
٣ Multi-tier 
٤ Service oriented Architecture  
٥ Data Layer 
٦ Application Layer  

هاي مختلفي است . اين اليه شامل سرويسباشددهنده مي

شود و تعامل بين ارائه مي WebGISكه توسط سامانه 

-كنندگان داده را تسهيل مي نمايد. سرويسكاربر و توليد

كلي به  سه گروه  به طورارائه شده  OGCهايي كه توسط 

 :شوند كه عبارتند از تقسيم مي

كه وظيفه ثبت و نگهداري  7سرويس فهرست -1

هاي مختلف موجود اطالعات و متاديتاي مربوط به سرويس

گان جهت در وب را بر عهده دارد. در واقع سرويس دهنده

ها ، اطالعات تسهيل دسترسي كاربران به سرويس

  كنند.هرست ثبت ميهايشان را در سرويس فسرويس

هاي مكاني را به -كه داده  8هاي دادهسرويس -2

 WMS, WFS, WCSدهند. سرويس هاي كاربران ارائه مي

    .باشندها مياز اين نوع سرويس

هستند كه امكان  9هاي پردازشگروه سوم سرويس -3

كنند. ي در بستر وب را فراهم ميهاي مكانانجام تحليل

است. اين اليه ابزارها و  يا مشتري اليه سوم اليه كاربر

هايي را در بر مي گيرد كه كاربر نهايي را قادر مي برنامه

- سازد تا اطالعات مكاني را مشاهده نمايد. ابزارها و برنامه

هاي مورد استفاده در اين اليه مي تواند يك مرورگر ساده 

 GISيا يك برنامه وابسته به مرورگر و يا يك نرم افزار 

  .]5[يا موبايل باشد روميزي

در اليه دوم يعني اليه سرويس دهنده به طور معمول 

. در واقع معماري شودگرا استفاده مياز معماري سرويس

گرا ، يك معماري مفهومي به منظور طراحي و سرويس

صورت تعامل پذير، استاندارد سازي سرويس ها به پياده

باتي ، قابل جست و جو و مستقل از سكوهاي محاسمبنا

عنصر اصلي در اين معماري سرويس است. سرويس  است.

منبع داده اي يا پردازشي مشخص بر روي شبكه است. 

همانطور كه در شكل زير نشان داده شده معماري سرويس 

 گرا از سه نقش و سه وظيفه اصلي تشكيل شده است.

سازي آن ، اطالعات پس از پياده 10فراهم كننده سرويس

استفاده از سرويس در كارگزار الزم را در خصوص 

به  12ده كننده سرويساكند. استفمنتشر مي 11سرويس

هاي منظور آگاهي از وجود و شرايط استفاده از سرويس

                                                      
٧ Catalog Service 
٨ Data Services   
٩ Processing Services  
١٠ Service Provider  
١١ Service Broker  
١٢ Service Requester  
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كند. كارگزار منتشر شده ، به كارگزار سرويس مراجعه مي

در صورت وجود سرويس متناسب با نياز كاربر ، اطالعات 

تا به سرويس مورد نظر  دهدقرار ميالزم را در اختيار وي 

  )اميريان و همكاران( .]6[متصل گردد 

 OGCدر زمينه اطالعات جغرافيايي ارگان 

گرا ارائه استانداردهاي خود را بر اساس معماري سرويس

كه از در ادامه ابتدا برخي از استانداردهايي  داده است.

سوي اين ارگان ارائه شده شرح داده مي شود، سپس 

نمايش  ي با هدف پياده سازي سرويسبرنامه تحت وب

ابليت پرس و جو ، بر پايه معماري اليه نقشه تحت وب با ق

بردي (سرور) و اليه اي (شامل سه اليه داده، اليه كار

  شود.سازي ميكاربر) پياده

-مرتبط با سرويس OGCاستانداردهاي  - 3

  هاي مكاني

OGC  عضو از  473ارگاني جهاني است كه با مشاركت

ها به هاي دولتي و دانشگاههاي خصوصي ، بخششركت

پردازد. اين ارائه استانداردهاي مرتبط با اطالعات مكاني مي

تاسيس شده است هدف خود را  1994ارگان كه در سال 

بهبود دسترسي ، سودمندي و تعامل پذيري اطالعات و 

استانداردهاي   .]7[ هاي مكاني تعريف كرده استسرويس

OGC ند كه جزئيات توسعه واسط هاي اسنادي هست

ها و اطالعات مكاني را ارائه كاربري و كد گذاري سرويس

در  OGCآل زماني كه استانداردهاي مي دهد. به طور ايده

هاي تحت وب (كه بوسيله نرم افزارهاي متفاوت و سرويس

اند) پياده سازي شوند ، اين مستقل از هم  ايجاد شده

ها مي توانند بدون هيچ مشكلي با يكديگر ارتباط سرويس

  برقرار كنند. 

