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تاریخ پذیرش مقاله97/03/20 :

اشتراكگذاري از موضوعات كليدي در موفقيت زيرساخت اطالعات مكاني ( )SDIمحسوب ميشود .در سايه اشتراكگذاري

از دوبارهكاريها در توليد و جمعآوري داده و اطالعات مكاني توسط سازمانهاي مختلف جلوگيري شده ،هزينهها كاهش یافته
و از قابليتهاي داده و اطالعات مكاني در راستاي برنامهريزيها و تصميمگيريها بهطور مؤثري استفاده به عمل ميآيد .اما

شواهد موجود نشان ميدهند كه تحقق امر اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني همواره با چالشهاي متعددي مواجه بوده

است و بدون رفع اين موانع دستيابي به اهداف توسعه  SDIنيز ميسر نخواهد شد .ازاینرو هدف اصلي تحقيق حاضر ،ارائه

راهكاري براي شناسائي و اولويتبندي چالشهاي اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني ميباشد .چارچوب روش تحقيق بر
اساس پيمايش ،مفهوم ريسك و استفاده از سامانه استنباط فازي بنا نهاده شده است .به منظور عينيت بخشيدن به اين چارچوب،

مطالعهاي موردي با مشاركت  19سازمان در استان آذربایجان شرقی انجام شد .ابتدا از منابع مختلف  25چالش محتمل در
اشتراكگذاري شناسائي شد و سپس با كمك پرسشنامه ديدگاه كارشناسان در رابطه با احتمال وقوع و شدت اثر چالشها مورد

سنجش قرار گرفت .در مرحله بعد با توسعه سامانه استنباط فازي ديدگاههاي كارشناسان پردازش شده و امتياز فازي هر يك
از چالشها محاسبه شد .در ادامه چالشها از نظر اهميت بر اساس معيارهاي از پيش تعريف شده سطحبندي شده و با اجراي

آناليز خوشهاي (كالستر) چالشهاي مشابه در كالسترهاي يكسان قرار گرفتند .بر اساس يافتهها ،ميانگين هندسي كلي چالشها
 62/76درصد محاسبه شد و نبود پورتال مكاني (ژئوپورتال) ،فقدان يا مشکالت متاديتا (فراداده) ،نبود هماهنگي الزم در بين

سازمانهاي مختلف براي اشتراکگذاری داده و اطالعات مكاني از مهمترین چالشهاي اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني

شناخته شدند كه همگي در كالستر يكساني قرار داشتند .همينطور از ارزيابي چالشها در دو كالس سازماني و فني چنين
استنباط شد كه چالشهاي سازماني نسبت به چالشهاي فني اهميت بيشتري دارند.

واژههای کلیدی :استاندارد ،پورتال مكاني ،زيرساخت داده مكاني ،متاديتا ،موانع ،هماهنگي
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طبق تعريف اشتراكگذاري داده مكاني به معني انتقال
الکترونیکی داده و اطالعات مكاني بین دو یا چند سازمان مستقل
از طریق شبكه (اينترنت) ميباشد ) (Weatherbe,1995&Calkinsو
امروزه از موضوعات كليدي در موفقيت SDIها محسوب
ميشود .اشتراكگذاري از دوبارهكاريها در توليد داده
و اطالعات مكاني توسط سازمانها و نهادهاي مختلف
جلوگيري نموده و با كاهش هزينهها و جلوگيري از ضايع
شدن منابع ،توسعه اقتصادي را تسهيل مينمايد.
بررسي وضعيت اشتراكگذاري و چرخه دسترسي به
داده و اطالعات مكاني كشور ما نيز نشان ميدهد كه در
غالب موارد سازمانهاي دولتي و نهادهاي خصوصي داده و
اطالعات مكاني مورد نياز خود را مستق ً
ال توليد/خريداري
و استفاده مينمايند و غالب ًا سازمانها از موجودي دادههاي
مكاني همديگر بدون اطالع بوده و عم ً
ال دادههاي مكاني
با صرف هزينه زياد به دفعات متعددي توليد/خريداري
شده اما فقط یکبار و يا بهصورت كام ً
ال محدود استفاده
ميشوند كه اين روش نادرست فرصت استفاده از مزاياي
اشتراکگذاری را ناممكن و موجبات تهديد اقتصاد ملي را
فراهم مينمايد .عالوه بر اين بهکارگیری و بهرهبرداري بهينه
از داده و اطالعات مكاني در تصميمگيريها و برنامهريزيها
به دلیل عدم اشتراكگذاري تحقق نيافته و جامعه از ارزشها
و مزاياي داده و اطالعات مكاني بينصيب ميماند.
از نمونههاي قابل توجه ميتوان به پروژههاي متعددي
مانند پروژههاي تهيه عكسهاي هوايي اشاره نمود كه با صرف
چندين ميليارد تومان از اعتبارات ملي توسط برخي سازمانها
به پيمان واگذار شده و عكسهاي هوائي ارزشمندي توليد
شدهاند اما غالب ًا به داليل مختلفي از اشتراكگذاري آنها با
ساير بخشهاي جامعه خودداري شده و دوبارهكاري در توليد
دادههاي مكاني را تشويق نمودهاند .بنابراین كام ً
ال مشخص
است كه چالشهاي متعددي در اشتراكگذاري انواع داده
و اطالعات مكاني ،مشابه ساير كشورها ،در جامعه ما نيز
وجود دارند كه تا به حال بهصورت جدي و اصولي مورد

توجه محققين قرار نگرفته و امروز بررسي و تجزیهوتحلیل
علمي آنها جهت بهبود وضعيت و تسهيل اشتراكگذاري
داده و اطالعات مكاني بين بخشهاي مختلف جامعه جهت
موفقيت در توسعه زيرساخت اطالعات مكاني و دستيابي به
توسعه اقتصادي امري ضروري مينمايد .در اين زمينه نياز
هست تا موانع و داليل بيميلي بخشهاي مختلف جامعه
به اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني موشكافي شده
و شفاف گردد تا راهحلهاي ممكنه براي رفع اين موانع
شناسائي شود .ازاینرو تحقيق حاضر با هدف شناسائي و
اولويتبندي چالشهاي به اشتراكگذاري داده و اطالعات
مكاني سازمانها و ارائه راهحلهاي ممكن تهيه و اجرا شده
است.
بررسی منابع علمی موجود در داخل کشور نشان داد که
در رابطه با موضوع اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني
تاکنون کار مطالعاتی و یا تحقیقاتی انجام نشده است .اما
بررسي منابع خارجي نشان داد كه این موضوع در کانون
توجه کشورهای دیگر بوده و در این زمینه از دهههای 1980
و  1990مقاالت ،کتب و پایاننامههای متعددي منتشر شده
است كه در ادامه برخي از آنها ارائه شده استGelagay .
( )2017در مقالهاي تحليلي موانع به اشتراكگذاري داده
و اطالعات مكاني سازمانها و راهكارهاي ممكنه را در
كشور اتيوپي بررسي نموده و بيان كردند كه اشتراکگذاری
دادههای مكاني در سراسر سازمانها یک چالش به خوبی
شناخته شده با اشكال متفاوت ميباشد.
براساس اين تحقيق مشكالت اشتراكگذاري سازمانها
امكان بهرهبرداري كامل از منافع اجتماعي -اقتصادي داده و
اطالعات مكاني را غيرممكن ساخته است .عدم هماهنگي
بين سازمانها ،كيفيت پايين و ناسازگاري دادهها ،مشكالت
قانوني ،سياستگذاري و فناوري از مهمترین چالشهاي
سازمانهاي اين كشور در اشتراكگذاري داده و اطالعات
مكاني ذكر شده است.
مؤلف توسعه و ارتقاء زيرساخت اطالعات مكاني ملي
اتيوپي را به عنوان يك موجوديت مشاركتي و هماهنگكننده
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براي اشتراكگذاري مؤثر دادههاي مكاني در بين سازمانها،
همچنين توسعه استراتژي ملي و شفاف براي توسعه SDI
با همكاري و سرمايهگذاري مشترك در ايجاد مؤلفههاي
 SDIملي را در راستاي بهبود وضعيت توصيه نموده است.
 Tarmidiو همکاران ( )2014در یک مطالعه توصیفی
وضعیت اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی را در برخی
از سازمانهای دریایی کشور مالزی بررسی نمودند .دادههای
این مطالعه از طریق انجام مصاحبه با کارشناسان  11سازمان
بدست آمده و با استفاده از آنالیز  SWOTعوامل مؤثر در به
اشتراکگذاری و پیادهسازی  GISطبقهبندی شده است.
نتایج این مطالعه نشان داده است که میزان آگاهی
مصاحبهشوندگان از اهمیت و نقش اشتراکگذاری و GIS
در پشتیبانی از مدیریت سازمان کامل نبوده و فقدان ارتباط و
همکاری درون و بین سازمانی و نبود برنامهریزی در اجرای
 GISاز مهمترین مشکالت اشتراکگذاری داده و اطالعات
مکانی سازمانهای دریایی میباشند.
 AsmatAliو )2013( MunirAhamdدر مقالهای مشکالت
و فرصتهای موجود در اشتراکگذاری داده و اطالعات
مکانی کشور پاکستان را مورد بحث قرار دادند.
این تحقیق با کمک یک مطالعه موردی و پرسشنامه،
مشکالت به اشتراکگذاری را در دو کالس فنی و سازمانی
در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی پاکستان بررسی
نموده است .نتایج نشان داده است که مشکالت فنی و
سازمانی هر دو در عدم به اشتراکگذاری داده و اطالعات
مکانی نقش دارند .از منظر سازمانی فقدان چارچوب
قانونی و سیاستگذاریها ،مدیریت داده ،نبود هماهنگی بین
سازمانی و هزینه باالی داده و اطالعات مکانی از مهمترین
عوامل بازدارنده اشتراکگذاری شناخته شدند .همینطور
فقدان استاندارد داده و اطالعات مکانی ،نبود متادیتا ،فقدان
نظم زیربنائی و ترس از در معرض قرار گرفتن کیفیت داده
از مشکالت کالس فنی ذکر شدند Paudyal .و همکاران
( )2013در تحقیقی با عنوان توسعه استراتژیهای به
اشتراکگذاری اطالعات مکانی در میان جوامع مدیریت

