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چكيده
ملى،  توسعه  و  تحول  در  اهرمى  عنوان  به  گردشگرى  اهميت  على رغم 
منطقه اى و محلى، اين مهم در كشور ما دچار آفت روزمره نگرى، بى برنامگى و 
نگاه غيرتخصصى بوده است و با وجود پتانسيل هاي قوى در زمينه گردشگرى، 
به علت ضعف بازاريابي گردشگري، متأسفانه تاكنون ايران نتوانسته به جايگاه 
صنعت  مي تواند  كه  عواملي  ازجمله  يابد.  دست  صنعت  اين  در  شايسته اي 
گردشگري كشور را بهبود بخشد، بكارگيري ابزارها و پارامترهاي مؤثر بازاريابي 
است. بازاريابي گردشگري ابزارى جهت شناسايى و پيش بيني نيازهاي گردشگران 
و فراهم كردن امكانات براي تأمين نيازها و مطلع ساختن آنان و ايجاد انگيزه ى 
بازديد در آنهاست كه اين امر موجب تأمين رضايت گردشگران و تحقق اهداف 

سازماني (كسب درآمد، ايجاد اشتغال و...) خواهد شد. 
خدمات مكان مبنا 1(LBS) در زمينه هاى متنوع گردشگرى جهت ارائه آگاهى 
استفاده  قابل  مقاصدگردشگرى  به  مراجعه  از  قبل  حتى  گردشگران  راهنماى  و 
اطالعات  گردشگران،  براى  مبنا  مكان  خدمات  دهنده  ارائه  سيستم هاى  هستند. 
اقامتگاه ها،  رستوران ها،  هتل ها،  تفريحى،  مناطق  موقعيت  چون  وسيعى  مكانى 
خودپردازها و كليه پارامترهاى مرتبط با گردشگرى در قالب نقشه هاى گرافيكى 
كيفيت  اقامتى،  تسهيالت  قيمت  مثل  آنها  توصيفى  مشخصات  و  تصويرى  يا  و 
آنها و فاصله با ديگر مراكز تفريحى و... را از طريق اينترنت جهت راهنمايى و 
اطالع رسانى گردشگران ارائه مى نمايند. از اين رو در پژوهش حاضر برآنيم با 
رويكرد توصيفى- تحليلى، ضمن اشاره به اهميت بازاريابى گردشگرى و مسائل 
بازاريابى  مديريت  در  را  مبنا  مكان  خدمات  كاربرد  آن،  به  مربوط  مشكالت  و 
گردشگرى بررسى نموده و مزايا و پيامدهاى حاصل از پياده سازى آن را ارائه 
نماييم. ابزار گردآورى اطالعات  در اين پژوهش مطالعات كتابخانه اى و بررسى 

اسناد و مدارك است.
 Google بازاريابى،  گردشگرى،  مبنا،  مكان  خدمات  كليدى:  واژه هاي 

maps، web mapping ، اطالع رسانى، اينترنت

مقدمه
گم  نظير  نگرانى هايى  با  سفرهمواره  طول  در  كننده  بازديد  يا  گردشگر 
شدن، پيدا نكردن مقصد، پيدا نكردن محل استراحت، گرسنگى، عدم آگاهى 
از نقاط توريستى در مقصد، سفر خود را آغاز مى كند (سرفرازى و معمارزاده، 
1388: 111). امروزه جهان به سوى متحرك شدن و توانمندى در پويا شدن 
بيشتر پيش مى رود (Bhanu Rekha,1389: 29). گردشگران بايد بتوانند نيازهاى 
دسترسى،  راه هاى  جاذبه ها،  انواع  (نظير  مقصد  درباره  را  خويش  اطالعاتى 
طريق  از  غيره)  و  گردشگرى  نقشه هاى  انواع  نقل،  و  حمل  اسكان،  امكان 
اينترنت مورد بررسى قرار داده و سفرى را برنامه ريزى نمايند (طاهر، 1388: 
زمينه  در  اينترنت  روى  بر  اطالعات  و  امكانات  آمدن  فراهم  با  اما   .(543
به  است.  شده  كمتر  نگرانى ها  و  چالش ها  حدودى  تا  توريستى،  خدمات 
طورى كه گردشگر مى تواند با استفاده از اينترنت اطالعات كافى از مقصد در 
زمينه هاى مختلف كسب نمايد؛ عكس ها، فيلم ها، نوشته ها و نقشه هاى مورد 
نياز براى سفر را از طريق وب بدست آورد. همچنين با وجود تراكنش هاى 
خود  نظر  مورد  هتل  مى تواند  راحتى  به  گردشگر  اينترنت،  طريق  از  رزرو 
كند.  پرداخت  اينترنت  طريق  از  را  آن  هزينه  و  كرده  رزرو  اقامت  براى  را 
را  خود  نگرانى هاى  از  بسيارى  شيوه،  اين  با  سفر،  آغاز  از  پيش  واقع  در 
هيچ  دارندكه  را   مقصدى  به  سفر  قصد  كه  كسانى  همچنين  كند.  برطرف 
شده،  ارائه  خدمات  و  امكانات  تسهيالت،  مقصد،  مورد  در  اطالعى  گونه 
جاذبه ها  و قيمت ها و...ندارند از طريق اين سرويس ها و اطالعات مى توانند 
با آگاهى و با برنامه ريزى قبلى و آشنايى نسبى از مقصد، سفر خود را آغاز 
نمايند (سرفرازى و معمارزاده،1388: 111). وقتى يك گردشگر بتواند اطالعات 
گردشگرى مربوط به ابنيه تاريخى يك كشور را در پهنه جهانى وب مالحظه 
آورد  بدست  خوبى  متنى  و  تصويرى  صوتى،  اطالعات  آن ها  درباره  و  كند 

