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   چکیده

ندان، دولت ها نیاز دولت ها به امکانات جدید براي تصمیم گیري هاي مدیریتی و افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهرو

دولت الکترونیک با بکار گیري فناوري هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی را به سمت ایجاد دولت الکترونیکی سوق می دهد. 

به بهبود و تسریع فرآیند هاي ارائه خدمات به شهروندان، مشارکت اثر بخش شهروندان در فرآیند تصمیم گیري عمومی و 

یانی می کند. با توجه به اینکه قسمت بیشتري از اطالعات و داده هاي مورد نیاز کاهش فاصله مردم و دولت کمک شا

به عنوان ترکیبی از فناوري هاي  Web-GISدولت براي مدیریت، برنامه ریزي و تصمیم گیري، ماهیت مکانی دارند، 

در ایجاد دولت الکترونیک ، می تواند با تسهیل تبادل و به اشتراك گذاري اطالعات مکانی نقش مؤثري GISاینترنت و 

ها و فضاي هاي می تواند داده هاي توصیف کننده مکان ري است که کامپیوتسیستمی  GISطور ساده به ایفا نماید. 

در ایجاد دولت الکترونیک  Web-GISدر این مقاله نقش نگهداري کرده و از آن ها بهره برداري کند. روي سطح زمین را 

   مورد بررسی قرار می گیرد. )Web-UEMS( مدیریت فضاي شهري ایجاد سیستم و

  

 Web-GIS ،Web-UEMS ، اطالعات مکانی،محیط شهري مدیریتنیک، ولت الکترود کلیدي: هايواژه
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   مقدمه -1

گسترش امکانات سخت افزاري و نرم افزاري به همراه تغییر در کمیت و کیفیت ارتباطات جامعه، موجب شده که مکانیزم 

و فناوري  Web-GISهاي نوینی براي انجام امور روزمره افراد و مؤسسات ابداع شود. دولت الکترونیکی، بکار گیري فناوري 

تحول در ساختار عملکردي دولت از طریق افزایش پاسخگویی، دسترسی و بهره وري آن می هاي اطالعاتی و ارتباطاتی براي 

باشد. در این راستا، مهمترین فعالیت متعارف در امر دولت الکترونیکی، استفاده از فناوري هاي اطالعاتی (عموماً اینترنت) براي 

دولت الکترونیکی را می توان به کار گیري این رو از د. رساندن اطالعات و سرویس هاي دولتی به شهروندان و مؤسسات می باش

افزایش بهره کنترل شرایط بحرانی و فضاي شهري،  فناوري اطالعات در بخش هاي مختلف دولت به منظور مدیریت منابع و

وري و ارتقاء سطح خدمات رسانی تعریف نمود. مهمترین نتیجه به شرطی که پیاده سازي دولت الکترونیکی به طور صحیح و 

  .]1[زیش رضایت مردم خواهد بودموفقیت صورت گیرد اف با

د دسترسی به اطالعات و خدمات شهري هستند و ارائه ناصلی اطالعات مختلف شهري و نیازمران بشهروندان یکی از کار

وده و این اطالعات در قالب دولت الکترونیک از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این اطالعات به نحوي به موقعیت وابسته ب

سري و به ابه صورت یک شبکه سر )GISشهروندان می بایست براي جستجوي این اطالعات به فناوري هاي اطالعات مکانی (

   .]2[روز دسترسی داشته باشند

روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاي ارائه خدمات یکسان  سازيزدولت الکترونیک قادر است نسبت به با

یر یکسان عمل غت، با مردم به صورت افرادي تباطالت الکترونیک می تواند به کمک فناوري هاي اطالعات و اربراي همه، دو

ه و به آن ها کرده و آن ها را به صورت شخصیت هایی مستقل که خواهان سرویس هاي غیر یکسانی هستند در نظر گرفت

کارآمد ساختن عملیات دولتی جهت تضمین و  اطالعاتدهد. فراهم کردن امکان دسترسی آسان به  خدمات شخصی ارائه

مهم ترین و گسترده ترین نوع دیگر  عبارتبه  .پاسخگویی سریع به نیازهاي شهروندان از ارکان اصلی دولت الکترونیک است