منابع طبیعی ،عوامل مؤثر در اشتراکگذاری اطالعات مکانی
در بین سازمانهای دولتی و نهادهای منطقهای مدیریت منابع
طبیعی و آبخیزداری کشور استرالیا را مورد بررسی قرار
داده و استراتژیهایی برای تسهیل اشتراکگذاری اطالعات
مکانی و پشتیبانی از طرحهای توانمندسازی مکانی ارائه
نمودند .جمعآوری دادهها مبتنی بر پرسشنامه بوده و  56نهاد
منطقهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری در این تحقیق
مشارکت نمودند.
بر اساس نتایج این تحقیق  21عامل در اشتراکگذاری
اطالعات مکانی نقش کلیدی داشتند که در قالب شش گروه
سازمانی ،اقتصادی ،سیاستگذاریها ،قانونی ،فرهنگی و
فنی تقسیمبندی گردیدهاند .همچنین استراتژیهائی مطابق
با این شش مورد در این تحقیق ارائه شده است .در میان این
شش گروه ،عوامل گروههای سازمانی و فرهنگی به عنوان
مهمترین عوامل مؤثر در اشتراکگذاری داده و اطالعات
مکانی شناخته شدند .در پایان ،مؤلفین توصیه نمودهاند
که پذیرش و اجرای این استراتژیها میتواند وضعیت
اشتراکگذاری اطالعات مکانی را در بین سازمانهای دولتی
و نهادهای منطقهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری
بهبود بخشد )2010( Hitimana.مشکالت اشتراکگذاری
داده و اطالعات مکانی را در کشور رواندا مطالعه و به
این نتیجه رسیده است که فقدان سیاستگذاری برای توزیع
دادهها ،پنهان نمودن داده و اطالعات مکانی ،دوبارهکاری
در تولید و عدم همکاری تولیدکنندگان داده و اطالعات
مکانی از مهمترین مشکالت پیشروی این کشور میباشند.
همچنین در این تحقیق با هدف استفاده از تجربیات سایر
کشورها در اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانیNSDI ،
کشورهای کانادا ،آمریکا ،نامیبیا ،کنیا ،اوگاندا و تانزانیا مورد
بررسی قرار گرفتهاند Salleh .و )2010( Khosrowshahi
در مقالهای با عنوان تهیه چارچوب اولیه برای پژوهش
در به اشتراکگذاری دادههای مکانی ،مسائل و مشکالت
اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی کشور برونئی را
با استفاده از مطالعات موردی متعددی مورد ارزیابی قرار
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دادهاند .در این تحقیق با  12نفر از کارشناسان بخشهای
مختلف ژئوماتیک و فناوری اطالعات ،مدیران و طراحان
مصاحبه شده و سپس متن مصاحبهها با کمک نرمافزار
 Nvivo8بهصورت کیفی تجزیهوتحلیل شده است .بر اساس
این آنالیز موضوعات مطرح شده درباره اشتراکگذاری داده
و اطالعات مکانی در شش مؤلفه شامل سازمانی ،سیاسی،
قانونی ،اجتماعی ،فنی و اقتصادی سازماندهی شدند.
موضوع امنیت داده و اطالعات مکانی و مسائل اقتصادی از
مهمترین مشکالت اشتراکگذاری داده و اطالعات در این
کشور بیان شده است.
یکی از مهمترین نتایج این تحقیق ارائه یک چارچوب
مفهومی با مؤلفههای شش گانه فوقالذکر برای اجرای
پژوهش در به اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی بوده
است )2007( El-SayedEwisOmran.در پایاننامه خود با
عنوان اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی از تئوری تا
عمل ،موضوع اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی را از
منظر فرهنگی -اجتماعی در سازمانهای کشور مصر مورد
بررسی قرار داده است.
در این پایاننامه اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی
بر اساس تجزیهوتحلیل شبکه اجتماعی مورد ارزیابی قرار
گرفته است .نتایج این تحقیق نشان داده که اشتراکگذاری
داده و اطالعات مکانی با سلسله مراتب موجود در سازمان
مطابقت مینماید .باورهای فردی و مشاهدات در رابطه با
اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی نشان داد که الگوها با
ساختار شبکه سازگار هستند .مدیران پروژه در قلب پروژه
هستند و نسبت به اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی
نگرش خوشبینانه دارند درحالیکه کارکنان سطوح پایینتر
نگرانیهای بیشتری نسبت به موضوع اشتراکگذاری داده
و اطالعات مکانی از خود بروز دادند .بر اساس نتایج،
تجزیهوتحلیل شبکه اجتماعی ابزاری مفید برای مطالعه
موضوع اشتراکگذاری داده و اطالعات مکانی بوده
و میتواند در مطالعه رفتار فرد و سازمانها در رابطه با
اشتراکگذاری استفاده گردد .به عبارت دیگر رفتار فردی و

سازمانی از عوامل بسیار مهم برای به اشتراکگذاری داده و
اطالعات مکانی میباشد.
در مجموع چنين به نظر ميرسد كه غالب ًا موضوع
اشتراكگذاري يك معضل مشترك در كشورهاي در
حال توسعه محسوب شده و طي دهههاي اخير توسط
اين كشورها از زواياي متفاوتي آن را بررسي نموده و
چالشهاي مختلفي برحسب شرايط حاكم بر آنها شناسائي
و گزارش شده است .گويا كشورهاي پيشرفته به حدی از
توسعه رسيدهاند كه امروزه موضوع اشتراكگذاري داده و
اطالعات مكاني براي آنها چالش محسوب نميشود و اين
ساير كشورها هستند كه بايستي به دنبال يافتن راهحلهايي
براي معضل اشتراكگذاري باشند.
این مقاله در هفت بخش سازماندهی شده است .بعد
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
پنجم بحث و دو بخش نهایی به جمعبندي و پیشنهادها
اختصاص داده شده است.

 -2روش تحقیق

روش تحقيق اين تحقيق از مراحل مختلفي تشكيل شده
است كه چارچوب كلي آن در نگاره يك نشان داده شده
است.
همانطوری كه در نگاره  1آمده است چارچوب روش
تحقيق متشكل از هشت مرحله ميباشد كه جزئيات هر يك
از اين مراحل در ادامه توضيح داده شده است.

 -1-2مراحل تحقيق

 -1-1-2اولين مرحله تحقيق به مطالعه منابع موجود در
رابطه با موضوع به اشتراكگذاري و چالشهاي مربوطه
اختصاص داده شده است .نتايج حاصل از مرور منابع
منبع اصلي در شناسائي موانع و چالشهاي موجود در
اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني محسوب ميگردد.
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سازمانها تکميل ميگردد و سپس بر اساس مقیاس ارائهشده
در جدول  ،1مقادیر (کیفی) متغيرهاي كالمي به مقادیر کمی
تبدیل میگردند تا امکان تجزیهو تحلیلهای بيشتر میسر گردد.
جدول  :1مقیاسهای استفادهشده در فرایند کمیسازی
متغیرهای احتمال و شدت تأثیر

نگاره:1چارچوب مراحل تحقيق

 -2-1-2در مرحله دوم چالشهاي شناسائي شده اوليه در
مرحله قبل ،بررسي شده و در نهايت معيارهاي نهائي مؤثر
در اشتراكگذاري براي ارزيابي بيشتر سازماندهي ميگردند.
 -3-1-2در مرحله سوم پرسشنامهاي متشكل از دو
بخش شامل سؤاالت مرتبط با چالشهاي اشتراكگذاري و
مشخصات سازماني پاسخدهندگان تهيه ميشود .از آنجائی
که ارزيابي چالشها بر اساس مفهوم ريسك و سامانه استنباط
فازي تعيين ميشوند ،در اين پرسشنامه از كارشناسان سازمانها
خواسته ميشود تا احتمال وقوع هر چالش و شدت تأثير آن
در سازمان را بر اساس متغيرهاي كالمي خيلي زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم ،خيلي کم تعيين نمايند تا امتياز چالشها محاسبه
شوند .پرسشنامهها با مشارکت خبرگان و کارشناسان با تجربه

