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چکيده
زيربناي اکثر فعالیت هاي اجرايي و عمراني در جوامع مبتني بر شناخت صحیح و استفاده مناسب از دادههاي مکاني ميباشد .براي
استفاده بهینه از دادههاي مکاني در يک محیط تعاملپذير ،سیر تحول و تکامل سامانههاي اطلاعات مکاني 4GISفنآوري زيرساخت داده-
هاي مکاني  3SDIرا بوجود آورده است .در واقع ،فناوري  GISاز سال  4391که براي نخستین بار مطرح گرديد تا به امروز پیشرفتها و
تغییرات زيادي را در طول زمان تجربه نموده است .براي استفاده بهینه و اشتراکي کاربران از دادههاي مکاني در راستاي فعالیتهاي
زيرساختي ،ميبايست محیط مناسبي براي بسترسازي به اشتراکگذاري اطلاعات و اطلاع رساني در مورد دادههاي مکاني و ايجاد محیط
تعاملي براي کاربران بوجود آورد .زيرساخت دادههاي مکاني  SDIيک ساختار مناسب و يکپارچه جهت هماهنگي فعالیتهاي مرتبط با
اطلاعات مکاني و نیز افزايش آگاهي از وجود ،وضعیت يا کیفیت دادهها و در نتیجه استفاده بیشتر و مناسبتر از آنها در امور مختلف
اجرايي و تصمیمگیري توسط کاربران مختلف را فراهم ميآورد .در اين تحقیق ،با بررسي روند اجمالي پیدايش  GISو فنآوري GIS
مبتني بر وب ،کارکردهاي يک  GISمحلي GIS ،با معماري متمرکز و  GISمبتني بر وب را با بررسي کارکردها ،مزايا ،معايب و ويژگیهاي
آنها تشريح ميکنیم .سپس با در نظر گرفتن نیازهاي تخصصي کاربران به دادههاي مکاني دقیق و بهنگام با توجه به فنآوريهاي روز دنیا
و نیاز به بسترسازي مناسب جهت به اشتراک گذاري اصولي اطلاعات مکاني ،به لزوم پیدايش زيرساخت داده مکاني ،اهداف ،مزايا و جزئیات
اجزاي آن و در نهايت به بسترهاي الکترونیکي پیادهسازي آن اشاره خواهیم کرد .از طرفي SDI ،از زمان پیدايش تا کنون تغییر ،تحول و
پیشرفتهاي قابل توجهي را در ساختار و قابلیتها در نحوه تعامل با کاربران و رفع نیازهاي آنها تجربه کرده است .نسلهاي  SDIدر ابتدا
مشابه با سامانههاي  GISبا معماري متمرکز و با محوريت دادههاي تولید شده ،سپس ظهور معماري توزيع يافته همراه با ارائه طرويسهاي
مکاني با تاکید بر پردازش داده و سرويسگرايي بوده است .با در نظر گرفتن کاستيهاي عملکرد اين سامانهها در ارائه سرويسهاي مکاني
به کاربران بدون در نظر گرفتن شرايط و نیاز کاربران ،امروزه کارشناسان نسل جديدي از  SDIرا در راستاي تعامل دوطرفه با کاربران با
توجه به اولويتها و نیازهاي ويژه آنها پیشنهاد و توسعه دادهاند.
واژگان کليدی GIS، GIS :مبتني بر وب ،SDI ،2ژئوپرتال و مرکز هماهنگي دادههاي مکاني

 نويسنده رابط

4

1 Geospatial Information System
2 Spatial Data Infrastructure
3 Web-based GIS
4 Clearinghouse
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تکامل تدریجی سامانههای اطلاعات مکانی بسمت نسل سوم

تکامل تدريجي سامانههاي اطلاعات مکاني بسمت نسل سوم زيرساخت داده...

 -1مقدمه
اطلاعات مکاني ( )4GIعوارض را بطور مستقیم يا غیر
مستقیم وابسته به موقعیت (سیستمهاي مختصات،
سیستمهاي آدرسدهي و غیره) با در نظر گرفتن سطح
زمین توصیف ميکنند .اطلاعات مکاني تولید شده در
حوزههاي مختلفي از کاربردها ،در واقع در هر کاربرد
مکاني و يا در هر غالب مکاني منابع بکار ميروند .اين
اطلاعات همانند ابزاري براي سهولت تصمیمسازي و
مديريت منابع در حوزههاي مختلف بخشهاي دولتي و يا
خصوصي (منابع طبیعي ،امکانات شهري ،کاداستر يا
کشاورزي ،برنامه ريزي شهري) بکار ميروند[.]41
براي پيبردن به نقش دادههاي مکاني در امور
تصمیمگیري ،مديريت و اجرا ،ميتوان مطالعات مربوط به
آمايش سرزمین ،مديريت بحران ،احداث منابع و تاسیسات
جديد ،حفظ محیط زيست و منابع طبیعي ،مکانیابي مراکز
خدماتي ،برنامهريزي حمل و نقل و بسیاري از موارد
مديريتي را به عنوان نمونههايي از مسايل نیازمند به داده-
هاي مکاني صحیح ،دقیق ،کامل و بهنگام برشمرد .بنابراين
مطابق شکل ( )4جايگاه دادههاي مکاني در تولید اطلاعات
و دانش براي تصمیمگیري ،مديريت و اجرا و در نهايت در
رسیدن به رشد و توسعه در تمامي امور جامعه نشان داده
ميشود.

شکل -4جايگاه دادههاي مکاني در رسیدن به رشد و توسعه[]42

بمنظور بهرهگیري بهینه و انجام ذخیره ،بازيابي،
مديريت و تحلیل دادههاي مکاني ،فنآوري  GISپا به
عرصه تکنولوژي نهاد .بنا به تعريف GIS ،سیستمي است
1 Geoghraphical Information
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که با بهرهگیري از آن ،کلیه اطلاعات جمعآوري شده به
صورت لايه لايه تهیه شده و پس از تفیک و کنترل دادهها
کلیه اطلاعات توصیفي و مکاني مورد نیاز وارد سیستم
ميشود .بدين وسیله علاوه بر دسترسي صحیح و سريع به
دادههاي موردنیاز در يک حجم وسیع ،امکان ارائه و به
تصويرکشیدن اطلاعات مکاني و موضوعي در قالب نقشه،
جدول و نمودار ،ويرايش و بهنگام نمودن دادهها ونیز
امکان استفاده از دادههاي موجود در تحلیلها و نیز در
جهت اهداف مختلف و براساس نیازهاي گوناگون کاربران
فراهم ميگردد.

