
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  1385پائيز ، 57 شماره_پژوهش هاي جغرافيايي 

127 -138 صص  
  

  و روش اجراWeb GISتكنولوژي 
  

  ، عضوهيت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي∗يانئايرج جزير
  شيخ، استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اصغر آل علي 

   خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتيGISدانشجوي دكتراي  حسين هاللي،
   28/10/83: پذيرش مقاله 
   29/1/84: تأييد نهايي

  
  چكيده

هاي  ظهور اينترنت و سهولت دسترسي به اطالعات موجود آن سبب گرديده تا اكثر سازمان     
 ،اطالعات موجود% 70بيش از .  خصوصي اطالعات خود را در اين شبكه قرار دهند ودولتي
 بر روي اينترنت مستلزم توسعه جغرافياييباشند كه ارائه اين اطالعات  يمجغرافيايي هاي  داده

در توسعه اين . هاي نقشه اي گرديده است معماري و نرم افزارهاي خاص همچون خادم
؛ ها را دارد ها، نرم افزارها و فرمت هاي اطالعاتي طراح امكان بهره جستن از انواع معماري سسيتم

سيستم اطالعات جغرافيايي تحت اينترنت لت كه جواب گوي اهداف ترين حا ولي انتخاب مناسب
(Web GIS)مستلزم اطالع از نكات تكنيكي،  باشد  Web GIS و مزايا و معايب هر كدام از 

  .متدها در يك پروژه خاص است
 از نظر معماري، سيستم اطالعات جغرافيايي تحت اينترنتدر اين تحقيق ابتدا تكنولوژي      
 اينترنتي، و نرم افزارهاي متداول آن مورد بحث قرار گرفته وسپس مراحل توسعه يك هاي نقشه

Web GIS وردها در طراحي پروژه اشده و در انتها روند استفاده از اين دستآورده  موفقWeb 

GISهاي كشور شرح داده شده است  راه. 

، Web GISسيستم اطالعات جغرافيايي تحت اينترنتي ژتكنولو :يديگان كلژوا
  معماري، مراحل توسعه

  مقدمه
 انتشار Web GISخود را با استفاده از  جغرافيايي هستند كه اطالعاتبدنبال آن هاي متعددي  ها و سازمان ارگان

گيران و برنامه ريزان بتوانند فارغ از محدوديت زمان و مكان به اين اطالعات  دهند تا كاربران مختلف اعم از تصميم
                 طرحاين  اجراي در آنان را Web GISولي در بسياري از موارد عدم آگاهي از نكات تكنيكي . نددسترسي داشته باش
             و سعي شده قرار گرفته بحث مورد  Web GISجزئيات فني تكنولوژي ء در اين تحقيق ابتدا. سازد با ترديد مواجه مي

                                                      
∗ Email: jazirian@kntu.ac.ir                                                                                              09123156103: تلفننويسنده مسئول  
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 ده شمربر  موفقWeb GIS كه در اجراي  يك مراحلي.  مشخص شوداطالعات الزم جهت اجرا و انتخاب متدها تا 
  .هاي كشور بكار گرفته شده است هاي كشور براي سازمان حمل و نقل و پايانه راه Web GIS  طرحاجرايشود در  مي

 
  Web GISتكنولوژي 

Web GIS” ادغام و انتشار  كامپيوتري است كه براي اي بكهش توزيع شده در جغرافيايي يك سيستم اطالعات
 WebGISدر حالت متداول ). 2000، گيالوري( .شود در اينترنت استفاده مي  وWWW1گرافيكي اطالعات در سيستم

كنند و مرورگرهايي مانند   را بر روي اينترنت ايجاد ميGIS توابعه وسرويس دهي پايگاه داد IMS2افزارهاي نرم 
NetScapeو Internet Explorer  عملكرد . نمايند  را فراهم ميمورد نظر  كاربران به سرويسقابليت دسترسي
Web GISشبيه مبادله اطالعات ساختار   در اينترنتClient/Serverبه طوري كه در آن ). 2001، هاللي ( است

  ترجمهGIS نرم افزار  زبانخادم نقشه آن را به. رسد  مي4خادم نقشه به 3وبخادم تقاضاي كار بر از طريق اينترنت و 
 نقشه به خادم وب ترجمه شده و از طريق اينترنت از خادم GIS نقشه اينترنت و گزارشات توليد شده در نرم افزار ،كرده

نمايانگر ) 1(شمارهشكل . دگير  متوسط در زماني حدود دو ثانيه صورت ميشرايطكل اين پروسه در . رسد به كاربر مي
  .دهد را نمايش مي Server Side Application يا Thin Client يا  5پروسه ذكر شده در حالت متداول