رابطه شامل اخذ اطالعات از سوي شهروندان از این رابطه دولت با شهروندان و بالعکس می باشد. کاربرد دولت الکترونیک، 

  .]1و3[ی باشدم یبه شهروندان به صورت الکترونیک ارائه خدمات از سوي دولتسازمان ها و 

  

  دولت الکترونیک - 2

همه جنبه هاي زندگی و به  ،در عصر حاضر شاهد توسعه سریع فناوري هاي اطالعات و ارتباطات هستیم. این روند

به منظور استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات رار داده است. دولت الکترونیک اثیر خود قخصوص دولت ها را تحت ت

مثل اینترنت، در جهت بهبود عملکرد دولت براي مدیریت امور شهري در راستاي تسهیل زندگی شهروندان تعریف شده 

ن در محیط تبادل یف متقابل دولت و شهروندا. در واقع می توان گفت دولت الکترونیک، انجام خدمات و وظا]4و5[است

  :]7[. در رابطه با وظایف و فعالیت هاي دولت الکترونیک می توان چهار بعد زیر را در نظر گرفت]6[الکترونیکی است

 خدمات الکترونیکی -1

 مدیریت الکترونیکی -2

 دموکراسی الکترونیکی -3

 تجارت الکترونیکی -4

د هاي فراوانی دارد ولی وظیفه اصلی آن، نظارت و مدیریت فضاي شهري همان طوریکه ذکر شد دولت الکترونیک کاربر

بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود مدیریت دولت در امور شهري از طریق بهبود گردش اطالعات در سازمان هاي . است 

ین محیط آن، اینترنت است . دولت الکترونیک در محیط هاي مختلفی قابل پیاده سازي و اجرا است ولی مهمتر]8[مختلف است

. شاخصه اصلی اینترنت که آن را از سایر محیط ها متمایز ساخته است ]9[زیرا اینترنت محیطی تعاملی، سریع و همگانی است

عدم محدودیت هاي زمانی و مکانی آن است بدین معنی که هر کسی می تواند در هر جایی و در هر زمانی اطالعات موجود را 
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. پس دولت الکترونیک یک زیر ساخت قوي به منظور اشتراك گذاري اطالعات و ارتباط ]10[کاربران قرار دهددر دسترس سایر 

  .]11[بین سازمان هاي مختلف می باشد

  :]11[از مزایاي دولت الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره کرد      

منابع مختلف را به اشتراك گذاشته و موجب  دولت الکترونیک می تواند حجم وسیعی از اطالعات جمع آوري شده از -1

 صرفه جویی در زمان و هزینه شود.

 به کمک دولت الکترونیک، ارائه خدمات به شهروندان بدون محدودیت زمانی انجام می شود. -2

  با استفاده از دولت الکترونیک، محدوده خدمات رسانی دولت قابل گسترش است. -3

و حذف ها از طریق ادغام و کاهش هزینه سازمان ها  کاري آیند هايرتسهیل فسیستم می تواند عاملی براي این  -4

 سیستم هاي اضافی باشد.

یکی دیگر از مزیت هاي دولت  اطالعاتافراد در دسترسی به از طریق فرصت هاي برابر عدالت اجتماعی گسترش  -5

 الکترونیک به شمار می رود.

افزایش هري، کنترل هرچه بهتر فضاي ش ،الذکر قفو هاي بردمزیت ها و کاررونیک با استقرار دولت الکتاست بدیهی 

   ا به دنبال خواهد داشت.ر سریع تر و ارزان تردریافت خدمات با کیفیت تر، سازمان ها،  کاري ساعات

 

  کاطالعات مکانی در دولت الکترونی - 3

اطالعات مکانی به موقعیت یک نقطه یا مکان روي زمین اطالق می شود. این اطالعات شامل اطالعاتی نظیـر پدیـده هـاي       

. ]12[طبیعی، عوارض جغرافیایی و نقشه هاي مربوطه، اطالعات مرزهاي امالك (کاداستر) و سایر ویژگی هاي محیطی می شود

داده هـا و اطالعـات . بـا اسـتفاده از ]13[ات عوارض روي زمین را نیز در بر می گیرداطالعات مکانی عالوه بر موقعیت، خصوصی

ا را به یک مکان خاصی مشـخص مکانی، انسان قادر خواهد بود که موقعیت و مکان را در هر زمان درك کند و به راحتی مسیره