 -1-1سامانههای اطلاعات مکانی مبتنی بر وب

2

امروزه از دادهها و سرويسهاي موجود در سیستمهاي
اطلاعات مکاني يا به شکل محلي و منفرد 2و يا به شکل
خادم/مخدوم 4استفاده ميگردد[ .]2،3يک  GISمحلي در
حوزه محدودي از کاربردها استفاده ميگردد .از جمله
معايبي که يک  GISمحلي دارد به مواردي که در ادامه
ميآيند ميتوان اشاره نمود؛  )4عدم امکان به اشتراک-
گذاري دادهها و اطلاعات متفاوت بین مراکز مختلف براي
استفاده از اطلاعات يکديگر ،ناهماهنگ بودن اطلاعات
يکسان بین مراکز مختلف از نظر سیستم مختصات،
مقیاس ،تعداد فیلدهاي توصیفي ،نام فیلدها  )3قابل
دسترس نبودن اطلاعات در مکانهاي دلخواه بطوريکه
اطلاعات و دادهها فقط در مرکز موجود بوده و خارج از آن-
ها قابل دسترس نیستند و  )2دشوار بودن به روز نگهداري
اطلاعات در تمام مراکز زيرا که با تغییر در اطلاعات يک
مرکز بايد تاثیرات آن به تمام مراکز ديگر فرستاده شود و
آن ها نیز با اطلاعات جديد تصمیمهاي خود را اخذ نمايند.
بنابراين با توجه به محدوديتهاي موجود در يک GIS
محلي که قادر به پوشش دادن نیازهاي طیف وسیعي از
کابران نبوده و بتبع آن مساله کمبود تعاملپذيري در
شیوههاي مبتني بر  GISمنفرد يا محلي به چشم مي-
خورد ،ميتوان با استفاده از  GISدر ساختار خادم/مخدوم
در بستر  WebGISسیستمهايي را بروي شبکه ايجاد نمود
که منجر به تولید يک سیستم  GISمبتني بر وب شود .در
واقع با پیدايش اينترنت در دهه Web-based GIS ،4331
2 WebGIS
3 Standalone
4 Server/Client

اس

شکل  -3ساختار عمومي يک ]2،9[WebGIS
WEB-

با وجود تولید و عرضه نرمافزارهاي مختلف
 ،GISاين نرمافزارها مشکلات متعددي همچون خروجي
گرافیکي نامناسب ،نبود مفاهیم و قوانین مشترک براي
قالببندي ،تبادل و تلفیق دادهها و عدم قابلیت تعامل
بمنظور تامین انعطافپذيري و استقلال در نرمافزارها در
ارائه سرويسها و امکان ايجاد ارتباط را دارند .بنابراين با
توجه به کمبودهاي موجود در GISهاي مبتني بر شبکه
در رفع نیازهاي گسترده کاربران WebGIS ،نیز بتنهايي
پاسخگوي نیازهاي کاربران نبوده و نیاز به ايجاد بستر
مناسبتري براي استفاده و به اشتراکگذاري دادههاي
مکاني در راستاي تعاملپذيري بین گروههاي مرتبط با
دادههاي مکاني بوجود آمد .بنابراين با رشد روزافزون
استفاده از شبکههاي اينترنت و اينترانت و توسعه فن-
آوريهاي ارتباطات و افزايش روزافزون تعداد منابع مکاني
قابل دسترس بصورت آني ) (On-lineتوجهات به سوي
ايجاد زيرساخت دادههاي مکاني معطوف گرديده است.

1 Web Server
2 GIS Server
3 Map Server
4 Internet Map Server
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نیز در حوزه سیستمهاي اطلاعات مکاني مطرح شدند و
ظهور اين فنآوري در اين عرصه باعث گرديد تا سیستم-
هاي مرسوم ،تبديل به سیستمهاي همراه ،قدرتمند و
مناسب که امکان به اشتراکگذاري اطلاعات و تبادل
اطلاعات مکاني را در بستر وب به کاربر ميدهند ،گردند.
لذا کاربران دادههاي مکاني بدون نیاز به استفاده و نصب
سیستمهاي پیچیده  GISبروي رايانه شخصي با استفاده از
بستر وب به سرويسهاي  GISارزان براحتي دسترسي
يافتند[.]7
بنابراين بمنظور رفع معايب  GISمحلي با تعويض
تکنولوژي  GISمحلي از کلاينت به سرور با بکارگیري
 Web GISاز تمام امکاناتي که وب در اختیار کاربر قرار
ميدهد در راستاي گسترش و رفع معايب  GISمحلي
استفاده شد .اين تکنولوژي علاوه بر رفع معايب سیستم
فعلي مزاياي زيادي را در اختیار ما قرار مي دهد .مزاياي
بکارگیري تکنولوژي  WebGISرا ميتوان مواردي همچون
امکان يکپارچهسازي اطلاعات ،مديريت ،بهنگامسازي و
ايجاد تغییرات سريع و آسان در پايگاه اطلاعاتي مرجع و
انعکاس آن به تمام کاربران با سطح مهارتهاي مختلف و
همچنین امکان دسترسي به اطلاعات در زمانها و مکانهاي
مختلف را با توجه به وسايلي که قابلیت دريافت اطلاعات از
طريق وب را داشته باشند ،عنوان نمود .بطور کلي يک
 WebGISيک سیستم پیچیده با دسترسي به اينترنت
براي اخذ ،ذخیره ،يکپارچهسازي ،تغییر ،تحلیل و نمايش
دادههاي مرتبط با مکان بدون نیاز به داشتن نرمافزار
اختصاصي  GISميباشد[.]2،4،9
نقشههاي اينترنتي يا نقشههاي تحت وب ،انواع نقشه-
هاي انتشار يافته توسط اينترنت ،نقشه اينترنتي نامیده
ميشوند .انواع اين نقشهها تابعي است از ابزار طرف کاربر و
با قابلیت  ،WebGISکه در سه گروه ( Staricنقشههاي
غیرفعال)( Dynamic ،نقشههاي فعال) و Interactive
(نقشههاي تعاملي) طبقهبندي ميشوند[ .]8بعبارت ديگر
روند پیشرفت تکنولوژي  WebGISاز نقشههاي ايستاي
اينترنتي شروع شده و با گذر از مرحله تولید وب نقشههاي
دينامیک به وب نقشههاي تعاملي و در نهايت در
پیشرفتهترين حالت به سرويسهاي  GISتوزيع يافته مي-
رسد[.]8
عملکرد  WebGISدر اينترنت شبیه مبادله اطلاعات با
ساختار  Client/Serverاست .به طوري که در آن تقاضاي

