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  چکیده
( Geographic Information System - GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم افزارنرم یک در موجود ساختارهای و توابع که باشدمی مشخص امری

 Geographic) جغرافیایی اطالعات هایسرویس نام به جدید زیرمجموعه یک پیدایش عامل امر این خود. باشد سازگار باید تجاری ساختار یک با

Information Services )و بهتجر داشتن بدون حتی ساختار این از گیریبهره با فرد هر. است شده جغرافیایی اطالعات هایسیستم اصلی ساختار کنار در 

 برای پژوهش این در. کند استفاده GIS سیستم افزارنرم آنالیز هایتوانمندی از که دارد را شانس این جغرافیایی، اطالعات هایسیستم زمینة در خاص دانش

 شناخته بههباتوج جهتی از. است شده پیشنهاد و بررسی یافته توزیع محاسباتی الگوی از استفاده بهینه، و جامع جغرافیایی اطالعات ساختار یک به دسترسی

 .ستا شده ارائه همراه هایدستگاه در کاربرد برای هاسرویس این تجاری سازی ویژه بادررابطه تحقیقی آنها، شدن هوشمند و پیشرفت همراه، هایدستگاه شدن
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ABSTRACT 

It is clear that the functions and structures in a Geographic Information System (GIS) software must be 

compatible with a business structure. This has led to the emergence of a new subsidiary called Geographic 

Information Services alongside the main structure of geographic information systems. Using this structure, 

even without special experience and knowledge in the field of GIS, each individual has the chance to use 

the capabilities of GIS software analysis. In this research, to access a comprehensive and optimal 

geographical information structure, the use of distributed computational model has been investigated and 

proposed. In some ways, due to the recognition of mobile devices, their progress and smartening, a research 

has been presented regarding the commercial specialization of these services for use in mobile devices. 
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 مقدمه -0

ی دهیم و همچنین دالیل استفاده از آن را نیز مختصررا شرح  GISهای اطالعات جغرافیایی یا باید اول از هر چیز سیستم

 یهاسازمانی به ارگان و رسانخدمتهای اطالعات جغرافیایی که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد، برای بشناسیم. سیستم

با  توانمی. اما باشندمیهم خود آنها  هاستمیسجهانی طراحی شده است که اتفاقاً با استقبال چشمگیر، کاربران عمده این گ. بزر

ی هادانش، در اختیار افراد گوناگون با اندشدهی عظیم طراحی هاسازمانهایی که برای یک تغییر ساختار و نگرش، همان سیستم

های سیستم کنندگانارائهی گوناگون، قرار گیرد. روش تغییر ساختار ذکر شده به این شکل است که: کارهامتفاوت برای انجام 

قرار ندهد و در مقابل سیستم اطالعات جغرافیایی  کنندهمصرفافزاری را به طور کامل در اختیار اطالعات جغرافیایی، سیستم کامل نرم

. سعی ما در این پژوهش این بوده است که کاربران مبتدی ]1[، عرضه کند کنندهمصرفرا بر اساس خواسته و نیاز کاربر و  افزارنرمیا 

خود را  وزمرةری هاتیفعالهای اطالعات جغرافیایی، آشنایی قابل قبولی با آن پیدا کنند و همچنین قادر باشند تا غریبه به سیستمو 

ها با سهولت بیشتری انجام دهد و البته بدون نیاز به یک سیستم کامل اطالعات جغرافیایی. برای تحقق با استفاده از این سرویس

ها و همچنین محاسبات بررسی خواهیم کرد. بنا و معماری سیستم را از نظر چگونگی قرارگرفتن سرویسیافتن هدف ذکر شده، 

. از جهتی در این پژوهش باشدمیی توزیع یافته افزارنرمهای های اطالعات جغرافیایی، سیستمزیرساخت اصلی طراحی سرویس

و به همین خاطر از  اندشدهصورت متحرک در نظر گرفته ژوهش بههای همراه، کاربران در این پپیشرفت علم دستگاه بهباتوجه

 .شودیمها با تجهیزات همراه استفاده سرویس

 

 های اطالعات جغرافیاییسرویس -2

کند، همسو با یک مدل تجاری امری بدیهی است که توابع و حل فرمولی که یک سیستم اطالعات جغرافیایی آنالیز و حل می

کنندگان طور که گفته شد امروزه مصرفشود فرق دارد. همانل، با مدلی که در حال حاضر از آن استفاده میباشد البته این مدمی