                                                 :]15[ان نمود. به طور کلی می توان مزایاي اطالعات مکانی را بصورت زیر بی]14[دنمای

 اطالعات مکانی دنیاي واقعی را بهتر مدل سازي می کند -1

 امکان بررسی هاي مختلف روي منابع طبیعی و عوارض زمین و تجزیه و تحلیل آن ها را فراهم می کند -2

 تبادل افکار و ایجاد فهم مشترك را ساده تر می نماید -3

درصد اطالعات مورد نیاز جهت مدیریت فضاي شهري و تصمیم گیري در شرایط  80طالعات نشان داده است که بیش از م      

. بنابراین در دولت الکترونیک ما به دنبال تولید داده هـاي مکـانی هسـتیم و ]15و16[ت مکانی هستند ابحرانی، داراي خصوصی

، 1از سیسـتم هـاي اطالعـات جغرافیـایی ي فرآیند مدیریت و تصمیم گیريبراي سهولت در بکار گیري و کنترل داده ها و اجرا

    .]13[می توان بهره جست 3 و سیستم هاي پشتیبان تصمیم گیري 2 سیستم هاي حامی تصمیم مکانی

الت هر سازمانی در هر سطحی از اجرا به اطالعات مکانی نیازمند بوده و تولید و جمع آوري ایـن اطالعـات مکـانی از مشـک     

جهـت  اساسی این سازمان ها در جهت برنامه ریزي و مدیریت شهري است. از این رو الزم است سـازمان هـا اطالعـات خـود را

آمـده  1نمونه شماتیک این تبادالت در شـکل  .در اختیار یکدیگر قرار دهند مدیریت و تصمیم گیري و استفاده سایر سازمان ها

براي اشتراك گذاري این اطالعات فراهم شود. استفاده از پایگاه هـاي داده در محـیط براي همین منظور بایستی بستري  است. 

 . از ایـن رو ]7و17[الکترونیک و اشتراك گذاري اطالعات با بهره گیري از اینترنت ،یکی از اهداف ایجاد دولت الکترونیک اسـت

                                                 
1 Geographical Information System 
2 Spatial Decision Support Systems 
3 Spatial Understanding and Decision Support Systems 
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Web-GIS  ترکیبی از فناوري اطالعات مکانیبه صورت )GISنت، در صدد ایجاد دولت الکترونیک و بر قـراري امکـان ) و اینتر

  .رجوع شود 2به شکل ]. 18[تعامل و تبادل اطالعات و مدیریت و کنترل فضاي شهري بر آمده است

  
  

 تبادل اطالعات میان سازمان هاي مختلف: 1شکل

  

  
 Web-GISدر شکل گیري  GISترکیب اینترنت و : 2شکل

                               
از دو منظر می توان مورد بررسی قرار  دولت الکترونیکشکل گیري  در اطالعات مکانی را و مزیت حالت کلی جایگاهدر      

  داد:

  

  مکانی به روش دولت الکترونیک و خدمات ارائه اطالعات - 1- 3

مکانی، بهره گیري از روش هاي نوین در اطالعات مکانی در قالب دولت الکترونیک موجب تسهیل در انتشار اطالعات  ارائه     

ارائه  ثلمهاي ارائه اطالعات مکانی نقشه هاي متناسب با نیاز کاربران را فراهم می آورد. روش  جستجو و انتخاب نقشه، تولید

ترتیب کاربران در هر زمان و مکان به نقشه و اطالعات مکانی مورد بدین  از طریق اینترنت و تلفن هاي همراه می باشد.نقشه 

نه کاربرد هاي نقشه و اطالعات مکانی فراهم می نیاز خود دسترسی داشته و این موضوع شرایط را براي گسترش کاربران و دام

   .]1و3[امکان ارائه نقشه و اطالعات مکانی با هزینه هاي کمتر فراهم می گردد کاربرانتعداد است با گسترش کند. بدیهی 
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بهره گیري سایر سازمان ها از اطالعات و خدمات مکانی به منظور ارائه خدمات خود در قالب دولت  - 2- 3

  الکترونیک

به عنوان بستري براي فراهم کردن امکان نمایش و جستجوي  از سازمان ها نیازمند بهره گیري از اطالعات مکانیبسیاري      