کاربر از طريق اينترنت و خادم وب 4به خادم  GIS3يا
اصطلاحا خادم نقشه 2ميرسد .خادم  GISآن را به زبان
نرمافزار  GISترجمه کرده ،نقشه اينترنت و گزارشات تولید
شده در نرمافزار  GISاز خادم  GISبه خادم وب ترجمه
شده و از طريق اينترنت به کاربر ميرسد .درحالت متداول
 Web GISنرمافزارهاي IMS 4سرويسدهي پايگاه داده و
توابع  GISرا در اينترنت ايجاد ميکنند و مرورگرهايي
مانند  NetScapeو  Internet Explorerقابلیت دسترسي
کاربران را به سرويس مورد نظر را فراهم مينمايند .شکل
( )3نمايانگر پروسه ذکر شده در حالت متداول را نمايش
ميدهد[.]2،2،9

تکامل تدريجي سامانههاي اطلاعات مکاني بسمت نسل سوم زيرساخت داده...

 -2-1ظهور SDI

اغلب تولیدکنندگان دادههاي مکاني تمايل به
اشتراکگذاري دادهها و سرويسهايشان دارند .امروزه
زيرساخت دادههاي مکاني در مناطق و کشورهاي زيادي
مورد استفاده قرار ميگیرد .با گسترش  ،ICTاينترنت و
وب ،تحول چشمگیري در  GISدر جهت شکلگیري
مفاهیم  SDIدر حدود دو دهه گذشته شکل گرفته است
بطوريکه سیر تحولي  GISدر جهت مفهوم وسیعتر بسمت
ايجاد  SDIپیش رفته است .بنابراين به مرور زمان ،با نیاز
به بستر مناسب الکترونیکي جهت به اشتراکگذاري
اطلاعات در محیط توزيع يافتهي  ،SDIاز تکنولوژي
 WebGISدر قسمت مرتبط با نمايش لايههاي مکاني در
زيرساخت دادههاي مکاني استفاده گرديد .بمنظور تکمیل
عملکرد نمايش لايههاي مکاني و اطلاعرساني راجع به
کیفیت اين لايهها و ويژگيهاي آنها از وجود فراداده
(اطلاعات راجع به داده) در کاتالوگ سرويس براي نمايش
اطلاعات به کاربران از وجود داده و مشخصات آن استفاده
نمود.
از آنجائیکه سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي
که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده اطلاعات جغرافیايي
هستند ،تمايل به استفاده بهینه از اطلاعات مکاني دارند،
نیاز به مستندات مناسب براي يابش ،ارزيابي و استفاده از
مجموعه دادههاي مکاني موجود براي اکثر تولیدکنندگان
داده و جوامع کاربران به عنوان يک اولويت با اهمیت وجود
داشته ،و اين مساله اولین گام مهم در ايجاد هر زيرساختار
داده مکاني ميباشد[.]49
در کار با نسلهاي اولیه  ،GISدو مساله اساسي
کاربردي وجود دارد؛  )4وجود مجموعه دادهها بصورت
فرمتهاي متعدد و مختلف بطوريکه مجموعه دادهها در
فرمتهاي مختلف براي بکار بردن در سیستمهاي مختلف
اغلب بايد به فرمت يکديگر تبديل شوند و  )3مساله براي
اين دادهها اغلب مستندسازي کافي و مناسبي صورت
نگرفته است و براي کاربران بیروني يافتن مجموعه داده-
هاي مورد نظرشان و دسترسي به آنها مشکل ميباشد .در
واقع ،ابزارهاي  GISمنفرد در مباحث تعاملپذيري در
بافت جاري اطلاعات مکاني که ميبايست در سیستمهاي
برخط به اشتراک گذارده شوند ،فاقد توانايي لازم ميباشند.
بمنظور حل مساله تعاملپذيري ،استانداردهاي اطلاعات
39

4OGC

مکاني توسط سازمانهاي استانداردسازي نظیر
يا  3ISO/TC211توسعه داده شدهاند .بکاربردن استانداردها
تا اندازه زيادي مشکلات ناشي از ناسازگاري ساختار 2و
نحو 4دادهها را مرتفع گردانیده است .مسائل تعاملپذيري
از لحاظ يابش و بازيابي اطلاعات مکاني در مجتمعسازي
دادهها از منابع مختلف ناشي ميشود[.]32،39
براي فراهم آوردن محیط مناسبي جهت به اشتراک-
گذاري دادههاي مکاني وبرقراري تعاملپذيري OGC ،نیز
يکسري مشخصههاي خاص نظیر زبان نشانهگذاري مکاني
 2GMLو  Filter encodingرا تبیین کرده و همچنین
پروتکلهاي تبادل داده نظیر سرويس ارائه داده 9WFS
وسرويس نمايش دادهها  7WMSرا بوجود آورده است.
بطوريکه اين مشخصهها و پروتکلهاي ويژه ساختار
مناسبي را جهت توصیف و دسترسي به دادههاي مکاني در
سطح دامنه فعالیتهاي مرتبط بوجود آورده است .براي
مثال ،فايلهاي  GMLتوانايي رمزگشايي هندسه عوارض
همانند نقاط ،خطوط و يا پلیگونها را دارند .سرور WFS
نیز قادر به گرفتن پرسشهاي عوارض در يک Bounding
 Boxو بازگرداندن نتايج در فرمت  GMLميباشد .بنابراين
پیشرفت و توسعه سريع اين استانداردها و تکنولوژيهاي
وب سرويسها ،به اشتراکگذاري و تقارن اطلاعات مکاني
را در بین منابع مختلف رو به رشد برده ،و اين امکانات
تعاملپذيري فني دادههاي مکاني را پشتیباني مي-
کنند[ .]32،39يکي از اهداف اصلي توسعه سیستمهاي
تعاملپذير و بدنبال آن  ،SDIsيابش و بازيابي اطلاعات
مکاني بوده است .همچنین کشف سرويسهاي پردازش
مکاني مناسب براي مديريت اين دادهها نیز از اهمیت
ويژهاي برخوردار است .امروزه زير ساخت دادههاي مکاني
 SDIيک ساختار مناسب و يکپارچه جهت هماهنگي
فعالیتهاي مرتبط با اطلاعات مکاني و نیز افزايش آگاهي
از وجود ،وضعیت يا کیفیت دادهها و در نتیجه استفاده
بیشتر و مناسبتر از آنها در امور مختلف اجرايي و
تصمیمگیري توسط کاربران مختلف را در يک محیط
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

