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چکيده 

اشتراك گذاري از موضوعات کليدي در موفقيت زیرساخت اطالعات مکاني )SDI( محسوب مي شود. در سایه اشتراك گذاري 
از دوباره کاري ها در توليد و جمع آوري داده و اطالعات مکاني توسط سازمان هاي مختلف جلوگيري شده، هزینه ها کاهش یافته 
و از قابليت هاي داده و اطالعات مکاني در راستاي برنامه ریزي ها و تصميم گيري ها به طور مؤثري استفاده به عمل مي آید. اما 
شواهد موجود نشان مي دهند که تحقق امر اشتراك گذاري داده و اطالعات مکاني همواره با چالش هاي متعددي مواجه بوده 
است و بدون رفع این موانع دستيابي به اهداف توسعه SDI نيز ميسر نخواهد شد. ازاین رو هدف اصلي تحقيق حاضر، ارائه 
راهکاري براي شناسائي و اولویت بندي چالش هاي اشتراك گذاري داده و اطالعات مکاني مي باشد. چارچوب روش تحقيق بر 
اساس پيمایش، مفهوم ریسك و استفاده از سامانه استنباط فازي بنا نهاده شده است. به منظور عينيت بخشيدن به این چارچوب، 
مطالعه اي موردي با مشارکت 19 سازمان در استان آذربایجان شرقی انجام شد. ابتدا از منابع مختلف 25 چالش محتمل در 
اشتراك گذاري شناسائي شد و سپس با کمك پرسشنامه دیدگاه کارشناسان در رابطه با احتمال وقوع و شدت اثر چالش ها مورد 
سنجش قرار گرفت. در مرحله بعد با توسعه سامانه استنباط فازي دیدگاه هاي کارشناسان پردازش شده و امتياز فازي هر یك 
از چالش ها محاسبه شد. در ادامه چالش ها از نظر اهميت بر اساس معيارهاي از پيش تعریف شده سطح بندي شده و با اجراي 
آناليز خوشه اي )کالستر( چالش هاي مشابه در کالسترهاي یکسان قرار گرفتند. بر اساس یافته ها، ميانگين هندسي کلي چالش ها 
62/76 درصد محاسبه شد و نبود پورتال مکاني )ژئوپورتال(، فقدان یا مشکالت متادیتا )فراداده(، نبود هماهنگي الزم در بين 
سازمان هاي مختلف براي اشتراك گذاری داده و اطالعات مکاني از مهم ترین چالش هاي اشتراك گذاري داده و اطالعات مکاني 
شناخته شدند که همگي در کالستر یکساني قرار داشتند. همينطور از ارزیابي چالش ها در دو کالس سازماني و فني چنين 

استنباط شد که چالش هاي سازماني نسبت به چالش هاي فني اهميت بيشتري دارند. 
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1- مقدمه
انتقال  معني  به  مكاني  داده  اشتراك گذاري  تعریف  طبق 
الكترونيكی داده و اطالعات مكاني بين دو یا چند سازمان مستقل 
از طریق شبكه )اینترنت( مي باشد (Weatherbe,1995&Calkins) و 
SDIها محسوب  كليدي در موفقيت  از موضوعات  امروزه 
داده  توليد  در  دوباره كاري ها  از  اشتراك گذاري  مي شود. 
مختلف  نهادهاي  و  سازمان ها  توسط  مكاني  اطالعات  و 
جلوگيري نموده و با كاهش هزینه ها و جلوگيري از ضایع 

شدن منابع، توسعه اقتصادي را تسهيل مي نماید. 
به  دسترسي  چرخه  و  اشتراك گذاري  وضعيت  بررسي 
در  كه  مي دهد  نشان  نيز  ما  مكاني كشور  اطالعات  و  داده 
غالب موارد سازمان هاي دولتي و نهادهاي خصوصي داده و 
اطالعات مكاني مورد نياز خود را مستقاًل توليد/خریداري 
و استفاده مي نمایند و غالبًا سازمان ها از موجودي داده هاي 
مكاني  داده هاي  عماًل  و  بوده  اطالع  بدون  مكاني همدیگر 
توليد/خریداري  متعددي  دفعات  به  زیاد  هزینه  صرف  با 
استفاده  محدود  كاماًل  به صورت  یا  و  یک بار  فقط  اما  شده 
مي شوند كه این روش نادرست فرصت استفاده از مزایاي 
اشتراك گذاری را ناممكن و موجبات تهدید اقتصاد ملي را 
فراهم مي نماید. عالوه بر این به كارگيری و بهره برداري بهينه 
از داده و اطالعات مكاني در تصميم گيري ها و برنامه ریزي ها 
به دليل عدم اشتراك گذاري تحقق نيافته و جامعه از ارزش ها 

و مزایاي داده و اطالعات مكاني بي نصيب مي ماند. 
از نمونه هاي قابل توجه مي توان به پروژه هاي متعددي 
مانند پروژه هاي تهيه عكس هاي هوایي اشاره نمود كه با صرف 
چندین ميليارد تومان از اعتبارات ملي توسط برخي سازمان ها 
به پيمان واگذار شده و عكس هاي هوائي ارزشمندي توليد 
شده اند اما غالبًا به دالیل مختلفي از اشتراك گذاري آن ها با 
سایر بخش هاي جامعه خودداري شده و دوباره كاري در توليد 
داده هاي مكاني را تشویق نموده اند. بنابراین كاماًل مشخص 
داده  انواع  اشتراك گذاري  متعددي در  است كه چالش هاي 
نيز  ما  و اطالعات مكاني، مشابه سایر كشورها، در جامعه 
وجود دارند كه تا به حال به صورت جدي و اصولي مورد 

توجه محققين قرار نگرفته و امروز بررسي و تجزیه  وتحليل 
علمي آن ها جهت بهبود وضعيت و تسهيل اشتراك گذاري 
داده و اطالعات مكاني بين بخش هاي مختلف جامعه جهت 
موفقيت در توسعه زیرساخت اطالعات مكاني و دستيابي به 
توسعه اقتصادي امري ضروري مي نماید. در این زمينه نياز 
هست تا موانع و دالیل بي ميلي بخش هاي مختلف جامعه 
شده  موشكافي  مكاني  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري  به 
موانع  این  رفع  براي  ممكنه  راه حل هاي  تا  گردد  شفاف  و 
شناسائي شود. ازاین رو تحقيق حاضر با هدف شناسائي و 
اولویت بندي چالش هاي به اشتراك گذاري داده و اطالعات 
مكاني سازمان ها و ارائه راه حل هاي ممكن تهيه و اجرا شده 

است. 
بررسی منابع علمی موجود در داخل كشور نشان داد كه 
در رابطه با موضوع اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني 
اما  است.  نشده  انجام  تحقيقاتی  یا  و  مطالعاتی  كار  تاكنون 
كانون  در  این موضوع  كه  داد  نشان  منابع خارجي  بررسي 
توجه كشورهای دیگر بوده و در این زمينه از دهه های 1980 
و 1990 مقاالت، كتب و پایان نامه های متعددي منتشر شده 
 Gelagay .است كه در ادامه برخي از آن ها ارائه شده است
داده  اشتراك گذاري  به  موانع  تحليلي  مقاله اي  در   )2017(
در  را  ممكنه  راه كارهاي  و  سازمان ها  مكاني  اطالعات  و 
كشور اتيوپي بررسي نموده و بيان كردند كه اشتراك گذاری 
داده های مكاني در سراسر سازمان ها یک چالش به خوبی 

شناخته شده با اشكال متفاوت مي باشد. 
براساس این تحقيق مشكالت اشتراك گذاري سازمان ها 
امكان بهره برداري كامل از منافع اجتماعي- اقتصادي داده و 
اطالعات مكاني را غيرممكن ساخته است. عدم هماهنگي 
بين سازمان ها، كيفيت پایين و ناسازگاري داده ها، مشكالت 
چالش هاي  مهم ترین  از  فناوري  و  سياست گذاري  قانوني، 
این كشور در اشتراك گذاري داده و اطالعات  سازمان هاي 

مكاني ذكر شده است. 
مؤلف توسعه و ارتقاء زیرساخت اطالعات مكاني ملي 
اتيوپي را به عنوان یک موجودیت مشاركتي و هماهنگ كننده 
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براي اشتراك گذاري مؤثر داده هاي مكاني در بين سازمان ها، 
 SDI همچنين توسعه استراتژي ملي و شفاف براي توسعه
مؤلفه هاي  ایجاد  در  مشترك  سرمایه گذاري  و  همكاري  با 
SDI ملي را در راستاي بهبود وضعيت توصيه نموده است.

توصيفی  مطالعه  یک  در   )2014( همكاران  و   Tarmidi

وضعيت اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانی را در برخی 
از سازمان های دریایی كشور مالزی بررسی نمودند. داده های 
این مطالعه از طریق انجام مصاحبه با كارشناسان 11 سازمان 
بدست آمده و با استفاده از آناليز SWOT عوامل مؤثر در به 

اشتراك گذاری و پياده سازی GIS طبقه بندی شده است. 
آگاهی  ميزان  كه  است  داده  نشان  مطالعه  این  نتایج 
 GIS مصاحبه شوندگان از اهميت و نقش اشتراك گذاری و
در پشتيبانی از مدیریت سازمان كامل نبوده و فقدان ارتباط و 
همكاری درون و بين سازمانی و نبود برنامه ریزی در اجرای 
GIS از مهم ترین مشكالت اشتراك گذاری داده و اطالعات 

مكانی سازمان های دریایی می باشند.
AsmatAli وMunirAhamd )2013( در مقاله ای مشكالت 

اطالعات  و  داده  اشتراك گذاری  در  موجود  فرصت های  و 
مكانی كشور پاكستان را مورد بحث قرار دادند. 