مشتاق مى شود (سرفرازى و معمارزاده، 1388: 104). 
خريد محصول گردشگرى و آشنايى با محيط مقصد قبل از سفر، ارائه 
اطالعات دقيق و به روز و همچنين ارائه خدمات نوين از مزايايى است كه 
و  كاربران  براى  مبنا  مكان  خدمات  و  الكترونيكى  گردشگرى  سيستم  يك 
گردشگران به ارمغان مى آورد (طاهر، 1388: 543). سيستم اطالعات گردشگري 
مبتني بر وب براي اولين بار در سال 2003 در استراليا شروع به كار نموده و 
 Turban,) .سپس در بسياري از كشورهاي ديگر نيز مورد استفاد قرار گرفت

(et al., 2004: 14

استفاده  ارتباطات،  و  اطالعات  فن آورى  كاربردهاى  مهم ترين  از  يكى 
دليل  به  و  است  گردشگرى  صنعت  در  حوزه  اين  نوين  فناورى هاى  از 
اقتصادى  مختلف  ابعاد  در  مى تواند  گردشگرى  صنعت  كه  واهميتى  نقش 
و اجتماعى هر كشورى ايفا كند، به منظور استفاده مناسب از اين صنعت، 
مى باشيم  نوين  فن آورى هاى  از  بهره بردارى  و  امكانات  تجهيز  به  مجبور 

(سرفرازى و معمارزاده،1388: 104). 
گردشگرى و فن آورى اطالعات و ارتباطات امروزه به نام ICT 2 شهره 
جايگاه  از  گوناگون  فنون  و  علوم  متخصصان  نزد  در  و  شده  انفس  و  آفاق 
رفيعى برخوردار است. على رغم اهميت سيستمهاى ارائه دهنده خدمات مبنا 
به ويژه Google Maps API كه به صورت رايگان و با كاركردهاى باال در 
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دسترس هستند، به عنوان ابزارهايى براى بازاريابى گردشگرى، اطالع رسانى 
كشور  در  مهم  اين  سفر،  برنامه ريزى  جهت  مسافران  براى  دهنده  آگاهى  و 
و  است  بوده  غيرتخصصى  نگاه  و  بى برنامگى  روزمره نگرى،  آفت  دچار  ما 
بازاريابي  ضعف  علت  به  گردشگرى،  زمينه  در  قوى  پتانسيل هاي  وجود  با 
اين  در  شايسته اي  جايگاه  به  نتوانسته  ايران  تاكنون  متأسفانه  گردشگري، 
صنعت دست يابد. با توجه به اين مهم هدف پژوهش حاضر، بررسى نقش و 
كاربردهاى سيستم هاى LBS در مديريت بازاريابى گردشگرى است. جهت 
پياده سازى و ارائه نمونه كاربردى براى هدف مذكور، بر روى شهر توريستى 

بابلسر در حاشيه جنوبى ساحل خزر پرداخته شده است.
خدمات است  ديگر  مشابه  برخى  نگاه  خدمات مكان مبنا از   هر چند 
مى دانند،  نهايى  كاربر  با  تماس  جهت  ارتباطى  كانال  در  را  آن  تفاوت  تنها 
 Bhanu) اما براى ديگران اين امر يك حيطه كاربردى باظرفيتى عظيم است
خدمات مكان مبنا فن آورى اى است كه هسته اصلى آن   .(Rekha,1389: 29

تشكيل  مكانمند  داده اى  پايگاه هاى  و  جغرافيايى  اطالعات  سيستم هاى  را 
مى دهند (سامانى و همكاران، 1386: 9). 

سيستم هاى  سوى  از  گردشگر  براى  سفر  طول  در  مختلفى  خدمات 
خدمات مكان مبنا ارائه مى گردد. اين خدمات يا در سيستم تعريف شده اند 
مى شوند.  استفاده  سرويس  ارايه  براى  خدمات  كننده  ارايه  سوى  از  يا  و 
زير  شرح  به   LBS سيستم هاى  اكثر  در  شده  ارايه  خدمات  از  مجموعه اى 

مى باشد:
- نقشه (مكان يابى و مسيريابى)

- رزرو (هتل، رستوران، تئاتر، سينما، كنسرت و ...)
- اطالعاتى (موزه، بناهاى تاريخى، ساختمان ها و ...)

- سرگرمى (بازى، موسيقى، داستان و ...)
- برنامه ريزى سفر 

و... (سرفرازى و معمارزاده، 1388: 112-111).

روش تحقيق 
اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردى و روش بررسي 
آن، توصيفي- تحليلي است. در اين مطالعه از ميان سرويس هاي تهيه كننده 
خدمات مكان مبناى نقشه هاى  تحت وب بر  Google Maps تأكيد شده 
باال  قابليت هاى  بودن  دارا  و  بودن  رايگان  دليل  به    Google Maps است. 
جهت پياده سازى در پروژه هاى گردشگرى به منظور اطالع رسانى گردشگران 

و بازاريابى گردشگرى انتخاب گرديده است
 Google Maps قابليت هاى  معرفى  عمدتًا  هدف  حاضر  پژوهش  در   .
در مديريت بازاريابى گردشگرى است و جهت پياده سازى عملى آن روى 
سه پارامتر مهم گردشگرى: اين كه شهر بابلسر داراى چه نوع جاذبه هاى 
چه  و  شده  واقع  شهر  كجاى  در  جاذبه ها  از  هركدام  است،  گردشگرى 
اقامتى  پالژهاى  از  يكى  مشخصه هاى  همچنين  و  دارد  مشخصه هايى  نوع 
پالژ  اين  است (اينكه  شده  داده  نشان  بابلسر  ساحلى  بخش  گردشگران در 
داراى چه نوع امكانات و با چه ظرفيت هايى است و نيز نشانگر هزينه اقامت 
پارامترهاى  كه  مى باشد)  اقامتگاه  تحويل گيرى  و  تحويل دهى  زمان  و  شبانه 

مذكور در برنامه ريزى سفر يك گردشگر نقش مهمى را ايفا مى كنند.