مکانی
بنا به تعريف SDI ،مجموعهاي از سیاستها،
استانداردها ،فنآوريها و شبکههاي دسترسي ،دادههاي
مکاني ،سازمانها و نیروهاي انساني بوده که امور مختلف
تولید ،جمعآوري ،ذخیرهسازي ،دسترسي و استفاده بهینه
از دادههاي مکاني را تسهیل و هماهنگ ميسازد[.]42
هدف اساسي  ،SDIتسهیل و هماهنگي در جهت تبادل و
به اشتراکگذاري دادههاي مکاني و منابع محاسباتي
مرتبط با آنها در بین سازمانها و در کلیه سطوح يک
جامعه و بین متولیان اطلاعات مکاني براي دستیابي به
اهدافشان در سطوح مختلف سیاسي و اجرايي ميباشد.
ايجاد چنین محیطي مستلزم طراحي ،پیادهسازي و
نگهداري از مکانیزمهايي است که باعث ايجاد سهولت در
اشتراکگذاري ،دسترسي و استفاده ساده از دادههاي
مکاني ميشوند .بديهيست که اگر چنین مکانیزمي در
سطوح مختلف ملي ،استاني ،محلي و غیره ارائه و اجرا
شود ،سازمانهاي متولي تولید داده هماهنگ با يکديگر
عمل کرده و هزينه ،زمان و تلاشهاي زيادي در جهت
توسعه و نگهداري دادهها حفظ خواهد شد[.]42
 SDIپروسهاي براي طراحي و توسعه مکانیزم تسهیل
ايجاد محیطهاي تصمیمگیري با متولیان متعدد ،جهت
رسیدن به اهداف توسعۀ پايدار نیز مي باشد .از
طرفي SDI ،يک شبکه ارتباطي بین پايگاههاي اطلاعات،
سرويسها و خدمات ،کاربردها و تکنولوژي و سیاستگذاري
است که ميتواند کیفیت زندگي را به طور کلي بالا ببرد و
اين امر از طريق دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي دقیق و
1 Global Spatial Data Infrastructure

اس

 -2اجزا ،مزایا و اهداف زیرساخت داده

2 Australia and New Zealand Land information Council
3 Institutional Framework
4 Fundamental Data Sets
5 Clearinghouse
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توزيعيافته و تعاملي فراهم ميآورد .در واقع ،براي استفاده
بهینه از دادههاي مکاني در يک محیط تعاملپذير ،سیر
تحول و تکامل سامانههاي اطلاعات مکاني  ،GISفنآوري
زيرساخت دادههاي مکاني را بوجود آورده است .بر طبق
تعريف انجمن  ،4GSDIواژه  SDIبه مفهوم مجموعه
مرتبطي از تکنولوژيها ،سیاستگذاريها و سلسله مراتب
سازماني بوده که دسترسي و قابل دستیابي بودن دادههاي
مکاني را در يک محیط اشتراکي تسهیل ميکند[.]4،42

بهنگام میسر ميشود .با استفاده از  SDIدادهها فقط يکبار
تولید و جمعآوري ميشوند ،در نتیجه موازيکاري از روند
تولید دادههاي مکاني حذف شده و هزينه اضافي براي
تولید دوباره دادههاي موجود صرف نميشود[ .]3ساير
مزاياي بکارگیري  ،SDIبه مواردي همچون تسهیل در
تبادل ،ادغام و به کارگیري اطلاعات مکاني ،افزايش منافع
اقتصادي ،اجتماعي و محیط زيستي حاصل از سرمايه-
گذاريهاي انجام شده بروي دادههاي مکاني موجود توسط
سازمانهاي مختلف ،تسهیل در توسعه بازار اطلاعات و
صنعت ،ارائه خدمات نوين و بهینه به کاربران با استفاده از
فنآوري اطلاعات ،افزايش امنیت اجتماعي با به کارگیري
اطلاعات مکاني در مديريت بحران ،ايجاد فرصتهاي جديد
شغلي ،ارايه خدمات بهینه به کاربران با بهرهگیري از
اطلاعات مکاني و بهرهگیري بیشتر از بسترهاي
توانمندسازي ميتوان اشاره نمود[.]3
شوراي اطلاعات زمیني استرالیا نیوزلند ،3ANZLIC
چارچوبهاي سازماني ,2استانداردهاي فني ,مجموعهداده-
هاي بنیادي 4و شبکههاي مراکز هماهنگي 2را بعنوان
اجزاي هستهاي  SDIتعريف ميکند[ .]42مطابق با شکل
( )2سیاستها و چارچوبهاي سازماني بمنظور ساخت،
نگهداري ،دسترسي و کاربرد استانداردها و مجموعه دادهها
تبیین ميشوند .نقش استانداردهاي فني ،تعريف
مشخصات فني مجموعه دادههاي بنیادي ميباشد.
مجموعه دادههاي بنیادي نیز ،در چارچوب سازماني تولید
ميشوند و نیز با استانداردهاي فني کاملاً مطابقت دارند و
نهايتا شبکه مرکز هماهنگي دادههاي مکاني درگاهي را
براي دسترسي کاربران به مجموعه دادههاي بنیادي بر
طبق روش تعیین شده در چارچوب کاري سازماني و بر
اساس استانداردهاي فني فراهم ميسازد .مولفه مردم نیز
شامل کاربران دادههاي مکاني ,تهیهکنندگان و واسطههاي
درگیر بوده که در توسعه و گسترش  SDIنقش
دارند[.]3،42،31
داده يکي از ارکان اصلي  SDIاست .مجموعههاي داده،
که در کاربردهاي متنوع ممکن است بکار روند ،اغلب از
آنها به عنوان پايگاه داده ،هسته داده ،داده پايهاي يا داده

تکامل تدريجي سامانههاي اطلاعات مکاني بسمت نسل سوم زيرساخت داده...