پرسشنامه،  و  موردی  مطالعه  یک  كمک  با  تحقيق  این 
مشكالت به اشتراك گذاری را در دو كالس فنی و سازمانی 
بررسی  پاكستان  در سازمان های دولتی و بخش خصوصی 
و  فنی  مشكالت  كه  است  داده  نشان  نتایج  است.  نموده 
سازمانی هر دو در عدم به اشتراك گذاری داده و اطالعات 
چارچوب  فقدان  سازمانی  منظر  از  دارند.  نقش  مكانی 
قانونی و سياستگذاری ها، مدیریت داده، نبود هماهنگی بين 
سازمانی و هزینه باالی داده و اطالعات مكانی از مهم ترین 
همينطور  شدند.  شناخته  اشتراك گذاری  بازدارنده  عوامل 
فقدان استاندارد داده و اطالعات مكانی، نبود متادیتا، فقدان 
نظم زیربنائی و ترس از در معرض قرار گرفتن كيفيت داده 
همكاران  و   Paudyal شدند.  ذكر  فنی  كالس  مشكالت  از 
به  استراتژی های  توسعه  عنوان  با  تحقيقی  در   )2013(
مدیریت  جوامع  ميان  در  مكانی  اطالعات  اشتراك گذاری 

منابع طبيعی، عوامل مؤثر در اشتراك گذاری اطالعات مكانی 
در بين سازمان های دولتی و نهادهای منطقه ای مدیریت منابع 
قرار  بررسی  مورد  را  استراليا  كشور  آبخيزداری  و  طبيعی 
داده و استراتژی هایی برای تسهيل اشتراك گذاری اطالعات 
ارائه  مكانی  توانمندسازی  طرح های  از  پشتيبانی  و  مكانی 
نمودند. جمع آوری داده ها مبتنی بر پرسشنامه بوده و 56 نهاد 
منطقه ای مدیریت منابع طبيعی و آبخيزداری در این تحقيق 

مشاركت نمودند. 
بر اساس نتایج این تحقيق 21 عامل در اشتراك گذاری 
اطالعات مكانی نقش كليدی داشتند كه در قالب شش گروه 
و  فرهنگی  قانونی،  سياست گذاری ها،  اقتصادی،  سازمانی، 
استراتژی هائی مطابق  تقسيم بندی گردیده اند. همچنين  فنی 
با این شش مورد در این تحقيق ارائه شده است. در ميان این 
شش گروه، عوامل گروه های سازمانی و فرهنگی به عنوان 
اطالعات  و  داده  اشتراك گذاری  در  مؤثر  عوامل  مهم ترین 
نموده اند  توصيه  مؤلفين  پایان،  در  شدند.  شناخته  مكانی 
وضعيت  می تواند  استراتژی ها  این  اجرای  و  پذیرش  كه 
اشتراك گذاری اطالعات مكانی را در بين سازمان های دولتی 
آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  مدیریت  منطقه ای  نهادهای  و 
اشتراك گذاری  مشكالت   )2010(  Hitimana.بخشد بهبود 
به  و  مطالعه  رواندا  كشور  در  را  مكانی  اطالعات  و  داده 
این نتيجه رسيده است كه فقدان سياستگذاری برای توزیع 
دوباره كاری  مكانی،  اطالعات  و  داده  نمودن  پنهان  داده ها، 
اطالعات  و  داده  توليدكنندگان  همكاری  عدم  و  توليد  در 
مكانی از مهم ترین مشكالت پيشروی این كشور می باشند. 
همچنين در این تحقيق با هدف استفاده از تجربيات سایر 
 NSDI ،كشورها در اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانی
كشورهای كانادا، آمریكا، ناميبيا، كنيا، اوگاندا و تانزانيا مورد 
 )2010(  Khosrowshahi و   Salleh گرفته اند.   قرار  بررسی 
پژوهش  برای  اوليه  چارچوب  تهيه  عنوان  با  مقاله ای  در 
مشكالت  و  مسائل  مكانی،  داده های  اشتراك گذاری  به  در 
را  برونئی  كشور  مكانی  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاری 
قرار  ارزیابی  مورد  متعددی  موردی  مطالعات  از  استفاده  با 
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از كارشناسان بخش های  نفر  با 12  این تحقيق  داده اند. در 
مدیران و طراحان  اطالعات،  فناوری  و  ژئوماتيک  مختلف 
نرم افزار  كمک  با  مصاحبه ها  متن  سپس  و  شده  مصاحبه 
Nvivo8 به صورت كيفی تجزیه وتحليل شده است. بر اساس 

این آناليز موضوعات مطرح شده درباره اشتراك گذاری داده 
و اطالعات مكانی در شش مؤلفه شامل سازمانی، سياسی، 
شدند.  سازماندهی  اقتصادی  و  فنی  اجتماعی،  قانونی، 
موضوع امنيت داده و اطالعات مكانی و مسائل اقتصادی از 
مهم ترین مشكالت اشتراك گذاری داده و اطالعات در این 

كشور بيان شده است. 
یكی از مهم ترین نتایج این تحقيق ارائه یک چارچوب 
اجرای  برای  فوق الذكر  گانه  شش  مؤلفه های  با  مفهومی 
پژوهش در به اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانی بوده 
با  خود  پایان نامه  در   )2007(  El-SayedEwisOmran.است
تا  تئوری  از  مكانی  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاری  عنوان 
عمل، موضوع اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانی را از 
منظر فرهنگی- اجتماعی در سازمان های كشور مصر مورد 

بررسی قرار داده است. 
در این پایان نامه اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانی 
بر اساس تجزیه وتحليل شبكه اجتماعی مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. نتایج این تحقيق نشان داده كه اشتراك گذاری 
داده و اطالعات مكانی با  سلسله مراتب موجود در سازمان 
مطابقت می نماید. باورهای فردی و مشاهدات در رابطه با  
اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانی نشان داد كه الگوها با 
ساختار شبكه سازگار هستند. مدیران پروژه در قلب پروژه 
مكانی  اطالعات  داده و  اشتراك گذاری  به  نسبت  هستند و 
نگرش خوشبينانه دارند درحالی كه كاركنان سطوح پایين تر 
داده  اشتراك گذاری  به موضوع  نسبت  بيشتری  نگرانی های 
نتایج،  اساس  بر  دادند.  بروز  خود  از  مكانی  اطالعات  و 
مطالعه  برای  مفيد  ابزاری  اجتماعی  شبكه  تجزیه وتحليل 
بوده  مكانی  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاری  موضوع 
با  رابطه  در  سازمان ها  و  فرد  رفتار  مطالعه  در  می تواند  و 
اشتراك گذاری استفاده گردد. به عبارت دیگر رفتار فردی و 

سازمانی از عوامل بسيار مهم برای به اشتراك گذاری داده و 
اطالعات مكانی می باشد.

موضوع  غالبًا  كه  مي رسد  نظر  به  چنين  مجموع  در 
در  كشورهاي  در  مشترك  معضل  یک  اشتراك گذاري 
توسط  اخير  دهه هاي  طي  و  شده  محسوب  حال  توسعه 
و  نموده  بررسي  را  آن  متفاوتي  زوایاي  از  كشورها  این 
چالش هاي مختلفي برحسب شرایط حاكم بر آن ها شناسائي 
و گزارش شده است. گویا كشورهاي پيشرفته به حدی از 
امروزه موضوع اشتراك گذاري داده و  توسعه رسيده اند كه 
اطالعات مكاني براي آن ها چالش محسوب نمي شود و این 
سایر كشورها هستند كه بایستي به دنبال یافتن راه حل هایي 

براي معضل اشتراك گذاري باشند.     
بعد  است.  شده  سازماندهی  بخش  هفت  در  مقاله  این 
از این مقدمه، در بخش دوم روش تحقيق ارائه شده است. 
در بخش سوم، مطالعه موردي شرح داده شده است. بخش 
چهارم به تشریح نتایج مطالعه موردي پرداخته و در بخش 
پيشنهاد ها  و  جمع بندي  به  نهایی  بخش  دو  و  بحث  پنجم 

اختصاص داده شده است.

2- روش تحقيق
روش تحقيق این تحقيق از مراحل مختلفي تشكيل شده 
است كه چارچوب كلي آن در نگاره یک نشان داده شده 

است. 
همان طوری كه در نگاره 1 آمده است چارچوب روش 
تحقيق متشكل از هشت مرحله مي باشد كه جزئيات هر یک 

از این مراحل در ادامه توضيح داده شده است.

2-1- مراحل تحقيق
اولين مرحله تحقيق به مطالعه منابع موجود در   -1-1-2
مربوطه  چالش هاي  و  اشتراك گذاري  به  موضوع  با  رابطه 
منابع  مرور  از  حاصل  نتایج  است.  شده  داده  اختصاص 
در  موجود  چالش هاي  و  موانع  شناسائي  در  اصلي  منبع 

اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني محسوب مي گردد. 
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نگاره1:چارچوب مراحل تحقيق

2-1-2- در مرحله دوم چالش هاي شناسائي شده اوليه در 
مرحله قبل، بررسي شده و در نهایت معيارهاي نهائي مؤثر 
در اشتراك گذاري براي ارزیابي بيشتر سازماندهي مي گردند. 
دو  از  متشكل  پرسشنامه اي  سوم  مرحله  در   -3-1-2
اشتراك گذاري و  با چالش هاي  بخش شامل سؤاالت مرتبط 
آنجائی  از  مي شود.  تهيه  پاسخ دهندگان  سازماني  مشخصات 
كه ارزیابي چالش ها بر اساس مفهوم ریسک و سامانه استنباط 
فازي تعيين مي شوند، در این پرسشنامه از كارشناسان سازمان ها 
خواسته مي شود تا احتمال وقوع هر چالش و شدت تأثير آن 
زیاد،  زیاد،  خيلي  كالمي  متغيرهاي  اساس  بر  را  سازمان  در 
متوسط، كم، خيلي كم تعيين نمایند تا امتياز چالش ها محاسبه 
شوند. پرسشنامه ها با مشاركت خبرگان و كارشناسان با تجربه 

سازمان ها تكميل مي گردد و سپس بر اساس مقياس ارائه شده 
در جدول 1، مقادیر )كيفی( متغيرهاي كالمي به مقادیر كمی 
تبدیل می گردند تا امكان تجزیه  و تحليل های بيشتر ميسر گردد.