افزار . آنها برای دسترسی به این سیستم مجبور به تهیه نرمباشندمیی بزرگ و جهانی هاارگاناطالعات جغرافیایی  هایسیستماصلی 

 خاطرهبی آن سازمان هانهیهزتوجه افزایش قابل رندهیدربرگباشند که این امر افزار سیستم اطالعات جغرافیایی میو همچنین سخت

ساختار بهتری نسبت به  کردننیگزیجای باشد. برامرورزمان میخرید سیستم در ابتدا و نگهداری از آن به خاطربهپرداخت هزینه 

جای فروش یک به کنندهارائه. توی این ساختار، ]1[شود ( پیشنهاد میService-Oriented) "گرا"مدل کنونی، الگوی سرویس

 کننده، وظایف عمومی یک سیستم اطالعاتکند که بر اساس خواسته مصرفسیستم اطالعات جغرافیایی کلی، ساختاری را عرضه می

ی به این ساختار از سیستم اطالعات دسترسی براباشد. یک تغییر نگرش  شدهیسازیشخص( Typical GIS Tasksجغرافیایی )

های اطالعات جغرافیایی به سرویس میدانیمطور که باشد. همانجغرافیایی به سرویس اطالعات جغرافیایی امری واجب می

سترسی، گردآوری، فروش و اجاره اطالعات گردآوری شده و یا اطالعات جغرافیایی را کنندگان خود خدماتی از جمله: اجازه دمصرف

ات های اطالعطورکلی علت توسعه سرویس. بهدهدیمای مانند اینترنت و یا ارتباط بیسیم، قرار دارند را که در یک محیط شبکه

 :]2[ کنندیمجغرافیایی را به دسته تقسیم 

های افزاری در حال حاضر سیستمهای نرمتکنولوژی شبکه، قالب طراحی سیستم گسترشیجاد و دیدگاه تکنولوژی: با ا -الف

( Desktop-Centricهای رومیزی )باشد که این سیستم گذر کرده و ارتقاء یافته از سیستم( میNetwork-Centricبنا )م -ه شبک

به  وانتمیی آن امدهایپهای اطالعات جغرافیایی قرار داده است. از مستقیم بر طراحی سیستم ریتأثباشد. این جهش سیستمی، می

 افزاری اشاره نمود.های نرمطورکلی سیستمهای اطالعات جغرافیایی و بهباعث ایجاد افزایش کاربران سیستم
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سیستم اطالعات جغرافیایی،  افزاردر نرمی موجود زهایالآنو  هاتیقابلافزار: معموالً تعداد کم و محدودی از دیدگاه مهندسی نرم -ب

کننده باید هزینه کامل یک سیستم . این در حالی است که همان مصرفدیآیمکنندگان دارد و به کار آنها ی برای مصرفمؤثرکاربرد 

افزارها آنالیز مختلف را در نرم 110( دست به اقدامی کارگشا زد: او نزدیک به Albrecht,1996را بپردازد. شخصی به نام آلبرشت )

و مابقی مورداستفاده حداقلی داشتند،  شدیمکنندگان استفاده آنالیز به طور عمومی توسط مصرف 20مشخص نمود که از آن، حدود 

البته ) د.شتنکنندگان از بودن تعدادی از آنالیزها و ساختارها هیچ اطالعی ندامصرف ازاین کار در صورتی انجام گرفت که حتی بعضی 

درصد متقاضیان برنامه  90ی بیان کرده است که اهیاطالعبرای مثال مایکروسافت طی  راکهیزباشد این یک موضوع واضح و روشن می

Excel عواملی که باعث شده سیستم اطالعات جغرافیایی  نیتریاصل(. یکی از رندیگیمدرصد توابع و آنالیزهای آن بهره 10، تنها از

ز کاربران خود حتی کسانی که نیاز مبرم به آنالیزهای این سیستم دارند را از دست بدهد، تفاوت قیمت باالی قیمت این تعدادی ا

م صحیح سیست کردنعملبه عدم  توانمیاین سیستم،  هیتهباشد. از دیگر عوامل بازدارنده می Excelمانند  هاستمیسسیستم با سایر 

د، ی دیگر تهیه نمود تا مشکل برطرف شوافزارنرمیک بسته کامل  توانمی. البته برای حل این مشکل در بعضی از آنالیزها اشاره کرد

افزاری یا ی نرمهامؤلفهالبته این مسئله خود مشکالت دیگری را در طی خواهد داشت. امروزه با معرفی و گسترش تکنولوژی 