  WMS(1(سرويس تهيه نقشه تحت وب  -1- 3

يك سرويس تهيه نقشه تحت وب ، به صورت پويا از 

يك نقشه مرجع شده مكاني ايجاد  ، اطالعات جغرافيايي

كند. اين استاندارد بين المللي براي نمايش اطالعات مي

قالب تصويري ديجيتال بر روي صفحه جغرافيايي در 

كامپيوتر ارائه شده است. با استفاده از اين استاندارد 

هاي از سرويس هاي مختلف راتوانند اليهكاربران مي

                                                      
١ Web map service (wms) 

WMS  مختلف روي هم بياندازند و به صورت يك نقشه

هايي كه از اين استاندارد استفاده مشاهده نمايند. سرويس

هاي تصويري مثل را در فرمتكنند نقشه توليد شده مي

PNG،GIF ،JPEG هاي گرافيكي برداري مثل يا با فرمت

. ]8[كنندارائه مي) SVG( 2گرافيك برداري مقياس پذير

تعريف شده است كه  سه عملگر يا عنصر wms براي يك

    عبارتند از:

GetCapabilities:  هدف از پياده سازي اين عملگر كه

ت ارائه متاديتا درباره خود الزامي اس wmsبراي سرويس 

سرويس به كاربران است. به عبارتي كاربر با استفاده از اين 

هاي موجود در آن و عملگر از محتواي سرويس ، داده

شود. به اين صورت كه بعد از هاي سرويس آگاه ميقابليت

كه شامل  XMLتقاضاي كاربر ، سرويس يك فايل 

  ].7[او ارسال مي كند متاديتاي سرويس است را براي

 GetMap:  اين عملگر با توجه به پارامترهايي كه

ود (مانند فرمت خروجي، سبك شتوسط كاربر تعيين مي

، مقياس، سيستم مختصات ، ميزان شفافيت ، نمايش

و در صفحه مرورگر كاربر اندازه) نقشه را توليد كرده 

  . ]8[دهدنمايش مي 

  GetFeatureInfo:  سازي آن پيادهاين عملگر كه

كند كه داراي ميي را پشتيباني يهااختياري است تنها اليه

ابل جستجو هستند. با استفاده از اين اطالعات توصيفي ق

تواند اطالعات بيشتري درباره عوارضي كه عملگر كاربر مي

با پياده  .در نقشه نمايش داده شده است بدست آورد

سازي اين عملگر سرويس مورد نظر قابليت پرس و جو 

  .]8[خواهد داشت 

3 -2 - Symbology Encoding (SE) and Styled 

layer descriptor (SLD) 

SE  وSLD  دو استانداردي هستند كهOGC  براي

هاي تحت وب ه نمايش عوارض جغرافيايي در نقشهنحو

اليه نحوه نمايش يك ارائه داده است. دو روش براي تعيين 

تر است اين است كه تمام وجود دارد. روش اول كه ساده

عوارض يك اليه خاص به صورت يكسان نمايش داده شود. 

در اين روش نيازي به استفاده از اطالعات توصيفي عوارض 

. ]9[كنداين نياز را برطرف مي SEنيست. استاندارد 

در قالب  اي از قواعد دستوريوعهممج SE استاندارد 

                                                      
٢ Scalable Vector Graphics 
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XML ها بر روي است كه براي تعيين نحوه نمايش داده

شود. هاي مختلف تحت وب استفاده مينقشه در سرويس

با استفاده از اين استاندارد مي توان نحوه نمايش هر دو 

در روش  ].10[نوع داده رستري و برداري را تعيين كرد

توجه به  دوم كه پيچيده تر است مي توان عوارض را با

نمادهاي مختلف نمايش داد. به  اطالعات توصيفي آنها با

توان بر اساس نوع جاده و عرض ها را ميعنوان مثال جاده

آن با رنگ و اندازه هاي مختلف نمايش داد. به اين منظور 

كاربر بايد به اطالعات توصيفي عوارض دسترسي داشته 

 DescribeLayerعملگري به نام  SLDباشد. استاندارد 

كند كه اين نياز را برطرف كرده است. اين استانداد ارائه مي

استفاده  WCSو  WMS  ،WFSمي تواند در سرويس هاي 

 ].9[شود

   WFS(1( سرويس عوارض مكاني تحت وب - 3- 3

سرويس عوارض تحت وب تغييري اساسي در ارائه 

اطالعات جغرافيايي بر بستر اينترنت و وب ايجاد كرده 

است. اين سرويس به جاي ارائه اطالعات جغرافيايي در 

سطح فايل و به صورت تصوير، دسترسي به اطالعات را در 

سطح عوارض و اطالعات توصيفي عوارض فراهم مي كند. 

تا عوارضي را كه  ن اجازه مي دهدبه كاربرا WFSسرويس 

، بازيابي كرده و ويرايش و به روزرساني كنندمشاهده مي

بايد عملگرهاي زير را  WFSيك سرويس  .]11[نمايند

                                              سازي كند.پياده

GetCapabilities:  سرويس عوارض تحت وب بايد

انواع عوارض قابل دسترس و  هايش ، شاملبتواند قابليت

اعمالي كه روي آن عوارض اجرا مي شود، به كاربران 

  معرفي كند. 