جدول 1: مقياس های استفاده شده در فرایند کمی سازی 
متغيرهای احتمال و شدت تأثير

دامنه مقادیر احتمال/شدت اثرمتغير کالمي
0/20-0خيلی كم

0/33-0/21كم

0/50-0/34متوسط

0/66-0/51زیاد

1-0/67خيلی زیاد

براي تفسير و تصميم گيري در مورد امتياز چالش ها نيز از 
مقياس ارائه شده در جدول 2 استفاده خواهد شد. همچنين 
از ميانگين هندسي امتيازات چالش ها به عنوان شاخص كلي 
اشتراك گذاري استفاده خواهد شد كه مقدار آن بين صفر تا 
100 )یا صفر تا 1( می تواند متغير باشد. عدد صفر نشان دهنده 
عدم وجود چالش در جامعه ارزیابي شده برای اشتراك گذاري 
می باشد درحالی كه عدد 100 به وجود چالش هاي متعدد و 
آماده نبودن شرایط براي اشتراك گذاري اشاره می نماید. این 
شاخص نيز بر اساس مقياس جدول 2 تفسير مي شود. این 
مقياس ها برگرفته از تحقيقات )Kalantariet al (2016 مي باشند 
ارزیابي چالش هاي زیرساخت اطالعات مكاني ملي  كه در 

ایران نتيجه موفقيت آميزي داشته است.

جدول2:مقياسهایاستفادهشدهدرارزیابیچالشها
دامنه مقادیر احتمال/شدت اثرنوع چالش

0/20-0قابل صرفنظر

0/33-0/21كم اهميت

0/50-0/34متوسط

0/66-0/51مهم

1-0/67خيلی مهم
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در این مرحله تالش شد تا سازمان هائي كه از كارشناسان 
مطلع در علوم ژئوماتيک برخوردار هستند و سابقه به  كارگيری 
از داده و اطالعات مكاني در مأموریت هاي آن سازمان محرز 
انتخاب  در  شوند.  استفاده  پرسشنامه  تكميل  براي  است، 
سازمان از توصيه افراد مطلع از وضعيت توسعه و به كارگيری 

GIS نيز استفاده گردید. 

فازي  منطق  اساس  بر  پردازش ها  تحقيق  این  در   -4-1-2
یک  توسعه  با  چهارم  مرحله  در  ازاین رو  مي شود.  انجام 
شده  پردازش  جمع آوري  داده هاي  فازي  استنباط  سامانه 
سامانه  ایجاد  مراحل  مي شوند.  محاسبه  چالش ها  امتياز  و 
استنباط فازي در نگاره 2 ارائه شده است. جزئيات هر یک 

از این مراحل در ادامه توضيح داده شده است.

 2-1-4-1- مرحله طراحي سامانه
در این مرحله ورودي ها، خروجي ها و مشخصات موتور 
استنتاج فازي سامانه تعيين مي گردند. احتمال وقوع و شدت 
تأثير به  عنوان ورودي ها و امتياز چالش به  عنوان تنها متغير 
خروجي تعریف خواهد شد. بررسی روش های موجود جهت 
استنتاج فازي نشان داد كه از بين روش های ممدانی، سوگنو 
و تاكاگی، الگوریتم استنتاج ممدانی نتایج منطقی را با یک 
ساختار نسبتاً ساده و قابل تفسير بيان نموده و در سامانه های 
)سامانه های  كارشناسان  نظرات  بر  مبتنی  تصميم  پشتيبانی 
خبره( نتایج بهتری توليد می نماید. به همين دالیل در ساختار 
سامانه استنتاج فازی توسعه داده  شده از روش ممدانی در 

مراحل استنتاج مفهومی1 و تركيب قواعد استفاده می گردد.
1- Implication

2-1-4-2- مرحله فازي سازي
متغيرهاي  به  )كالمي(  كيفي  متغيرهاي  مرحله  این  در 
فازي تبدیل مي شوند. در واقع براي استفاده هرچه بهتر از 
بایستي  تئوري مجموعه فازي و تعریف متغيرهاي كالمي، 
توابع فازي ساز الزم را در مورد پارامترهاي احتمال وقوع، 
شدت اثرگذاري و امتياز چالش تعریف كنيم. انتخاب توابع 
فازی ساز بر اساس معيارهای داشتن مقدار ماكزیمم در نقطه 
موتور  محاسبات  ساده سازی  و  نویز  اثر  كاهش  مشاهده، 
استنتاج انجام می شود. بررسی منابع نشان داد كه در بسياري 
فازي  توابع  از  استفاده  ریسک،  مدل  بر  مبتني  مطالعات  از 
گوسين )Guassian)  نسبت به سایر توابع به دليل ساده سازی 
محاسبات موتور استنتاج فازی نتایج واقعی تری فراهم نموده 
فازی سازی عوامل  این تحقيق جهت  به همين علت در  و 
استفاده خواهد شد. تابع عضویت گوسين به صورت رابطه 

)1(تعریف شده است: 
)1(

كه در آن c و  به ترتيب مركز و عرض تابع می باشند.

2-1-4-3- تدوین قواعد استنتاج
در رابطه با ارزیابی چالش هاي اشتراك گذاري تا به  حال 
نمودن  منظور  با  ولی  است.  نشده  ارائه  استنتاجی  قواعد 
می توان  چالش  و  تأثير  شدت  وقوع،  احتمال  متغيرهای 
پایگاه قواعد موردنياز را تهيه نمود. برای این منظور ترم های 
 )IF( متغيرهای احتمال وقوع و شدت تأثير در بخش مقدم

نگاره2: مراحل توسعه سامانه استنباط فازي
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و ترم های متغير چالش در بخش تالی )Then( قرار خواهند 
موجود  منابع  و  كارشناسی  دانش  اساس  بر  قواعد  گرفت. 
ساخته می شوند و استاندارد خاصی در این مورد در دسترس 
نمی باشد. تعداد قواعد به تعداد متغيرهای ورودی و ترم های 
آن ها بستگی دارد. مثاًل با دو متغير ورودی احتمال وقوع و 
شدت تأثير هر یک با پنج ترم خيلي كم، كم، متوسط، زیاد 
و خيلي زیاد تعداد 25 قاعده می توان برای سامانه استنتاج 
از  شد.  متصور  اشتراك گذاري  چالش هاي  ارزیابی  فازی 
آنجائی كه مدل پيشنهادی با دو متغير ورودی و یک متغير 
خروجی توسعه داده شده است تعداد قاعده نمی تواند عامل 

محدوده كننده كاركرد سامانه باشد.

2-1-4-5- فازي زدائي
ارزش خروجي هاي مرحله قبل به شكل فازي هستند. 
به  فازي  اعداد  بایستي  تجزیه وتحليل،  كردن  ساده تر  براي 
اعداد معمولي تبدیل شوند. به عبارتی دیگر ارزش خروجي ها 
غيرفازي گردند. این عمليات در این مرحله انجام مي گيرد. 
است  انجام  قابل  مختلفي  روش هاي  با  نمودن  غيرفازي 
متوسط  و  ارتفاع  ثقل،  مركز  روش  آن ها  معروف ترین  از 
حداكثر هستند كه مي توانند استفاده گردند. نتایج حاصل از 
امتياز چالش ها را مشخص نموده و رتبه بندی  فازی زدائی، 
آن ها را ميسر خواهد نمود. براي مدل سازي فازي از نرم افزار 

MatlabR استفاده خواهد شد.

2-1-5- پس از بدست آوردن امتياز چالش ها، در مرحله 
پنجم با استفاده از آناليز خوشه اي )كالستر( چالش هاي مشابه 
در خوشه هاي یكسان قرار داده مي شوند. آناليز خوشه ای در 
یادگيری  از شاخه های  یكی  ماشينی،  یادگيری  و  آمار  علم 
فرآیندی  آناليز خوشه ای  می گردد.  محسوب  نظارت  بدون 
است كه طی آن، نمونه ها به دسته هایی كه اعضای آن مشابه 
یكدیگر می باشند تقسيم می شوند كه به این دسته ها خوشه 
گفته می شود؛ بنابراین خوشه مجموعه ای از اشياء می باشد 
موجود  اشياء  با  و  بوده  یكدیگرمشابه  با  اشياء  آن  در  كه 
تحقيق  این  در  می باشند.  غيرمشابه  دیگر  درخوشه های 

دسته های  به  می توانند  كه  هستند  چالش ها  همان  نمونه ها 
همگن تقسيم بندی گردند تا امكان مقایسه،  تصميم گيري و 
تفسير نتایج اولویت بندي چالش هاي اشتراك گذاري داده و 
اطالعات مكاني تسهيل گردد. برای انجام این تجزیه وتحليل 
روش های مختلفی در منابع ارائه شده است. در حالت كلی 
این روش ها به سلسله مراتبی و غير سلسله مراتبی1 تقسيم 
نمودن  مشخص  به  نيازی  مراتبی  سلسله  روش  می شوند. 
تعداد دسته در ابتدای آناليز ندارد و خروجی آن به صورت 
این تحقيق  ارائه می گردد و به همين دالیل در  دندروگرام 

استفاده شده است.
در  چالش ها  اولویت بندي  و  نتایج  اعتبارسنجی   -6-1-2
مرحله ششم سنجيده مي شود. در این مرحله، نتایج حاصل 
و  ارزیابی  با  رابطه  واقعی در  دنيای  نتایج  با  فازی  از مدل 
رتبه بندی چالش ها بررسی مي گردد. در این فرایند نتایج به 
دست آمده در اختيار تعدادی از كارشناسان باسابقه و خبره 
قرار داده مي شود تا در مطابقت نتایج مدل با واقعيت جامعه 

نظر خود را اعالم نمایند.
2-1-7- در این مرحله براي عينيت بخشيدن به چارچوب 
پيشنهادي در ارزیابي و اولویت بندي چالش هاي اشتراك گذاري 
بودن  كارآئي و عملي  تا  اجرا مي شود  یک مطالعه موردي 

چارچوب در دنياي واقعي اثبات گردد. 
موردي  مطالعه  انجام  از  پس  مرحله  آخرین  در   -8-1-2
ارائه  آن ها  اولویت بندي  و  اشتراك گذاري  چالش هاي 

مي گردند.