Desktop-Centric  های اطالعات جغرافیایی، قادر بود یک سیستم را به چند تابع جزئیِاز آن در ساختار سرویس کاربردنبهو 

های تمسیس کنندگانمصرف( بخش کرد. بدین صورت، با استفاده از این ساختار گفته شده، بسیاری از Interoperable) ریپذتعامل

سیستم  نیادائمی  کنندگانمصرفجز کاربران و  توانندمیافزار کامل، اطالعات جغرافیایی، با پرداخت هزینه کمتری نسبت به یک نرم

 .]3[باشند 

توانند آنالیز و ساختارهای موردنیاز خود را، راحتی میکنندگان از سیستم، بهکنندگان: در حال حاضر استفادهدیدگاه مصرف -ج

به نیاز کننده قادر خواهد بود باتوجهکنند. اکنون یک مصرف به نیازهایی که دارند، با دسترسی به شبکه بزرگ اینترنت پیداباتوجه

 ی مختلف انتخاب کند و به ادامه کار خود بپردازد.هافروشندهدرخواستی و موردنیازش را از  زیآنالخود، 

های ( و آنالیزGeodata Servicesی جغرافیایی )هادادههای اطالعات جغرافیایی را به دو سرویس به شکل کلی ما سرویس

کنیم. فرق این دو سرویس در این است که سرویس آنالیز جغرافیایی، ی میبندمیتقس( Geoprocedding Services) جغرافیایی

 را تاهایدی اطالعات و گذاراشتراکهای جغرافیایی، قابلیت کند ولی سرویس دادهدسترسی و پردازش اطالعات و دیتاها را ارائه می

 .باشددارا میدر بین کاربران گوناگون 

 

 توزیع یافته های اطالعات جغرافیاییسرویس -6

ی گذشته و همچنین هاسالی حوزه فناوری اطالعات در هارمجموعهیزاینترنت و اینترانت از  روزافزونبا معرفی و پیشرفت 

گیری بر ایجاد تحوالت مطلوبی بر سیستم اطالعات (، تأثیر چشمDistributed Object Technologyتکنولوژی شی توزیع یافته )

بنا م - ههای شبکهای رومیزی به سیستم، ایجاد تغییر ساختار از سیستمجاماندهبهاثر  نیترمهمجغرافیایی گذاشته است. اولین و 

ه تعداد باشد که بشبکه می طیمحدر  کنندگانمصرفی جغرافیایی به ابزارهاارائه دیتاها و  همچونباشد که خود این تغییر اثراتی می

 های اطالعات جغرافیایی به ترتیبافزارهای سیستماین الگو، شیوه تغییر ایجاد شده در نرم بهباتوجهشود. افزوده می روزروزبهآنها 

 :]3[باشدیمزیر  صورتبه

های اطالعات جغرافیایی توزیع ادم، سیستمخ -م دوهای اطالعات جغرافیایی مخهای اطالعات جغرافیایی متمرکز، سیستمسیستم

ی یک سرویس اطالعات جغرافیایی باید از سازادهیپبرای  (Server GIS, Distributed GIS, Centralized GISیافته )

ی این سازادهیپادم یا توزیع یافته برای خ -م ی مخدوهایمعماربنا استفاده کرد. در نتیجه باید از م -ه افزاری شبکهای نرمسیستم
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افته های توزیع یباشند، به بررسی سیستمادم دارای مشکالت بسیاری میخ -م های مخدوسیستم . ازآنجاکهاستفاده کرد هاسیسرو

 :]0[ شودیمپرداخته 

ی مختلف محاسباتی انجام هانهیمزتوجهی در سالیان گذشته در های اطالعات جغرافیایی توزیع شده: دو اقدام قابلسیستم -1

باشد. دومین مورد مربوط به حوزه ارتباطی شدن آنها، اولین مورد می قدرتمندترو  افزارهاسختشده است. کم شدن بهای پرداختی 

رار کنند. قی مختلف با سهولت و ارزانی، ارتباط برهامکانباشد که کاربران را قادر ساخته است بین چندین سیستم و کامپیوتر با می

( شده Distributed Computing systems) عامل ایجاد مفهوم سیستم محاسباتی توزیع یافته جلوروبهو  مؤثری هاگاماین 

ی باید دارای تعدادی کامپیوتر باشد که به کمک شبکه، به همدیگر متصل شده باشند و هرکدام وظیفه ستمیس نیهمچن. ]1[است 

 :]6[از  اندعبارت هاستمیسعمده استفاده از این مدل  عمالًدارند. ی را اجداگانهانجام توابع 

، هاوتریکامپتوانند تنها با افزایش تعداد های توزیع یافته می(: عملکرد انواع مختلف سیستمPerformanceعملکرد ) -الف

 Mainframeی پردازشگر یک کامپیوتر روزرسانبهگیری افزایش یابد. این ساختار بسیار ساده و به نسبت ارزان از چشم صورتبه

 باشد.