مرجع ياد ميشود .اين مجموعه دادهها بطور وسیع براي
اهداف و سازمانهاي متعددي مورد نیازند .از انواع ديگر
مجموعههاي داده مجموعه دادههاي موضوعي بوده که از
مجموعه دادههاي پايهاي مشتق ميشوند.

شکل -2اجزاي ]34[ SDI

جستجو و بازيابي اطلاعات مکاني يکي از اهداف طلايي
هر SDIاي ميباشد .بمنظور دسترسي به يک داده خاص
مکاني ،بايد آنرا توصیف نمايیم .بدين منظور ،فرادادهها
جزئیات بیشتري را درباره دادههاي مکاني ارائه ميدهند.
فراداده توضیح و نوشتار خلاصه درمورد محتوا ،کیفیت،
شرايط ،علت و ديگـر خصوصیات مجموعه داده ميباشد.
بطور معمول فراداده شامل توضیحاتي راجع به مقیاس
دادهها ،محتوي اطلاعاتي ،تعريف دادهها ،دقت دادهها،
مشخصات تولید کننده ،آخرين بهنگامسازي ،منبع جمع-
آوري دادهها ،سیستم تصوير ،قدرت تفکیـک ،دقت داده،
روشهاي تولید ،کامل بودن ،منطقه تحت پوشش و غیره
ميشود .فراداده اطلاعات مفید ديگري در مورد چگونگي
مجموعه داده براي اهداف خاص را نیز در بر دارد.
درمجموع ،فراداده مکاني همانند يک کتابخانه مرکزي
متشکل از مولفههايي راجع به داده از قبیل عنوان ,مقدمه
و تاريخ انتشار داده؛ مولفههاي جغرافیايي از جمله حوزه
جغرافیايي تحت پوشش و اطلاعات پروژه؛ مولفههاي پايگاه
داده نظیر برچسب تعاريف توصیفي و اطلاعات توصیفي
ميباشد[.]42
لازم به ذکر است ساختار فراداده نیازمند رعايت
الزامات و استانداردهاي ويژهاي است .در میان
استانداردهايي که بـراي تولیـد فـرادادهي دادههـاي
مکاني استفاده ميشوند بر اساس انتخاب کمیته اطلاعات
مکاني سازمان جهاني استاندارد  ISOاستفاده از استاندارد
 ISO 19115مناسبترين گزينه است .هدف اين کمیته،
پیادهسازي يک مجموعه اسـتاندارد سـاختار يافته در مورد
اشیا و پديدههايي است کـه بـه صـورت مسـتقیم يـا غیر
مسـتقیم بـا مکـاني روي سـطح زمـین مـرتبط هسـتند.
38

در ايران نیز استاندارد  ISO/TC 211به عنوان پايه و
اساس پیادهسازي استانداردهاي ملّـي انتخـاب شـده
است[.]4،42
 -1-2تحول نسلهای اول ،دوم و سوم SDI

 SDIدر ارائه سرويسهاي مکاني به کاربران در دوره-
هاي مختلف زماني تحول و پیشرفتهاي قابل توجهاي
داشته است .با روي کار آمدن نیاز به اشتراکگذاري داده-
هاي مکاني ،رويکردهاي مختلف به اشتراکگذاري داده از
مدل پايگاه داده متمرکز با سرور مشترک به سمت پايگاه
دادههاي توزيع يافته در سرورهاي اختصاصي رو به ارتقا
بوده است .با پیشروي به سمت استفاده از به اشتراک-
گذاري موثر دادههاي مکاني ،مباحث  SDIنیز شکل
گرفتند .با توجه به مطالعاتي که در اين زمینه صورت
گرفته ميتوان نسلهاي اول ،دوم و سوم را با توجه به
پیشرفت بسترهاي الکترونکي به اشتراکگذاري داده و
توسعه قابلیتهاي اين سامانهها مطابق شکل ( )4تبین
نمود .با توجه به اين تصوير ،نسلهاي  SDIرا به سه نسل
شاخص و اصلي میتوان تقسیم بندي نمود که مشتمل بر
سه نسل  SDIداده محور ،4پردازش محور 3و کاربر محور2
ميباشد[.]43،47،32،34

شکل  -4نمايش شماتیک ويژگیهاي سه نسل]32[ SDI

در نسل اول ،مطابق شکل ) )2از يک پايگاه داده
متمرکز 4براي ذخیرهسازي فراداده استفاده شده و کاربران
1 Data Centric
2 Process Centric
3 User Centric
1 Centralized

اس

و تولیدکنندگان دادههاي مکاني براي جستجو و بارگذاري
دادههايشان به اين پايگاه داده متمرکز در يک سرور
اشتراکي متصل شده و از آن استفاده ميکردند[.]47،34

2 Distributed
3 Service Oriented
4 Product-based

5 Interactive
6 Information and Communication Technology

DB1
DB2

Metadata Repository

Client

DB3

Request
Response
DB4
DB5

شکل -2معماري مرکز هماهنگي دادههاي مکاني نسل اول[]34
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در دو نسل بعدي ،مشکلات مدل قبل اعم از تمرکز
دادهها در يک سرور ،مشکلات ناشي از بروز نبودن دادهها
در طي مدت زمان ،عدم تمايل متولیان داده به در اختیار
گذاشتن اصل دادههاي خود و غیره برطرف شده است .در
اين مدل عموماً برنامهها در يک معماري توزيعيافته 4بین
 Clientو  Serverقرار گرفته و تبادل داده بین اين دو
قسمت صورت ميپذيرد .ظهور وب سرويسهاي مکاني در
نسل دوم تحول شگرفي در خدمات دادهاي زيرساخت داده
مکاني بوجود آورد .در نتیجهي بکارگیري معماري توزيع-
يافته با رويکرد سرويسگرايي 3از نسل دوم به بعد ،تمامي
دستگاههاي مشارکتکننده قادر ميشوند تمام لايههاي
اطلاعات مکاني خود را بصورت سرويس در اختیار ديگران
قرار دهند و همچنین از سرويسهايي که ديگر دستگاهها
در اختیار قرار ميدهند ،استفاده نمايند و بنابراين تعامل-
پذيري در تبادل داده بالا ميرود.
در نسل اول بسیاري از فعالیتهاي  SDIماهیت صرفا
دادهاي داشته که به عنوان روش محصول مبنا 2نیز
شناخته شده و در اين روش از میان ارکان اساسي  SDIبر
رکن داده تاکید ويژهاي ميشود .اما در نسل دوم ،SDI
اغلب فعالیتها در جهت شناسايي مشخصات محصول بوده
و ماهیت آن پردازش محور بوده است .در روش پردازش