 DescribeFeatureType:  اين عملگر بعد از

نوع  رضه،عا شامل نوع ت كاربر، ساختار اليهدرخواس

  كند.مي توصيف را غيره و اطالعات توصيفي

 GetFeature:  سرويسWFS  بايد بتواند عوارض

مورد نظر كاربر را بازيابي كند و در اختيار كاربر قرار دهد. 

همچنين كاربر بايد بتواند اطالعات توصيفي مورد نظرش 

را مشخص كند و پرس و جوهاي مكاني و غيرمكاني انجام 

   دهد.

                                                      
١ Web Feature Service (wfs)  

 Transaction: كه اين عملگر را پياده هاييسرويس-

(ايجاد، به روز رساني و  كنند ، امكان ويرايشسازي مي

   كنند.غرافيايي را براي كاربر فراهم ميحذف) عوارض ج

Lock Feature:  اين عملگر در بازه زماني كه كاربر در

دهد كه به حال ويرايش عوارض است ، به وي اجازه مي

طور انحصاري به عوارض دسترسي داشته باشد. به عبارتي 

مورد نظردسترسي كاربران ديگر نمي توانند به عارضه 

  داشته باشند.

 Stored Query: دهد تا اين عملگر به كاربر اجازه مي

از توابع پرس و جوي ذخيره شده در سرويس دهنده 

استفاده كند. همچنين مي تواند پارامترهاي پرس و جو را 

 . ]12و11[تغيير دهد 

 GML( 2( زبان نشانه گذاري جغرافيايي - 4- 3

است  xmlگذاري جغرافيايي زباني بر اساس زبان نشانه 

قال اطالعات جغرافيايي به كار و انت سازي ذخيره جهتكه 

براي مدل كردن  gmlرود. مفاهيم كليدي كه بوسيله مي

دنياي واقعي استفاده مي شود، برگرفته از استانداردهاي 

ISO  و استانداردهاي  19100سريOGC  .در مي باشد

هاي مدلي انتزاعي از پديده 3رضهيك عااين مدل داده ، 

. در صورتي كه اين (ISO 19100) جهان واقعي است

عارضه با مكان مرتبط باشد ، عارضه جغرافيايي گفته مي

شود تعريف مي 4هااي از ويژگيشود. هر عارضه با مجموعه

و  6، نوع 5توان به عنوان يك سه تايي نامو هر ويژگي را مي

به عنوان يك استاندارد  Gml . ]13[در نظر گرفت 7ارزش

دهنده و ال داده بين سرويسبين المللي جهت انتق

شود. استفاده مي WFSهاي گيرنده در سرويسسرويس

 Getدرخواست  يك نحوه كار به اين صورت است كه كاربر

Feature  به سرويس دهندهWFS كند سپس ارسال مي

 GML سرويس دهنده عوارض مورد نظر كاربر را با فرمت

  .]11[براي او ارسال مي كند

                                                      
٢ Geography Markup Language (GML)  
٣ Feature  
٤ Attributes  
٥ Name  
٦ Type 
٧ Value  
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 ني تحت وبسرويس پوشه داده هاي مكا -5- 3

)WCS( 1 

هاي مكاني امكان دسترسي و سرويس پوشه داده

-هاي مكاني را فراهم ميهاي دادهمديريت در سطح پوشه

 WFSو  WMSهاي . اين سرويس همانند سرويس]14[كند

هاي به داده ،پارامترهاييدهد تا با تعيين به كاربر اجازه مي

هايي يدا كند. ولي داراي تفاوتمورد نظر خود دسترسي پ

كه تنها به نمايش  WMSباشد. برخالف سرويس نيز مي

امكان دسترسي  WCSهاي مكاني مي پردازد ، سرويس داده

ها همراه با اطالعات جزئي آن را فراهم مي كند. اين به داده

و تحليل هاي مختلف بر روي تواند در تفسير اطالعات مي

كه  WFSها استفاده شود. در مقايسه با سرويس داده

به  WCSدهد، سرويس عوارض مكاني گسسته را ارائه مي

پردازد. هاي پيوسته (از نظر زماني و مكاني) ميارائه پديده

هاي پيوسته به صورت گريدي ، مدل هاي رقومي و به پديده

. همچنين ]15[شوندارائه ميهاي رستر مبنا طور كلي داده

اين   با هدف تسهيل تبادل داده بين WCS2.0در نسخه 

استفاده  GMLهاي ديگر از استاندارد سرويس با سرويس

شده است. اين امر موجب افزايش تعامل پذيري در 

. اين استاندارد ]15[شودهاي مكاني تحت وب ميسرويس

                          داراي سه عملگر مي باشد كه عبارتند از:   

 GetCapabilities: هاي اين عملگر كه بين سرويس

مختلف مشترك است به كاربر اجازه مي دهد تا به 

هاي موجود در آن اطالعات (متاديتا) سرويس و داده

 .]15[دسترسي داشته باشد

 DescribeCoverage:  اين عملگر اطالعات كامل

هاي مورد نظر كاربر را در قالب فايل داده يا داده مربوط به

XML 15[دهددر اختيار وي قرار مي[.  