  هایی از این موارد عبارتند از:نمونه  .]1و3[می باشند اطالعات تخصصی خود

  اطالعات ترافیکی بر اساس داده هاي مکانیارائه 

  اطالعات شهري و شهر سازي در قالب دولت الکترونیکارائه 

  اطالعات آماري براي کنترل محیط شهري در شرایط بحرانیتهیه  

  

4- Web-GIS  

عامل ارتباط و تبادل اطالعات، شـبکه سراسـري اینترنـت اسـت. خصوصـیت هـاي اینترنـت نظیـر  Web-GISدر فناوري      

مردم در سراسر جهان، مستقل بودن از سخت افزار و پیشرفت هـاي نـرم افـزاري بـا قابلیـت هـاي مختلف دستیابی گروه هاي 

. توزیع داده در اینترنت بسیار کارآمد تر از انتقـال ]19[کمک قابل توجهی کرده است GISاطالعات مکانی به توسعه تکنولوژي 

اطالعات از طریق دیسک هاي حافظه است و با توجه با پیشرفت هایی در زمینـه پهنـاي بانـد اینترنـت و سـرعت انتقـال داده، 

ابزاري براي توزیـع اطالعـات جمـع آوري  Web-GISاطالعات به آسانی در میان مردم به اشتراك گذاشته می شود. بطور کلی 

 . ]20[شده در سطح جهانی است تا همه مردم در هر زمان و مکانی از آن استفاده نمایند

  

  در مدیریت فضاي شهري Web-GISنقش  - 5

عـات و اینکه قسمت اعظم اطالعات مورد نیاز براي مدیریت محیط شهري از نـوع اطال Web-GISبا توجه به خصوصیات       

) جهت تسهیل فرآیند مـدیریت و Web-GISمکانی است از این رو استفاده از فناوري اطالعات مکانی بصورت شبکه سراسري (

شامل اطالعات گسترده اي از پایگاه هاي داده سـازمان هـاي  Web-GISبه خصوص کنترل شرایط بحرانی، ضروري می نماید. 

 و همانگونه کـه مطـرح شـد مورد استفاده قرار می گیرد )UEMS-Web 4(مختلف است که در سیستم مدیریت فضاي شهري 

. کاربران اینترنـت مـی ]21[فناوري استفاده از اینترنت استاین بهترین روش براي انتشار داده هاي مربوط به فضاي شهري در 

فضاي شهري از وب سایت هاي  توانند براي دسترسی به داده هاي مکانی، ترسیم نقشه هاي موضوعی، بررسی و آنالیز داده هاي

ساختار برنامه ها را با استاندارد هـاي اینترنـت بـه عنـوان یـک شـبکه  Web-UEMS استفاده نمایند. Web-UEMSفناوري 

به عنوان یک بخش جهت مدیریت داده هـا و سـرور  Web-UEMSاتصال چند سروري توزیع کرده است. ایستگاه پردازش گر 

از پـنج  Web-UEMSز رسانی شده براي ارائه اطالعات و ارتباطات مطرح هستند. اساساً فناوري به عنوان بخش اطالعات به رو

  :]22و23[جزء تشکیل شده است که در زیر به طور مختصر با آن ها اشاره می شود

و عملکـرد هـاي  از طریق درخواست ها دسترسی راحت به ارتباط پویا بین کاربران این سیستم و سرور هتجسرور :  -1

  ایگاه داده مکانی، مدیریت و پیکر بندي شده است.پ

به داده هاي مکانی، نقشـه هـاي موضـوعی و آنـالیز داده  Web-UEMSکاربر: کاربران می توانند با اتصال به فناوري  -2

  هاي مکانی فضاي شهري دسترسی داشته باشند.