متغير كالمي

دامنه مقادیر احتمال/شدت اثر

خیلی کم

0-0/20

کم

0/21-0/33

متوسط

0/34-0/50

زیاد

0/51-0/66

خیلی زیاد

0/67-1

براي تفسير و تصميمگيري در مورد امتياز چالشها نيز از
مقیاس ارائه شده در جدول  2استفاده خواهد شد .همچنين
از ميانگين هندسي امتيازات چالشها بهعنوان شاخص كلي
اشتراكگذاري استفاده خواهد شد كه مقدار آن بین صفر تا
( 100یا صفر تا  )1میتواند متغیر باشد .عدد صفر نشاندهنده
عدم وجود چالش در جامعه ارزيابي شده برای اشتراكگذاري
میباشد درحالیکه عدد  100به وجود چالشهاي متعدد و
آماده نبودن شرايط براي اشتراكگذاري اشاره مینماید .اين
شاخص نيز بر اساس مقياس جدول  2تفسير ميشود .اين
مقياسها برگرفته از تحقيقات ( Kalantariet al (2016ميباشند
كه در ارزيابي چالشهاي زيرساخت اطالعات مكاني ملي
ايران نتيجه موفقيتآميزي داشته است.
جدول :2مقياسهایاستفادهشده در ارزیابی چالشها
نوع چالش

دامنه مقادیر احتمال/شدت اثر

قابل صرفنظر

0-0/20

کماهمیت

0/21-0/33

متوسط

0/34-0/50

مهم

0/51-0/66

خیلی مهم

0/67-1

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،27شماره  ،106تابستان 97

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.106, Summer 2018 / 42

نگاره :2مراحل توسعه سامانه استنباط فازي

در اين مرحله تالش شد تا سازمانهائي كه از كارشناسان  -2-4-1-2مرحله فازيسازي

مطلع در علوم ژئوماتيك برخوردار هستند و سابقه بهکارگیری
از داده و اطالعات مكاني در مأموريتهاي آن سازمان محرز
است ،براي تكميل پرسشنامه استفاده شوند .در انتخاب
سازمان از توصيه افراد مطلع از وضعيت توسعه و بهکارگیری
 GISنيز استفاده گرديد.
 -4-1-2در اين تحقيق پردازشها بر اساس منطق فازي
انجام ميشود .ازاینرو در مرحله چهارم با توسعه يك
سامانه استنباط فازي دادههاي جمعآوري پردازش شده
و امتياز چالشها محاسبه ميشوند .مراحل ايجاد سامانه
استنباط فازي در نگاره  2ارائه شده است .جزئيات هر يک
از اين مراحل در ادامه توضيح داده شده است.

 -1-4-1-2مرحله طراحي سامانه

در اين مرحله وروديها ،خروجيها و مشخصات موتور
استنتاج فازي سامانه تعيين ميگردند .احتمال وقوع و شدت
تأثیر ب ه عنوان وروديها و امتياز چالش ب ه عنوان تنها متغير
خروجي تعريف خواهد شد .بررسی روشهای موجود جهت
استنتاج فازي نشان داد که از بین روشهای ممدانی ،سوگنو
و تاکاگی ،الگوریتم استنتاج ممدانی نتایج منطقی را با یک
ساختار نسبت ًا ساده و قابل تفسیر بيان نموده و در سامانههای
پشتيبانی تصميم مبتنی بر نظرات کارشناسان (سامانههای
خبره) نتایج بهتری تولید مینماید .به همین دالیل در ساختار
سامانه استنتاج فازی توسعه داده شده از روش ممدانی در
مراحل استنتاج مفهومی 1و ترکیب قواعد استفاده میگردد.
1- Implication

در اين مرحله متغيرهاي کيفي (کالمي) به متغيرهاي
فازي تبديل ميشوند .در واقع براي استفاده هرچه بهتر از
تئوري مجموعه فازي و تعريف متغيرهاي کالمي ،بايستي
توابع فازيساز الزم را در مورد پارامترهاي احتمال وقوع،
شدت اثرگذاري و امتياز چالش تعريف كنيم .انتخاب توابع
فازیساز بر اساس معیارهای داشتن مقدار ماکزیمم در نقطه
مشاهده ،کاهش اثر نویز و سادهسازی محاسبات موتور
استنتاج انجام میشود .بررسی منابع نشان داد که در بسياري
از مطالعات مبتني بر مدل ريسك ،استفاده از توابع فازي
گوسين ( )Guassianنسبت به سایر توابع به دلیل سادهسازی
محاسبات موتور استنتاج فازی نتایج واقعیتری فراهم نموده
و به همین علت در این تحقیق جهت فازیسازی عوامل
استفاده خواهد شد .تابع عضویت گوسین بهصورت رابطه
()1تعریف شده است:
()1
که در آن  cو

به ترتیب مرکز و عرض تابع میباشند.

 -3-4-1-2تدوين قواعد استنتاج

در رابطه با ارزیابی چالشهاي اشتراكگذاري تا ب ه حال
قواعد استنتاجی ارائه نشده است .ولی با منظور نمودن
متغیرهای احتمال وقوع ،شدت تأثیر و چالش میتوان
پایگاه قواعد موردنیاز را تهیه نمود .برای این منظور ترمهای
متغیرهای احتمال وقوع و شدت تأثیر در بخش مقدم ()IF
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و ترمهای متغیر چالش در بخش تالی ( )Thenقرار خواهند
گرفت .قواعد بر اساس دانش کارشناسی و منابع موجود
ساخته میشوند و استاندارد خاصی در این مورد در دسترس
نمیباشد .تعداد قواعد به تعداد متغیرهای ورودی و ترمهای
آنها بستگی دارد .مث ً
ال با دو متغیر ورودی احتمال وقوع و
شدت تأثیر هر یک با پنج ترم خيلي كم ،كم ،متوسط ،زياد
و خيلي زياد تعداد  25قاعده میتوان برای سامانه استنتاج
فازی ارزیابی چالشهاي اشتراكگذاري متصور شد .از
آنجائی که مدل پیشنهادی با دو متغیر ورودی و یک متغیر
خروجی توسعه داده شده است تعداد قاعده نمیتواند عامل
محدوده کننده کارکرد سامانه باشد.

 -5-4-1-2فازيزدائي

ارزش خروجيهاي مرحله قبل به شکل فازي هستند.
براي سادهتر کردن تجزیهوتحلیل ،بايستي اعداد فازي به
اعداد معمولي تبديل شوند .بهعبارتیدیگر ارزش خروجيها
غيرفازي گردند .اين عمليات در اين مرحله انجام ميگیرد.
غيرفازي نمودن با روشهاي مختلفي قابل انجام است
از معروفترین آنها روش مرکز ثقل ،ارتفاع و متوسط
حداکثر هستند که ميتوانند استفاده گردند .نتايج حاصل از
فازیزدائی ،امتياز چالشها را مشخص نموده و رتبهبندی
آنها را ميسر خواهد نمود .براي مدلسازي فازي از نرمافزار
 MatlabRاستفاده خواهد شد.
 -5-1-2پس از بدست آوردن امتياز چالشها ،در مرحله
پنجم با استفاده از آناليز خوشهاي (كالستر) چالشهاي مشابه
در خوشههاي يكسان قرار داده ميشوند .آناليز خوشهای در
علم آمار و یادگیری ماشینی ،یکی از شاخههای یادگیری
بدون نظارت محسوب میگردد .آناليز خوشهای فرآیندی
است که طی آن ،نمونهها به دستههایی که اعضای آن مشابه
یکدیگر میباشند تقسیم میشوند که به این دستهها خوشه
گفته میشود؛ بنابراین خوشه مجموعهای از اشیاء میباشد
که در آن اشیاء با یکدیگرمشابه بوده و با اشیاء موجود
درخوشههای دیگر غیرمشابه میباشند .در این تحقیق

نمونهها همان چالشها هستند که میتوانند به دستههای
همگن تقسیمبندی گردند تا امکان مقایسه ،تصميمگيري و
تفسير نتايج اولويتبندي چالشهاي اشتراكگذاري داده و
اطالعات مكاني تسهيل گردد .برای انجام این تجزیهوتحلیل
روشهای مختلفی در منابع ارائه شده است .در حالت کلی
این روشها به سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی 1تقسیم
میشوند .روش سلسله مراتبی نیازی به مشخص نمودن
تعداد دسته در ابتدای آنالیز ندارد و خروجی آن بهصورت
دندروگرام ارائه میگردد و به همین دالیل در این تحقیق
استفاده شده است.
 -6-1-2اعتبارسنجی نتايج و اولويتبندي چالشها در
مرحله ششم سنجيده ميشود .در اين مرحله ،نتایج حاصل
از مدل فازی با نتایج دنیای واقعی در رابطه با ارزیابی و
رتبهبندی چالشها بررسی ميگردد .در این فرایند نتايج به
دست آمده در اختيار تعدادی از کارشناسان باسابقه و خبره
قرار داده ميشود تا در مطابقت نتايج مدل با واقعيت جامعه
نظر خود را اعالم نمايند.
 -7-1-2در اين مرحله براي عينيت بخشيدن به چارچوب
پيشنهادي در ارزيابي و اولويتبندي چالشهاي اشتراكگذاري
يك مطالعه موردي اجرا ميشود تا كارآئي و عملي بودن
چارچوب در دنياي واقعي اثبات گردد.
 -8-1-2در آخرين مرحله پس از انجام مطالعه موردي
چالشهاي اشتراكگذاري و اولويتبندي آنها ارائه
ميگردند.