GetCoverage :  اين عملگر كه بعد از دو عملگر قبلي

شود ، با توجه به پارامترهاي تعيين شده به كاربر اجرا مي

  .]15[دهد تا به داده مورد نظر دسترسي داشته باشداجازه مي

 WPS( 2( سرويس پردازش تحت وب -  6- 3

سرويس پردازش تحت وب امكان دسترسي به 

يا مدل هاي محاسبات از قبل برنامه نويسي شده 

                                                      
١ Web Coverage Service (WCS)  
٢ Web Processing Service (WPS)  

شود را براي هاي مكاني اجرا ميمحاسباتي كه روي داده

هاي مكاني ممكن است از كند. دادههم ميكاربران فرا

سرويسي ديگر از طريق شبكه دريافت شود يا در خود 

ها مي تواند به اين دادهرويس دهنده موجود باشد. س

هاي تصويري يا استانداردهاي تبادل داده صورت فرمت

اسبات قابل دسترس در ها و محباشد. پردازش GMLمانند 

ند برش دادن قسمتي تواند خيلي ساده (مانهر سرويس مي

هاي تغييرات ها) ، يا پيچيده (مانند مدلاز مجوعه داده

-قابليت انجام پردازش جهاني آب و هوا) باشد. جهت ايجاد

هاي ، الزم است سرويسهاي مكاني در بستر اينترنت

هاي ده شود تا اينكه بتوان انجام مدلزيادي توسعه دا

اي همچنين با ايجاد زنجيره .]16[پيچيده را پشتيباني كرد

هاي پيچيده را توان روند انجام پردازشها مياز سرويس

هاي مختلف با سهيل كرد. به اين صورت كه پردازشت

تركيب و ترتيبي كه تعريف شده است ، اجرا مي شوند تا 

سه عملگر . اين استاندارد ]16[نتيجه نهايي حاصل شود

يس وسازي آنها در هر سرتعريف شده است كه پياده

 پردازش تحت وب ، الزامي است. اين عملگرها عبارتند از:

 GetCapabilities: دهد اين عملگر به كاربر اجازه مي

تا متاديتاي سرويس را بازيابي نمايد. به اين صورت كه بعد 

شامل  XMLاز ارسال درخواست توسط كاربر، يك سند 

هاي پياده سازي ديتاي سرويس كه در آن همه پردازشمتا

شده در سرويس توصيف شده است، براي كاربر ارسال مي 

  .]15[شود

DescribeProcess : دهد اين عملگر به كاربر اجازه مي

تا اطالعات كامل درباره يك يا چند پردازش مشخص كه 

در  سرويس مورد نظر پياده سازي شده است را درخواست 

ترهاي ورودي و خروجي و كند. اين اطالعات شامل پارام

  .]16[باشد ها ميفرمت داده

Execute : كند تا با اين عملگر اين امكان فراهم مي

پردازش مورد نظر اجرا توجه به پارامترهاي تعيين شده 

ها مي شود و خروجي پردازش به كاربر ارائه شود. خروجي

هاي موجود در تواند به صورت مستقيم نتيجه پردازش

سرويس باشد ، يا اينكه به منابع قابل دسترس سرويس 

  . ]16[هاي ديگر ارجاع داده شود
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  پياده سازي -4

در پياده سازي همانطور كه در مقدمه ذكر شد، 

 سهاز يك معماري  به طور معمول WebGISهاي سامانه

اين سيستم  اليه استفاده مي شود كه هر اليه جزئي از 

شود. اين سه اليه عبارتند از : اليه داده كه محسوب مي

داده و اطالعات مكاني توسط مربوط به توليد و ارائه 

-اليه كاربردي يا سريس باشد.توليدكنندگان داده مي

هاي مختلفي است كه توسط سمل سرويشا دهنده، 

هاي و به طور كلي سرويسارائه مي شود  WebGISسامانه 

را در  3هاي پردازشسرويسو  2هداد هايسرويس ،1فهرست

مشتري كه كاربر نهايي را  اليه اليه كاربر يا گيرد.در بر مي

 اطالعات مكاني را مشاهده نمايد. قادر مي سازد تا

هاي مختلفي وجود دارند كه مي توان از ابزارها و برنامه

استفاده كرد.  WebGISآنها براي پياده سازي سامانه هاي 

- اليه معماري ذكر شده، از برنامه در اين مطالعه در هر سه

همانطور كه در هاي متن باز جهت پياده سازي استفاده شد. 