محدوده مورد مطالعه
شهر  مى باشد.  بابلسر  ساحلي  شهر  پژوهش  مورد  جغرافيايي  محدوده   
بابلسر در استان مازندران از توابع شهرستان بابلسر، با جمعيت 47872 نفر 
ساكن در قالب 13442 خانوار از شمال با درياي مازندران، از جنوب با شهر 
بابل از طرف غرب با فريدونكنار و از شرق با شهر بهنمير در ارتباط است. 
در شهر مذكور دو كاركرد گردشگري و دانشگاهي و فعاليتهاي وابسته به آن 
غالب است. همجواري با درياي مازندران و برخورداري از ساحل و رودخانه 
زيباي بابلرود باعث شده است شهر مذكور از زمان پهلوي اول مورد توجه 
گردشگران داخلي قرار گيرد و به عنوان يكي از قطب هاي گردشگري شمال 
كشور مطرح باشد. برآورد مي شود شهر مذكور ساالنه بالغ بر يك ميليون 

گردشگر داخلي به خود جذب كند (قدمى و همكاران، 1390: 186).

نگاره(1)، موقعيت شهر بابلسر در نقشه استان مازندران

اهميت بازاريابى گردشگرى
وتأمين  بينى  پيش  تعيين،  وظيفه  كه  است  مديريتى  فرآيندى  بازاريابى 
نيازهاى مشترى را به شيوه اى سودمند به عهده دارد (Kotler&et al, 2005: 7). از 
جمله عواملي كه مي تواند صنعت گردشگري كشور را توسعه و بهبود بخشد، 
همكاران،  و  بيدختى  (امين  است  بازاريابي  مؤثر  پارامترهاي  و  ابزارها  بكارگيري 
1388: 50؛ ساعى و همكاران،1389: 69). بازاريابي گردشگري به عنوان شناسايى و 
پيش بيني نيازهاي گردشگران و فراهم كردن امكانات براي تأمين نيازها و مطلع 
ساختن آنان و ايجاد انگيزه بازديد در آنهاست. كه اين امر موجب تأمين رضايت 
گردشگران و تحقق اهداف سازماني (درآمدزايى، اشتغال زايى و...) خواهد شد 
(امين بيدختى، 1388: 51). به طور كلى هدف از بازاريابى را مى توان در بررسى 
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و اجراى يك استراتژى بازاريابى تعيين و شناسايى بخش هاى بازاريابى كه 
بايد جذب شوند، معيارهاى بازاريابى براى هدايت روند توسعه محصول، 
و  عمومى  روابط  فعاليت هاى  همه  براى  شده  تعيين  طرح هاى  و  برنامه ها 
ترويج فروش و آگهى دادن خالصه كرد (داس.ويل،302:1384). در اين ميان 
بازاريابي گردشگري اهميت ويژه اي مي يابد، زيرا اگر بازاريابي را فرايندي 
گردشگري  محصوالت  تهيه  برنامه ريزي،  فعاليت هاي  تمام  بدانيم  مديريتي 
و جذب گردشگر نيازمند عمليات و فعاليت هاي بازاريابي است. بازاريابي 
عبارت است از همه  فعاليت هاي ارزيابي بازار و نيازهاي مشتريان آن بازار، 
همراه با ارزيابي خدمات، امكانات، هزينه هاي حصول به هدف و تسهيالتي 
هدف گذاري  برنامه هاي  شامل  كار  اين  بردارد.  در  را  مشتريان  رضايت  كه 
شده بر گروه خاصي از مشتريان و ترغيب آنها به خريد يا استفاده از خدمات 

است (امين بيدختى، 1388: 50). 
توماس (2006) در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه با برنامه ريزي 
ارزي  درآمد  زيادي  حدود  تا  مي توان  بازاريابي  مديريت  دقيق  اجراي  و 
توريسم را افزايش، درآمدهاي خارجي را متنوع و كشور را از آسيب پذيري 
ناشي از نوسانات قيمت نفت حفظ كرد. همچنين توجه به نگرش بازاريابي 
 Thomas, 2006:) باشد  گردشگران  جذب  افزايش  براي  حلي  راه  مى تواند 
100). ضعف بازاريابي گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

ماندگي ايران از روند روبه رشد اين  گردشگري عمده ترين عامل عقب  و 
صنعت در جهان است (امين بيدختى، 1388: 50 به نقل از اسالم، 1382و ساعى 

و همكاران،1389: 69).  
و  اطالعاتى  نيازهاى  اثربخش  ساختن  مرتفع  امروز،  رقابتى  جهان  در 
رزرواسيون خريداران براى جذابيت و توان رقابتى مقاصد ضرورى مى باشد. 
از اين رو مقاصدى كه اطالعات دقيق، متناسب و به موقع در اختيار مشتريان 
شدن  انتخاب  براى  بيشترى  شانس  از  مى دهند،  قرار  گردشگرى  وصنعت 
برخوردارند (فرزين و صفرى، 1388: 94). اقدامات بازاريابى گردشگرى شامل 

مراحل زير مى باشد (زرگر و همكاران، 1389: 52):
مرحله معرفى: در اين مرحله هدف بازاريابى، اطالع رسانى و ايجاد آگاهى 

در جامعه هدف جهت سفر به منطقه و بازديد از اماكن گردشگري است . 
در  هدف  جامعه  نسبى  آگاهى  به  توجه  با  مرحله  اين  در  رشد:  مرحله 
جامعه  اطالع رسانى به  بازاريابى عمدتًا  مقصدگردشگري، هدف  خصوص 

هدف در خصوص جاذبه ها و اماكن گردشگري موجود در مقصد است.
مرحله بلوغ: در اين مرحله هدف بازاريابى تشويق گردشگران فعلى براي 