 -3مطالعه موردي

براي عينيت بخشيدن به چارچوب ارائه شده تحقيق،
براي شناسائي و اولويتبندي چالشهاي اشتراكگذاري
داده و اطالعات مكاني ،مطالعهاي موردي پيادهسازي شد.
این مطالعه موردی اولین تجربه در راستای پیادهسازی و
اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی محسوب میگردد .در
ابتدا با بررسي منابع مرتبط با چالشهاي اشتراكگذاري داده
1- Hierarchical and Non-Hierarchical
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جدول  :3مشخصات سازمانها و مشارکتکنندگان در مطالعه موردی
رديف

نام سازمان

درجه دانشگاهی

رديف

نام سازمان

درجه دانشگاهی

1

سازمان آب منطقهای

کارشناسی ارشد

11

شرکت آب و فاضالب

کارشناسی

2

استانداری استان

کارشناسی

12

شرکت توزیع برق

کارشناسی ارشد

3

اداره کل امور اقتصاد و دارایی

دکترا

13

شركت گاز

دکترا

4

اداره کل پست

کارشناسی ارشد

14

شهرداري

کارشناسی

5

اداره کل تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

15

صنعت ،معدن و تجارت

کارشناسی ارشد

6

سازمان جهاد کشاورزی

کارشناسی

16

اداره کل فرهنگ ارشاد اسالمی

کارشناسی ارشد

7

سازمان حفاظت محیطزیست

دکترا

17

اداره کل مخابرات

کارشناسی ارشد

8

اداره کل راه و شهرسازی

کارشناسی ارشد

18

اداره کل منابع طبیعی و

دکترا

9

اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

کارشناسی ارشد

19

10

اداره نقشهبرداری شمال غرب

کارشناسی

آبخیزداری

و اطالعات مكاني در داخل و خارج كشور و مصاحبههاي
متعدد با افراد متخصص ،در نهايت  25چالش براي ارزيابي
شناسایی گردید .فهرست چالشهاي شناسائي شده در جدول
 6ارائه شده است.پس از شناسائي چالشها 19 ،سازمان
دولتی در كالنشهر تبريز ،مركز استان آذربايجان شرقي ،واقع
در شمال غرب ايران ،بر اساس معيارهاي داشتن كارشناسان
مرتبط ،مطلع و باسابقه در فعالیتهای سامانه اطالعات
مکانی و زیرساخت اطالعات مکانی ،بهعنوان محل اجراي
مطالعه موردي انتخاب گردیدند (جدول .)3
پس از شناسائی چالشها و سازمانهاي هدف،
پرسشنامهای در دو بخش شامل چالشهاي اشتراكگذاري
(سؤاالت) و مشخصات فردي و سازماني مشاركتكنندگان
تهیه گردید و با مراجعه به كارشناسان سازمانها نسبت به
تکمیل آنها اقدام شد .در پرسشنامهها از کارشناسان خواسته
شد تا در رابطه با احتمال وقوع و شدت تأثیر هر یک از 25
مورد چالش در سازمان ،بر اساس مقیاسهای خیلی زیاد،
زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم ،نظر خود را اعالم نمایند .از

نظام صنفی رایانهای

کارشناسی ارشد

آنجائی که کارشناسان تکمیلکننده پرسشنامه دارای سطح
دانش ،تجارب و سوابق کاری متفاوت بودند ،برای هر یک
از آنان یک وزن یا عامل متمایزکننده ( )Wiبا توجه به سطح
دانش کارشناسی ،سوابق اجرائی و فعالیتهای علمیشان
اختصاص داده شد .وزنهای اختصاص داده شده به افراد بر
اساس رابطه  2تعریف شده است:
()2
در رابطه  W ،2وزن نرمال شده هر یک از کارشناسان
مشاركت كننده میباشد که از  0تا  1میتواند تغییر نماید.
وزنهای نرمال شده در مرحله پردازش دادهها بهعنوان ضریبی
در متغيرهاي احتمال وقوع و شدت اثر اعمال ميشوند .در
جدول  4وزنهای استفاده شده در پردازش ارائه شده است.
پس از تکمیل نمودن پرسشنامهها ،دادهها سازماندهی شده و
یک سامانه استنباط فازی متشکل از متغیرهای احتمال وقوع،
شدت تأثیر و امتياز چالشها ساخته شد (نگاره  .)3در رابطه
با روش استنباط نیز از روش ممدانی استفاده شده است.
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جدول  :4وزنهای اختصاصی به کارشناسان مشارکتکننده
شماره

کارشناس

وزن

وزن

شماره

نرمال

کارشناس

وزن

وزن

نرمال

نشان داده شده متغیرهای کالمی خیلی باال ( ،)VHباال (،)H
متوسط ( ،)Mکم ( )Lو خیلی کم ( )VLتوسط این توابع
مدلسازی شدهاند .همچنین  25قاعده اگر  ...آنگاه بر اساس
ورودیهای احتمال وقوع ،شدت تأثیر و امتياز چالشها
جهت استنباط منطقی و استفاده در سامانه تنظیم گردیده که
نمونهاي از اين قواعد در جدول  5آورده شده است.

1

80

/08

11

80

/08

2

30

/03

12

60

/06

3

20

/02

13

60

/06

4

80

/08

14

60

/06

5

20

/02

15

20

/02

6

80

/08

16

20

/02

7

40

/04

17

80

/08

قاعده  :1اگر احتمال وقوع خیلی زیاد باشد و شدت اثر آنهم

8

80

/08

18

50

/05

خیلی زیاد باشد آنگاه امتياز چالش خیلی باال است

9

50

/05

19

30

/03

10

60

/06

جدول   :5قواعد اگر ...آنگاه استفاده شده در سامانه استنباط
فازی ریسکهای SDI

قاعده  :2اگر احتمال وقوع خیلی زیاد باشد و شدت اثر آنهم زیاد
باشد آنگاه امتياز چالش باال است
قاعده  :3اگر احتمال وقوع خیلی زیاد باشد و شدت اثر آنهم
متوسط باشد آنگاه امتياز چالش خیلی باال است
قاعده  :8اگر احتمال وقوع زیاد باشد و شدت اثر آنهم متوسط
باشد آنگاه امتياز چالش متوسط است

در عمل کلیه پردازشهای فازی در محیط نرمافزار
 MatlabRانجام شد و امتياز چالشها بر اساس متغيرهاي
احتمال وقوع و شدت اثر محاسبه شدند .در ادامه بر اساس
مقادیر امتياز بدست آمده برای  25چالش،آنالیز خوشهای
نگاره :3ساختار سامانه استنباط فازی جهت ارزيابی
R
به روش سلسله مراتبی در محیط نرمافزار آماری SPSS
چالشهاي اشتراكگذاري
در این سامانه از توابع گوسین برای فازیسازی متغیرهای اجرا گردیده و چالشها در گروههای همگن (کالستر)
مدل استفاده شده است .همانطور که در نگارههاي 5 ،4و  6کالسبندی شده و دندروگرام مربوطه تهیه گردید.

نگاره :4توابع عضویت گوسین متغیر
چالش

نگاره :5توابع عضویت
گوسین متغیر شدت تأثیر

نگاره  :6توابع عضویت
گوسین متغیر احتمال
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جدول  :6چالشهاي اشتراكگذاري ،امتيازات و سطوح اهميت مربوطه
رديف

كالس

چالشها

امتياز

سطح اهميت

1

فني

نبود پورتال مكاني براي جستجو ،ارزيابي و دسترسي

73/68

خیلی مهم

2

فني

فقدان يا مشکالت متاديتا (فراداده)

72/98

خیلی مهم

3

سازماني

نبود هماهنگي الزم در بين سازمانهاي مختلف براي اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني

72/84

خیلی مهم

4

سازماني

ترس از افشاي داده و اطالعات مكاني سازمان

72/17

خیلی مهم

5

سازماني

بهروز نبودن داده و اطالعات مکاني سازمان

69/80

خیلی مهم

6

سازماني

69/68

خیلی مهم

7

سازماني

نبود افراد متخصص در به اشتراکگذاری داده و اطالعات مكاني

68/58

خیلی مهم

8

سازماني

وجود قوانين سخت (امنيتي) و زمانبر اداري براي دسترسي به داده و اطالعات
مكاني(کاغذبازیهای اداري)

66/32

مهم

9

سازماني

نداشتن اطالعات کافي بخشهای مختلف سازمان از اهميت و نقش مهم اشتراکگذاری داده و
اطالعات مكاني در سازمان و جامعه

66/11

مهم

10

فني

نبود امكانات و نرمافزارهای اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني در سازمان

64/53

مهم

11

سازماني

تغيير سياستهاي سازمان بعد از تغيير هر مدير

64/37

مهم

12

سازماني

نگراني در مورد عدم توانايي در جلوگيري از سوءاستفاده از داده و اطالعات مكاني

63/42

مهم

13

سازماني

نبود قوانين در برابر نقض حق مالکيت معنوي (حق کپیرایت) ،مسئوليت و حريم خصوصي داده
و اطالعات مكاني