سازي شود در اليه داده ، جهت ذخيرهشكل زير مشاهده مي

استفاده شده است. در واقع  PostGISاز پايگاه داده ها، داده

PostGIS هاي مكاني است كه براي مديريت داده ايبرنامه

. ]18و17[شوداضافه مي PostgreSQLبه محيط پايگاه داده 

 هاي مكانيم يعني اليه كاربردي كه سرويسدر اليه دو

مورد استفاده  Geoserverشوند ، نرم افزار پياده سازي مي

باز است كه يك پروژه متن Geoserverقرار مي گيرد. 

سازي را پياده SLDو  WMS  ،WFS  ،WCSاستانداردهاي 

از  WFSسازي مرجع استاندارد كرده است و به عنوان پياده

-. در اليه سوم كاربر مي]19[معرفي شده است OGCسوي 

هاي ويسبه سر Firefoxتواند با داشتن يك مرورگر مانند 

سازي شده در اليه دوم مراجعه كرده و با توجه به پياده

رورگر درخواست خود اطالعات مورد نظر را بر روي صفحه م

هاي د با استفاده از واسطتوانخود مشاهده كند. همچنين مي

هاي مورد داده OpenLayersنويسي كاربردي مانند برنامه

هاي مختلف درخواست كند و به نظر خود را از سرويس

صورت دلخواه بر روي صفحه وب شخصي خود نمايش دهد. 

اربر است كه اي در سمت ككتابخانه OpenLayersدر واقع 

دهد اطالعات جغرافيايي را از منابع به كاربران اجازه مي

                                                      
١ Catalog Service  
٢ Data Services   
٣ Processing Services  

مختلف در صفحه وب خود نمايش دهند و با آن تعامل 

توانند با استفاده از ان مي. در نهايت كاربر]20[داشته باشند

هاي هاي موجود در سرويسداده Quantum GISنرم افزار 

WFS  وWCS هاي مورد نظر را دريافت كرده و پردازش

  .]21[خود را بر روي آنها اعمال كنند

  
 (منبع: نگارندگان) معماري اليه اي - 2شكل 

  مطالعه نمونههدف و  -4-1

هاي استانداردها بررسي قابليتز انجام اين مطالعه هدف ا

عوارض و ارائه باز موجود، جهت نمايش هاي متنو برنامه

- العات توصيفي آنها در بستر وب ميجغرافيايي به همراه اط

سازي سرويس تهيه نقشه تحت وب با اين امر با پياده باشد.

پذير امكانو سرويس عوارض تحت وب  4قابليت پرس و جو

- ها در وضعيتايي اين سرويسارزيابي كارهمچنين  گردد.مي

 كنددهنده ارتباط برقرار مياربر با سرويسهاي مختلفي كه ك

يا استفاده  Api(استفاده از يك مرورگر ساده، استفاده از يك 

  از نرم افزارهاي روميزي)، ديگر هدف اين مطالعه مي باشد.

  فرآيند اجرا -4-2

مطابق با  WebGISبه طور كلي پياده سازي يك سامانه 

شود. در سه اليه موجود در معماري، در سه بخش انجام مي

 5سازي سامانه كه به صورت محلياين مطالعه مراحل پياده

بر روي كامپيوتر شخصي پياده سازي شده است به شرح 

        باشد.زير مي

                                                      
٤ Queryable WMS 
٥ Localhost   
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   ورود داده ها به پايگاه داده :  - 1- 2- 4

موجود  Shapefileكه در فرمت   در اين مرحله داده ها

وارد به پايگاه داده و مديريت ذخيره سازي جهت  بودند

انتخاب شد.  PostgreSQLشدند. براي اين كار پايگاه داده 

است كه  PostGISبه نام  افزونه اياين پايگاه داده داراي 

به كمك آن مي توان داده هاي مكاني را ذخيره سازي و 

  مديريت كرد.

سرويس تهيه نقشه تحت وب پياده سازي  -2- 2- 4

   با قابليت پرس و جو :

 Geoserver براي پياده سازي اين سرويس از نرم افزار

ار پروژه اي متن باز است استفاده شد. در واقع اين نرم افز

هاي ورودي متكي به پايگاه داده مكاني داده كه براي

PostGIS هايي طراحي شده است. اما در كنار آن از فرمت

هاي داده ديگري مثل و پايگاه Shapefile  ،Geotiffمانند 

Oracle  وMySQL در اين مرحله]17[پشتيباني مي كند . 

ها فراخواني شده و در قالب با اتصال به پايگاه داده ، داده

شوند. همچنين با سرويس نقشه ، بر روي وب منتشر مي

 مترهاي مربوط بهپارا مي توان ، SLD استاندارد استفاده از

گرافيكي و ها مانند رنگ ، پهنا ، شكل نحوه نمايش داده

يك فايل  SLDدر واقع  د.نموتعريف را برچسب عوارض 

است كه به كمك آن مي توان نحوه  xmlمتني مبتني بر 

ايي را تعيين نمود. جهت تعيين ينمايش عوارض جغراف

موجود در  Style ايش هر اليه با استفاده از ابزار سبك نم

رد نظر براي نمايش ، معيارهاي موGeoserverار نرم افز

تعريف شد.  ي شهر تهران،هاو كتابخانه هاعوارض دانشگاه

به اين صورت كه براي اين عوارض، از اشكال گرافيكي كه 

اين اشكال نماينده عارضه مورد نظر باشد استفاده شد. 