محور ،بجاي توجه صرف به اتصال فیزيکي به پايگاه داده
موجود ،ايجاد کانالهاي ارتباطي بهتر براي يک ارگان در
امر به اشتراکگذاري دادهها هدف اصلي ميباشد.
و نسل سوم  SDIرا نسل کاربر محور مينامیم .در
حالیکه در هر دو نسل داده محور و پردازش محور ،کاربران
 SDIپذيرنده مطیع بي قید و شرط اطلاعات مکاني از
سامانه ميباشند[ .]43،34در ديد کاربر محور ،کاربران،
گیرندههاي فعال و تعاملي 4اطلاعات مکاني ميباشند .در
 SDIپردازش محور که بمنظور رفع کاستيهاي  SDIداده
محور شکل گرفت ،فرايندهاي مختلفي در دادههاي جمع-
آوري شده مدل داده محور طراحي و انجام شدند .اما در
اين معماري نیز در طراحي فرايندها ،اولويتها و علايق
کاربر نهايي در نظر گرفته نشدهاند .در مدل  SDIداده
محور ،بخشهاي دولتي تولیدکنندگان و تهیهکنندگان
دادههاي مکاني بوده و در مدل  SDIپردازش محور،
کاربران نیز مشارکت بخشي در ساختار تبادل داشته و در
نهايت نیز در  SDIکاربر محور ،کاربران مشارکت کامل در
فرايندهاي  SDIدارند[.]43،34
بطور کلي در ديد داده محور  SDIدر نسل اول ،دادهها
توسط سازمانهاي دولتي جمعآوري ميشوند .بمنظور
فراهم آوردن اطلاعات مکاني کلیدي از يک جامعه،
سازمانهاي مختلفي اطلاعات مکاني با مشخصات لازم را
تهیه ميکنند[ .]44پس از تولید و جمعآوري دادهها در
اين نوع از SDIها ،اينکه دادهها ميبايست چه جوري
باشند ،نیز مشخص ميگردد .اما از آنجائیکه اين ساختار
بر مبناي اولويتهاي کاربر نميباشد ،ممکن است کاربر از
استفاده از اين سرويسها راضي نباشد SDI .پردازش
محور ،دومین نسل از  ،SDIپس از وقوع تحول سريعي در
فنآوريهاي ارتباطات و اطلاعات ) (2ICTsاز جمله وب و
اينترنت ظهور کرد[.]42،34
مدل  SDIپردازش محورتوجه بیشتري به کاربر نسبت
به  SDIداده محور با بکار بردن فنآوريهاي جديدي نظیر
وب  ،3ويکي پديا ،وب سرويسها و غیره داشته است.
بهرحال ،در طراحي و توسعه  SDIپردازش محور همچنان
به اولويتها و علايق کاربران چندان پرداخته نشده است.
در حالیکه در  SDIکاربر محور ،که سومین نسل SDI
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بوده ،شاهد يک جهش قابل توجه از نقش کاربر غیر فعال
به کاربر فعال در کار با سامانه هستیم .ظهور وب  2و
قابلیتهاي وب معنايي ،4سیستم خبره 3و محیطهاي
هرجا آگاه 2از مظاهر رشد و توسعه در نسل سوم ميباشد.
بنابراين عملکرد  SDIکاربر محور بگونهاي است که
نیازمنديها و اولويتهاي کاربران در حین طراحي  SDIو
يا از قبل از آن در نظر گرفته ميشود .لازم به ذکر است که
اجزاي مفهومي در SDIها نظیر فراداده ،استانداردها،
مباحث تعاملپذيري ،سیاست و مسائل سازماني در سیر از
نسل اول به نسل دوم توسعه و گسترش داده شدهاند .اين
مفاهیم را ميتوان در نسل سوم نیز با المانهاي توسعه
يافته مشخص بکار گرفت[.]42،44،34

 -2-2شبکه مرکز هماهنگی دادههای مکانی
()Clearinghouse

در  SDIعلاه بر همکاري سازماني ،تعريف و تبیین
راهنماي اجراي سیستمهاي اطلاعاتي توزيع يافته غیر
يکنواخت ،شامل چهار جزء اصلي نرمافزاري متصل به
اينترنت نیز وجود دارد .اين اجزاء که تشکیل دهنده شبکه
مرکز هماهنگي داده مکاني بوده عبارتند از ؛ ويرايشگران
فراداده و فهرست خدمات وابسته ،محتويات مخازن داده-
هاي مکاني ،برنامههاي کاربردهاي سمت کاربر براي
تحقیقات کاربر و دسترسي به دادههاي مکاني و میانافزار4
يا سرويسهاي واسط پردازشهاي مکاني.
همانطور که اشاره شد ،اطلاعات موجود در فرادادهها
با کاهش دوبارهکاري و بالارفتن کارآمدي و کمک به
تصمیمگیري بهتر و نیز کاهش هزينهها از جمله فوايد
اطلاعات راجع به دادهها ميباشند .شبکه مرکز هماهنگي
دادههاي مکاني ،بستري الکترونیکي با قابلیت جستجو،
نمايش ،انتقال ،سفارش ،تبلیغات و انتشار دادههاي مکاني
از منابع متعدد در شبکه اينترنت ميباشد .در واقع از
اهداف يک مرکز هماهنگي دادههاي مکاني 2ملي اينست
که تبديل به دروازه خريد و جستجويي براي تمام دادههاي
مکاني در دسترس ملي ارائه شده توسط سازمانهاي
1 Semantic Web
2 Expert System
3 Ubiquitous
4 Middleware
5 Spatial data Clearinghouse
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دولتي و يا خصوصي و صنعتي گردد .يک مرکز هماهنگي
دادههاي مکاني ملي در زيرساختار دادههاي مکاني ملي در
جايگاه مافوق مفاهیم قرار گرفته که متشکل از يک پرتال
با قابلیت جستجو ،نقشهسازي ،و سرويسهاي پردازشي
خواهد بود .درواقع مرکز هماهنگي داده مکاني يک درگاه
وب بوده که تسهیل در اکتشاف ،دسترسي و ارائه سرويس
قابل قبول را مورد توجه قرار داده و شبکهاي را براي
دسترسي و استفاده از تمامي دادههاي مکاني موجود و در
دسترس براي کاربران فراهم ميآورد .اين سامانه همچنین
در نقش مرکز هماهنگي داده به عنوان بخش مرکزي براي
به اشتراکگذاري داده میان تولیدکنندگان و کاربران داده
ميباشد[.]42،44،49
بنابراين پس از آمادهسازي دادهها و فرادادهها بر اساس
استانداردهاي مورد تايید و بمنظور فراهم آوردن محیطي
براي به اشتراکگذاري دادهها از منابع مختلف در سیستم-
هاي توزيعيافته ،در قدم بعدي نیاز به طراحي و پیاده-
سازي مرکز هماهنگي دادههاي مکاني به عنوان درگاه
ورودي کاربران در دسترسي به اطلاعات و سرويسهاي
 SDIو همچنین ايجاد واسطهاي کاربر جهت جستجوي
دادههاي مورد نظر کاربران و ابزاري جهت نمايش لايههاي
مکاني خواهیم داشت .درواقع ،واسطهاي کاربر ابزاري
هستند که کاربر توسط آنها قادر به استخراج اطلاعات مورد
نظر خود از سیستم خواهد بود .طراحي و قراردادن اين
واسطهاي کاربر بر روي شبکه بمنظور در دسترس
قرارگیري براي عموم کاربران ،بر بستر پرتالها يا همان
درگاههاي الکترونیکي صورت ميپذيرد.