63/36

مهم

14

سازماني

ناهماهنگي در بخشهای مختلف درون سازمان در اشتراکگذاری داده و اطالعات مكاني

61/84

مهم

15

فني

نبود استانداردهای مشخص (دستور کار يا مشخصات فني) براي تهيه متاديتا و دادههای مکاني در
سازمانها

61/29

مهم

16

فني

نبود اينترنت با پهناي باند کافي در سازمان براي اشتراکگذاری داده و اطالعات مكاني

60/73

مهم

17

فني

کوچک مقياس و قديمي بودن نقشههای موجود (وجود نقشههای کم کيفيت)

60/60

مهم

18

سازماني

60/34

مهم

19

سازماني

حمايت نکردن دولت براي اشتراکگذاری داده و اطالعات مکاني از سازمانها (حمايت مالي،
سیاستگذاری و قوانين)

58/83

مهم

20

سازماني

اجرایی نشدن قوانین قیمتگذاری دادههای مکانی

57/41

مهم

21

فني

فقدان پايگاه داده و اطالعات مكاني يكپارچه در سازمان (پخش بودن در واحدهای مختلف
سازمان)

56/89

مهم

22

سازماني

کم بودن امنيت اطالعات در فضاي وب يا پشتيباني نشدن اطالعات توسط افراد متخصص امنيت
در سازمان

55/71

مهم

23

فني

عدم برخورداري نقشههاي توليد شده از استانداردهاي کافي جهت اشتراکگذاري

55/50

مهم

24

سازماني

عدم اطمينان به داده و اطالعات مكاني سازمانهاي ديگر(ندادن تضمين جهت صحت داده از سوي
ارائه دهنده داده)

53/60

مهم

25

سازماني

ذينفع بودن برخي افراد سازماني يا سازمانها از توليد تکراري داده و اطالعات مكاني

47/35

متوسط

62/76

مهم

تمايل به موازي کاري (عدم استعالم از ساير سازمانها براي تأمين دادهها و اطالعات مکاني مورد
نياز توسط کارکنان)

فقدان چارچوب قانونی عملی که ارائهدهندگان داده و کاربران را از مضرات ناشی از عدم دقت
دادهها محافظت نمايد

ميانگين هندسي
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در راستای اعتبارسنجی نتایج بدست آمده از مدل
استنباط فازی ،پیمایشی با مشارکت پنج نفر از کارشناسان
سازمانهای مختلف (سازمان نقشهبرداري كشور ،پژوهشكده
آبخيزداري كشور ،دانشگاه نوشيرواني بابل و اداره پست) دارای تجربه
باال و متخصص در فعالیتهای مرتبط با  SDIو  GISانجام
شد .در این پیمایش كه از طریق ارسال ايميل و تلگرام
انجام شد ،از کارشناسان خواسته شد تا در رابطه با تطابق
نتايج ارزيابي  25چالش با واقعيتهاي حاكم بر سازمانها
نظرات كارشناسي خود را اعالم نمايند.

 -4نتايج مطالعه موردي

شماره  3با میانگین هندسي  56/30را به خود اختصاص
داده است و شش چالش در داخل اين كالستر مشاهده شده
است .كالستر شماره چهار فقط داراي يك عضو ميباشد.
كالستر شماره  5با  7چالش از بيشترين ميانگين هندسي
( )71/37برخوردار بوده است و تمامي چالشهاي خيلي
مهم شامل «نبود پورتال مكاني براي جستجو ،ارزيابي و
دسترسي ،فقدان يا مشکالت متاديتا ،نبود هماهنگي الزم
در بين سازمانهاي مختلف براي اشتراکگذاري داده و
اطالعات مكاني ،ترس از افشاي داده و اطالعات مكاني
سازمان ،بهروز نبودن داده واطالعات مکاني سازمان ،تمايل
به موازي کاري (عدم استعالم از ساير سازمانها براي
تأمين داده و اطالعات مکاني مورد نياز توسط کارکنان) و
نبود افراد متخصص در به اشتراکگذاری داده و اطالعات
مكاني» در اين كالستر تجميع شدهاند (نگاره.)7
همچنین نتایج بدست آمده از اعتبارسنجی نشان داد که
كارشناسان فهرست شناسائي شده چالشهاي اشتراكگذاري
داده و اطالعات مكاني را مناسب ارزيابي نموده اما برخي
از آنان نسبت به ترتيب اولويتبندي چالشها در فهرست
نهائي نظر متفاوتي ابراز داشتند و معتقد بودند كه در حيطه
كاري آنان اهميت و ترتيب چالشها بايستي جابجا شود.
در كل تمامي كارشناسان مطابقت چالشهاي ارزيابي شده
با واقعيتهاي مطرح در سازمانها را پذيرفته و نتايج ارائه
شده را تأييد نمودند .فقدان پورتال مكاني و اولويت اول
بودن آن مهمترین موضوعي بود كه برخي معتقد بودند كه
جاي آن بايستي با چالش عدم هماهنگي بين سازماني عوض
شود .در پاسخ به اين مورد بررسي نتايج آناليز كالستر نشان
داد كه هر دو چالش در كالستر يكساني (شماره  )5قرار
گرفتند و در نتيجه به صحت نتايج خدشهاي وارد نميشود.

تجزیهوتحلیل  25مورد چالش اشتراكگذاري داده و
اطالعات مکانی ارزيابي شده در مطالعه موردی نشان داد
كه نبود پورتال مكاني (ژئوپورتال) براي جستجو ،ارزيابي و
دسترسي ،فقدان يا مشکالت متاديتا (فراداده) و نبود هماهنگي
الزم در بين سازمانهاي مختلف براي اشتراکگذاری داده
و اطالعات مكاني از مهمترین چالشهاي اشتراكگذاري
داده و اطالعات مکانی ميباشند .چالش ذينفع بودن برخي
افراد سازماني يا سازمانها از توليد تکراري داده و اطالعات
مكاني نيز با دارا بودن كمترين امتياز کماهمیتترین چالش
بوده است (جدول  .)6همچنين میانگین هندسی امتيازات
 25چالش برابر  62/76درصد محاسبه شد عالوه بر اين
سطحبندي چالشها بر اساس مقياس ارائه شده در جدول
 ،2مشخص شد كه  7مورد از چالشها از نظر اهميت در
سطح خیلی مهم 17 ،مورد در سطح مهم و يك مورد در
سطح متوسط ميباشند .مقدار شاخص كلي چالشها نيز از
نظر اهميت در سطح مهم ارزيابي شده است.
براساس نتایج آناليز كالستر  25مورد چالش
اشتراكگذاري داده و اطالعات مکانی در پنج کالستر
گروهبندي شدهاند (نگاره .)7در کالستر شماره يك ،شش  -5بحث
مفهوم و هدف اصلي  ،SDIبه اشتراكگذاري داده و
چالش قرار گرفتند که میانگین هندسي آنها  64/67درصد
محاسبه شد .كالستر شماره  2نيز با میانگین هندسي برابر اطالعات مكاني ميباشد ;(McLaughlin, 2003; Williamson et al, 2004
 60/96تعداد پنج چالش را در خود جا داده است .كالستر )  .Nebert, 2004; Masser, 2005; Budhathoki et al, 2006اشتراكگذاري
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نگاره :7دندروگرام حاصل از آناليز كالستر براي  25چالش اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني

در فرآيند توسعه SDIها به حدی اهميت دارد كه از آن به
عنوان عنصر كليدي  SDIياد ميشود ) (Marc, 2013اما تحقق
آن همواره با مشكالت متعددي مواجه بوده است و بررسي
مشكالت آن از زواياي مختلف و ارائه راهكارهاي ممكن
جهت توسعه و اجراي  SDIامري اجتنابناپذير ميباشد.
تحقیق حاضر راهحلي ارائه نموده تا بتوان چالشهاي
اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني را براساس مفاهيم
ریسک و منطق فازي از زواياي مختلف فني و سازماني

ارزيابي نمود .در اين تحقيق  25چالش شامل  15چالش
سازماني و  10چالش فني مورد بررسي قرار گرفت و
در نهايت چالشهاي نبود پورتال مكاني براي جستجو،
ارزيابي و دسترسي ،فقدان يا مشکالت متاديتا (فراداده)،
نبود هماهنگي الزم در بين سازمانهاي مختلف براي
اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني ،ترس از افشاي داده
و اطالعات مكاني سازمان ،بهروز نبودن داده واطالعات
مکاني سازمان ،تمايل به موازي کاري (عدم استعالم از ساير
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سازمانها براي تأمين داده و اطالعات مکاني مورد نياز
توسط کارکنان) و نبود افراد متخصص در به اشتراکگذاري
داده و اطالعات مكاني به عنوان مهمترین مشكالت شناسائي
شدند .در ادامه چالشهاي بررسي شده به تفكيك مورد
بحث قرار گرفتهاند.