3- مطالعه موردي
تحقيق،  شده  ارائه  چارچوب  به  بخشيدن  عينيت  براي 
اشتراك گذاري  چالش هاي  اولویت بندي  و  شناسائي  براي 
پياده سازي شد.  داده و اطالعات مكاني، مطالعه اي موردي 
و  پياده سازی  راستای  در  تجربه  اولين  موردی  مطالعه  این 
در  می گردد.  محسوب  پيشنهادی  چارچوب  اعتبارسنجی 
ابتدا با بررسي منابع مرتبط با چالش هاي اشتراك گذاري داده 

1- Hierarchical and Non-Hierarchical
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و اطالعات مكاني در داخل و خارج كشور و مصاحبه هاي 
متعدد با افراد متخصص، در نهایت 25 چالش براي ارزیابي 
شناسایی گردید. فهرست چالش هاي شناسائي شده در جدول 
سازمان   19 چالش ها،  شناسائي  از  است.پس  شده  ارائه   6
دولتی در كالنشهر تبریز، مركز استان آذربایجان شرقي، واقع 
در شمال غرب ایران، بر اساس معيارهاي داشتن كارشناسان 
اطالعات  سامانه  فعاليت های  در  باسابقه  و  مطلع  مرتبط، 
مكانی و زیرساخت اطالعات مكانی، به عنوان محل اجراي 

مطالعه موردي انتخاب گردیدند )جدول 3(. 
هدف،  سازمان هاي  و  چالش ها  شناسائی  از  پس 
پرسشنامه ای در دو بخش شامل چالش هاي اشتراك گذاري 
)سؤاالت( و مشخصات فردي و سازماني مشاركت كنندگان 
تهيه گردید و با مراجعه به كارشناسان سازمان ها نسبت به 
تكميل آن ها اقدام شد. در پرسشنامه ها از كارشناسان خواسته 
شد تا در رابطه با احتمال وقوع و شدت تأثير هر یک از 25 
مورد چالش در سازمان، بر اساس مقياس های خيلی زیاد، 
زیاد، متوسط، كم و خيلی كم، نظر خود را اعالم نمایند. از 

دارای سطح  پرسشنامه  تكميل كننده  كارشناسان  كه  آنجائی 
دانش، تجارب و سوابق كاری متفاوت بودند، برای هر یک 
از آنان یک وزن یا عامل متمایزكننده )Wi( با توجه به سطح 
علمی شان  فعاليت های  و  اجرائی  سوابق  كارشناسی،  دانش 
اختصاص داده شد. وزن های اختصاص داده  شده به افراد بر 

اساس رابطه  2 تعریف شده است:
 )2(

از كارشناسان  نرمال شده هر یک  W وزن  رابطه 2،  در 
مشاركت كننده می باشد كه از 0 تا 1 می تواند تغيير نماید. 
وزن های نرمال شده در مرحله پردازش داده ها به عنوان ضریبی 
در متغيرهاي احتمال وقوع و شدت اثر اعمال مي شوند. در 
جدول 4 وزن های استفاده شده در پردازش ارائه شده است. 
پس از تكميل نمودن پرسشنامه ها، داده ها سازمان دهی شده و 
یک سامانه استنباط فازی متشكل از متغيرهای احتمال وقوع، 
شدت تأثير و امتياز چالش ها ساخته شد )نگاره 3(. در رابطه 

با روش استنباط نيز از روش ممدانی استفاده شده است.

جدول 3: مشخصات سازمان ها و مشارکت کنندگان در مطالعه موردی

درجه دانشگاهینام سازمانردیفدرجه دانشگاهینام سازمانردیف

كارشناسیشركت آب و فاضالب11كارشناسی ارشدسازمان آب منطقه ای1

كارشناسی ارشدشركت توزیع برق12كارشناسیاستانداری استان2

دكتراشركت گاز13دكترااداره كل امور اقتصاد و دارایی3

كارشناسیشهرداري14كارشناسی ارشداداره كل پست4

كارشناسی ارشدصنعت، معدن و تجارت15كارشناسی ارشداداره كل تامين اجتماعی5

كارشناسی ارشداداره كل فرهنگ ارشاد اسالمی16كارشناسیسازمان جهاد كشاورزی6

كارشناسی ارشداداره كل مخابرات17دكتراسازمان حفاظت محيط زیست7

اداره كل منابع طبيعی و 18كارشناسی ارشداداره كل راه و شهرسازی8
آبخيزداری

دكترا

كارشناسی ارشدنظام صنفی رایانه ای19كارشناسی ارشداداره كل ارتباطات و فناوری اطالعات9

كارشناسیاداره نقشه برداری شمال غرب10
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جدول 4: وزن های اختصاصی به کارشناسان مشارکت کننده
شماره

کارشناس
وزن

وزن
نرمال

شماره
کارشناس

وزن
وزن
نرمال

180/081180/08
230/031260/06
320/021360/06
480/081460/06
520/021520/02
680/081620/02
740/041780/08
880/081850/05
950/051930/03
1060/06

نگاره3: ساختار سامانه استنباط فازی جهت ارزیابی 
چالش هاي اشتراك گذاري

در این سامانه از توابع گوسين برای فازی سازی متغيرهای 
مدل استفاده شده است. همان طور كه در نگاره هاي4، 5 و 6 

 ،)H( باال ،)VH( نشان داده شده متغيرهای كالمی خيلی باال
این توابع  متوسط )M(، كم )L( و خيلی كم )VL( توسط 
مدل سازی شده اند. همچنين 25 قاعده اگر ... آنگاه بر اساس 
چالش ها  امتياز  و  تأثير  شدت  وقوع،  احتمال  ورودی های 
جهت استنباط منطقی و استفاده در سامانه تنظيم گردیده كه 

نمونه اي از این قواعد در جدول 5 آورده شده است.

جدول5:قواعداگر...آنگاهاستفادهشدهدرسامانهاستنباط
SDIفازیریسکهای

قاعده 1: اگر احتمال وقوع خيلی زیاد باشد و شدت اثر آن هم 
خيلی زیاد باشد آنگاه امتياز چالش خيلی باال است

قاعده 2: اگر احتمال وقوع خيلی زیاد باشد و شدت اثر آن هم زیاد 
باشد آنگاه امتياز چالش باال است

قاعده 3: اگر احتمال وقوع خيلی زیاد باشد و شدت اثر آن هم 
متوسط باشد آنگاه امتياز چالش خيلی باال است

قاعده 8: اگر احتمال وقوع زیاد باشد و شدت اثر آن هم متوسط 
باشد آنگاه امتياز چالش متوسط است

نرم افزار  محيط  در  فازی  پردازش های  كليه  عمل  در 
متغيرهاي  اساس  بر  امتياز چالش ها  و  انجام شد   MatlabR

احتمال وقوع و شدت اثر محاسبه شدند. در ادامه بر اساس 
چالش،آناليز خوشه ای   25 برای  آمده  بدست  امتياز  مقادیر 
 SPSSR آماری  نرم افزار  محيط  در  مراتبی  سلسله  روش  به 
)كالستر(  همگن  گروه های  در  چالش ها  و  گردیده  اجرا 

كالس بندی شده و دندروگرام مربوطه تهيه گردید.

نگاره 6: توابع عضویت
گوسين متغير احتمال

نگاره5: توابع عضویت
گوسين متغير شدت تأثير

نگاره4: توابع عضویت گوسين متغير 
چالش
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جدول 6:  چالش هاي اشتراك گذاري، امتيازات و سطوح اهميت مربوطه
سطح اهميتامتيازچالش هاکالسردیف

خيلی مهم73/68نبود پورتال مكاني براي جستجو، ارزیابي و دسترسيفني1

خيلی مهم72/98فقدان یا مشكالت متادیتا )فراداده(فني2

خيلی مهم72/84نبود هماهنگي الزم در بين سازمان هاي مختلف براي اشتراك گذاري داده و اطالعات مكانيسازماني3

خيلی مهم72/17ترس از افشاي داده و اطالعات مكاني سازمانسازماني4

خيلی مهم69/80به روز نبودن داده و اطالعات مكاني سازمانسازماني5

سازماني6
تمایل به موازي كاري )عدم استعالم از سایر سازمان ها براي تأمين داده ها و اطالعات مكاني مورد 

نياز توسط كاركنان(
خيلی مهم69/68

خيلی مهم68/58نبود افراد متخصص در به اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانيسازماني7

وجود قوانين سخت )امنيتي( و زمان بر اداري براي دسترسي به داده و اطالعات سازماني8
مهم66/32مكاني)كاغذبازی های اداري(

نداشتن اطالعات كافي بخش های مختلف سازمان از اهميت و نقش مهم اشتراك گذاری داده و سازماني9
مهم66/11اطالعات مكاني در سازمان و جامعه

مهم64/53نبود امكانات و نرم افزارهای اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني در سازمانفني10

مهم64/37تغيير سياست هاي سازمان بعد از تغيير هر مدیرسازماني11

مهم63/42نگراني در مورد عدم توانایي در جلوگيري از سوءاستفاده از داده و اطالعات مكانيسازماني12

نبود قوانين در برابر نقض حق مالكيت معنوي )حق كپی رایت(، مسئوليت و حریم خصوصي داده سازماني13
مهم63/36و اطالعات مكاني

مهم61/84ناهماهنگي در بخش های مختلف درون سازمان در  اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانيسازماني14

نبود استانداردهای مشخص )دستور كار یا مشخصات فني( براي تهيه متادیتا و داده های مكاني در فني15
مهم61/29سازمان ها

مهم60/73نبود اینترنت با پهناي باند كافي در سازمان براي اشتراك گذاری داده و اطالعات مكانيفني16