   در حالت متداولWeb GIS نحوه عملكرد -1شكل 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1- World Wide Web 
2- Internet Map Server 
3- Web Server 
4- Map Server 
5- Typical Model 
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  129                                                                                                           و روش اجراWeb GISتكنولوژي  

  هاي اينترنتي  نقشه-1
ها تابعي  نوع اين نقشه). 2000، گيالوري (شوند  ناميده مي1، نقشه اينترنتي اينترنتنتشار يافته توسطهاي ا انواع نقشه

 بندي طبقه Static ،Dynamic ،Interactive كه در سه گروه ،Web GISهاي   قابليتو براست از ابزار طرف كار
  .شوند مي

ز پايگاه  ا2هاي تصويري  ساده ترين تكنيك انتشار پايگاه داده در اينترنت تهيه نقشه:Staticهاي اينترنتي    نقشه-1-1
 ناميده Staticاينترنتينقشه  باشند  ال رستري مي كه كها اين نوع نقشه.  استوب در صفحات نهادادن آ داده و قرار

در اين روش نيازي به نرم افزار خادم نقشه در طرف . پوشانند عموماً كل پايگاه داده را ميو ) 1998، استراند (دشو مي
 تصويري به تقاضاهاي كاربران جواب يها خادم وب با استفاده از نقشه .خادم و ابزار اضافي در طرف كاربر نيست

 باشد كه با وارد كردن نام محل نقشه تصوير مي  [URL, 7]شهرداري تهرانها سايت  شهمثال بارز اين نوع نق .دهد مي
 . گردد عرضه ميمربوط به آن 

هاي ارسالي توسط اينترنت به صورت اتوماتيك   نقشه،Dynamicدر حالت : Dynamicهاي اينترنتي   نقشه-1-2
 در پايگاه داده  منظمهاي ترافيك كه در پريود زماني هاي هواشناسي و نقشه نقشهتوان از   ميبه عنوان نمونه. شوند ايجاد مي
 ترجمه شده و در  GISدر اين حالت تقاضاي كاربر پس از عبور از خادم وب در يك واسطه  .، نام بردشوند تجديد مي

 Staticها نسبت به حالت  هاي اين نوع نقشه  از مزيت.شود  جواب مناسب توليد و به كاربر برگردانده ميGISنرم افزار 
  ). 1998 ،همان (توان نام برد  كاربر را ميدر طرف Zoom, Panقابليت 

باشد كه بنا به   ميInteractive حالت Web GISباالترين سطح قابليت : Interactiveهاي اينترنتي   نقشه-1-3
 كه ارتباط مراحل در [Open GIS, 2000]است ه  مرحلچهار اين وضعيت داراي Open GISتعريف گروه ويژه 

  .نمايش داده شده است) 2( شماره شكل
  

 
 
 
 
 

  Interactive در حالت Open GISدل  م -2 شكل
  

            . شود هاي كاربر از پايگاه داده انتخاب مي  با توجه به سئواالت و خواستهمرجعهاي زمين   داده انتخابدر مرحله     
. شوند آماده نمايش مي...)  و، سمبلخط  هاي گي ويژ (Styleها با توجه به   دادهDisplay Element Generatorدر 

 Render تصوير نمايششود و در مرحله   ميمنتقلهاي طرف نمايشگر تصوير   با توجه به ويژگيRenderدر مرحله 
                  كنسرسيم متفاوت است كه  ذكر شده در مراحل داده انتقالفرمت. شود  داده ميدر نمايشگر كاربر نشان شده

                                                      
1- Web Map 
2- Image Map 

                                      Image

Device 
Characteristics Display

                             Display Elements
Image 

Constraints Render

                    Features
Style Display Element Generator

                           Data Source
Query 

Constraints 
Select
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Open GIS1 فرمتGML  )2اي از  شاخهXML  (را جهت مبادله اطالعات بين اين مراحل [Open GIS, 2000] 
اربر  ك، پايگاه دادهبا  كاربر مستقيمارتباطاينترنتي به دليل هاي  در اين نوع نقشه. كند  پيشنهاد ميWeb GIS كالً در و

م مانند بهترين أ توصيفي انجام سئواالت مكاني و تو،هاي داده روشن و خاموش كردن اليهمانند  بيشتري تواند امكانات مي
ن از معماري تها مستلزم بهره گرف ايجاد هر كدام از اين قابليت. را داشته باشد ... و 3مسير بين دو نقطه و امكان ذخيره داده

  جنبي در طرف كاربر است كه در طراحيهاي  و برنامهXMLهاي خاص مانند  ده از فرمتو نرم افزار مناسب، استفا
Web GIS بايد مد نظر باشد .  