سفر مجدد به منطقه و افزايش مدت اقامت آنهاست.
مرحله اشباع: در اين مرحله همانند مرحله قبل، هدف بازاريابى گردشگري 
تشويق گردشگران فعلى و تأكيد راهبردي بر دفاع از سهم بازار گردشگري 
عليرغم  گردشگران،  واقعى  تعداد  افزايش  به  توجه  با  مرحله  اين  در  است. 
يابد.  مى  كاهش  يابى  بازار  سرانه  مخارج  گردشگري،  رشد  نرخ  كاهش 
همچنين با توجه به ظهور رقباي جديد و كاهش جذابيت مقاصد گردشگري 

و تنوع طلبى گردشگران، محصول گردشگري رو به افت مى گذارد.
مرحله افول: در اين مرحله بازار گردشگري مقصد به دليل ورود رقباي جديد 
با افت تقاضا مواجه شده و زيرساخت هاي اقتصادي منطقه تحليل مى رود. 

با توجه به تحليل نسبى محصول گردشگري در اين مرحله تأكيد راهبردي 
بازاريابى بايد بر معرفى مجدد منطقه گردشگري، معرفى محصوالت جديد 
گردشگري و ايجاد وفاداري در گردشگران فعلى و يا جستجوي بازاريابى 

هدف جديد باشد (زرگر و همكاران، 1389: 52).
با توجه به ويژگي هاي خاص محصول گردشگري، نقش بازاريابي در 
و  است  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  صنايع  ديگر  به  نسبت  صنعت  اين 
بكارگيري مؤثر ابزارهاي بازاريابي گردشگري براي يك كشور يا يك منطقه 
امري ضروري است، زيرا با بازاريابي مي توان به گردشگران بالقوه اطالعاتي 
درباره آنچه كه منطقه مشخص مي تواند ارائه دهد عرضه نمود و آن ها را 

نسبت به بازديد از آن ترغيب كرد (امين بيدختى، 1388: 52). 

(LBS)3 خدمات مكان مبنا
خدمات مكانى يا LBS اصطالحاتى هستند كه براى توصيف دستگاه هاى 
بيسيم و دستگاه هايى كه عمدتًا از ارتباطات بى سيم جهت ارائه اطالعاتى 
كه يك مكان مرجع جغرافيايى را ارائه مى دهند مورد استفاده قرار مى گيرد 
(Kupper,2005: 1 ؛Shekar& Xiong,2008: 623). سيستم هاى LBS سيستم هاى 

پيچيده اى هستند كه از تركيب اجزاى مختلفى با يكديگر ايجاد شده اند. اين 
سيستم ها با نام Telegeomonitoring معرفى مى شوند (بيضاوى و مالعى زاده، 
1388: 441). تعاريف متعددى از خدمات مكان مبنا وجود دارد. كوپل(2004)، 
هر خدمت و يا كاربردى كه پردازش هاى مكانى و قابليت هاى GIS را از 
طريق اينترنت و يا شبكه هاى بى سيم به كاربران ارائه مى دهد، خدمات مكان 

مبنا  نام دارد. (سامانى و همكاران، 1386: 9).
توصيف  تكنولوژي  سه  تقاطع  محل  عنوان  به  را   LBS تعاريف  اين   
جديد  اطالعاتي  و  ارتباطي  تكنولوژي  تكنولوژي ها  اين  مي كنند.(نگاره1) 
موبايل،  ابزارهاي  و  موبايل  ارتباطات  هاي  سيستم  شامل   (NICTs)4

تكنولوژي اينترنت و سيستم هاي اطالعات جغرافيايى(GIS) با پايگاه داده 
مكاني هستند (Brimicombe & Li, 2009: 109) نگارهLBS .(2) به كاربر اين 
امكان را مى دهد كه با استفاده از  اطالعات مربوط به يك موقعيت خاص 
رستوران ها،  هتل ها،  نظير  مناسبى  موقعيت هاى  موجود،  تجارى  وخدمات 
مى توانند  همچنين  سيستم ها  نوع  اين  كنند.  پيدا  را  نظايرآن  و  فروشگاه ها 
اضطرارى  موقعيت هاى  در  كاربران   كردن  پيدا  در  را  اورژانسى  خدمات 
كمك نمايند. تحقيقات نشان مى دهدكه دسترسى به خدمات از هر مكان و 
در هر زمانى بيشترين تأثير را بر رضايتمندى مشترى مى گذارد (منتظر، 1387: 
17). پيدا كردن مسير و مقصد مشخص به عنوان يكى از مهم ترين وظايف 
نجات،  و  امداد  گروه هاى  محيط،  با  ناآشنا  افراد  مى شود.  محسوب   LBS

آتش نشانى ها، مسافران وگردشگران، گروه هايى هستند كه به طور اخص با 
فرآيند مسيريابى به عنوان يك مشكل مكانى مواجه هستند (سامانى و همكاران، 

 .(7 :1386
دليل اصلى خدمات مكان مبنا در صنعت گردشگرى، محلى كردن كاربران، 
اشياء و مكان ها، راحتى مسيريابى ميان آن ها، جستجوى آن ها در محيط ودريافت 
اطالعات از آن ها و تغييرات آن ها مى باشد (بيضاوى و مالعى زاده، 1388: 441). به 
طور كلى خدمات مكان مبنا تلفيقى از  انواع كاربردهايى است كه يك سيستم 
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LBS ارائه مى دهد (سامانى و همكاران، 1386: 9). با محقق شدن تعيين موقعيت، 

ناوبرى، نقشه بردارى و انبوهى از ديگر خدمات به همراه ارزش افزوده در يك 
ابزار كوچك، LBS تا جايى كه چشم كار مى كند يك نمونه بى نقض از همگرايى 
فن آورى است (Bhanu Rekha,1389: 29). نگاره(2)، فن آورى هاى تشكيل دهنده 