قرار دارند  sldفايل  گرافيكي به صورت فايل هايي خارج از 

كه به آن متصل مي گردند و مي توانند در قالب فرمت 

استفاده شوند. شكل زير نمونه اي  pngو  svgهايي مانند 

ه براي نمايش اليه كرا  sldيك فايل  گذارينحوه كد از

در اين  دهد.نمايش مي ،ها استفاده شدعوارض دانشگاه

مت مورد شكل گرافيكي مورد استفاده يك تصوير با فر

png باشد. مي  

  
  sld نحوه كد گذاري يك فايل -3شكل 

كاربر مي تواند فرمت نمايش  عالوه بر موارد ذكر شده،

امكان نمايش نقشه  Geoserverتعيين نمايد. نيز را  نقشه

  png ،tiffو  jpegفرمت هاي مختلف تصويري مانند در را 

 .]19[است كردهفراهم  WMSسرويس  برايغيره  و

ارسال درخواست از سوي كاربر به  - 3- 2- 4 

   سرويس و دريافت پاسخ :

همانطور كه ذكر شد هر سرويس تهيه نقشه تحت وب 

باشد. داراي سه عملگر مي OGCبر اساس استاندارد 

Geoserver  اين سه عملگر را كه عبارتند از
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GetCapabilities ،GetMap وGetFeatureInfo  در

به طور . ]19[ سازي كرده استسرويس نقشه خود پياده

درخواست  1تواند با استفاده از يك مرورگركاربر ميمثال 

به است،  GetCapabilities كه يك درخواست زير را

  .نمايدسرويس مورد نظر ارسال 

http://localhost:8080/geoserver/ows?service=wms&
version=1.1.1&request=GetCapabilities  

براي كاربر ارسال  xmlسرويس در پاسخ يك فايل 

هاي سرويس مانند نوع د كه بيان كننده قابليتكنمي

 هاي جغرافيايي موجود به همراهدهدا سرويس مورد نظر،

هاي ، سيستمايش نقشههاي نماطالعات توصيفي،  فرمت

باشد. همچنين كاربر مي غيرهمختصات مورد استفاده و 

هاي مورد نظر داده GetMapتواند با ارسال درخواست مي

د. عالوه بر نمايمشاهده  تصويري هاي مختلفرا در فرمت

،  OpenLayersكتابخانه  استفاده ازبا در اين نرم افزار اين 

عالوه بر تواند كه كاربر مي  اي طراحي شده استبرنامه

را نيز  آنهااطالعات توصيفي اي عوارض، مشاهده نقشه

  مشاهده نمايد.

سازي  نمايش اطالعات جغرافيايي شخصي –4- 2- 4

  OpenLayers متن باز با استفاده از كتابخانه

هاي دلخواه خود را در ممكن است كاربري بخواهد داده

تواند با اين صورت ميي خود نمايش دهد. در صفحه وب شخص

در صفحه وب  نماي نقشه را Openlayersاستفاده از كتابخانه 

به سرويس  GetMapخود طراحي كرده ، با ارسال درخواست 

و نمايش دهد.  ندك  هاي مورد نظر را دريافتنقشه، داده

اطالعات  GetFeatureInfoهمچنين با ارسال درخواست 

ي شود. به طوري كه با توصيفي عوارض براي كاربر ارسال م

في آن را يكليك بر روي عوارض مي توان اطالعات توص

مشاهده كرد. همانطور كه در شكل زير مشاهده مي شود 

و  هااي مربوط به دانشگاهعوارض نقطهاي نوشته شد كه برنامه

 سازي شده،پياده از سرويس نقشه هاي شهر تهران راكتابخانه

ها كه توسط بر روي نقشه پايه خيابان كند و آن رادريافت مي

در اين شكل  .دهدتهيه شده است، نمايش مي Googleشركت 

نشان داده شده  sldنحوه نمايش عوارض با استفاده از استاندارد 

كاربر با كليك بر روي عوارض مي تواند به اطالعاتي مانند  است.