   نوع اطالعات انتقالي-2
، يا هاي مكاني بزرگترين مسئله فرمت داده، يابد اطالعات توصيفي كه به صورت متن انتقال ميغير از  Web GISدر      

نمايش هر دو فرمت در طرف كاربر امكان ). 2000لوكارت و رينهارد(  بودن آنها استيا رستر برداري يبه عبارت ديگر
  .البته بايد متذكر شد كه نوع اطالعات انتقالي بستگي به نوع پايگاه داده در طرف خادم ندارد. پذير است

 Internet و NetScapeرد مانند تواند با يك مرورگر استاندا در انتقال اطالعات رستر به طرف كاربر، كاربر مي     

Explorerهاي  هاي جنبي فرمت  بدون داشتن برنامهJPEGو GIFاين بدان معناست كه نمايش برداري .  را نمايش دهد
ها در طرف كاربر  يابد كه موجب استفاده آسانتر اين نوع نقشه اطالعات در طرف خادم به نمايش رستر تبديل فرمت مي

  . كردن اشياء در طرف كاربر استHighlightاده از فرمت رستر عدم امكان عيب عمده استف. شود مي
.  استفاده نمودJava Appletهاي جنبي مانند  بايستي از برنامه هاي برداري در طرف كاربر مي براي نمايش داده     

حجم داده . ها انجام دهد  دادهدهد كه آناليزهاي محلي را روي اين ها به كاربر اين امكان را مي استفاده از اين نوع داده
                     باشد انتقال يافته در حالت برداري سه الي چهار برابر كمتر از داده رستر براي نمايش مناطق كوچك مي

[Nayak, 2000] .  و از معايب اين حالت وابستگي حجم اطالعات انتقالي بهZoomبه طوري كه .  طرف كاربر است
كاملي از پايگاه داده را داشته باشد كليه پايگاه داده بايد جهت نمايش به طرف كاربر انتقال يابد كه  اگر كاربر نمايش

بر عكس اگر كاربر نمايش ناحيه كوچكي را داشته باشد داده .  مستلزم وقت، هزينه و از دست رفتن امنيت داده است
براي رفع اين مشكل با استفاده از . ان نمايش استبرداري انتقالي داراي حجم بسيار كمتري نسبت به فرمت رستر هم

هاي  شود به اين ترتيب كه از فرمت رستر براي نمايش هاي جنبي در طرف خادم و كاربر از هر دو فرمت استفاده مي برنامه
 .شود استفاده ميجغرافيايي منطقه بزرگ و از فرمت برداري براي نمايش مناطق كوچكتر

   Client/Server معماري-3
سطح سه باشد كه به   در اينترنت ميClient/Server همانند ساختار Web GIS اجزاء معماري ،چنان كه اشاره شد     

  ). 1998الرمن (دگرد عمده تقسيم مي
  Server Tier             سطح خادم -
  Middle Ware Tier   سطح واسطه  -
 Client Tier              سطح كاربر  -

                                                      
1 Geography Markup Language 
2 Extensible Markup Language 
3 Down Load 
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 واسطه سطح بوده و  Applet Javaي مانند بنجهاي   مرورگر استاندارد يا برنامه داراي سطح كاربرمعماريدر اين        
معماري در . باشد  و پايگاه داده ميIMSافزار  خادم وب، وسطح خادم شامل نرم اينترنت و فضايشامل 

Client/Serverاجزاء  1ع يافتهي برخالف مدل توزGISوابع پردازش كننده داراي محل مشخص  اعم از پايگاه داده و ت
 Thin: توان برشمرد كه عبارتند از مي مدل معماري سه ها در سطح خادم بسته به ميزان پردازشو باشند  در شبكه مي

Client ،Thick Client وMedium Client 

 در GISكليه توابع وه  پايگاه داد،شود ل متداول ناميده ميد كه همان ممعماري در اينThin Client:   معماري-3-1
 كند  و كاربر فقط با استفاده از مرورگر از داده و نرم افزار طرف خادم استفاده ميگيرند ميطرف خادم قرار 

) 3(شماره شكل . شود  خادم ايجاد ميسطحها در   با استفاده از يك سري برنامهWeb GISسرويس ). 2001هاللي(
كنترل متمركز ، ترين حسن اين مدل مهم. دهد  نمايش ميThin Clientي حل قرار گرفتن توابع داده را در معمارم