مهم60/60كوچک مقياس و قدیمي بودن  نقشه های موجود )وجود نقشه های كم كيفيت(فني17

سازماني18
فقدان چارچوب قانونی عملی كه ارائه دهندگان داده و كاربران را از  مضرات ناشی از عدم دقت 

داده ها محافظت نماید
مهم60/34

حمایت نكردن دولت براي اشتراك گذاری داده و اطالعات مكاني  از سازمان ها )حمایت مالي، سازماني19
مهم58/83سياست گذاری و قوانين(

مهم57/41اجرایی نشدن قوانين قيمت گذاری داده های مكانیسازماني20

فقدان پایگاه داده و اطالعات مكاني یكپارچه در سازمان )پخش بودن در واحدهای مختلف فني21
مهم56/89سازمان(

كم بودن امنيت اطالعات در فضاي وب یا پشتيباني نشدن اطالعات توسط افراد متخصص امنيت سازماني22
مهم55/71در سازمان

مهم55/50عدم برخورداري نقشه هاي توليد شده از استانداردهاي كافي جهت اشتراك گذاريفني23

عدم اطمينان به داده و اطالعات مكاني سازمان هاي دیگر)ندادن تضمين جهت صحت داده از سوي سازماني24
مهم53/60ارائه دهنده داده(

متوسط47/35ذینفع بودن برخي افراد سازماني یا سازمان ها از توليد تكراري داده و اطالعات مكانيسازماني25

مهم62/76ميانگين هندسي
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مدل  از  آمده  بدست  نتایج  اعتبارسنجی  راستای  در 
استنباط فازی، پيمایشی با مشاركت پنج نفر از كارشناسان 
پژوهشکده  کشور،  نقشه برداري  )سازمان  مختلف  سازمان های 
آبخيزداري کشور، دانشگاه نوشيرواني بابل و اداره پست( دارای تجربه 

باال و متخصص در فعاليت های مرتبط با SDI و GIS انجام 
تلگرام  و  ایميل  ارسال  طریق  از  كه  پيمایش  این  در  شد. 
انجام شد، از كارشناسان خواسته شد تا در رابطه با تطابق 
نتایج ارزیابي  25 چالش با واقعيت هاي حاكم بر سازمان ها 

نظرات كارشناسي خود را اعالم نمایند.  

4- نتایج مطالعه موردي
و  داده  اشتراك گذاري  چالش  مورد   25 تجزیه وتحليل 
ارزیابي شده در مطالعه موردی نشان داد  اطالعات مكانی 
كه نبود پورتال مكاني )ژئوپورتال( براي جستجو، ارزیابي و 
دسترسي، فقدان یا مشكالت متادیتا )فراداده( و نبود هماهنگي 
الزم در بين سازمان هاي مختلف براي اشتراك گذاری داده 
اشتراك گذاري  چالش هاي  مهم ترین  از  مكاني  اطالعات  و 
داده و اطالعات مكانی مي باشند. چالش ذینفع بودن برخي 
افراد سازماني یا سازمان ها از توليد تكراري داده و اطالعات 
مكاني نيز با دارا بودن كمترین امتياز كم اهميت ترین چالش 
امتيازات  ميانگين هندسی  بوده است )جدول 6(. همچنين 
این  بر  عالوه  شد  محاسبه  درصد   62/76 برابر  چالش   25
سطح بندي چالش ها بر اساس مقياس ارائه شده در جدول 
2، مشخص شد كه 7 مورد از چالش ها از نظر اهميت در 
سطح خيلی مهم، 17 مورد در سطح مهم و یک مورد در 
سطح متوسط مي باشند. مقدار شاخص كلي چالش ها نيز از 

نظر اهميت در سطح مهم ارزیابي شده است.
چالش  مورد   25 كالستر  آناليز  نتایج  براساس 
كالستر  پنج  در  مكانی  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري 
گروه بندي شده اند )نگاره7(. در كالستر شماره یک، شش 
چالش قرار گرفتند كه ميانگين هندسي آن ها 64/67 درصد 
محاسبه شد. كالستر شماره 2 نيز با  ميانگين هندسي برابر 
60/96 تعداد پنج چالش را در خود جا داده است. كالستر 

اختصاص  به خود  را  هندسي 56/30  ميانگين  با   3 شماره 
داده است و شش چالش در داخل این كالستر مشاهده شده 
است. كالستر شماره چهار فقط داراي یک عضو مي باشد.
هندسي  ميانگين  بيشترین  از  با 7 چالش   5 كالستر شماره 
خيلي  چالش هاي  تمامي  و  است  بوده  برخوردار   )71/37(
و  ارزیابي  جستجو،  براي  مكاني  پورتال  »نبود  شامل  مهم 
الزم  هماهنگي  نبود  متادیتا،  مشكالت  یا  فقدان  دسترسي، 
و  داده  اشتراك گذاري  براي  مختلف  سازمان هاي  بين  در 
مكاني  اطالعات  و  داده  افشاي  از  ترس  مكاني،  اطالعات 
سازمان، به روز نبودن داده واطالعات مكاني سازمان، تمایل 
براي  سازمان ها  سایر  از  استعالم  )عدم  كاري  موازي  به 
تأمين داده و اطالعات مكاني مورد نياز توسط كاركنان( و 
نبود افراد متخصص در به اشتراك گذاری داده و اطالعات 

مكاني« در این كالستر تجميع شده اند )نگاره7(. 
همچنين نتایج بدست آمده از اعتبارسنجی نشان داد كه 
كارشناسان فهرست شناسائي شده چالش هاي اشتراك گذاري 
داده و اطالعات مكاني را مناسب ارزیابي نموده اما برخي 
از آنان نسبت به ترتيب اولویت بندي چالش ها در فهرست 
نهائي نظر متفاوتي ابراز داشتند و معتقد بودند كه در حيطه 
بایستي جابجا شود.  ترتيب چالش ها  اهميت و  آنان  كاري 
در كل تمامي كارشناسان مطابقت چالش هاي ارزیابي شده 
با واقعيت هاي مطرح در سازمان ها را پذیرفته و نتایج ارائه 
اول  اولویت  پورتال مكاني و  فقدان  نمودند.  تأیيد  را  شده 
بودن آن مهم ترین موضوعي بود كه برخي معتقد بودند كه 
جاي آن بایستي با چالش عدم هماهنگي بين سازماني عوض 
شود. در پاسخ به این مورد بررسي نتایج آناليز كالستر نشان 
داد كه هر دو چالش در كالستر یكساني )شماره 5(  قرار 
گرفتند و در نتيجه به صحت نتایج خدشه اي وارد نمي شود.

5- بحث
و  داده  اشتراك گذاري  به   ،SDI اصلي  هدف  و  مفهوم 
 (McLaughlin, 2003; Williamson et al, 2004; اطالعات مكاني مي باشد
( Nebert, 2004; Masser, 2005; Budhathoki et al, 2006. اشتراك گذاري 
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تحقيق 25 چالش شامل 15 چالش  این  در  نمود.  ارزیابي 
و  گرفت  قرار  بررسي  مورد  فني   چالش   10 و  سازماني 
جستجو،  براي  مكاني  پورتال  نبود  چالش هاي  نهایت  در 
)فراداده(،  متادیتا  مشكالت  یا  فقدان  دسترسي،  و  ارزیابي 
براي  مختلف  سازمان هاي  بين  در  الزم  هماهنگي  نبود 
اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني، ترس از افشاي داده 
واطالعات  داده  نبودن  به روز  سازمان،  مكاني  اطالعات  و 
مكاني سازمان، تمایل به موازي كاري )عدم استعالم از سایر 

در فرآیند توسعه SDIها به حدی اهميت دارد كه از آن به 
عنوان عنصر كليدي SDI یاد مي شود (Marc, 2013) اما تحقق 
آن همواره با مشكالت متعددي مواجه بوده است و بررسي 
مشكالت آن از زوایاي مختلف و ارائه راهكارهاي ممكن 
مي باشد.  اجتناب ناپذیر  امري   SDI اجراي  و  توسعه  جهت 
چالش هاي  بتوان  تا  نموده  ارائه  راه حلي  حاضر  تحقيق 
مفاهيم  براساس  را  مكاني  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري 
سازماني  و  فني  مختلف  زوایاي  از  فازي  منطق  و  ریسک 

نگاره7: دندروگرام حاصل از آناليز کالستر براي 25 چالش اشتراك گذاري داده و اطالعات مکاني
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فقدان  (Ali and Ahmad, 2013 ; Gelagay, 2017). چالش  مي شوند 
یا  تهيه و  اطالعات مكانی)عدم  داده و  متادیتا  و مشكالت 
به روزرسانی منظم( از چالش هاي خيلي مهم ارزیابی  شده و 
در موارد زیادي مشاهده گردید كه تصویر روشن و كاملي از 
آن نزد سازمان ها وجود ندارد. فقدان و به روزرسانی متادیتا 
از مهم ترین ریسک هاي مطرح در توسعه SDI ملي نيز بوده 
البته سازمان   .(Kalantari et al، 2016و Kalantari et al، 2018) است 
متادیتا  از  توجهي  قابل  ركوردهاي  توسعه  با  نقشه برداری 
یک استثناء محسوب شده و به نظر مي رسد در این سازمان 
اقدامات فني از قبيل تشكيل پایگاه داده و تعيين استانداردها 
سایر  در  اما  است.  شده  انجام  متادیتا  توسعه  راستاي  در 
سازمان ها به دالیل متعددي مانند ناآشنائي با كاركرد متادیتا، 
عدم تعهد توليدكنندگان به تهيه متادیتا، فقدان چارچوب هاي 
قانوني و فرهنگ سازماني حاكم، هنوز هم متادیتا چالش مهم 
در اشتراك گذاري و توسعه SDI محسوب مي شود. بررسي 
پيشرفته  كشورهاي  در  كه  است  واقعيت  این  گویاي  منابع 
مشكل متادیتا تا حد زیادي حل شده است اما در كشورهایي 
بين  را در  اشتراك گذاري  امكان  متادیتا  فقدان  اتيوپي  مانند 
بخش هاي مختلف این كشور با مشكل مواجه نموده است 
فقدان   )2013(  AliandAhmad همين طور   .(Gelagay, 2017)