 -3-2پرتال و پرتال مکانی
پرتال صفحه وبي است که امکان دسترسي آسان را به
هر چیزي که کاربر ،براي انجام وظیفه يا خواسته خود نیاز
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
به راحتي از سرويسهاي متداول در اينترنت بهرهمند
شوند و يا اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورند .بنابراين
پرتال وب سايتيست که همانند يک نقطه ورودي به وب

اس

1 World Wide Web
2 Hypertext Markup Language
3 eXtensible Markup Language
4 Portal Services
5 Catalog Services
6 Portrayal Services
7 Data Services

 -4-2معماری و اجزای پرتال مکانی
با داشتن معماري مرجع پرتال مکاني ،پیادهسازي پرتال
مکاني استاندارد آسانتر و سريعتر شده و با استفاده از آن،
ملزومات چارچوب يک معماري بعنوان راهنماي پیادهسازي
برنامههاي عملکردي آن بمنظور دسترسي به محتواي
مکاني ،نقشهها و فرادادهها تعیین خواهد شد .سرويسهاي
پرتال يک نقطه دسترسي به اطلاعات مکاني بر روي پرتال
فراهم ميآورند .بعلاوه ،اين سرويسها ،مديريت و اداره پرتال
را امکانپذير ميسازند .بعبارت ديگر ،معماري مرجع پرتال
مکاني ،تعاملپذيري را که لازمه همپوشاني شکافهاي
اطلاعاتي موجود مابین سازمانها و جوامع مختلف بوده را
افزايش داده و همچنین فرايند به اشتراکگذاري اطلاعات
مکاني را تسهیل مينمايد[.]42،48
همانطور که در بخش قبل اشاره کرديم ،بمنظور طراحي
معماري يک پرتال مکاني ،ژئوپرتال را يک برنامه کاربردي
که از اجتماع تعداد خاصي سرويسهاي اطلاعات مکاني
مطابق شکل ( )9که متشکل از حداقل چهار نوع سرويس-
دهي به کاربران همچون ارائه سرويسهاي پرتال ،سرويس-
هاي کاتالوگ ،سرويسهاي نمايشي و سرويسهاي داده
باشد ،در نظر ميگیرند[ .]42،48از سرويسهاي کاتالوگ
براي مشخص کردن اينکه اطلاعات و سرويسهاي مکاني در
کجا قرار گرفته استفاده شده و فراهم آوردن اطلاعاتي برروي
سرويسها و اطلاعاتي براي نتايج جستجوي کاربر مورد
استفاده ميگردد .سرويسهاي نمايشي رادر ژئوپرتال
بمنظور پردازش اطلاعات مکاني و آمادهسازي آنها براي
نمايش به کاربر مورد استفاده قرار داده و با استفاده از
سرويسهاي داده نیز دستیابي به محتواي مکاني و پردازش
دادهها را ميتوان صورت داد .بعبارت ديگر ،معماري مرجع
پرتال مکاني ،تعاملپذيري را که لازمه همپوشاني شکافهاي
اطلاعاتي موجود مابین سازمانها و جوامع مختلف بوده را
افزايش داده و همچنین فرايند به اشتراکگذاري اطلاعات
مکاني را تسهیل مينمايد[.]43،48،33

8 Web Catalog Service
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جهان گستر 4بوده و نوعا داراي يک موتور جستجو ،حاوي
مطالب خبري يا سرگرمي ،اتصالاتي به ساير صفحات
اينترنتي و يا خدمات ديگر ميباشد .يکي از مهمترين
مولفههاي پرتال ،محتوا ميباشد .محتوا را ميتوان درحالت
کلي هر شيء الکترونیکي ،اعم از اسناد،3HTML/2XML
تصاوير ،صدا و مانند آن ،دانست .بطور کلي پرتال مجموعه
ساماندهي شدهاي از ارتباطها به ساير سايتها ميباشد.
يک پرتال ممکنست ايمن شده و شخصيسازي شده نیز
باشد[.]44،48،34
از طرفي ،نوع خاصي از پرتال که با محتواي مکاني در
ارتباط است ،ژئوپرتال نامیده ميشود .از آنجائیکه SDI
مجموعهاي از فنآوريها ،سرويسها ،دادههاي مکاني و
فرادادهها ميباشد ،براي اينکه تمام اين منابع را بتوان
يکجا در دسترس کاربران و با يک روش ساده قرارداد ،مي-
توان آنها را در غالب يک ژئوپرتال ساماندهي نمود.
ژئوپرتالها نیز وب سايتهايي هستند که چنین منابع
جغرافیايي غیر متمرکز را از طريق مجموعهاي از صفحات
وب جمعآوري و سازماندهي کرده و تمرکز اصلي آن بر
روي کشف محتويات مکاني ميباشد .ژئوپرتال همچنین
يک رابط کاربر براي ايجاد مجموعهاي ازمنابع اطلاعات
برخط مکاني ،مشتمل بر مجموعههاي داده و سرويسها
ميباشد[.]3،43
تاکنون حدود  21کشور از سراسر دنیا در حال توسعه
و گسترش زيرساختار دادههاي مکاني ملي و بتبع آن راه-
اندازي پرتال مکاني مليشان ميباشند .بر طبق کارکردي
که از ژئوپرتالها انتظار ميرود ،معماري مرجع پرتال
مکاني ميبايست چهار طبقه سرويسدهي را بمنظور
رسیدن به پیادهسازي يک پرتال مکاني جامع همچون
سرويسهاي پرتال ،4سرويسهاي کاتالوگ ،2سرويسهاي
نمايشي 9و سرويسهاي داده 7پوشش دهد[.]49،48
بنابراين بمنظور تامین اهداف و مزاياي  SDIبراي کاربران،
از ژئوپرتالها در طراحي و پیادهسازي رابط کاربر مورد