(: در صورت پخش فشار پردازش و محاسبات در میان چندین سیستم یا کامپیوتر، این Scalability) قابلیت گسترش یافتن -ب

 اربردپرکارد باشد. یکی از مومی هاپردازشی ساززمانهمنیاز مبرمی به مدیریت و هماهنگی و حتی در بعضی موارد نیاز به  هاستمیس

ی هاتیساوبکه  دیکنیمباشد. اگر امروزه مشاهده در مدیریت چندین سیستم یا کامپیوتر، ایجاد مساوات در توزیع باز یا توازن بار می

 انبشینصدارند و بازدهی باالیی  زمانهم صورتبهتوجهی از کاربران خود را بزرگ و عظیم جهانی توان پاسخگویی به تعداد قابل

 .اندگرفتهصورت یکسان بر روی چند خادم قرار شود، به این دلیل است که بهمی

 هاستمیسبودن حجم زیادی از دیتاهای موجود در کامپیوتر  دسترسقابل (:Resource sharingی منابع )گذاراشتراک -ج

آن که در  جایست که این دیتاها بهباشد و عملکرد آن به این شکل اکنندگان رکن اصلی یک سیستم توزیع یافته میبرای مصرف

 شود.کپی شود، در میان این کامپیوترها توزیع می وترهایکامپهمه 

 محضبهتوان به شکلی باشد که طراحی یک سیستم توزیع یافته می ساختار(: Fault Toleranceی )ازکارافتادگاحتمال  -د

 ایجاد نقص در بخشی از سیستم، به کار خود پایان بدهد. بریمبندریافت اطالعاتی 

شود که قسمتی از اجرای برنامه به شکل ( به برنامه گفته میDistributed Applicationیافته )، برنامه توزیعدرکقابلبه بیان 

باشد، انجام ی که بر روی چندین کامپیوترِ متصل بر شبکه در حال اجرا میاجداگانهی هامؤلفهوسیلة ( و بهRemoteاز راه دور )

است که برای دسترسی به  ذکرقابل. ]6[ باشندیماجزای منطقی هر برنامه کاربردی توزیع یافته  هاخادمو  هامخدومخواهد شد. 

( Client) هامخدومی الزم توسط هاپردازشحاسبات و در یک برنامه کاربردی توزیع یافته، م هاپردازشی داده و یا انجام هاگاهیپا

 افزاری صورتی نرمهامؤلفهی از امجموعهوسیلة به هاپردازشی داده و همچنین انجام هاگاهیپااین  به یدسترسشود بلکه انجام نمی

وان تمطالب گفته شده می بهباتوجه. باشندهایی جدا از کامپیوترهای مخدوم در حال اجرا میافزارها در سیستمگیرد که این نرممی

ادم را با یک برنامه کاربردی توزیع یافته به این صورت عنوان کرد که در یک برنامه کاربردی توزیع خ -م فرق بین یک برنامه مخدو

ی این امر هاتیمزشود که از ( قرار داده میServerسیستم یا کامپیوترهای خادم ) برعهدهیافته قسمت بزرگی از اجرای برنامه 

ران توجه اینجاست که تعداد کاربکننده یا کاربر اشاره کرد اما نکته قابلیی به درخواست هر مصرفگوپاسختوان به افزایش زمان می

خالصه  صورتبهباشد. برنامه کاربردی می توسعهی هامدلدیگر  زمانهمکنندگان این برنامه بیسار بیشتر از مصرف زمانهمآنالین و 

کنندگان ی کاربردی توزیع یافته، دسترسی به تعداد کاربران و مصرفهابرنامهگیری از علت بهره نیترمهمو  نیتریاصلو کلی در واقع 

 بسیار زیاد بوده که کارایی قابل قبولی داشته باشند.
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 GIS در یافتگی توزیع عمده یتخصوص 3 طورکلیهای اطالعات جغرافیایی: بهتوزیع یافته در سیستم هایسیستمی هایژگیو -2