متادیتا را در پاكستان از مشكالت مهم در اشتراك گذاري و 
توسعه SDI برشمردند. به روز نبودن داده و اطالعات مكاني 
و متادیتاي مربوطه نيز معضل فراگير در سازمان هاست كه 
بنا به دالیل مختلفي همچون كمبود اعتبارات، عدم رعایت 
بررسي  مي افتد.  اتفاق  مدیریت  سوء  گاهي  و  استانداردها 
منابع مختلف نشان داد كه غالبًا در كشورهاي درحال توسعه 
دسترسي به داده و اطالعات مكاني به روز ميسر نبوده و حتي 
در مواردي در این كشورها از موانع توسعه SDI محسوب 
نبود امكانات و نرم افزارهاي اشتراك گذاري داده  مي شوند. 
و اطالعات مكاني در سازمان چالش فني مشترك سازمان ها 
متن  فناوري هاي  سایه  در  مي توان  امروزه  گرچه  مي باشد. 
آزاد2 مانند كاتالوگ سرورهاي آزاد، با این مشكل مقابله نمود 

2- Open Source

نياز  مورد  مكاني  اطالعات  و  داده  تأمين  براي  سازمان ها 
توسط كاركنان( و نبود افراد متخصص در به اشتراك گذاري 
داده و اطالعات مكاني به عنوان مهم ترین مشكالت شناسائي 
مورد  تفكيک  به  شده  بررسي  چالش هاي  ادامه  در  شدند. 

بحث قرار گرفته اند.

5-1- چالش هاي فني
بوده كه  فني  از جمله چالش هاي  پورتال مكاني  فقدان 
بررسي ها  است.  آورده  بدست  اهميت  نظر  از  را  اول  رتبه 
نشان دادند كه از دهه قبل این چالش مورد توجه سازمان ها 
و  پورتال ها  این  مورد  در  مي رسد  نظر  به  اما  است  بوده 
و  نگرفته  صورت  كافي  رساني  اطالع  آن ها  قابليت هاي 
را  سازمان ها  تمام  مي تواند  پورتال  این  اینكه  همچنين 
كف  به  را  سازمان ها  دسترسي  امكان  و  نموده  پشتيباني 
نيازمندي آن ها یعني متادیتاي داده و اطالعات مكاني فراهم 
نماید. در این خصوص، هنوز اطالعات جامعي در دسترس 
توسط  شده  منتشر  اطالعات  آخرین  اساس  بر  نمي باشد. 
سازمان نقشه برداري، هم اكنون سازمان ها مي توانند متادیتا و 
حتي داده هاي مكاني خود را از طریق این پورتال مكاني با 
سایر سازمان ها به اشتراك بگذارند. البته به نظر مي رسد كه 
فراهم شدن پورتال مكاني براي در دسترس قراردادن متادیتا 
براي  اما  باشد،  داشته  كارائي  محدود  به صورت  داده ها  و 
بهره مندي از مزایاي اشتراك گذاري، سایر عوامل نيز بایستي 
كشورهاي  وضعيت  بررسي  باشند.  قبول  قابل  شرایط  در 
 (GIC/ESRI Canada,2011) استراليا  و  كانادا  مانند  توسعه یافته 
این  در  تنها  نه  مكاني  پورتال  موضوع  كه  مي دهد  نشان 
كشورها حل شده است بلكه این كشورها در حال  توسعه 
مي باشند   )1ODP( متن  باز  پورتال هاي  از  بهره برداري  و 
اختيار  در  را  مكاني  اطالعات  و  داده  از  وسيعي  طيف  كه 
جامعه قرار مي دهند. در عوض در كشورهایي مانند پاكستان 
عوامل  از  همچنان  پورتال  مشكالت  یا  و  فقدان  اتيوپي  و 
مكاني محسوب  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري  بازدارنده 

1 -Open Data Portal
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تعداد  هنوز هم  اگرچه  مي باشد  كاهش  در حال  روزبه روز 
قابل توجهي سازمان وجود دارند كه فاقد پایگاه داده واحد 
مسئوليت  جزیره اي  به صورت  اداره  یا  واحد  هر  و  بوده 
رعایت  مشكل  یا  عدم  دارد.  را  خود  داده هاي  مدیریت 
استانداردها در تهيه و به روزرساني نقشه ها چالش مشترك 
سازمانهاست كه اصوالً مانعي براي تعامل و همكاري جهت 
نظر  به  مي شود.  محسوب  داده ها  اشتراك گذاري  تحقق 
و  مدیران  آگاهي  عدم/كمي  با  معضل  این  ریشه  مي رسد 
كاركنان از نقش و اهميت رعایت استانداردها، عدم تعهد و 
نياز به رعایت استانداردها و فقدان چارچوب هاي قانوني در 
ارتباط مي باشد. البته این چالش در سازمان های جغرافيایی 
سازمان ها  سایر  در  ولي  است  شده  منتفي  نقشه برداري  و 

همچنان به قوت خود باقي است. 

5-2- چالش هاي سازماني
سازمان هاي  بين  در  الزم  همكاري  و  هماهنگي  نبود 
از  مكاني  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري  براي  مختلف 
تجربيات  اساس  بر  كه  است  بوده  مهم  خيلي  چالش هاي 
سایر كشورها با منابع مالي كافي هم نمي توان آن را مرتفع 
نمود (Ali and Ahmad, 2013). بررسي ها نشان دادند كه طي دهه 
دستگاه هاي  و  سازمان ها  بين  هماهنگي  ایجاد  براي  اخير 
دولتي و خصوصي، شوراها و كميته هاي مختلفي در كشور 
قانوني  نظر  از  سازوكارها  این  گویا  اما  است  تشكيل شده 
فقدان  پشتيباني نشده و مؤثر واقع نشدند و در  و حقوقي 
تكراري  مكاني  داده هاي  توليد  سازماني  بين  هماهنگي 
همچنان ادامه دارد. البته این چالش مختص كشور ما نبوده 
پيشرفته و درحال توسعه   قباًل توسط محققين كشورهاي  و 
و    Georgiadou  ،)2008( همكاران  و    Crompvoets مانند 
 ،)2005( Masser ،)2003( McLaughlin ،)2005( همكاران
 )2013( Ali andAhmad ،)2003( و همكاران Williamson

و  Gelagay )2017( به عنوان یكي از اصلي ترین موضوعات 
شده  گزارش  مكاني  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري  در 
است. در رابطه با عدم یا كمي تمایل سازمان ها به همكاري 

اما به نظر مي رسد كه قبل از این مشكل بایستي دانش فني و 
توانمندسازي مورد نياز در اختيار سازمان قرار داده شود تا 
امكان بهره برداري از آن ها تسهيل گردد. نبود استانداردهاي 
مشخص )دستور كار یا مشخصات فني( براي تهيه متادیتا و 
داده های مكاني در سازمان ها چالشي است در سطح ملي و 
حل آن نيز نيازمند مساعدت سازمان هاي باالدستي مي باشد 
فني  دستورالعمل هاي  و  استانداردها  ابالغ  و  تدوین  با  كه 
سازمان  زمينه  این  در  نمایند.  حل  را  مشكالت  اجرائي  و 
نقشه برداري كشور اقدامات خوبي انجام داده و استانداردهاي 
الزم )OGC وISO( براي تهيه متادیتا و داده هاي مكاني  را 
مشخص نموده است اما به نظر مي رسد بيشتر در داخل این 
از آن ها بدون  یا  اثر بوده و هنوز سازمان ها  سازمان منشاء 
اطالع هستند و یا اینكه نيازي به آن ها در سازمان ها به وجود 
نيامده است. نبود اینترنت با پهناي باند كافي در سازمان براي 
اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني از مشكالت پيش روي 
تمامي بخش هاي جامعه مي باشد. بر اساس گزارش دوساالنه 
كشور  مخابرات  زیرساخت  شاخص  وضعيت  ملل  سازمان 
 (United است  بوده  یک  حداكثر  از   /4 2016حدود  سال  در 
به  و   Nations Department of Economic and Social Affairs, 2014)  

بهبود وضعيت  و  توسعه  نظر مي رسد كه در صورت عدم 
یكي از عوامل محدودكننده اشتراك گذاري داده هاي مكاني 
باشد. بيشترین تأثير پایين بودن پهناي باند در اشتراك گذاري 
عمدتاً متوجه انتقال الیه هاي رستري حجيم از قبيل تصاویر 
ماهواره اي و عكس هاي هوائي خواهد بود. كوچک مقياس 
كم  نقشه های  )وجود  موجود  نقشه هاي  بودن  قدیمي  و 
كيفيت( چالش دیگري است كه در اكثر سازمان ها مشاهده 
شده است. البته به دليل مشكالت ناشي از این چالش غالب 
مقياس  در  نقشه  تهيه  و  به روزرسانی  حال  در  سازمان ها 
بزرگ تر هستند اما در اكثر مواقع در تأمين هزینه مورد نياز با 
مشكل مواجه مي باشند. با این وجود این چالش در صورت 
تأمين اعتبار و مدیریت صحيح مي تواند مرتفع گردد. فقدان 
پایگاه داده و اطالعات مكاني یكپارچه در سازمان )پخش 
بودن در واحدهاي مختلف سازمان( از چالش هائي است كه 
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مشاهده  سازمان ها  در  نباید  كشور  در  ژئوماتيک  حوزه 
نشود اما به نظر مي رسد كه این افراد در سازمان ها حضور 
كمرنگي دارند و یا اینكه سازمان ها برنامه ریزي موفقي در 
تأمين نيروي متخصص آشنا با مسائل ژئوماتيک نداشته اند.
براي  اداري  زمانبر  )امنيتي( و  قوانين سخت  چالش وجود 
دسترسي به داده و اطالعات مكاني )كاغذبازی های اداري( 
از معضالت سابقه دار در سازمان ها مي باشد. به نظر مي رسد 
كه فقدان سياستگذاري و چارچوب هاي قانوني در خصوص 
دسترسي به داده و اطالعات مكاني دست سازمان ها را در رفتار 
و تصميمات سليقه اي باز گذاشته و موجبات محبوس شدن 
داده ها در سازمان هاي مختلف را فراهم نموده است. بررسي 
این مشكل در كشورهاي در حال  منابع نشان داد كه عموماً 