از معايب آن محدود بودن . استآن  ونگهداري سازي پايگاه داده است كه موجب امنيت بيشتر داده و تسهيل به هنگام
مچنين به دليل عدم ه . و باال بودن زمان پاسخگويي سيستم به تقاضاها استIMSسوالها و تقاضاهاي كاربران به امكانات 

 كاربر تصويري برايهاي   و تنها نقشهجود ندارد امكان نمايش داده برداري در سطح كاربر و،يبنجهاي  استفاده از برنامه
  .شود ارسال مي

  
 Thin Client (Server Side Application)  معماري -3شكل

  
  
  
  
 
هاي صوتي و همچنين ايجاد  و فايلها  كليپ دئويوهاي برداري،  جهت نمايش فرمت :Thick Client معماري -3-2

هاي جنبي ديگري غير از مرورگرهاي استاندارد در طرف  امكان آناليزهاي محلي روي رايانه كاربر، الزم است  از برنامه
 از نيازي به استفاده، هاي جنبي در اين معماري به دليل استفاده از برنامه). 4شكل) (2001، همان( كاربر استفاده شود

هاي برداري را در طرف كاربر نمايش داد و آناليزهاي خاصي را روي اين  توان انواع داده فرمتهاي استاندارد نيست و مي
از .  نيستندGIF, JPEGمورد استفاده محدود به رستري هاي  همچنين فرمت. رساند انجام  بهها در سطح كاربر داده

اين . باشد مي ي با سيستم عامل بعضي از كاربرانبنجهاي   برنامهجمله معايب اين معماري عدم سازگاري برخي از
  .شوند ب ميص و ن2هاي جنبي به طور اتوماتيك در رايانه كاربر ذخيره شده برنامه

  
  
  

                                                      
1 Distributed 
2 Download 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
   1385، پاييز 57 شماره -پژوهش هاي جغرافيايي                                                                                            132 

  Thick Client (Client Side Application)معماري  - 4شكل 
  
  
  
  
  
 
شود از  وباال بردن سرعت عمل سعي ميبراي رفع مشكالت دو معماري قبلي : Medium Client معماري -3-3

جايگاه   وClient/Serverمعماري ) 5(شمارهشكل . ما استفاده گرددأهاي جنبي در دو سطح خادم و كاربر تو برنامه
Medium Client را از ديدگاه كنسرسيم Open GIS   2000اوپن جي آي اس (دهد نشان مي .(  

  
  Open GIS كنسرسيم   از ديدگاهMedium Client و جايگاه Client/Server  معماري -5شكل 

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

  Web GISافزارهاي   نرم-4
 IMSهاي متعددي امكان ايجاد سرويس افزار وجود دارند كه با قابليت م نرتجاري متعددي در بازار هاي Web 

GIS1(شماره جدول .  شده استييابزرهاي ذيل ا  ديدگاه ازافزار نرمتعداد هشت  در اين تحقيق. آورند  را پديد مي (
، مرورگر IMSي استفاده شده جهت اتصال به خادم وب، سيستم عامل الزم جهت نصب ژنوع اطالعات ارسالي، تكنولو

  .دهد  را نشان ميIMSو فرمت داده سازگار با داري هاي بر برنامه جنبي الزم جهت نمايش داده و 
  
  
  
  
  
  

                                                      
1- Display Element Generator 

Display 

Render Service 

Filter Service 

        DEG 
     Service 

1 Thick Client

Medium Client

Thin Client 
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  ارزيابي شدهIMS نرم افزارهاي  -1جدول 

Internet Map 
Server 

Type of 
Transferred 

Geo data 

Linkage to Web 
Sever 

Platform of 
IMS 

Browser 
Extension Data Interface

ArcView IMS 
1.0a (ESRI) Raster ISAPI, 

NSAPI 
UNIX, 

WIN 9X& NT 
Not necessary, 

Applet 

Shape files, 
Coverage’s, 

SDE Layer, … 

MapObjects 
IMS 2.0 (ESRI) Raster ISAPI, 

NSAPI 
WIN 9X, 
WIN NT 

Not necessary, 
Applet 

Shape files, 
Coverage’s, 

SDE Layer, … 

Arc IMS 3.0 
(ESRI) 

Raster, Vector, 
(Internal ESRI 

Formats) 

CGI, 
ISAPI, NSAPI, 
ASP, Servlet 

WIN NT Applet 
Shape files, 
Coverage’s, 

SDE Layer, … 
MapXtreme NT 

Ver 2.0 
(MapInfo) 