 :]3[از  است عبارت

الً باشد. برای نمونه، مثهای اطالعات جغرافیایی خود دارای ذاتی توزیع یافته از نظر دیتاهای جغرافیایی مییا سیستم GIS -الف

ی مربوط به ادادهی هاگاهیپا، در ندینمایمی را که گردآوری متفاوتی گوناگون، دیتاها و اطالعات جغرافیایی هاارگانیا  هاسازمان

 .ندینمایمسازمان خود نگهداری 

ی این سازرهیذخهای جغرافیایی رقمی و در پی آن افزایش حجم و ظرفیت آنها، تسریع زیاد در افزایش تعداد دیتاها و داده -ب

 ارد.د کاربردهاا قدرت باال در بسیاری از لیکن نیاز به یک الگو محاسباتی ب باشدینم ریپذامکانهای معمولی در سیستم هاداده

ته باشند. البخاصی را دارا می اتیخصوصافزارها، توانایی و از این نرم هرکدامی متفاوت به شکلی که هاشرکتافزار بودن نرم -ج

ادر خواهند بود ق دکنندگانیتولجغرافیایی،  اطالعاتهای توزیع یافته پیشرفته و ایضاً استفاده از سرویس هایسیستمگیری از با بهره

 ی خاص بگذارند تا بر روی یک سیستم واحد.هامؤلفهوقت بیشتری برای ایجاد 

 کنیم: وجود دارند که تعدادی از آنها را عنوان می افتههای توزیع یی متمایز دیگری برای سیستمهامؤلفهو  هایژگیو

ه شکل ب کهیطوربهی کرد بارگذاری مختلف وترهایکامپباشند. یعنی قادر بود در به شکل توزیع یافته می هامؤلفهاین -الف

 مستقیم با هم تعامل دارند

ل باشد. برای مثاالگو توابع خاص خود را دارا می مؤلفةباشد که هر ی توزیع یافته میالگوهااین سیستم تشکیل شده از  -ب

"Buffer"  و"point - in - polygon"  باشند.می مؤلفهدو نوع 

ی اجداگانههای کنندگان در سیستمبه نیاز مصرفتوان باتوجهباشند یعنی می( میMobileسیّار ) صورتبه هامؤلفهاین  -ج

 ی یا دانلود بشود.بارگذار

ر توان دو توابع آن را می هاهمؤلفراحتی ، بهجستجوباشند. با وجود یک سرویس می جستجوی با دسترسقابل هامؤلفهاین  -د

 اختیار گرفت.

 باشند.( میInteroperable) ریپذتعامل( و همچنین Openباز ) هامؤلفهاین  -و

 یی دارند.جاجابهدر این سیستم، دیتاها قابلت مبادله و  باشند.توزیع یافته می صورتبه هاستمیسهای در این داده

 

 توزیع یافته همراههای اطالعات جغرافیایی سرویس -0

وجود داشتن و خدمات محدود موردنیاز کاربران مانند  دسترسرقابلیغی هامکانکه در  پرسروصداکامپیوترهای بسیار بزرگ و 

ی امروزی که کامپیوترهای متعددی به یه اشبکهی قالب هاطیمحمرورزمان جای خود را به به دادندیم ارائهمحاسبات را به آنها 

ی ووسسمتتوان گفت که علم محاسبه گرایش به خود را ارائه کند، داده است. به بیان دیگر می خدمات تواندمیمکان شخص در هر 

. پردازشگری ]7[ دارد Mobile Computingو یا پردازشگری همراه یا  Ubiquitous Computingمحاسبه در هر زمان یا 

ی هایژگیوهای رومیزی دارد. این باشد که تفاوت زیادی با سیستمبه طور معمول دارای خصوصیات مختص به خود می همراه

 :]3[ از اندعبارتباشد ی یک سیستم همراه از اهمیت باالیی برخوردار میسازادهیپکه برای  خصوصبه

 ونی گوناگهاپردازش تمیالگوربه همراه  هادستگاه فتدمترای هاشکل 

 ی مختلف و گوناگونی در نحوه ورود دیتاهاهاشینماصفحه 

  ی سخت، هاحافظه، هایباتروجود محدودیت در منابع مانند عمرRAM ها و سایر موارد 
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  ی در ارتباط با شبکهدرپیپمختلف و قطعی  هاشبکهبرای متصل شدن به  هاراهانواع مختلف 

  مطرح  عاملستمیسهای همراه مانند دو ی گوناگون برای دستگاههاپلتفرموجودPalm   وWindows CE  