هنـده، مکـانیزم و پروتکـل عامـل بخش دستور د عامل اطالعاتی: ساختار اطالعات محیط شهري را منعکس می کند. -3

است و ابزارهـاي دسترسـی بـه  Web-UEMSاطالعاتی است که مسئول جستجو و پاسخگویی بین مرورگر و سرور 

                                                 
4 Urban Environment Management System 
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یـا  یس دهنـدهورا فراهم می کند. بنابراین کاربران می توانند همه بخش هـاي سـر Web-UEMSپایگاه داده مکانی 

  ستفاده قرار دهند.سرویس گیرنده را براي تعادل بار شبکه مورد ا

-Webویرایشگر: این بخش، یک ابزار ویرایشگر با توابع تجسمی و تعاملی را برقرار می کند که می توانـد مـدل هـاي  -4

UEMS  را ایجاد کند و تعامل پویایی بین سرور و کاربر را تکمیل می نماید. ویرایشگر می تواند اطالعـات را از پایگـاه

این بخش مـی  همچنینقرار دهد.  Web-UEMSتی با ساختار هاي ویژه را در اختیار داده گرفته و چند منبع اطالعا

  را یکپارچه سازي کند. Web-UEMSتواند اشیاء، مدل ها و ساختار داده هاي 

پایگاه داده: پایگاه داده شامل موجودیت هاي بانک اطالعاتی و سیستم مدیریت آن است. این بخش مهمتـرین بخـش  -5

Web-UEMS  است. تکنولوژي" bottleneck "  جهت ایجاد و به روز رسانی پایگاه دادهWeb-UEMS  در اینترنت

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

قسـمتی از دولـت الکترونیـک  این شـکل نمونه اي از ساختار فناوري مدیریت فضاي شهري را نشان می دهد. 3شکل      

با توجه به آنچه که گفتـه شـد کـاربران  ساده تر می کند. تشکیل یافته است که اشتراك گذاري و دسترسی به اطالعات را

یـک در است  Web-GISکه مبتنی بر سیستم  Web-UEMSمی توانند الیه هاي اطالعاتی مورد نیاز خود را در سیستم 

  محدوده مشخص جستجو، مشاهده، انتخاب، بازیابی و در کامپیوتر خود ذخیره نمایند. 

  

  
  براي تبادل اطالعات در دولت الکترونیک UEMSنمونه ساختار : 3شکل                      

  

  گیرينتیجه -6

 ،همگام با آن می بایست متد ها و روش هاي سنتی خود را تغییر داده و با بکار گیري آن با پیشرفت تکنولوژي، بشر

نیز مستثنی از این بحث نمی  و استفاده از آن در مدیریت فضاي شهري GISسرعت ارتقاء به هدف خود را باال ببرد. مبحث 

و فعالیت هاي دولت و دولت الکترونیک  رسانی تکنولوژي اطالعات و ارتباطات ابزار مناسب براي بهبود و کارآیی خدماتباشد. 
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می توان به بستر وسیع تري از اطالعات دست یافت و به  GISتکنولوژي  که مطرح گردید با استفاده ازهمانگونه می باشد. 

با افزایش اطالعات می توان به نتایج قوي تري و با درصد خطاي کمتري  کرد و ق تري با مسائل مدیریتی برخوردشکل عمی

در دولت الکترونیک می تواند یک  GISنقش بسیار ویژه اي در تغییرات سریع دنیاي امروز دارد. کاربرد حرفه اي  GIS رسید.

ت محیط شهري و تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان ایفا کند. در واقع بانک اطالعاتی قوي را براي هدایت دولت به مدیری

به برآوردن نیازهاي  Web-GIS به منظور تحقق دولت الکترونیک اجتناب ناپذیر است.  Web-GISمی توان گفت که ایجاد 

 رد آن ها کمک می کند.دولت الکترونیک از طریق به اشتراك گذاري داده هاي مکانی میان سازمان ها در جهت بهبود عملک

در مقایسه با برنامه هاي استراتژیکی از اولویت قابل مالحظه اي به ویژه در کاهش هزینه ها برخوردار  GISکاربرد حرفه اي 

می تواند مزیت هاي فراوانی را براي دولت الکترونیک  Web-UEMSاستفاده از فناوري اطالعت مکانی در قالب سیستم است. 

تنها یک فناوري جهت جمع آوري و ارائه اطالعات و  Web-UEMSدر واقع  محیط شهري به ارمغان آورد. در زمینه مدیریت

امید است که تصمیم گیري هاي مدیریتی براي محیط شهري نیست بلکه زیر بناي شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. 

در عصر ارتباطات تصمیم گیري از طرف دولت و مدیران به این گونه مباحث اهمیت بیشتري داده شود تا شاهد ارتقاء سطح 

  باشیم. 
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