CGI, 
ISAPI, NSAPI, 

ASP, 

WIN NT 
 

Not necessary, 
Applet 

MapXtreme 
Java Ver 2.0  
(MapInfo) 

Raster CGI, 
ISAPI, NSAPI, 

Servlet 

WIN 
NT, 

UNIX
, … 

Applet 

MapInfo format 
map, Raster 

format 
 

MapGuide 4.0 
(AutoDesk) 

Raster, 
Vector 

CGI, 
ISAPI, 
NSAPI, 

WIN NT 

Plug-in, 
ActiveX- 
Control 

Microsoft, 
Applet 

Shape files, 
Coverage’s, 

DGN, DWG, 
MapInfo... 

GeoMedia Web 
Map 3.0& 
Enterprise  

(Intergraph) 

Raster, 
Vector ASP WIN NT 

Plug-in, 
ActiveX-
Control 

Microsoft 

MGE, Shape 
files, 

Coverage’s, 
MapInfo, 

Oracle, Access, 
… 

  
 ArcView: هاي مربوطه استفاده كرد سايتاز توان  هاي بحث شده ميIMS براي كسب اطالعات بيشتر در مورد      

IMS [URL, 1], MapObjects IMS [URL, 2], Arc IMS [URL, 3], GeoMedia Web Map 
[URL, 4], MapGuide [URL, 5], MapXtreme [URL, 6].ين نرم افزارها از معماري ا  در تمامي

Client/Serverافزار قابل  مر ن)2 ، 2بهينه سازي  با ابزار1 فرم آماده)1:  عمده قرار دارندكالس در دو  كه استفاده شده
 ساير توابع  . سئواالت توصيفي هستند وZoom ،Pan مانند GIS Webها داراي توابع اساسي IMS تمام .3توسعه

  .  قابل بسط است IMSحيط توسعه ويژه هر آناليز با استفاده از م
   Web GISمراحل توسعه 

 شبيه مراحلهاي خاصي است كه عيناً   اينترنت به دليل جوان بودن تكنولوژي داراي ويژگيتحت  GISتوسعه 
، الشيخ و هاللي (هاي آن اندكي متفاوت است  نبوده و اهميت مراحل و ترتيب اجراي قدمDesktop GISتوسعه 

                                                      
1 Out of the Box 
2 Customizable 
3 State of Art  
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 از ديدگاههاي كشور   در حال اجراي سازمان حمل و نقل و پايانهWeb GIS پروژه در اين مقاله مراحل توسعه  ).2001
  .باشد  در كمترين زمان ممكن ميپروژه كه در آن سعي در اجراي ستتكنيكي به عنوان مدل نمونه شرح داده شده ا

   وتحليل نياز كاربرانهدف طرح:  مرحله اول-1
هاي كشور براي  هاي از طريق سايت سازمان حمل و نقل و پايانه رساني از آخرين وضعيت راهاطالع هدف طرح  

توابع . است ها و عموم مردم  خصوصي مرتبط با مسئله راهوهاي  كليه استفاده كنندگان آن اطالعات اعم از سازمان دولتي
 جستجو جهت ،Pan ، Zoom  كه شاملهاي طرف كاربر قابليتمورد نياز جهت انتشار اطالعات در اينترنت عبارتند از 

ي اشياء، انتخاب و ذخيره سازي قسمتي از يها، شناسا   و خاموش كردن اليه روشنبهترين مسير،تعيين يافتن يك محل، 
 ها، سيسات جانبي راهأها، ت نمايش اطالعات مكاني راهباشد كه كاربران اينترنت از اين توابع جهت  پايگاه داده مي

  . استفاده كنند برروي اينترنت... تعداد تصادفات و ، ميزان ترافيكطالعات توصيفي محورها مانندا
  هاي در دسترس طراحي مفهومي تحقيق و بررسي داده:  مرحله دوم-2

                 . باشد هاي موجودي است كه هدف انتشار آنها در اينترنت مي  بحث از دادهGIS Webمعموالً در توسعه 
باشد كه   بودن داده براي رسيدن به اهداف پروژه ميموجود ،مطرحئله ترين مس ها از مهم به همين دليل در بررسي داده

 با مرحله زمانها هم  به طوري كه بررسي داده.دهد ها هدف پروژه را تحت تأثير قرار مي وجود يا عدم وجود اين نوع داده
هاي كشور  پايگاه داده راه). 2000، الشيخ (صحيحي صورت گيرد حي مفهومي تا طرا،شود  شروع ميها واهدافتعيين نياز
هاي اصلي و فرعي، تأسيسات  هاي متعددي از قبيل راه تهيه شده كه شامل اليهGPS هاي اخير با استفاده از  در سال