ميشوند ) .(Ali and Ahmad, 2013 ; Gelagay, 2017چالش فقدان
و مشكالت متاديتا داده و اطالعات مکانی(عدم تهيه و يا
بهروزرسانی منظم) از چالشهاي خيلي مهم ارزیابیشده و
در موارد زيادي مشاهده گرديد كه تصوير روشن و كاملي از
آن نزد سازمانها وجود ندارد .فقدان و بهروزرسانی متاديتا
از مهمترین ریسکهاي مطرح در توسعه  SDIملي نيز بوده
است ) Kalantari et al، 2018و .(Kalantari et al، 2016البته سازمان
نقشهبرداری با توسعه رکوردهاي قابل توجهي از متاديتا
يك استثناء محسوب شده و به نظر ميرسد در اين سازمان
اقدامات فني از قبيل تشكيل پايگاه داده و تعيين استانداردها
در راستاي توسعه متاديتا انجام شده است .اما در ساير
سازمانها به داليل متعددي مانند ناآشنائي با كاركرد متاديتا،
عدم تعهد تولیدکنندگان به تهيه متاديتا ،فقدان چارچوبهاي
قانوني و فرهنگ سازماني حاكم ،هنوز هم متاديتا چالش مهم
در اشتراكگذاري و توسعه  SDIمحسوب ميشود .بررسي
منابع گوياي اين واقعيت است كه در كشورهاي پيشرفته
مشكل متاديتا تا حد زيادي حل شده است اما در كشورهایي
مانند اتيوپي فقدان متاديتا امكان اشتراكگذاري را در بين
بخشهاي مختلف اين كشور با مشكل مواجه نموده است
) .(Gelagay, 2017همینطور  )2013( AliandAhmadفقدان
متاديتا را در پاكستان از مشكالت مهم در اشتراكگذاري و
توسعه  SDIبرشمردند .بهروز نبودن داده و اطالعات مکاني
و متاديتاي مربوطه نيز معضل فراگير در سازمانهاست كه
بنا به داليل مختلفي همچون كمبود اعتبارات ،عدم رعايت
استانداردها و گاهي سوء مديريت اتفاق ميافتد .بررسي
منابع مختلف نشان داد كه غالب ًا در كشورهاي درحالتوسعه
دسترسي به داده و اطالعات مكاني بهروز ميسر نبوده و حتي
در مواردي در اين كشورها از موانع توسعه  SDIمحسوب
ميشوند .نبود امكانات و نرمافزارهاي اشتراکگذاري داده
و اطالعات مكاني در سازمان چالش فني مشترك سازمانها
ميباشد .گرچه امروزه ميتوان در سايه فناوريهاي متن
آزاد 2مانند كاتالوگ سرورهاي آزاد ،با اين مشكل مقابله نمود

1 -Open Data Portal

2- Open Source

 -1-5چالشهاي فني

فقدان پورتال مكاني از جمله چالشهاي فني بوده كه
رتبه اول را از نظر اهميت بدست آورده است .بررسيها
نشان دادند كه از دهه قبل اين چالش مورد توجه سازمانها
بوده است اما به نظر ميرسد در مورد اين پورتالها و
قابليتهاي آنها اطالع رساني كافي صورت نگرفته و
همچنين اينكه اين پورتال ميتواند تمام سازمانها را
پشتيباني نموده و امكان دسترسي سازمانها را به كف
نيازمندي آنها يعني متاديتاي داده و اطالعات مكاني فراهم
نمايد .در این خصوص ،هنوز اطالعات جامعي در دسترس
نميباشد .بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده توسط
سازمان نقشهبرداري ،هم اكنون سازمانها ميتوانند متاديتا و
حتي دادههاي مكاني خود را از طريق اين پورتال مكاني با
ساير سازمانها به اشتراك بگذارند .البته به نظر ميرسد كه
فراهم شدن پورتال مكاني براي در دسترس قراردادن متاديتا
و دادهها بهصورت محدود كارائي داشته باشد ،اما براي
بهرهمندي از مزاياي اشتراكگذاري ،ساير عوامل نيز بايستي
در شرايط قابل قبول باشند .بررسي وضعيت كشورهاي
توسعهیافته مانند كانادا و استراليا )(GIC/ESRI Canada,2011
نشان ميدهد كه موضوع پورتال مكاني نه تنها در اين
كشورها حل شده است بلكه اين كشورها در حال توسعه
و بهرهبرداري از پورتالهاي متن باز ( )1ODPميباشند
كه طيف وسيعي از داده و اطالعات مكاني را در اختيار
جامعه قرار ميدهند .در عوض در كشورهایي مانند پاكستان
و اتيوپي فقدان و يا مشكالت پورتال همچنان از عوامل
بازدارنده اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني محسوب
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اما به نظر ميرسد كه قبل از اين مشكل بايستي دانش فني و
توانمندسازي مورد نياز در اختيار سازمان قرار داده شود تا
امكان بهرهبرداري از آنها تسهيل گردد .نبود استانداردهاي
مشخص (دستور کار يا مشخصات فني) براي تهيه متاديتا و
دادههای مکاني در سازمانها چالشي است در سطح ملي و
حل آن نيز نيازمند مساعدت سازمانهاي باالدستي ميباشد
كه با تدوين و ابالغ استانداردها و دستورالعملهاي فني
و اجرائي مشكالت را حل نمايند .در اين زمينه سازمان
نقشهبرداري كشور اقدامات خوبي انجام داده و استانداردهاي
الزم ( OGCو )ISOبراي تهيه متاديتا و دادههاي مکاني را
مشخص نموده است اما به نظر ميرسد بيشتر در داخل اين
سازمان منشاء اثر بوده و هنوز سازمانها يا از آنها بدون
اطالع هستند و يا اينكه نيازي به آنها در سازمانها به وجود
نيامده است .نبود اينترنت با پهناي باند کافي در سازمان براي
اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني از مشكالت پيش روي
تمامي بخشهاي جامعه ميباشد .بر اساس گزارش دوساالنه
سازمان ملل وضعيت شاخص زيرساخت مخابرات كشور
در سال 2016حدود  /4از حداكثر يك بوده است (United
) Nations Department of Economic and Social Affairs, 2014و به
نظر ميرسد كه در صورت عدم توسعه و بهبود وضعيت
يكي از عوامل محدودکننده اشتراكگذاري دادههاي مكاني
باشد .بيشترين تأثير پايين بودن پهناي باند در اشتراكگذاري
عمدتاً متوجه انتقال اليههاي رستري حجيم از قبيل تصاوير
ماهوارهاي و عكسهاي هوائي خواهد بود .کوچک مقياس
و قديمي بودن نقشههاي موجود (وجود نقشههای کم
کيفيت) چالش ديگري است كه در اكثر سازمانها مشاهده
شده است .البته به دليل مشكالت ناشي از اين چالش غالب
سازمانها در حال بهروزرسانی و تهيه نقشه در مقياس
بزرگتر هستند اما در اكثر مواقع در تأمين هزينه مورد نياز با
مشكل مواجه ميباشند .با اینوجود اين چالش در صورت
تأمين اعتبار و مديريت صحيح ميتواند مرتفع گردد .فقدان
پايگاه داده و اطالعات مكاني يكپارچه در سازمان (پخش
بودن در واحدهاي مختلف سازمان) از چالشهائي است كه

روزبهروز در حال كاهش ميباشد اگرچه هنوز هم تعداد
قابل توجهي سازمان وجود دارند كه فاقد پايگاه داده واحد
بوده و هر واحد يا اداره بهصورت جزيرهاي مسئوليت
مديريت دادههاي خود را دارد .عدم يا مشكل رعايت
استانداردها در تهيه و بهروزرساني نقشهها چالش مشترك
سازمانهاست كه اصوالً مانعي براي تعامل و همكاري جهت
تحقق اشتراکگذاري دادهها محسوب ميشود .به نظر
ميرسد ريشه اين معضل با عدم/كمي آگاهي مديران و
كاركنان از نقش و اهميت رعايت استانداردها ،عدم تعهد و
نياز به رعايت استانداردها و فقدان چارچوبهاي قانوني در
ارتباط ميباشد .البته اين چالش در سازمانهای جغرافیایی
و نقشهبرداري منتفي شده است ولي در ساير سازمانها
همچنان به قوت خود باقي است.