  ابد.نام دانشگاه يا كتابخانه و مختصات جغرافيايي آن دست ي

 
  هاي شهر تهراننمايش تحت وب مراكز دانشگاهي و كتابخانه - 4شكل 

                                                      
                                                                   ١ Browser 
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هاي مكاني با دريافت اطالعات از سرويس –5- 2- 4

  استفاده از نرم افزارهاي روميزي

كاربر بخواهد با استفاده از  در حالتي ديگر ممكن است

ها ي كه در اختيار دارد بر روي دادهروميز GISافزار نرم

تواند با كاربر ميدر اين حالت  انجام دهد. را هاييپردازش

هاي مورد نظر خواست به سرويس مربوطه، دادهارسال در

خود را دريافت كند و سپس پردازش هاي الزم را روي آن 

به  2ابزارها كاربر را از يك كاربر ضعيفاعمال نمايد. اين 

بخشي از به صورتي كه  كنندتبديل مي 3كاربري قوي

ويژه هاين ب .ها مي تواند در سمت كاربر انجام شودپردازش

در مواقعي كه هدف، پردازش اطالعات جغرافيايي بر روي 

 وب به صورت توزيع شده است، مي تواند بسيار مفيد باشد.

اين امكان را براي كاربر فراهم  QGIS ازمتن ب افزارنرم

،  WMSهاي ست كه با ارسال درخواست به سرويسكرده ا

WFS  وWCS نظر را دريافت كند و  ، داده هاي مورد

 .] 21[پردازش هاي مورد نظر را بر روي آنها اعمال نمايد

م در واقع كاربر با استفاده از ابزارهاي موجود در اين نر

مورد نظر خود متصل شود و سرويس داده  تواند بهافزار مي

هاي موجود در آن آگاهي پيدا كند. سپس با ارسال از داده

هاي گريدي مي تواند نقشه، عوارض يا داده Getدرخواست 

  و رستري را دريافت نمايد.

  بحث و نتيجه گيري  - 5

يا به عبارتي سرعت عملكرد يك سامانه تحت  4كارايي

هاي سازي سامانهبايد در پياده ست كهوب از موارد مهمي ا

webgis جهت ارزيابي  در نظر گرفته شود. در اين مطالعه

 5سازي شده، مدت زمان اجرايعملكرد سرويس پياده

- پاسخ كه بين كاربر و سرويس دريافت درخواست و ارسال

هاي مختلفي كه كاربر با شود در وضعيتدهنده تبادل مي

منظور از  كند بررسي شد.دهنده ارتباط برقرار مي سرويس

بر با استفاده از يك وضعيت كاربر، حاالتي است كه كار

يا يك نرم افزار روميزي  API، استفاده از يك مرورگر ساده

به سرويس مورد نظر متصل مي شود. در اين حاالت مدت 

دهنده و ال يك درخواست از كاربر به سرويسزمان ارس

                                                      
١ Thin client 
٣ Thick client  
٤ Performance  
٥ Runtime  

، 6هاي دريافت نقشهاز آن در مورد درخواست دريافت پاسخ

بررسي  7پرس و جوي اطالعات توصيفي و دريافت عارضه

اعداد  شد. نتايج بدست آمده در جدول زير آمده است.

گيري از چندين بار تكرار عمل بدست آمده حاصل ميانگين

  درخواست و پاسخ است.

 ارزيابي زمان انجام درخواست و پاسخ (ثانيه) -1جدول 

نوع 

  درخواست

اتصال به 

سرويس با 

يك مرورگر 

  ساده

Open 
Layers 

Qgis 

  
حجم 

  فايل

 دريافت نقشه
(WMS)  

0,9  1،125  1،6  294 

kb  
 دريافت نقشه

(WMS)  
2,4  9،4  2،35  18،2  

kb 

پرس و جوي 

 تاطالعا
(WMS)  

1,57  2،18  -  -  

 دريافت عارضه
(WFS)  

2,1  -  1،3  294 

kb  
عارضه  يافتدر

)WFS(  
+ دقيقه3  -  18  18،2  

kb  

همانطور كه قبال ذكر شد سرويس مورد نظر به صورت 

ه است. سازي شدي بر روي يك كامپيوتر شخصي پيادهمحل

ده مي تواند در شرايطي كه اين نتايج بدست آمبنابر

سازي شده باشد، اي مشابه بر روي اينترنت پيادهسامانه

  متفاوت باشد.

كاربر  كه هدف با توجه به نتايج بدست آمده وقتي

فت نقشه از سرويس نقشه است، مدت زمان ارسال دريا

هاي مختلف، درخواست و دريافت پاسخ در وضعيت

متفاوت است. در صورتي كه كاربر با استفاده از يك 

دهنده ارتباط برقرار كند، اين زمان مرورگر ساده با سرويس

ثانيه و براي يك  kb294  ،0,9براي يك فايل با حجم 

اگر  .ثانيه خواهد بود 2,4رابر با ، ب mb18,2فايل با حجم 

 OpenLayersبا كمك كاربر بخواهد داده هاي مورد نظر را 

به صورت نقشه بر روي صفحه وب خود نمايش دهد، اين 

و براي  ثانيه kb294  ،1,125با حجم  يزمان براي فايل

در صورتي خواهد بود. ثانيه  mb18,2  ،9,4فايل با حجم 

-به سرويس Qgisنرم افزار روميزي از  كه كاربر با استفاده

دهنده متصل گردد زمان الزم براي دريافت نقشه مربوط 

                                                      
٦ GetMap  
٧ GetFeature  
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ثانيه و براي فايل با حجم  kb294  ،1,6به فايل با حجم 