 .(Ali and Ahmad, 2013وGelagay, 2017) توسعه شایع مي باشد 
از  سازمان  مختلف  بخش هاي  كافي  اطالعات  نداشتن 
اهميت و نقش مهم اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني 
اساس  بر  كه  است  سازماني  معضلي  جامعه  و  سازمان  در 
و  مدیریت ها  متوجه  عمدتًا  مصاحبه شوندگان  نظرات 
البته این چالش در سایه اجراي  تصميم گيرندگان مي باشد. 
برگزاري سمينار و  آموزش هاي كوتاه مدت ضمن خدمت، 
سخنراني ها و انتشار دستورالعمل ها قابل حل مي باشد. گرچه 
براي حل اساسي این چالش الزم است تا چنين موضوعاتي 
تغيير  اضافه گردند.  نيز  دانشگاهي  به سرفصل هاي دروس 
سياست هاي سازمان بعد از تغيير هر مدیر معضلي اساسي 
است كه بيشتر با فقدان برنامه، چارچوب هاي قانوني و سند 
راهبردي در رابطه با اشتراك گذاري در ارتباط مي باشد. البته 
چالش مختص اشتراك گذاري نبوده و در سایر موارد نيز این 
چالش در سازمان ها دیده مي شود و گویا با سيستم مدیریتي 

كشورهاي درحال توسعه عجين شده است.
از  جلوگيري  در  توانایي  عدم  مورد  در  نگراني 
سوءاستفاده از داده و اطالعات مكاني چالشي است كه در 
برخي مواقع مي تواند برخي مشكالت اجتماعي و اقتصادي 
با  كه  نمود  توجه  بایستي  اما  نماید.  تحميل  جامعه  به  را 
به  افراد  دسترسي  با  رابطه  در  مناسب  سياست هاي  تدوین 

و هماهنگي جهت اشتراك گذاري، بحث ها و دالیل متعددي 
روي  بر  كنترل  دادن  دست  از  ترس  مي باشد.  طرح  قابل 
از دست دادن سرمایه  اشتراك گذاشته شده و  به  داده هاي 
سازمان، نگراني در باره كيفيت و دقت داده ها، عدم شناخت 
بي اعتمادي  و  بدگماني  اشتراك گذاري،  مزایاي  درك  و 
از  سوءاستفاده  از  نگراني  یكدیگر،  به  نسبت  سازمان ها 
داده ها و فقدان چارچوب هاي قانوني و حقوقي مربوط به 
صنعت داده و اطالعات مكاني از مهم ترین دالیلي هستند 
نظر  به  است.  شده  پرداخته  آن ها  به  مختلف  منابع  در  كه 
كشور  سازمان هاي  به  قابل تعميم  موارد  این  كه  می  رسد 
بر  عالوه  اشتراك گذاري  در  هماهنگي  تحقق  براي  و  بوده 
توسعه چارچوب هاي قانوني، اجراي برنامه هاي آموزشي و 
فرهنگ سازي )تغيير نگرش ها( یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
سازمان  مكاني  اطالعات  و  داده  افشاي  از  ترس  مي باشند. 
شده  مشاهده  سازمان ها  اكثریت  در  كه  است  چالشي 
این نگراني  براي  به نظر مي رسد كه دالیل متعددي  است. 
احساس  سازمان ها  مواقع  برخي  در  شد.  متصور  مي توان 
از  را  خود  اصلي  سرمایه  داده ها  اشتراك گذاري  با  مي كنند 
از  نيز  گاهي  مي گيرند.  قرار  نقطه ضعف  در  و  داده  دست 
نيستند  مطمئن  كاماًل  داده ها  كيفيت  و  دقت  بودن،  روز  به 
نمایند.  نگهداري  سازمان  در  را  آن ها  مي دهند  ترجيح  و 
بيشتر در كشورهاي در حال  توسعه رایج  این چالش  البته 
)عدم  كاري  موازي  به  تمایل  چالش  با  رابطه  در  مي باشد. 
اطالعات  و  داده ها  تأمين  براي  سازمان ها  سایر  از  استعالم 
مكاني مورد نياز توسط كاركنان( چنين به نظر مي رسد كه 
طي زمان به دليل بوروكراسي اداري و زمان بر بودن فرآیند 
استعالم، این رفتار به یک فرهنگ تبدیل شده و فقدان یک 
نموده  تشدید  را  موضوع  نيز  سهل الوصول  مكاني  پرتال 
است. توسعه چارچوب هاي قانوني در كنار فرهنگسازي و 
تغيير رفتار فردي و سازماني براي رفع این مشكل مي تواند 
به اشتراك گذاري داده  افراد متخصص در  نبود  باشد.  مؤثر 
تعداد  با وجود  و اطالعات مكاني چالشي است كه ظاهراً 
دانشگاهي  متعدد  مراكز  و  دانشگاهي  فارغ التحصيل  زیادي 
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رابطه با داده ها و خدمات مكاني، تعرفه هایي توسط سازمان 
نقشه برداري اعالم شده است كه در مواردي سازمان ها از آن 
بی اطالع هستند.در این مورد Aliand Ahmad )2013( معتقد 
در  مكاني  اطالعات  و  داده  باالي  قيمت گذاري  كه  هستند 
از موانع توسعه اشتراك گذاري مي باشد. كم بودن  پاكستان 
امنيت اطالعات در فضاي وب یا پشتيباني نشدن اطالعات 
امنيت در سازمان چالشي است كه  افراد متخصص  توسط 
و جدي محسوب  اساسي  موضوعي  مدیریت ها  دیدگاه  از 
مي شود و گویا یكي از دالیل جلوگيري از اشتراك گذاري 
داده ها مي باشد. اما از دیدگاه اكثریت كارشناسان امنيت كافي 
در وب وجود دارد و این موضوع فقط رفتاري محتاطانه و 
بهانه اي براي حبس نمودن داده ها در درون سازمان مي باشد. 
در این رابطه بر اساس اطالعات منتشر شده در سایت اینترنتي 
صعودي  روند  كشور  امن  سرورهاي  تعداد  جهاني،  بانک 
داشته است و حاكي از افزایش امنيت در فضاي وب در طي 
سال هاي اخير مي باشد )نگاره8(. البته این چالش در كشور 

.(Aliand Ahmad، 2013) پاكستان نيز گزارش شده است

)http://data.worldbank.org :منبع(

نگاره8: وضعيت سرورهاي امن ایران از سال2001 تا 2016

سازمان هاي  مكاني  اطالعات  و  داده  به  اطمينان  عدم 
دیگر )ندادن تضمين جهت صحت داده از سوي ارائه دهنده 
داده( چالشي است كه زیاد مورد توجه نبوده و فقط برخي 
سازمان ها آن را مطرح نمودند. به نظر مي رسد چنانچه در 

قابل حل  زیادي  تا حد  این چالش  اطالعات مكاني  داده و 
مي باشد، همان طوری كه در كشورهاي پيشرو مانند استراليا 
و امریكا سياست دسترسي آزاد به داده و اطالعات اجرا شده 
است. نبود قوانين در برابر نقض حق مالكيت معنوي )حق 
اطالعات  و  داده  و حریم خصوصي  مسئوليت  كپی رایت(، 
مكاني چالشي است كه با سياستگذاري و پشتيباني قانوني 
مرتفع  مكاني  اطالعات  و  داده  توليدكنندگان  از  حقوقي  و 
مي گردد. در رابطه با چالش ناهماهنگي در بخش هاي مختلف 
اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني،  درون سازمان در  
سازمان ها  برخي  در  چالش  این  كه  دادند  نشان  بررسي ها 
بدیهي  نمي باشد.  سازمان ها  مشترك  معضل  و  بوده  شایع 
است كه براي موفقيت در كارگروهي دستورالعمل ها كافي 
نبوده و فرهنگ و رفتار سازماني نيز تأثيرگذار مي باشد. فقدان 
كاربران  و  داده  ارائه دهندگان  كه  عملی  قانونی  چارچوب 
نماید،  محافظت  داده ها  دقت  عدم  از  ناشی  مضرات  از  را 
چالشي است كه ممكن است در برخي مواقع سازمان ها را 
تشویق كند تا از اشتراك گذاري داده ها پرهيز نماید. چرا كه 
برخي داده هاي مكاني براي استفاده در درون سازمان توليد 
شدند و از نظر دقت مورد ارزیابي كامل  قرار نگرفته اند و 
احتمال آن مي رود كه در صورت انتشار و استفاده در سایر 
پروژه ها نتایج نامطلوبي به بار آورند. حمایت نكردن دولت 
سازمان ها  از  مكاني  اطالعات  و  داده  اشتراك گذاري  براي 
)حمایت مالي، سياستگذاري و قوانين( چالشي است كه به 
نظر مي رسد در عمل اتفاق مي افتد و نيازمند توجه بيشتر در 
سطوح مختلف مدیریتي مي باشد. در این مورد عده اي معتقد 
هستند كه شناخت و آگاهي كم اكثریت مدیران دستگاه ها از 
نقش و قابليت هاي داده و اطالعات مكاني، آنان را محتاط 
نموده و غالبًا تمایلي به ورود و حمایت از این حوزه نشان 
نمي دهند. البته در صورت اختصاص یافتن ردیف اعتباري 
دیگر  چالش  این  قانوني  چارچوب هاي  و  اختصاصي 
قوانين  فقدان  با  رابطه  در  داشت.  نخواهد  خارجي  وجود 
كه  مي رسد  نظر  به  مكاني  اطالعات  و  داده  قيمت گذاري 
این امر نمي تواند مانعي در اشتراك گذاري داده ها باشد. در 
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فني  دستورالعمل هاي  و  استانداردها  داده ها  توليد  مراحل 
رعایت گردند این چالش مرتفع خواهد شد و دليلي براي 
مطرح شدن وجود نخواهد داشت. در رابطه با چالش ذینفع 
بودن برخي افراد سازماني یا سازمان ها از توليد تكراري داده 
و اطالعات مكاني نيز همانند مورد قبلي، موضوع عموميت 
نداشته و فقط در برخي از سازمان ها احتماالً مصداق داشته 
باشد، هر چند اثبات آن نيازمند مراحل خاصي است. از بررسي 
منابع موجود چنين به نظر مي رسد كه این موضوع در سایر 

كشورها به عنوان چالش اشتراك گذاري مطرح نشده است. 