LBS را نشان مى دهد: 

(LBS) نگاره (2) - فن آورى هاى تشكيل دهنده خدمات مكان مبنا
(Brimicombe&Li, 2009: 109 )

  Amit Prasad اظهار مى نمايد كه «فن آورى هاى مكان مبنا به سطحى 
از يكپارچگى رشد خواهند يافت كه تمام تجارت هاى آينده به آن وابسته 
دامنه  شامل  مبنا  مكان  خدمات   .(Bhanu Rekha,1389: 30) بود»  خواهند 
مفهومى  داده هاى  با  را  مكانى  اطالعات  كه  مى باشند  خدمات  از  وسيعى 
اينترنت  جهانى  شبكه  كاربران  براى  را  جديدى  امكانات  تا  نموده  تركيب 
و يا دستگاه هاى موبايل و بى سيم فراهم كنند (سامانى و همكاران، 1386: 7). 
و  آگهى ها  اعالم  جاده اى،  خدمات  اورژانس،  خدمات  ترافيكى،  اطالعات 
مكان  ارائه  زيرزمين،  عوارض  تجسم  زمين،  روى  عوارض  نمايش  قوانين، 
موقعيت،  اساس  بر  حساب  صورت  پرداخت  تفريحى،  اطالعات  زمان  و 
وسائط  ناوبرى  جهت يابى،  عمومى،  نقليه  وسائط  امنيت  حفظ  و  مديريت 
نقليه، كشف وسائط نقليه سرقت شده، رديابى كودكان و افراد ناتوان از جمله 
كاربردهاى خدمات مكان مبنا محسوب مى شوند (سامانى و همكاران، 1386: 9).
خدمات مكان مبنا حول پنج ناحيه كليدى مكان، رهيابى، رديابى، تهيه 

نقشه و زمان بندى مى باشند كه نمونه هايى از اين خدمات شامل:
- خدمات مسيريابى مثل نمايش موقعيت افراد روى نقشه موجود در 

تلفن همراه
- سرويس هاى اورژانسى

- سرويس هاى اطالع رسانى مثل هشدار دادن ترافيك موجود در تقاطع
- سرويس هاى مديريت و رديابى

- سرويس هاى صورتحساب
- آگهى هاى تبليغاتى سيار به تلفن همراه

 در جمع بندى كلى عمده ترين كاربردهاي LBS عبارتند از : 
- هدايت به سمت مقصد به كمك نقشه ها و جهات و اطالع رسانى

- هشدار دهنده هاي آب و هوا و ترافيك موقعيت مبنا 
- موقعيت و رزرو رستوران،  تئاتر و سينما 

- كاربردهاي تعيين موقعيت مغازه ها ( براي پيشنهاد ارزان ترين قيمت )  
- يابنده ماشين و افراد 

 Wireless قبض هاي تخفيف الكترونيكي و آگهي هاي -
- پيغام رساني شخصي 

.(Steiniger,2006: 1-28) ...خدمات اطالعاتي ( اخبار، ذخاير و ...) و -
نگاره (3)،كاربردهاى خدمات مكان مبنا را نشان مى دهد.

نگاره(3)- طبقه بندى كاربردهاى خدمات مكان مبنا 
.(Steiniger,2006: 8)

Web Mapping
دارند.  روزمره  زندگي  در  مهمي  بسيار  نقش  مكاني  اطالعات  امروزه 
نقشه هم مستقيم ترين راه نمايش اطالعات مكاني مي باشد. (اميني طره و آل 
يا   وب  نقشه  اينترنت،  توسط  يافته  انتشار  نقشه هاي  انواع   .(2  :1388 شيخ، 
API 5 نقشه اينترنتي ناميده مى شوند (جزيرئيان وهمكاران،1385: 129). تركيب

هاي مبتني بر نقشه با وب سايت ها يا تارنماهاي ديگر و به اشتراك گذاري 
داده ها در آنها، جزء تحوالت و نوآوري هاي جديد در سامانه هاي اطالعات 
آل  و  طره  (اميني  نداشت  را  آن  انتظار  كس  هيچ  كه  مي باشند  جغرافيايى 
ارائه  و  توليد  پياده سازى،  طراحى،  فرايند   Web mapping  .(1  :1388 شيخ، 
 .(Kraak,2001:3-4)نقشه ها بر روى شبكه جهانى وب و محصوالت آن است
نرم افزارهاي MapQuest, Yahoo Maps ابزارهاي مبتني بر نقشه راحت تري 

را براي استفاده عموم در اختيار گذاشته اند (اميني طره و آل شيخ، 1388: 2). 
اخيراً تركيب سرويس هاي وب (Web Services) با سامانه هاي اطالعات 
زمينه  همين  در  و  است  كرده  جلب  خود  به  را  زيادي  توجه  جغرافيايى 
 Google Maps مانند (Web mapping) سرويس هاي تهيه نقشه تحت وب
بسيار رايج شده اند (اميني طره و آل شيخ، 1388: 1). نقشه هاى وب در سه گروه 
 Van Elzakker,)طبقه بندي مي شوند Interactive و Static، Dynamic عمده

.(2003: 67-68

نقشه هاى وب Static: ساده ترين تكنيك انتشار پايگاه داده در اينترنت تهيه 
نقشه هاي تصويري از پايگاه داده و قرار دادن آنها در صفحات وب است. 
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اين نوع نقشه ها كه كًال رستري مي باشند نقشه اينترنتي Static ناميده مي شود. 
و عمومًا كل پايگاه داده را مي پوشانند. 

در اين روش نيازي به نرم افزار خادم نقشه6 در طرف خادم و ابزار اضافي در 
طرف كاربر نيست. خادم وب با استفاده از نقشه هاي تصويري به تقاضاهاي 
تهران  شهرداري  سايت  نقشه ها  نوع  اين  بارز  مثال  مى دهد.  جواب  كاربران 
مي باشد كه با وارد كردن نام محل، نقشه تصوير مربوط به آن عرضه مي گردد. 