 -2-5چالشهاي سازماني

نبود هماهنگي و همكاري الزم در بين سازمانهاي
مختلف براي اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني از
چالشهاي خيلي مهم بوده است كه بر اساس تجربيات
ساير كشورها با منابع مالي كافي هم نميتوان آن را مرتفع
نمود ) .(Ali and Ahmad, 2013بررسيها نشان دادند كه طي دهه
اخير براي ايجاد هماهنگي بين سازمانها و دستگاههاي
دولتي و خصوصي ،شوراها و كميتههاي مختلفي در كشور
تشكيل شده است اما گويا اين سازوکارها از نظر قانوني
و حقوقي پشتيباني نشده و مؤثر واقع نشدند و در فقدان
هماهنگي بين سازماني توليد دادههاي مكاني تكراري
همچنان ادامه دارد .البته اين چالش مختص كشور ما نبوده
و قب ً
ال توسط محققين كشورهاي پيشرفته و درحالتوسعه
مانند  Crompvoetsو همكاران ( Georgiadou ،)2008و
همكاران (،)2005( Masser ،)2003( McLaughlin ،)2005
 Williamsonو همكاران ()2013( Ali andAhmad ،)2003
و  )2017( Gelagayبه عنوان يكي از اصليترين موضوعات
در اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني گزارش شده
است .در رابطه با عدم يا كمي تمايل سازمانها به همكاري
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و هماهنگي جهت اشتراکگذاري ،بحثها و داليل متعددي
قابل طرح ميباشد .ترس از دست دادن كنترل بر روي
دادههاي به اشتراك گذاشته شده و از دست دادن سرمايه
سازمان ،نگراني در باره كيفيت و دقت دادهها ،عدم شناخت
و درك مزاياي اشتراكگذاري ،بدگماني و بياعتمادي
سازمانها نسبت به يكديگر ،نگراني از سوءاستفاده از
دادهها و فقدان چارچوبهاي قانوني و حقوقي مربوط به
صنعت داده و اطالعات مكاني از مهمترین داليلي هستند
كه در منابع مختلف به آنها پرداخته شده است .به نظر
میرسد كه اين موارد قابلتعمیم به سازمانهاي كشور
بوده و براي تحقق هماهنگي در اشتراکگذاري عالوه بر
توسعه چارچوبهاي قانوني ،اجراي برنامههاي آموزشي و
فرهنگسازي (تغيير نگرشها) يك ضرورت اجتنابناپذير
ميباشند .ترس از افشاي داده و اطالعات مكاني سازمان
چالشي است كه در اكثريت سازمانها مشاهده شده
است .به نظر ميرسد كه داليل متعددي براي اين نگراني
ميتوان متصور شد .در برخي مواقع سازمانها احساس
ميكنند با اشتراكگذاري دادهها سرمايه اصلي خود را از
دست داده و در نقطه ضعف قرار ميگيرند .گاهي نيز از
به روز بودن ،دقت و كيفيت دادهها كام ً
ال مطمئن نيستند
و ترجيح ميدهند آنها را در سازمان نگهداري نمايند.
البته اين چالش بيشتر در كشورهاي در حال توسعه رايج
ميباشد .در رابطه با چالش تمايل به موازي کاري (عدم
استعالم از ساير سازمانها براي تأمين دادهها و اطالعات
مکاني مورد نياز توسط کارکنان) چنين به نظر ميرسد كه
طي زمان به دلیل بوروكراسي اداري و زمانبر بودن فرآيند
استعالم ،اين رفتار به يك فرهنگ تبديل شده و فقدان يك
پرتال مكاني سهلالوصول نيز موضوع را تشديد نموده
است .توسعه چارچوبهاي قانوني در كنار فرهنگسازي و
تغيير رفتار فردي و سازماني براي رفع اين مشكل ميتواند
مؤثر باشد .نبود افراد متخصص در به اشتراکگذاري داده
و اطالعات مكاني چالشي است كه ظاهرا ً با وجود تعداد
زيادي فارغالتحصیل دانشگاهي و مراكز متعدد دانشگاهي

حوزه ژئوماتيك در كشور نبايد در سازمانها مشاهده
نشود اما به نظر ميرسد كه اين افراد در سازمانها حضور
كمرنگي دارند و يا اينكه سازمانها برنامهريزي موفقي در
تأمين نيروي متخصص آشنا با مسائل ژئوماتيك نداشتهاند.
چالش وجود قوانين سخت (امنيتي) و زمانبر اداري براي
دسترسي به داده و اطالعات مكاني (کاغذبازیهای اداري)
از معضالت سابقهدار در سازمانها ميباشد .به نظر ميرسد
كه فقدان سياستگذاري و چارچوبهاي قانوني در خصوص
دسترسي به داده و اطالعات مكاني دست سازمانها را در رفتار
و تصميمات سليقهاي باز گذاشته و موجبات محبوس شدن
دادهها در سازمانهاي مختلف را فراهم نموده است .بررسي
منابع نشان داد كه عموم ًا اين مشكل در كشورهاي در حال
توسعه شايع ميباشد )Gelagay, 2017و.(Ali and Ahmad, 2013
نداشتن اطالعات کافي بخشهاي مختلف سازمان از
اهميت و نقش مهم اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني
در سازمان و جامعه معضلي سازماني است كه بر اساس
نظرات مصاحبهشوندگان عمدت ًا متوجه مديريتها و
تصميمگيرندگان ميباشد .البته اين چالش در سايه اجراي
آموزشهاي کوتاهمدت ضمن خدمت ،برگزاري سمينار و
سخنرانيها و انتشار دستورالعملها قابلحل ميباشد .گرچه
براي حل اساسي اين چالش الزم است تا چنين موضوعاتي
به سرفصلهاي دروس دانشگاهي نيز اضافه گردند .تغيير
سياستهاي سازمان بعد از تغيير هر مدير معضلي اساسي
است كه بيشتر با فقدان برنامه ،چارچوبهاي قانوني و سند
راهبردي در رابطه با اشتراكگذاري در ارتباط ميباشد .البته
چالش مختص اشتراكگذاري نبوده و در ساير موارد نيز اين
چالش در سازمانها ديده ميشود و گويا با سيستم مديريتي
كشورهاي درحالتوسعه عجين شده است.
نگراني در مورد عدم توانايي در جلوگيري از
سوءاستفاده از داده و اطالعات مكاني چالشي است كه در
برخي مواقع ميتواند برخي مشكالت اجتماعي و اقتصادي
را به جامعه تحميل نمايد .اما بايستي توجه نمود كه با
تدوين سياستهاي مناسب در رابطه با دسترسي افراد به
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داده و اطالعات مكاني اين چالش تا حد زيادي قابلحل
ميباشد ،همانطوری كه در كشورهاي پيشرو مانند استراليا
و امريكا سياست دسترسي آزاد به داده و اطالعات اجرا شده
است .نبود قوانين در برابر نقض حق مالکيت معنوي (حق
کپیرایت) ،مسئوليت و حريم خصوصي داده و اطالعات
مكاني چالشي است كه با سياستگذاري و پشتيباني قانوني
و حقوقي از توليدكنندگان داده و اطالعات مكاني مرتفع
ميگردد .در رابطه با چالش ناهماهنگي در بخشهاي مختلف
درون سازمان در اشتراکگذاري داده و اطالعات مكاني،
بررسيها نشان دادند كه اين چالش در برخي سازمانها
شايع بوده و معضل مشترك سازمانها نميباشد .بديهي
است كه براي موفقيت در كارگروهي دستورالعملها كافي
نبوده و فرهنگ و رفتار سازماني نيز تأثيرگذار ميباشد .فقدان
چارچوب قانونی عملی که ارائهدهندگان داده و کاربران
را از مضرات ناشی از عدم دقت دادهها محافظت نمايد،
چالشي است كه ممكن است در برخي مواقع سازمانها را
تشويق كند تا از اشتراكگذاري دادهها پرهيز نمايد .چرا كه
برخي دادههاي مكاني براي استفاده در درون سازمان توليد
شدند و از نظر دقت مورد ارزيابي كامل قرار نگرفتهاند و
احتمال آن ميرود كه در صورت انتشار و استفاده در ساير
پروژهها نتايج نامطلوبي به بار آورند .حمايت نکردن دولت
براي اشتراکگذاري داده و اطالعات مکاني از سازمانها
(حمايت مالي ،سياستگذاري و قوانين) چالشي است كه به
نظر ميرسد در عمل اتفاق ميافتد و نيازمند توجه بيشتر در
سطوح مختلف مديريتي ميباشد .در اين مورد عدهاي معتقد
هستند كه شناخت و آگاهي كم اكثريت مديران دستگاهها از
نقش و قابليتهاي داده و اطالعات مكاني ،آنان را محتاط
نموده و غالب ًا تمايلي به ورود و حمايت از اين حوزه نشان
نميدهند .البته در صورت اختصاص يافتن رديف اعتباري
اختصاصي و چارچوبهاي قانوني اين چالش ديگر
وجود خارجي نخواهد داشت .در رابطه با فقدان قوانين
قيمتگذاري داده و اطالعات مكاني به نظر ميرسد كه
این امر نميتواند مانعي در اشتراكگذاري دادهها باشد .در

رابطه با دادهها و خدمات مكاني ،تعرفههايي توسط سازمان
نقشهبرداري اعالم شده است كه در مواردي سازمانها از آن
بیاطالع هستند.در اين مورد  )2013( Aliand Ahmadمعتقد
هستند كه قيمتگذاري باالي داده و اطالعات مكاني در
پاكستان از موانع توسعه اشتراكگذاري ميباشد .کم بودن
امنيت اطالعات در فضاي وب يا پشتيباني نشدن اطالعات
توسط افراد متخصص امنيت در سازمان چالشي است كه
از ديدگاه مديريتها موضوعي اساسي و جدي محسوب
ميشود و گويا يكي از داليل جلوگيري از اشتراكگذاري
دادهها ميباشد .اما از ديدگاه اكثريت كارشناسان امنيت كافي
در وب وجود دارد و اين موضوع فقط رفتاري محتاطانه و
بهانهاي براي حبس نمودن دادهها در درون سازمان ميباشد.
در اين رابطه بر اساس اطالعات منتشر شده در سايت اينترنتي
بانك جهاني ،تعداد سرورهاي امن كشور روند صعودي
داشته است و حاكي از افزايش امنيت در فضاي وب در طي
سالهاي اخير ميباشد (نگاره .)8البته اين چالش در كشور
پاكستان نيز گزارش شده است ).(Aliand Ahmad، 2013

(منبع)http://data.worldbank.org :

نگاره :8وضعيت سرورهاي امن ايران از سال 2001تا 2016

عدم اطمينان به داده و اطالعات مكاني سازمانهاي
ديگر (ندادن تضمين جهت صحت داده از سوي ارائه دهنده
داده) چالشي است كه زياد مورد توجه نبوده و فقط برخي
سازمانها آن را مطرح نمودند .به نظر ميرسد چنانچه در
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مراحل توليد دادهها استانداردها و دستورالعملهاي فني
رعايت گردند اين چالش مرتفع خواهد شد و دليلي براي
مطرح شدن وجود نخواهد داشت .در رابطه با چالش ذينفع
بودن برخي افراد سازماني يا سازمانها از توليد تکراري داده
و اطالعات مكاني نيز همانند مورد قبلي ،موضوع عموميت
نداشته و فقط در برخي از سازمانها احتماالً مصداق داشته
باشد ،هر چند اثبات آن نيازمند مراحل خاصي است .از بررسي
منابع موجود چنين به نظر ميرسد كه اين موضوع در ساير
كشورها به عنوان چالش اشتراكگذاري مطرح نشده است.