نظر با داشتن وب سرويسهايي همچون نمايش نقشه
 WMSو کاتالوگ سرويس  8CSWاستفاده ميگردد.
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شکل -9اجزاء و سرويسهاي مورد نیاز طراحي ژئوپرتال []48

بطور کلي ،کارکردهايي که از يک ژئوپرتال انتظار مي-
رود از يک طرف قابلیت کار با دادهها و اطلاعات مکاني
موجود در  SDIرا پوشش داده ،مکانیسمي براي دسترسي
به داده از نودهاي سازمانهاي مختلف فراهم آورده و بطور
کلي درگاه ورودي به  SDIرا شکل دهد و از طرف ديگر،
با داشتن چندين خط دسترسي به داده براي کاربران
مختلف سرويسي براي يابش منابع اطلاعات مکاني فراهم
آورد .بنابراين SDI ،در کنار فراهم آوردن سطح دسترسي
کاربران به داده ،سرويسهاي متعددي را نیز ارائه ميدهد.
دامنه خدمات  SDIاز يک مشاوره ساده در غالب يک
فراداده تا سرويسهاي پردازش مکاني  ،4WPSبعنوان مثال
نمايش يک نقشه و تعیین موقعیت عوارض صرفا براساس
مختصات و غیره ميتواند گسترده باشد .بمنظور تضمین و
تامین دسترسي به اين خدمات براي طیف گستردهتري از
کاربران و سیستمها در يک رويکرد توزيع يافته و مبتني بر
مشارکت ،ضروريست که از وب سرويسها استفاده گردد .با
بکاربردن وب سرويسهاي مستقل ،امکان بوجود آوردن
سرويسهاي ترکیبي و کاملتر از سرويسهاي طراحي
شده نیز وجود دارد.

 -3نتيجهگيری و پيشنهادات
 GISبا استفاده از شبکه گسترده جهاني وب ميتواند
نسبتا گسترش يافته و اجازه دسترسي افراد بیشتري به
اطلاعات مکاني و توابع را داده و همچنین باعث افزايش
آگاهي عموم کاربران از دادههاي در دسترس شود .بنابراين
اينترنت به عنوان ابزاري براي انتقال دادهها بدون هیچگونه
محدوديت زماني و مکاني ،ميتواند مبنايي براي دستیابي به
اطلاعات مختلف قرار گیرد GIS .محلي داراي محدوديت-
1 Web Process Service
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هايي از قبیل عدم به اشتراکگذاري دادهها و اطلاعات
متفاوت بین مراکز مختلف ،عدم دسترسي آسان به اطلاعات
مورد نیاز در زمانها و مکانهاي مختلف و مشکلات مرتبط
با بهنگامسازي اطلاعات در پايگاههاي دادهاي مختلف مي-
باشد .استفاده از تکنولوژيهاي اينترنت و  WebGISجهت
دستیابي به اطلاعات مکاني و توصیفي راهحل مناسبي در
انجام خدمات مختلف ميباشد .در واقع با بکارگیري اين
تکنولوژي محدوديتها رفع شده و امکان يکپارچهسازي
اطلاعات ،مديريت ،بهنگامسازي تغییرات در پايگاه اطلاعاتي
مرجع و انعکاس آن به تمام کاربران و نیز امکان دسترسي
آنها به اطلاعات در هر زمان و مکاني صورت ميپذيرد .از
طرفي ،اين سامانهها در رفع نیازهاي رو به رشد کاربران
دادههاي مکاني با کاستيهايي همچون خروجي گرافیکي
نامناسب در نرمافزارهاي اين سامانهها ،نبود مفاهیم و قوانین
مشترک براي قالببندي ،نبود فراداده و کاتالوگ سرويس
در اطلاعرساني از دادههاي موجود و کیفیت و ويژگيهاي
آنها ،نبود استاندارد واحد و مشترکي در تبادل و تلفیق
دادهها و نیز عدم قابلیت تعامل اين سامانهها بمنظور تامین
انعطاف پذيري و استقلال در نرمافزارها در ارائه سرويسها و
امکان ايجاد ارتباط مواجه گرديدند .بعبارت ديگر با توجه به
کمبودهاي موجود در GISهاي مبتني بر شبکه در رفع
نیازهاي گسترده کاربران WebGIS ،بتنهايي پاسخگوي
نیازهاي کاربران نبوده و نیاز به ايجاد بستر مناسبتري براي
استفاده و به اشتراکگذاري دادههاي مکاني در راستاي
تعاملپذيري بین گروههاي مرتبط با دادههاي مکاني بوجود
آمد .بنابراين با رشد روزافزون استفاده از شبکههاي اينترنت
و اينترانت و توسعه فنآوريهاي ارتباطات و افزايش
روزافزون تعداد منابع مکاني قابل دسترس بصورت آني
) (On-lineتوجهات به سوي ايجاد زيرساخت دادههاي
مکاني معطوف گرديده است .يکي از اهداف اصلي توسعه
سیستمهاي تعاملپذير و بدنبال آن  ،SDIsيابش و بازيابي
اصولي اطلاعات مکاني بوده است SDI .نیز پروسهاي براي
طراحي و توسعه مکانیزم تسهیل ايجاد محیطهاي تصمیم-
گیري با متولیان متعدد ،جهت رسیدن به اهداف توسعۀ
پايدار ميباشد .بنابراين ،هدف طراحي و ايجاد  SDIدر
مديريت و برنامهريزي يک سازمان و يا يک جامعه ،امکان
پشتیباني در امر بهینهسازي مديريت و همچنین مديريت
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