يت سازمان قرار سار توجه به اين كه مركزيت داده د با .باشد  مي… مانند پليس راه، مسجد، رستوران وها جابني راه
 توسعه داده IMS در نرم افزار Medium Client معماري ، از آن خواهد داشترگيرد و كاربر فقط نمايش رست مي
  .شود  استفاده ميInteractiveهاي اينترنتي  هاي طرف كاربر از نقشه  همچنين با توجه به قابليت.شود مي

  افزار و سخت افزار تحقيق نرم:  مرحله سوم-3
تا با كمترين هزينه امكان . استترين نكات پروژه   مناسب از مهمIMSارزيابي نرم افزار جهت انتخاب  :افزار  نرم-3-1

، ArcIMS 3.1نرم افزارو د) 1(شماره مفاد فني جدول با توجه به . را داشته باشديهاي طراحي مفهوم ايجاد كليه قابليت
MapObjects IMS 2.0امكان :  پارامترهاي،  گذشته از مسائل تكنيكي.تر قرار گرفت مورد بحث و ارزيابي بيش

آشنا بودن هاي ثابت وساليانه و  هزينه ،هاي توسعه  محيط  وحمايت تكنيكي،امكان توسعه آيندهاستفاده در ايران، 
  . مطرح هستندIMS افزار  در انتخاب نرم ،متخصصان

هاي كاربران ا جوابگويي به تقاضسرعتباال بردن  Web GIS هدف عمده در انتخاب سخت افزار : سخت افزار-3-2
GIS Webجوابگويي رايانه خادم وب و خادم نقشه داردزمانت خط اينترنت و رعگي زيادي به ستسبباشد كه   مي  .
 Web GISبه دليل اين كه در ). 2001، مارشال (است اينترنت سرعت خط Web GISافزار  له سختسئترين م مهم

داده در آن باال باشد   از خطي كه سرعت ارسالشود ميسعي ، ز طرف خادم به طرف كاربر استت داده اكجهت حر
م به د داخل كشور، داده انتقالي از طرف خا درتاي ايران با وجود خادم و كاربريبه دليل عدم تكميل شبكه د. استفاده شود

 جهت در اين طرح. گردد  و دسترسي ميكند كه باعث افزايش زمان مي طي كاربر داخلي مسيري خارج از كشور را
مسئله دوم در . گرديدنهاد  پيشيا باالترارسال   64kbs  سرعت ،تعديل اين مسئله و با توجه به تجربيات ساير كشورها
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 زمان انتقال بين حذفالعمل و  جهت كاهش زمان عكس. باشد مورد سخت افزار سرعت رايانه خادم وب و خادم نقشه مي
يكصد ي يجوابگوتا توانايي شود   خادم نقشه و خادم وب استفاده ميجهت نصبتر  تلف از يك رايانه قويهاي مخ رايانه

 Mb Ram 512 و Dual Processor 1500 Mhzاستفاده از سخت افزاري معادل .  باشد داشتهثانيههر در را كاربر 
   . است خادم ضرورين باال به عنواو نوشتن با سرعت خواندن Dual Hard 20 Gbو  
 طراحي و ايجاد پايگاه داده :  مرحله چهارم-4

                    تعيين شد ESRIهاي سازگار با  فرمت و فرمت پايگاه داده، IMS شدن نوع نرم افزار مشخصبعد از 
 جه به آناليزي اين مرحله با تو.  گرفت مختلف داده به اين فرمت انجامهاي  و برنامه ريزي الزم جهت ايجاد و يا تبديل اليه

                ولوژي پوتبه طور مثال به دليل نياز كاربران به آناليز شبكه  ايجاد . گيرد  صورت مي،مشخص شده مرحله اول در كه 
ايجاد مدل  ابتدا يك سري داده نمونه جهت ،گير بودن اين مرحله به دليل وقت. گيرد ها صورت مي بر روي شبكه راه

  .در مراحل بعد مورد استفاده قرار گيرد تا شد تهيه اوليه
  1طراحي و ايجاد واسطه كاربر:  مرحله پنجم-5

اين  .شود  انجام ميJava Script و  2HTML ،Java Appletاستفاده ازطراحي و توسعه واسطه كاربر با 
افزار  از توابع اوليه نرمد ني توابع مور، در نظر گرفته شدهاولهايي كه براي كاربر در مرحله  توجه به ويژگي طراحي با