 گونهنیاتوان بودن )سیار بودن( آن اشاره نمود. علت این موضوع را می حملقابلتوان به می هایژگیواین  نیترمهمو  نیتریاصلاز 

باشد که این خود ویژگی باشد این امر در حالی میت فناوری میهای همراه ناشی از مشکالی دیگر سیستمهایژگیوبیان کرد که 

های همراه با پیشرفت کند. وجود ایراداتی در سیستمی آن را مشخص میکاربردهاهای همراه و سیار بودن است که ماهیت سیستم

کرد که این خاصیت سیار بودن  باشند. نباید فراموشهای موبایل رو به پیشرفت میفناوری پردازشگری همراه و همچنین دستگاه

های که ادهتوجهی از دتعداد قابل کهنیابه باتوجه افزاری کنونی اضافه کند.های نرمتواند کاربردهای بسیاری را به سیستماست که می

ابراین اشد، بنبهای مکانی وابسته به موقعیت خود و پیرامون آن سیستم محرک مییک سیستم سیار با آن در ارتباط است، جز داده

  .باشدمی های اطالعات جغرافیایی همراهمیاد که تحت عنوان سیستم به وجودی پردازشگرزیرمجموعه و گرایش جدیدی در بحث 

 
 های اطالعات جغرافیایی همراه سیستم-0-0

ارض باشد که عنوان آن عوهای اطالعات جغرافیایی، همواره یک سیستم اطالعات جغرافیایی میبنا بر آنچه که گفته شد، سیستم

افه یی یا موبایل بودن را اضجاجابهباشد. اگر به تعریف عنوان شده در باال قابلیت ی جغرافیایی میهاطیمحدر  موجودیی ایجغراف ریغ

های اطالعات جغرافیایی همراه با ی موجود بین سیستمهافرق نیترعمدهاز  ی دست پیدا کنیم.ترقیدقیف توان به تعرکنیم، می

 کهنیاتوان به ( میTemportal GISهای اطالعات جغرافیایی زمانی )های اطالعات جغرافیایی متداول و جتی با سیستمسیستم

افزار و ، سختهادادههای اطالعات جغرافیایی همراه، عالوه بر دیتاها و باشد اشاره کرد. همچنین در سیستمیک عامل همراه می

ادم بهره خ -م ی مخدوهامدلافزار که از ی طراحی نرمهاتمیالگوربه بیانی دیگر،  .]8[ باشندیمافزار نیز در معرض تغییر و حرکت نرم

های های اطالعات جغرافیایی در سیستمباشند. از سویی چون نیاز به سرویسمی همراههای رین نوع طراحی برای سیستم، بهترندیگیم

گستردگی زیاد به همراه ارائه نتیجه  نیتأمباشد و همچنین برای باشد، بسیار موردنیاز میهای ثابت میهمراه عیناً مانند سیستم

ی را اگر علت دیگر شود.های اطالعات جغرافیایی همراه پیشنهاد میع یافته برای طراحی سیستم، الگو و الگوریتم توزیقبولقابل

باید عنوان کنیم که ویژگی سیار بودن  میادادهی همراه را هاطیمحهای توزیع یافته در که چرا پیشنهاد استفاده از سیستم میبخواه

عامل متحرک فقط حاوی اطالعات محدودی نسبت به محیط اطراف خود  باشد. یکاز اهمیت واالیی برخوردار می هاستمیساین 

و اطالعات الزم برای حل آن را در اختیار  تاهایدبه مطالب گفته شده، برای حل یک مسئله جغرافیایی، بسیاری از باشد. باتوجهمی

وریتم، کنیم. در این الگ نیتأم سرورهاتا نیاز خود را  میشویمآن دسته از دیتاهایی که در دسترس نیست مجبور  نیتأمنداریم و برای 

کند، در گام بعد سرورها محاسبات الزمه از محیط خود را به خادم عرضه می آمدهدستبهی تاهاید( Mobile Clientمخدوم همراه )

ت که بتوان نتیجه گرفت که بهترین . ساده اسکنندیمی همراه ارسال هامخدومو نتایج حاصل شده را به  دهندیمرا بر روی آن انجام 

 باشد.الگوریتم و الگوی طراحی برای یک سرویس اطالعات جغرافیایی همراه، معماری توزیع یافته می نیکارآمدترو 

Goodchid های همراه استفاده نمود را تشریح کرده که بر ضرورت استفاده از توان در سیستمی را که میاضابطه چهار

 :]7[ از اندعبارت هاضابطهیافته در محیط همراه تکیه دارد. این  های توزیعسیستم

ته ی مختلف وجود داشهامکانباید در  هاها و پردازشسیستم باید به شکلی توزیع یافته باشد به این معنی که انواع داده -الف

 باشند.