 -6جمعبندي و نتيجهگيري

بهطورکلی چالشهاي متنوعي در اشتراكگذاري وجود
دارد .برخي چالشها (مانند مشكالت متاديتا) در تمام
سازمانها مشترك بوده و برخي ديگر عموميت نداشته
و فقط در تعدادي از سازمان مشاهده شدند (ناهماهنگي
درونسازمانی) .همچنين به نظر ميرسد كه در رفع چالشهاي
سازماني تأمين منابع مالي تأثير قابل توجهي نداشته و عوامل
ظرفيتسازي ،تغيير رفتار فردي ،سازماني و فرهنگسازي
تأثير بيشتري دارند .اما چالشهاي فني اشتراكگذاري
با تأمين منابع مالي و بهبود روشهاي مديريت داده و
اطالعات مكاني دچار تحول شده و ميتوانند در حالت
مطلوب قرار گيرند .در رتبهبندي نهائي ،از  10مورد چالش
خيلي مهم شش مورد داراي ماهيت سازماني و چهار مورد
نيز ماهيت فني داشتند؛ گرچه رتبههاي اول و دوم (نبود
پورتال مكاني براي جستجو ،ارزيابي و دسترسي و فقدان يا
مشکالت متاديتا) به چالشهاي فني اختصاص داشته است
(جدول  )6با اينحال غلبه بر چالشهاي سازماني دشوارتر
از چالشهاي فني بوده و بايستي بيشتر مورد توجه قرار
گيرند .همچنين از بررسي چالشهاي اشتراكگذاري داده
و اطالعات مكاني چنين استنباط شد كه فقدان دستورالعمل
و چارچوب قانوني اجرايي در موضوع اشتراكگذاري در
سازمانها مشكالت متعددي را به جامعه تحميل مينمايد
و فع ً
ال هر سازماني به طور مستقل ،سليقهاي و جزيرهاي

در اين مورد تصميم ميگيرد .عالوه بر آن چنين به نظر
ميرسد كه تصوير دقيق و كاملي از مفهوم اشتراكگذاري
نزد اكثريت سازمانها وجود ندارد و اغلب آن را منحصرا ً
به معني قراردادن داده و اطالعات مكاني سازمان در اختيار
ديگران تفسير مينمايند .درحالیکه بخش قابل توجهي از
موضوع اشتراكگذاري با اشتراكگذاري متاديتا در ارتباط
ميباشد كه با اشتراكگذاري آن از دوبارهكاريها و صرف
بيدليل اعتبارات سازمانها جلوگيري ميشود و اين امكان
فراهم ميگردد كه پس از توافق توليدكننده و مصرفكننده،
داده و اطالعات مكاني موجود از طريق سرويسهاي مكاني
( )OGCبه فرمتهاي مختلف در دسترس قرار گرفته و در
پردازشها و تصميمگيريهای مورد نياز استفاده گردد.خالء
اطالعاتي در اين مورد در سازمانها كام ً
ال ملموس بوده و
در صورت ظرفيتسازي ميتوان به تغيير نگرش و رفتار
فردي و سازماني و در نهايت افزايش تمايل سازمانها به
اشتراكگذاري اميدوار بود.

-7پیشنهادها

تغيير نگرش فردي و سازماني ،افزايش دانش فني و
توانمندسازي سازمانها در خصوص فناوريهاي مكاني
و شفافسازي مزاياي اشتراكگذاري و نقش اجتماعي-
اقتصادي آن در جامعه ،علیالخصوص نزد مديران و
تصميمگيرندگان سطوح مختلف سازمانها ،با اجراي
برنامههاي فرهنگي -آموزشي از ضرورتهاي اوليه و شرط
موفقيت در تحقق اشتراكگذاري و توسعه  SDIمحسوب
ميشوند.
تعيين سازمان رهبر و تهيه اساسنامه آن كه سازمانها را
از نظر فني و سازماني پشتيباني نمايد يك ضرورت بوده و
بهعنوان گام اساسي در تحقق اشتراكگذاري و توسعه SDI
توصيه ميشود .سوابق و تخصص سازمانهای تولید کننده
ن تداعي
داده و اطالعات مکانی به عنوان گزينه مناسب در ذه 
ميكند و اين مراکز ميتوانند با مشاركت بخش خصوصي
كشور و نمايندگان استاني فعال اين مهم را اجرا نمايند.
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توسعه دستورالعمل (سند راهبردي) اشتراكگذاري
متاديتا و داده مكاني يكي از گامهای اساسي در جلوگيري
از دوبارهكاريها و ضايع شدن منابع مالي ،دستيابي به
توسعه اقتصادي و در نهايت دسترسي و استفاده بهينه جامعه
(علیالخصوص سازمانهاي دولتي) از داده و اطالعات
مكاني محسوب ميشود و پيشنهاد ميگردد اين دستورالعمل
با مشاركت بخشهاي دولتي ،خصوصي و دانشگاهي و با
مديريت سازمان رهبر تهيه شده و پس از تصويب دولت و
مجلس جهت اجرا در اختيار سازمانها قرار گيرد .البته اين
سند ميتواند به عنوان بخشي از سند توسعه  SDIتهيه شود
وضمن اينكه كليات محدوديتهاي دسترسي ،مقررات،
تعرفهها ،اعتبارات ،استانداردها و  ...را منعكس مينمايد
بايستي معيارها و مكانيسمهاي الزم براي تهيه دستورالعمل
درونسازمانی مخصوص ًا در رابطه با دسترسي به داده و
اطالعات مكاني را نيز در اختيار سازمانها قرار دهد.
تهيه راهنماي ايجاد و بهروزرساني پايگاه داده و متاديتاي
استاندارد (در قالب دفترچه ،فيلم و نرمافزارهاي آموزشي)
و توزيع آن در سازمانها بهعنوان گام مهم در آمادهسازي
سازمانها در تحقق اشتراكگذاري و توسعه  SDIتوصيه
ميشود.
همانطور كه نشان داده شد چالشهاي متعددي در
اشتراكگذاري داده و اطالعات مكاني وجود دارند كه حل
آنها نيازمند زمان ،منابع مالي و اجراي برنامههاي خاصي
است اما با توجه به نقش كليدي داده مكاني و متاديتا در
اشتراكگذاري و زمانبر بودن ايجاد و آمادهسازي پايگاه
داده مربوطه توصيه ميشود هر سازماني كه زيرساختها
و توانائي الزم را دارد و داراي داده و اطالعات مكاني
قابل اشتراك و مفيد ميباشد ،نسبت به آنها بر اساس
استانداردهاي الزامي اقدام نمايد .اگرچه امروزه اجباري
شدن ایجاد پایگاه دادههای مكاني و متاديتا (بر اساس
استانداردها) در سازمانها يك ضرورت ميباشد .در صورت
آماده بودن داده و متاديتا اين امكان فراهم است كه از طريق
پورتال مكاني ملي سازمان نقشهبرداري ) ،(http://iransdi.irهر

سازماني متاديتا و داده مكاني خود را با سازمانهاي ديگر به
اشتراك بگذارد و يا اينكه در صورت توانائي خود سازمانها
نسبت به راهاندازي پورتال مكاني اقدام نمايد .اين فرآيند
گام عملي مهمي در تحقق اشتراكگذاري و توسعه SDI
محسوب ميشود و مهمتر اينكه بينياز از هماهنگي بين
سازماني نيز ميباشد .البته سازمان رهبر نقش بسيار مهمي
در اين موارد ميتواند ايفاء نمايد.

سپاسگزاری

بدینوسیله از اساتید و کارشناسان سازمانهای جغرافیایی
و نقشهبرداری ،سازمانها و كارشناسان محترم مشاركت
كننده در استان آذربایجان شرقی که در به ثمر رسیدن
این تحقیق مؤلفین را یاری نمودند سپاسگزاري میگردد.
همچنين آقايان دكتر فرجي ،دكتر مدد و مهندس واعظي از
سازمان نقشهبرداری و دكتر ابراهيميان از دانشگاه نوشيرواني
بابل نظرات و مطالب ارزشمندي را در اختيار مؤلفین قرار
دادند ،از تمامي اين بزرگواران تقدير و تشكر ميگردد.
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