6- جمع بندي و نتيجه گيري
اشتراك گذاري وجود  متنوعي در  به طوركلی چالش هاي 
تمام  در  متادیتا(  مشكالت  )مانند  چالش ها  برخي  دارد. 
نداشته  عموميت  دیگر  برخي  و  بوده  مشترك  سازمان ها 
)ناهماهنگي  شدند  مشاهده  سازمان  از  تعدادي  در  فقط  و 
درون سازمانی(.  همچنين به نظر مي رسد كه در رفع چالش هاي 
سازماني تأمين منابع مالي تأثير قابل توجهي نداشته و عوامل 
ظرفيت سازي، تغيير رفتار فردي، سازماني و فرهنگ سازي 
اشتراك گذاري  فني  چالش هاي  اما  دارند.  بيشتري  تأثير 
و  داده  مدیریت  روش هاي  بهبود  و  مالي  منابع  تأمين  با 
حالت  در  مي توانند  و  شده  تحول  دچار  مكاني  اطالعات 
مطلوب قرار گيرند. در رتبه بندي نهائي، از 10 مورد چالش 
خيلي مهم شش مورد داراي ماهيت سازماني و چهار مورد 
)نبود  دوم  و  اول  رتبه هاي  گرچه  داشتند؛  فني  ماهيت  نيز 
پورتال مكاني براي جستجو، ارزیابي و دسترسي و فقدان یا 
مشكالت متادیتا( به چالش هاي فني اختصاص داشته است 
)جدول 6( با اینحال غلبه بر چالش هاي سازماني دشوارتر 
قرار  توجه  مورد  بيشتر  بایستي  و  بوده  فني  چالش هاي  از 
داده  اشتراك گذاري  چالش هاي  بررسي  از  همچنين  گيرند. 
و اطالعات مكاني چنين استنباط شد كه فقدان دستورالعمل 
اشتراك گذاري در  قانوني اجرایي در موضوع  و چارچوب 
به جامعه تحميل مي نماید  سازمان ها مشكالت متعددي را 
و جزیره اي  سليقه اي  مستقل،  به طور  سازماني  هر  فعاًل  و 

نظر  به  چنين  آن  بر  عالوه  مي گيرد.  تصميم  مورد  این  در 
مي رسد كه تصویر دقيق و كاملي از مفهوم اشتراك گذاري 
نزد اكثریت سازمان ها وجود ندارد و اغلب آن را منحصراً 
به معني قراردادن داده و اطالعات مكاني سازمان در اختيار 
دیگران تفسير مي نمایند. درحالی كه بخش قابل توجهي از 
ارتباط  در  متادیتا  اشتراك گذاري  با  اشتراك گذاري  موضوع 
مي باشد كه با اشتراك گذاري آن از دوباره كاري ها و صرف 
بي دليل اعتبارات سازمان ها جلوگيري مي شود و این امكان 
فراهم مي گردد كه پس از توافق توليدكننده و مصرف كننده، 
داده و اطالعات مكاني موجود از طریق سرویس هاي مكاني 
)OGC( به فرمت هاي مختلف در دسترس قرار گرفته و در 
پردازش ها و تصميم گيري های مورد نياز استفاده گردد.خالء 
اطالعاتي در این مورد در سازمان ها كاماًل ملموس بوده و 
رفتار  تغيير نگرش و  به  در صورت ظرفيت سازي مي توان 
به  تمایل سازمان ها  افزایش  نهایت  فردي و سازماني و در 

اشتراك گذاري اميدوار بود.

7-پيشنهاد ها
و  فني  دانش  افزایش  سازماني،  و  فردي  نگرش  تغيير 
مكاني  فناوري هاي  خصوص  در  سازمان ها  توانمندسازي 
اجتماعي- نقش  و  اشتراك گذاري  مزایاي  شفاف سازي  و 
و  مدیران  نزد  علی الخصوص  جامعه،  در  آن  اقتصادي 
اجراي  با  سازمان ها،  مختلف  سطوح  تصميم گيرندگان 
برنامه هاي فرهنگي- آموزشي از ضرورت هاي اوليه و شرط 
SDI محسوب  توسعه  و  اشتراك گذاري  تحقق  در  موفقيت 

مي شوند. 
تعيين سازمان رهبر و تهيه اساسنامه آن كه سازمان ها را 
از نظر فني و سازماني پشتيباني نماید یک ضرورت بوده و 
 SDI به عنوان گام اساسي در تحقق اشتراك گذاري و توسعه
توصيه مي شود. سوابق و تخصص سازمان های توليد كننده 
داده و اطالعات مكانی به عنوان گزینه مناسب در ذهن  تداعي 
مي كند و این مراكز مي توانند با مشاركت بخش خصوصي 

كشور و نمایندگان استاني فعال این مهم را اجرا نمایند.  
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اشتراك گذاري  راهبردي(  )سند  دستورالعمل  توسعه 
متادیتا و داده مكاني یكي از گام های اساسي در جلوگيري 
به  دستيابي  مالي،  منابع  شدن  ضایع  و  دوباره كاري ها  از 
توسعه اقتصادي و در نهایت دسترسي و استفاده بهينه جامعه 
اطالعات  و  داده  از  دولتي(  سازمان هاي  )علی الخصوص 
مكاني محسوب مي شود و پيشنهاد مي گردد این دستورالعمل 
با مشاركت بخش هاي دولتي، خصوصي و دانشگاهي و با 
مدیریت سازمان رهبر تهيه شده و پس از تصویب دولت و 
مجلس جهت اجرا در اختيار سازمان ها قرار گيرد. البته این 
سند مي تواند به عنوان بخشي از سند توسعه SDI تهيه شود 
مقررات،  دسترسي،  محدودیت هاي  كليات  اینكه  وضمن 
مي نماید  منعكس  را   ... و  استانداردها  اعتبارات،  تعرفه ها، 
بایستي معيارها و مكانيسم هاي الزم براي تهيه دستورالعمل 
و  داده  به  دسترسي  با  رابطه  در  مخصوصًا  درون سازمانی 

اطالعات مكاني را نيز در اختيار سازمان ها قرار دهد.
تهيه راهنماي ایجاد و به روزرساني پایگاه داده و متادیتاي 
استاندارد )در قالب دفترچه، فيلم و  نرم افزارهاي آموزشي( 
و توزیع آن در سازمان ها به عنوان گام مهم در آماده سازي 
توصيه   SDI توسعه  و  اشتراك گذاري  تحقق  در  سازمان ها 

مي شود.   
در  متعددي  چالش هاي  شد  داده  نشان  كه  همان طور 
اشتراك گذاري داده و اطالعات مكاني وجود دارند كه حل 
نيازمند زمان، منابع مالي و اجراي برنامه هاي خاصي  آن ها 
متادیتا در  به نقش كليدي داده مكاني و  با توجه  اما  است 
پایگاه  آماده سازي  و  ایجاد  بودن  زمانبر  و  اشتراك گذاري 
زیرساخت ها  كه  سازماني  هر  مي شود  توصيه  مربوطه  داده 
مكاني  اطالعات  و  داده  داراي  و  دارد  را  الزم  توانائي  و 
اساس  بر  آنها  به  نسبت  مي باشد،  مفيد  و  اشتراك  قابل 
اجباري  امروزه  اگرچه  نماید.  اقدام  الزامي  استانداردهاي 
اساس  )بر  متادیتا  و  مكاني  داده های  پایگاه  ایجاد  شدن 
استانداردها( در سازمان ها یک ضرورت مي باشد. در صورت 
آماده بودن داده و متادیتا این امكان فراهم است كه از طریق 
پورتال مكاني ملي سازمان نقشه برداري (http://iransdi.ir)، هر 

سازماني متادیتا و داده مكاني خود را با سازمان هاي دیگر به 
اشتراك بگذارد و یا اینكه در صورت توانائي خود سازمان ها 
فرآیند  این  نماید.  اقدام  پورتال مكاني  راه اندازي  به  نسبت 
 SDI توسعه  و  اشتراك گذاري  تحقق  در  مهمي  عملي  گام 
بين  هماهنگي  از  بي نياز  اینكه  مهم تر  و  مي شود  محسوب 
سازماني نيز مي باشد. البته سازمان رهبر نقش بسيار مهمي 

در این موارد مي تواند ایفاء نماید.

سپاسگزاری
بدین وسيله از اساتيد و كارشناسان سازمان های  جغرافيایی 
مشاركت  محترم  كارشناسان  و  سازمان ها  نقشه برداری،  و 
رسيدن  ثمر  به  در  كه  شرقی  آذربایجان  استان  در  كننده 
می گردد.  سپاسگزاري  نمودند  یاری  را  مؤلفين  تحقيق  این 
همچنين آقایان دكتر فرجي، دكتر مدد و مهندس واعظي از 
سازمان نقشه برداری و دكتر ابراهيميان از دانشگاه نوشيرواني 
بابل نظرات و مطالب ارزشمندي را در اختيار مؤلفين قرار 

دادند، از تمامي این بزرگواران  تقدیر و تشكر مي گردد. 
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