ی مختلف که هامؤلفهبتواند به  taskباشد یعنی برای انجام یک وظیفه یا  Decoupled صورتبهباید  اصطالحبهسیستم  -ب

 توزیع یافته قرار دارند دسترسی داشته باشد. صورتبهی مختلف شبکه هاقسمتدر 
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جای یک سیستم متمرکز که امروزه بیشتر از آن استفاده باشد به این معنی که به Disaggregated صورتبهسیستم باید  -ج

و  هاشرکت لهیوسبه هامؤلفهباشد جایگزین شود و این می Plug and Play صورتبهی مختلفی که هایامؤلفهم، سیستم با کنیمی

 .شوندیمپذیر تهیه ی تعاملاستانداردهابر اساس  دکنندگانیتول

 پذیر باشد یعنی بر مبنای الگوی استاندارد باز باشد.سیستم تعامل -د

 
 های اطالعات جغرافیایی توزیع یافته کاربردهای سرویس-0-2

توان ارائه نمود که دو نظریه و پیشنهاد زیر در ی اطالعات جغرافیایی همراه میهاسیسروی متفاوتی برای عملی کردن هاهینظر

 :باشدمیدارای مقبولیت بیشتری  هاهینظربین تمامی 

ی احظهلمحلی در دسترس دارد اما نیاز به چند آنالیز برای پردازش  رتصوبهها مکانی را در کامپیوتر خود کاربر در نظریه اول داده

 Fieldworkersو همچنین کارکنان زمینی یا  باشدمیی همراه موجود هاستمیسمعمول در  طوردارد. این نظریه ذکر شده به  هاآن

کارمندان زمینی که سیستم اطالعات  ارتباط زیادی با این موضوع دارند. روند این ارتباط به این شکل است که یک شخص از

نیاز به چند آنالیز برای  شدهیآورجمعکند و اکنون برای استفاده از نتایج ی میآورجمع ها رادادهیی همراه را با خود دارد، ایجغراف

 ی آن.بعدسه( برای محاسبه شیب منطقه و نمایش 3Dی )بعدسهباشد مانند آنالیزهای ها میپردازش آن داده

که  انجام کار، نیاز است منظوربههم در اختیار ندارد، پس  ها رادادهآنالیزها بلکه  تنهانهکاربر  است که شکلاما نظریه دوم به این 

ند؛ ک ترروشنتواند موضوع رو برای ما ها در سمت خادم انجام شود و سپس نتایج برای کاربر ارسال شود. یک مثال ساده میپردازش

های جغرافیایی و ، حال یکسری دیتا و دادهشودیمی جدید امنطقهانی که یک گردشگر یا توریست وارد محلی یا برای مثال زم

، گوناگونی مختلف و هامحلی شخص گردشگر مانند رفتن و بازدید از هایزیربرنامهتواند کمک خوبی برای انجام گردشگری می

ی پلتفرم میان همه مسافران گردش نیترجیرایدن به مقصد و ... باشد که این امر، مسیر برای رس نیترکوتاهو  نیترساده داکردنیپ

ربوط ی همراه مهاستمیسو مشکالت  هایکاستاست که فرق بین این نظریه در محیط همراه و در محیط ثابت، به  ذکرقابلباشد. می

بت به نس هاشبکهاز  گونهآنباشد و نرخ تبادل در گیرد، شبکه بیسیم میی همراه بهره میهاستمیسی که از اشبکه. چون شودیم

باشد، ی بیشیم که البته بسیار امری رایج میهاشبکهبه تعداد قطعی بسیار زیاد در بسیار پایین است و باتوجه دارمیسی هاشبکه

 مکنرمیغباشند، معموالً کاری دشوار و حتی در بعضی موارد هم ه باالیی میهای جغرافیایی که دارای حجم و اندازداده تبادل نیبنابرا

که  میدانیمبه امر فوق باید تالش کرد تا در صورت امکان از تبادل داده با حجم زیاد جلوگیری شود همچنین چون باشد. باتوجهمی

ی گرهاپردازشنیاز به آنالیزهای پیچیده که نیاز به  ی دستگاه همراه دارای قدرت کمتری هستند، بهتر است که در صورتپردازشگرها

ها در که داده بپذیرد. پس بنا بر آنچه که گفته شد در نظریه اول انجامها در سمت خادم قدرتمند با راندمان باال دارند، این پردازش

دوم از مدل مخدوم ضعیف استفاده  باشد، بهتر است از مدل مخدوم قدرتمند استفاده شود و در نظریهی همراه موجود میهامخدوم

ی مورداستفاده هاسیسرو. که در این جا ]7[ ی مطرح شده در فوق ارائه شده استهاهینظردر ادامه یک نمونه معماری برای  بشود.