mb18,2  ثانيه خواهد بود. 2,35، برابر با  

مدت زمان ارسال درخواست و دريافت اطالعات 

گرديد. در ارزيابي نيز توصيفي عوارض در سرويس نقشه 

مورد اين درخواست زماني كه كاربر با يك مرورگر ساده به 

گردد و اطالعات توصيفي را سرويس مورد نظر متصل مي

ثانيه  1,57درخواست مي نمايد، مدت زمان دريافت پاسخ 

و در حالتي كه ابتدا نقشه مورد نظر را جهت نمايش بر 

د كندهنده دريافت ميروي صفحه شخصي خود از سرويس

نمايد، اين عمل و سپس اطالعات توصيفي را درخواست مي

  ثانيه طول خواهد كشيد. 2,18

زمان انجام ارسال درخواست عوارض و در نهايت 

دريافت پاسخ براي دو اليه داده با حجم متفاوت در 

رويس عوارض تحت وب هاي مختلف ، در سوضعيت

 دريافت GMLعوارض مورد نظر با فرمت  ارزيابي گرديد.

زمان الزم براي انجام اين عمل براي يك فايل با . گرددمي

ثاينه و  2,1با استفاده از يك مرورگر ساده  kb294حجم 

ثانيه بوده است.  Qgis 1,3افزار در حالت استفاده از نرم

در حالت  mb18,2اين زمان براي دريافت فايلي با حجم 

ر حالت ثانيه و د 27برابر با  Ggisاستفاده از نرم افزار 

البته  .كشدطول مياستفاده از مرورگر بيشتر از سه دقيقه 

به صورت  Gmlاين در صورتي است كه بخواهيم فايل 

(فايل مورد نظر  حه مرورگر نمايش داده شودمتني در صف

 13291هاي ساختماني است كه داراي مربوط به بلوك

از سرور  KMLدريافت اين فايل با فرمت  باشد).ركورد مي

  ثانيه طول خواهد كشد. 20محلي 

توان نتيجه گرفت كه براي دريافت به طور كلي مي

نقشه از يك سرويس نقشه، در صورتي كه حجم داده كم 

-رورگر ساده براي ارتباط با سرويسباشد استفاده از يك م

تواند كارايي و سرعت بيشتري داشته باشد. ولي دهنده مي

روميزي  Gisافزار تفاده از يك نرمبا افزايش حجم داده، اس

                              تر است. دهنده مناسببراي ارتباط با سرويس

در مورد دريافت اطالعات توصيفي عوارض ارتباط مستقيم 

كارايي و  APIدهنده نسبت به استفاده از يك با سرويس

-صيسرعت بيشتري دارد. اما در اين صورت امكان شخ

العات مورد نظر در صفحه وب شخصي، وجود سازي اط

ها از يك سرويس عوارض مورد دريافت دادهدر دارد. ن

هاي دادهكم حجم و چه  هايتحت وب، چه در مورد داده

افزارهاي روميزي كه قابليت با حجم زياد استفاده از نرم

تر است. زيرا هاي مكاني را دارند مناسباتصال به سرويس

 تها، به صورشتر در دريافت دادهبر سرعت بيعالوه 

هاي مورد ها را نمايش داد و پردازشتوان دادهمستقيم مي

  نظر را روي آنها اعمال نمود.

سازي يك جهت پيادهكه كنيم مي ياد آوريدر نهايت 

اهداف ، توجه به مولفه هايي نظير  WebGISسامانه 

سترس ، هاي موجود و در دنيازها، هزينه ، فن آوري

ضروري ه، غيرهاي مورد استفاده و پذيري برنامهتعامل

سازي با توجه به نيازها و اهداف پيادهاست. در اين زمينه 

باز  هاي متنتحت وب ، استفاده از برنامه GISيك سامانه 

پذيري بيشتر نسبت به به دليل هزينه كمتر و تعامل

تواند افزارهاي تجاري، در مواردي مي ها و نرمبرنامه

هاي معرفي شده دراين مطالعه در تر باشد. برنامهمناسب

باز و هاي متنبرنامه ،هر سه سطح از معماري اليه اي

-هستند كه به راحتي مي OGCمطابق با استانداردهاي 

ابراين در صورتي كه توانند با يكديگر تعامل برقرار كنند. بن

تحت وب ، نمايش  GISسازي سامانه هدف از پياده

ها براي كاربران مكاني و يا ايجاد دسترسي به دادهت اطالعا

اند مناسب باشد. در ها مي تواستفاده از اين برنامه ،باشد

هايي كه توان در اليه كاربردي از برنامهصورت نياز مي

-هاي پردازش را ارائه ميهاي فهرست و سرويسسرويس

  دهند نيز استفاده كرد. 
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