(Van Elzakker, 2003: 67-68؛ جزيرئيان وهمكاران،1385: 129).

نقشه هاي وب Dynamic: در حالت پويا، نقشه هاي ارسالي توسط اينترنت 
نقشه هاي  از  مي توان  نمونه  عنوان  به  مي شوند.  ايجاد  خودكار  صورت  به 
هواشناسي و نقشه هاي ترافيك كه در دوره زماني منظم در پايگاه داده تجديد 
 Static حالت  به  نسبت  نقشه ها  نوع  اين  مزيت هاي  از  برد.  نام  مي شوند، 
 Van Elzakker,) .در طرف كاربر را مي توان نام برد Pan، Zoom قابليت

68-67 :2003؛ جزيرئيان وهمكاران،1385: 129).

عمده  از  يكى  بودن  تعاملى   :(Interactive)تعاملى وب  نقشه هاي 
نقشه هاي  است.  وب  نقشه هاى  و  مبنا7  نمايش-  نقشه هاى  مزاياى  ترين 
تعاملى به لحاظ فنى، از طريق تركيب رويدادها8 كد نويسى و دستكارى هاى 
DOM 9 بدست مى آيد. تعاملى بودن به كشف نقشه ها، تغيير پارامترهاى 
نقشه، ناوبرى و تعامل با نقشه، آشكارسازى اطالعات بيشتر با ديگر منابع و 
چيزهاى بيشتر ديگر كمك مى كند(en.wikipedia.org). بر اساس نگاره(4)

فرآيند نقشه هاى تعاملى داراى 4 مرحله است: 1. مرحله انتخاب، داده هاي 
زمين مرجع با توجه به سئواالت و خواست هاي كاربر از پايگاه داده انتخاب 

مي شود؛

Interactive نگاره(4)- فرآيند نقشه هاي وب

 Style توجه به Display Element Generator، داده ها با  مرحله   .2
Render (ويژ گي هاي خط، سمبل و...) آماده نمايش مي شوند؛ 3. مرحله
مرحله  مي شود؛ 4.و  منتقل  تصوير  نمايشگر،  طرف  ويژگي هاي  به  توجه  با 
 Van)شده در نمايشگر كاربر نشان داده مي شود Render نمايش، تصوير

Elzakker, 2003: 67-68؛ جزيرئيان وهمكاران،1385: 129).
 Web قابليت  سطح  باالترين   :(Collaborative) مشاركتى  وب  نقشه هاى 
mappingاست اما هنوز جديد، نابالغ و براى بكارگيرى پيچيده هستند و 

.(en.wikipedia.org) پتانسيل زيادى را نشان مى دهند

نگاره(5): طبقه بندى اوليه نقشه هاى وب 
 (Van Elzakker, 2003: 67-68)

نگاره (6) انواع نقشه هاى وب(تكامل يافته)
((Yun, 2007: 2 &(http://en.wikipedia.org/wiki/Web_mapping)

برنامه هاي  برنامه نويسي  واسط هاي   Microsoft و   Yahoo، Google

كاربردي(API) مبتني بر استانداردهاي وب را منتشر نموده اند. اين واسط ها 
امكان استفاده از كارآيي ها و قابليت هاي پيچيده ي آن ها را، بدون نياز به مهارت 
در برنامه نويسي، براي كاربران فراهم مي نمايند. بسياري از شركت هاي بزرگ 
 Mashup ،هاAPI و كوچك در اين مسير حركت نموده و با انتخاب و تلفيق
ايجاد مي نمايند. Mashup روش جديدي در ايجاد برنامه هاي كاربردي مبتني 
بر وب محسوب مي گردد و برنامه نويسان را قادر مي سازد تا محصوالت و 
 Microsoft، Google، Amazon سرويس هاي شركت هاي رقابتي نظير
و Yahoo را تلفيق نموده و محصوالت و سرويس هاي جديد و منحصر 
ارائه  APIهاى  جديد،  سرويس هاي  و  محصوالت  اين  نمايند.  ايجاد  بفرد 
شده را با استفاده از تكنولوژي هاي وب تلفيق مي نمايند (اميني طره و آل شيخ، 

.(3 :1388
مبناى  مكان  خدمات  كننده  تهيه  سرويس هاي  ميان  از  مقاله  اين  در 
 Google maps .تأكيد مي شود Google Maps  نقشه هاى  تحت وب بر
اجازه  كاربر  به  سرويس  اين  شد.  قرارداده  گوگل  برروى   2005 فوريه  در 

 (Svennerberg,2010: 2)مى داد نقشه هاى خود را برروى وب نمايش دهد
 JavaScript براي دسترسي از طريق مرورگر از Google Maps API
استفاده مي كند (Svennerberg,2010: 36). در ابتدا آن توسط دو برادر دانماركى 
به نام هاى Lars و Gens معرفى شد قبل ازآنكه يك API عمومى وجود 
و  كنند  حك  Google mapsرا  توانستند  كاربران  بعضى  باشد  داشته 
نقشه هاى خود را برروى وب سايت قرار دهند. اين كار باعث شد تا گوگل 
در ژوئن2005 به يك API عمومى احساس نياز كند و آن را به صورت 
وخانه ها  ساختمان ها  هم  نقشه ها  اولين  دهد.  قرار  گوگل  روى  بر  عمومى 
بودند كه بر روى وب قرار گرفتند. در مى 2009 نسخه ى 3 آن و در مى 
2010 هم ورژن جديد نسخه ى3 به بازارآمد (Svennerberg,2010: 2-3). بعد 
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از ظهور Google Maps API نياز شديدي به سرويس هاي مكان مبنا كه 
توسط برنامه نويسان معمولي استفاده مي شوند، احساس شد (اميني طره و آل 
شيخ، Google .(2 :1388 با ساختن Maps API Google باعث آسانتر شدن 
تركيب Google Maps با داده ها براي ساختن  براي  توسعه دهندگان  كار 