IMS معماري ،Medium Client و رستر و Interactiveدر اين . گيرد صورت ميهاي اينترنتي ارسالي   بودن نقشه 
  .باشد داده در انتقاالت ميوني  و اجتناب از فزسرعت باال بودن ،طراحي همواره سعي در سادگي واسطه كاربر

  ايجاد مدل اوليه:  مرحله ششم-6
علت ه  اين مدل ب.شود  ايجاد ميي در شبكه محلكاربر،  و واسطه داده اوليه، تهيه شدهIMSمدل اوليه با استفاده از      

مدل اوليه ) 6(شماره  شكل .گيرد ميي صورت لاحتماكاالت و رفع اش توسعه واسطه كاربر ، تست مدل،ارزيابي اوليه
  .دهد ايجاد شده  را نمايش مي

  افزار  ه نرمتوسع:  مرحله هفتم-7
هاي ويژه توسعه آن انجام  افزار در جهت دستيابي به توابع آناليز غير از توابع اوليه با استفاده از محيط توسعه نرم

 و هماهنگي واسطه كاربر وخادم وب از GISدر   Open Source Codeبرنامه نويسي استاندارد، استفاده از . شود مي
  . ه مورد توجه قرار گرفتندجمله مسائلي هستند كه در اين مرحل

  ادغام سيستم ها:  مرحله هشتم-8
 واسطه  آماده شده و نهائيهاي  داده، توابع آناليز كننده توسعه داده شده برايIMSدر اين مرحله نرم افزار 

شوند و اشكاالت احتمالي به وجود آمده رفع شده و سيستم  خادم وب در روي سخت افزار تهيه شده نصب ميكاربر
  .شود اده استفاده ميآم

  
  
  

                                                      
1 User Interface 
2 Hyper Text Markup Language 
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  هاي كشور  راه Web GIS مدل اوليه  -6شكل 

  
  استفاده و نگهداري:  مرحله نهم-9

كه اطمينان از عملكرد است  بسيار شبيه مديريت و نگهداري سايت اينترنتي Web GISاد و نگهداري فاست
معموالً اين وظيفه به عهده مدير سايت و باشد  يترين مسائل آن م از مهمهاي منظم  زمانبا كنترل در سيستم و امنيت داده 

  . نصب شده نشان مي دهدwww.iranroads.comي را در يمدل نها) 7( شماره  شكل.است
  

   www.iranroads.comي نصب شده در ي مدل نها- 7شكل 
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  نتيجه گيري و پيشنهادات
 Web GISئه مراحل اجرايي يك پروژه و اراسيستم اطالعاتي جغرافيايي تحت اينترنت  تشريح ف اين مقاله،ده

. هاي مناسب مورد بحث قرار گرفت  از ديدگاه شناخت و انتخاب روشWeb GISدر ابتدا تكنولوژي . استموفق 
هاي كشور  راهسيستم اطالعاتي جغرافيايي تحت اينترنت   طرحي بود كه در اجراييها نتيجه اين شناخت اتخاذ روش
  Web GISدهد، در كه، بحث قسمت اول نشان مي نانچ. هاي كشور بكار گرفته شد انهبراي سازمان حمل و نقل و پاي

شود كه عيب عمده آن افزايش زمان  كند، بلكه سرويسي از آن بر روي اينترنت ايجاد مي  تغيير نميGISماهيت 
 ها عمل GISاير  با آنچه در سWeb GIS مراحل توسعه ،بنابراين براي ايجاد اين سرويس. استالعمل سيستم  عكس

 در GISافزاهاي جديد براي  استفاده از نرم:  بيشتر ناشي از نوآوري در مسائلي مانند اين تفاوت. باشد  متفاوت مي،شود مي
با اين اوصاف . است... هاي متعدد متداول در وب، تغيير كاربران از گروه متخصص به عموم مردم و روش روي اينترنت،

دهند عبارتند   را تحت تاثير قرار مي Web GISسازي  ترين مسائلي كه  پياده  دوم، مهمو مباحث مطرح شده در بخش
  :از

  ؛شود هاي اينترنتي مورد استفاده مي  موجب مشخص شدن نوع نقشه،تعيين اهداف بهينه -     
  . دكن  را مشخص مي  مورد استفادهIMSافزار  هاي طرف كاربر، نوع معماري و نرم ميزان قابليت -     