 استفاده نمود. هاسیسروتوان از آن ی همراه به اینترنت میهامخدومی همراه در شبکه اینترنت قرار دارند و از طریق اتصال هامخدوم

 
 اتصال مخدوم های همراه با اینترنت -0-6

. پس باشدیم، شبکه اینترنت ردیگیمقرار  مورداستفادهی شبکه اصلی که ساختارهایکی از  معموالًیافته  عیتوزی هاستمیسدر 

ت را به اینترن اتصال ییتوانای همراه ما هامخدومی یک سرویس اطالعات جغرافیایی همراه توزیع یافته نیاز است که سازادهیپبرای 

 هاستمیسی همراه بیان شده است. دو ویژگی از این هاستمیسی هایژگیواز طریق شبکه بیسیم داشته باشند. در بخش هلی قبل 
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باند  با پهنای میسیبی هاشبکهاز:  اندعبارتاین دو ویژگی . کنندیمایجاد  نترنتیبه ای همراه هامخدوممشکالت زیادی را در اتصال 

 .کوچکهای  شینماصفحهکم و 

. معموالً ابعاد دانندیرا مجاز م هیدر ثان تیلوبایک 10/0تا  9/6 نیب یموجود فقط انتقال داده با سرعت میسیب یهاشبکه شتریب

 یترنمایش بزرگهها صفح PDA.دهدیم یاست که فقط چند خط متن را در خود جا یقدرهمراه به یهاتلفن یگوش شینماصفحه

. ستندین سهیمقادارند و قابل یترکوچک اریبس یهاابعاد و اندازه یزیروم یوترهاینمایش کامپبا صفحه اسیبه نسبت دارند اما در ق

صفحات  اتیقراردادن محتو نیها ندارند؛ بنابراورود داده یمجزا برا دیکلصفحه زیها ن PDAاز  یهمراه و تعداد یهایاز گوش یتعداد

 میسیوب ب یدارد که درباره طراح ازیمسئله ن نیا یرو نیاز ا باشدیم رممکنیغ نددار یتیفیبا ک یهاشنیمیو ان هاکیوب که گراف

 نیهمراه چند یهادستگاه یمنظور خواست کردن وب برابه بشود. یشیهمراه دوباره بازاند ییایاطالعات جغراف ستمیارائه در س یبرا

 شده است: انیب ریاستانداردها در ز نیاز ا یشده است که تعداد فیتعر میسیوب ب یخاص برا ستمیاستاندارد باز و س

WAP, MEXE, WML, HDML, XHTKL, C-HTML, Web Clipping 
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 و کنندیاستفاده م ییایاطالعات جغراف ستمیس کیکاربران از  یرا که برا یریمس ییایاطالعات جغراف یهاسیسرو مفهوم

اطالعات  گانکنندهیرا که ته یروش نی. هم چندهدیم رییتغ فروشندیم ییایاطالعات جغراف ستمیس کیرا که فروشندگان  یتمیالگور

 نیدچار تحول خواهد کرد. در ا زیرا ن کنندیاستفاده م ییایاطالعات جغراف یهاستمیدر س العاتاط نیاستفاده از ا یبرا ییایجغراف

و باز  ریپذصورت تعاملبه ستمیتوسعه داده بشود که س یاگونهبه دیبا افتهی عیتوز یایمدل پردازش جغراف کیکه  میافتیپژوهش در

راهم ف نترنتیها( در اداده یجستجو ی)همانند وجود فراداده برا زهایآنال یجوجست یبرا یقابل قبول یاستانداردها دیبا نیباشد همچن

اسط و یدر طراح ییگرافهیوظ یاستفاده از الگو نترنتیشده در ا یطراح یهاسیاز سرو یسهولت در استفاده کاربران عاد جهت شود.

 شود. هالگو پرداخت نیافزار بر اساس انرم یطراح یچگونگ یبه بررس تریتخصص یهاکه در پژوهش شودیم شنهادیکاربر مناسب پ
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