  .(Yun,2007: 1) تارنماهاي وب10 اختصاصي شده است
دهندگان  توسعه  براي   API دادن  Google Maps با در اختيار قرار 
وب امكان تهيه نقشه آنالين و هم چنين امكان تركيب داده را در اختيار قرار 

داده است (اميني طره و آل شيخ، 1388: 2). 
نمايش نقشه ها برروى وب امروزه خيلى معمول و ضرورى شده است. 
يافتن  آدرس ها،  جستجوى  موقعيت ها،  نمايش  براى  وب  در  نقشه ها  از  ما 
مسير، شمارش اشيا و... استفاده مى كنيم. بيشتر اطالعات داراى يك مكان 
مشخص هستند وهر چيزى كه داراى يك مكان باشد مى تواند بروى نقشه 
نمايش داده شود. راه حل هاى مختلفى براى نمايش نقشه بر روى وب وجود 
 Googleآنها معروفترين  اما   ،Bing mapsو  Yahoo maps ازجمله:  دارد، 
 Google است.  اينترنت  برروى   API معروفترين  كه  مى باشد    maps
كاربردهاى  در  استفاده  براى  را   Google Maps قدرت   Maps API
فراهم  كارآمد  و  استفاده  قابل  شيوه ى  يك  با  داده ها  نمايش  براى  شخصى 

   (Svennerberg,2010) .مى كند
Google maps يك رابط بصرى ساده و بسيار پاسخگو است كه با 
عكس هاى  داده هاى  از  استفاده  با  و    11AJAXتكنولوژى هاى از  استفاده 
خود  مشتريان  به   (open)باز  API يك  و  خيابانها  نقشه هاى  و  هوايى 
استفاده  آن  از  و  كنند  اضافه  نقشه  به  را  خود  خاص  ابزار  تا  مى دهد  اجازه 
كنند(Geospatial Training & Consulting,2006: 3). روش هاى سنتى قراردادن 
نقشه برروى وب برروى يك ساختار پيچيده داده ها، سخت افزار، نرم افزار 
و منابع انسانى استوار بودند. داده هاى مورد استفاده در روش هاى سنتى دو 
دسته بودند: 1.داده هاى پايه شامل نواحى جغرافيايى مشخص كه اليه هايى 
مى شدند.  شامل  را  محدوده ها  و  خيابانها،  هوايى،  عكس هاى  همچون 
بودند.  جغرافيايى  خاص  داده هاى  شامل  كه  كاربردى  خاص  2.داده هاى 
هركدام از اين اليه ها به صورت جداگانه برروى سرورآپلود مى شدند و به 
صورت دوره اى به روز مى شدند. با استفاده ازGoogle maps نگرانى ها 
در مورد بدست آوردن و مديريت داده هاى پايه اى خصوصى از بين رفت 
(Geospatial Training & Consulting,2006: 3). همچنين در روش هاى قديمى 

بايد از سخت افزار، نرم افزار و منابع انسانى هم استفاده مى شد. اما بااستفاده 
 Googleنياز به آنها كاهش پيدا كرد. سخت افزارها در Google mapsاز
 Geospatial Training) مورداستفاده هستند، اما نرم افزارهاحذف شدند maps

  .(& Consulting,2006: 3

Google maps يك محصول رايگان است و نياز به هيچ نوع نصب يا 

مديريتى ندارد، اما براى استفاده از آن نياز به يك سرى مهارت ها مخصوصًا 
وجود  اينترنت  برنامه نويسى  زبانه اى  وديگر  جاوااسكريپت  با  رابطه  در 
دارد(Geospatial Training & Consulting,2006: 3). كاربر مى تواند بر نقشه ى 
نقشه  برروى  مى تواند  همچنين  باشد.  داشته  كنترل  كامًال  وب  روى  خود 
همچنين  دهد.  انجام  را  نقشه  روى  بر  حركت  و  زوم  وعمل  كرده  حركت 

در  آنها  از  و  كرد  اضافه   Google maps به  را  زيادى  قابليتهاى  مى توان 
.(Geospatial Training & Consulting,2006: 4) جهت اهداف خود استفاده كرد
هر بازديد كننده يا گردشگرى كه قصد سفر به مقصدى را داشته باشد 
آن  گردشگرى  جاذبه هاى  مورد  در  اطالعاتى  است  الزم  چيزى  هر  از  قبل 
مقاصد  ديگر  و  هم  به  نسبت  را  آنها  از  كدام  هر  فاصله  و  موقعيت  مقصد، 
مجاور،آگاهى از امكانات، تسهيالت وخدمات عمومى مرتبط با گردشگرى 
از جمله هتل ها، رستورانها، مراكز خريد، دستگاه هاى خودپرداز و ... داشته 
گرافيكى و  نمايش  قابليت  باشد. لذا Google Maps API با دارا بودن 
كليه اطالعات توصيفى پارامترهاى مذكور را به خوبى ارائه مى دهد. در ادامه 
به تشريح نمونه اى از كاربردهاى Google Maps API در زمينه جانمايى 
 Google مى شود.  پرداخته  بابلسر  شهر  گردشگرى  خدمات  و  تسهيالت 
خدمات مكان مبنا براى  دهنده  Maps API نمونه اى از سيستم هاى ارائه 
گردشگران است كه اطالعات مكانى وسيعى چون موقعيت مناطق تفريحى، 
مرتبط  پارامترهاى  كليه  و  خودپردازها  اقامتگاه ها،  رستوران ها،  هتل ها، 
مشخصات  و  تصويرى  يا  و  گرافيكى  نقشه هاى  قالب  در  را  گردشگرى  با 
توصيفى آنها مثل قيمت تسهيالت اقامتى، كيفيت آنها و فاصله با ديگر مراكز 
تفريحى و... را از طريق اينترنت جهت راهنمايى و اطالع رسانى گردشگران 
ارائه مى نمايد. براى مثال نگاره (7) نشان مى دهد كه كاربر با كليك كردن 
بر روى سيمبل مربوط به جاذبه هاى گردشگرى شهر بابلسر، در وهله اول 
مى تواند از انواع جاذبه هاى مقصد مذكور به طور كلى آگاهى يابد و با كليك 
كردن بر روى هر نوع جاذبه، لينكى باز مى شود كه گردشگر مى تواند اطالعات 
تفضيلى تر مربوط به هر جاذبه را مطالعه نمايد. همانطورى كه در نگاره(1) 
مشاهده مى شود كاربر با كليك كردن بر روى گزينه «براى اطالعات بيشتر به 
اينجا كليك كنيد» پورتال شهردارى بابلسر باز مى شود كه اطالعات تفضيلى 