  : باشد ثر ميؤ مWeb GISالعمل   ذيل در زمان عكسهاي روشاتخاذ 
  ؛ نصب خادم وب و خادم نقشه در يك رايانه جهت كاهش زمان انتقال بين دو خادم -     
هاي طرف   واسطه كاربر جهت كاهش اطالعات انتقالي به ازاي نمايش تهيهستفاده از برنامه نويسي مناسب درا -     

  ؛كاربر
  ؛اي ستفاده از خط اينترنت مناسب بادر نظر گرفتن پارامترهاي منطقه ا-     

  .دهي به تقاضاهاي متفاوت از چندين كاربر به طور همزمان  جهت پاسخMedium Clientستفاده از معماري  ا-     
در محيط  فارسي با يك واسطه كاربر پسند و قابل درك براي عموم و كيد بر ارائه أنهائي سيستم با تتوسعه در      

 در اينترنت فوائد متعددي را به هاي كشور به همراه امكانات آناليز  اطالعات راهارائه نهائي. باشد امكانات بيشتر مد نظر مي
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود دنبال خواهد داشت كه مي

  ؛ها  راهياييجغرافهاي  هاي دولتي، خصوصي و عموم به داده فزايش دسترسي ارگان ا-     
  ؛كاربران فارغ از محدوديت زمان و مكان جغرافيايياالت ؤپاسخ دهي به س -     
  ؛سيسات جانبي وساير اطالعات محورها  به كاربرانأ ت اطالعات جغرافيايي شهرها،شناساندن -     
  ؛Monitoring And Tracking Fleet Vehiclesحاضردر طرح   Web GISامكان توسعه  -     

  . هاي كشور بهبود ديدگاه عموم اعم از توريست و شهروندان از سازمان حمل و نقل و پايانه -     
وري اطالعات ابخش فنلفان بدين وسيله از همكاري ؤم  است ودر حال اجرادرپايان الزم به ذكر است كه اين پروژه      

  .نمايند ها قدرداني مي سازمان حمل و نقل و پايانه
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
   1385، پاييز 57 شماره -پژوهش هاي جغرافيايي                                                                                            138 

   و مĤخذمنابع
1- Alesheikh A. A. & Helali H., 2001, Distributing National Geospatial Information 
Resources Using Web GIS, Proceedings of Digital Earth 2001, Fredericton, NB, 
Canada 
2- Alesheikh, A. A., 2000, Data Management & GIS Application   Seminar Notes, 
Department Of Geodesy And Geomatics Engineering, K.N. Toosi University of 
Technology 
3- Gillavry E. M., 2000, Cartographic aspects of WebGIS-software, Department of 
Cartography Utrecht University, Submitted thesis for degree of Doctorandus  
4- Helali H., 2001, Design and Implementation of a Web GIS for the City of Tehran, 
Department Of Geodesy And Geomatics Engineering K.N.Toosi University Of 
Technology, Submitted thesis for degree of Master Of  Science 
5- Larman C., 1998, Applying UML and Patterns - An introduction to Object-Oriented 
Analysis and Design, Prentice Hall PTR, pp273-291 
6- Leukert K. & Reinhardt W., 2000, GIS-Internet Architecture, International Archives 
of  Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4, Amsterdam 2000. 
7- Marshall, J., 2001, Developing Internet-Based GIS Applications, INDUS 
Corporation, Technical Papers 
8- Nayak, S. 2000, GIS Data Dissemination: A New Approach Through WEB 
Technology 
Rolta India Ltd URL: http://gisdevelopment.net/application/internetgis/web.htm. 
9- Open GIS Consortium Inc, 2000, OpenGIS® Web Map Server Interface 
Implementation   Specification, Revision 1.0.0, Project Document 00-028 
10- Strand E. J., 1998, What’s the Right Way to Web Map Data, Synergetics Inc., 
URL:  http://www.geoplace.com/gw/1998/1298/1298nab.asp 
URL 1: ArcView IMS, 1999 http://www.esri.com/software/arcview/imspatch.html 
URL 2: MapObjects IMS, 2001 http://www.esri.com/software/mapobjects/ims/ 
URL 3: Arc IMS, 2001 http://www.esri.com/software/ArcIMS/ 
URL 4: GeoMedia Web Map, 2001 http://www.intergraph.com/gis/gmwm/ 
URL5:MapGuide,2001http://www3.autodesk.com/adsk/section/0,,308132-

123112,00.html 
URL6:MapXtreme,2001http://dynamo.mapinfo.com/products/Architecture.cfm?Produ

ctID=3D1 
URL 7: Tehran Municipality, 2001 http://www.cityoftehran.com 
 
 

www.SID.ir