زيادى را در اختيار كاربر جهت آگاهى قبل از سفر ارائه مى دهد (نگاره8) 

نگاره (7)- جاذبه هاى گردشگرى شهر بابلسر
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نگاره (8)- پورتال شهردارى بابلسر
نگاره(9) نشان مى دهد كه كاربر با كليك كردن بر روى موقعيت اصلى 
يكايك جاذبه ها (براى مثال بقعه تاريخى امامزاده ابراهيم) مى تواند اطالعات 
مرتبط با آن مكان را در دسترس داشته باشد. از جمله اينكه: مكان مذكور به 
لحاظ تصويرى به چه صورت مى باشد، داراى چه نوع خدماتى است (وجود 
محوطه پاركينك، دسترسى به فروشگاه واغذيه فروشى، دارا بودن سرويس 
بهداشتى و فضاى سبز) و مهم تر از همه اينكه چه موقع از روز وايام هفته 

امكان بازديد از آن محل خاص وجود دارد. 

نگاره (9)- مشخصات بقعه تاريخى امام زاده ابراهيم

نگاره (10)- مشخصه هاى پالژ اقامتى شهرام-بابلسر

سفر  از  قبل  گردشگر  است  الزم  كه  مهمى  بسيار  پارامترهاى  ديگر  از 
گردشگران  اينكه  است.  اقامتگاه  بحث  باشد،  مطلع  آن  از  سفر  حين  در  و 
حتمًا بايد از موقعيت و كيفيت اقامتگاه ها، ظرفيت آنها، زمان تحويل گيرى و 
تحويل دهى آن و مهم تر از همه از قيمت ها و امكانات آن محل آگاهى داشته 

باشند.نگاره(10)

نتيجه گيرى
خود  مقصد  اثربخش  بازاريابى  و  مديريت  براى  گردشگرى  مقاصد 
بازاريابى  و  مديريت  سازمان هاى  عنوان  با  سازمان هايى  تشكيل  نيازمند 
برعهده  كه  خاصى  وظايف  و  عملكردها  به  توجه  با  كه  مى باشند  مقصد 
بازاريابى  و  مديريت  نظام  اركان  و  اجزاء  يكپارچه سازى  به  اقدام  دارند، 
مقصد گردشگرى نمايند (فرزين و صفرى، 1388: 111). اطالع رسانى در مورد 
جاذبه هاى گردشگرى (جاذبه هاى تاريخى، باستان شناسى، طبيعى، فرهنگى، 
صنايع دستى و ...)، اطالعات جغرافيايى (نقشه هاى جاذبه هاى گردشگرى، 
راه هاى دسترسى، آب و هوا، مورفولوژى منطقه، عكس هاى هوايى، تصاوير 
ماهواره اى و...)، ويزاى الكترونيكى، فراهم كردن امكان خريد و رزرواسيون 
اينترنتى از مراكز ارائه خدمات گردشگرى مثل هتل، رستوران و سيستم هاى 
و  مقصد  برنامه ريزى  سيستم هاى  مجازى،  گردشگرى  تورهاى  بليط  رزرو 
سيستم هاى راهنماى گردشگران روى دستگاه هاى همراه الكترونيكى، كمك 
تبليغات  و  بازاريابى  مدد  به  يافته  توسعه  كمتر  مناطق  اقتصادى  توسعه  به 
آن  در  منابع  استقرار  و  دستى  صنايع  فروش  گردشگر،  جذب  جهت  در 
مناطق، كاهش صف هاى طويل تهيه بليط، ايجاد رقابت در زمينه هتل دارى 
تفريحى  مكان هاى  رفاهى  امكانات  و  سرويس دهى  بهبود  و  اقامتگاه ها  و 
جمله  از  گردشگران  و  بازديدكنندگان  وقت  در  صرفه جويى  وگردشگرى، 
مزاياى سيستم هاى ارائه دهنده خدمات مكان مبنا محسوب مى شوند. باتوجه 
به گسترش دستيابى به شبكه جهانى اينترنت و لزوم گسترش ساز و كارهاى 
شناساندن وتبليغ براى گردشگرى الكترونيك و اين كه اين سيستم از اين 
طريق در اختيار كاربر قرار مى گيرد، هر گردشگرى يا بازديدكننده اى كه به 
اينترنت دسترسى داشته باشد مى تواند با استفاده از اين سيستم، برنامه سفر 
خود را تنظيم كرده و از هزينه هاى آن مطلع گردد. در چنين موقعيتي معموالً 
مصرف  نياز  مورد  اطالعات  خدمات،  و  محصوالت  راهنماي  سيستم هاي 
كنندگان را فراهم كرده و فرآيند تصميم گيري آنان را در انتخاب مقصد ، 

اسكان و… تسهيل مي نمايد. 
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